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Jobgaranti til unge med autisme
Samarbejde med 51 kommuner, 35 unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse i jobs,
70 i gang med uddannelse/opkvalificeringsforløb, adskillige store landsdækkende
virksomhedskæder - med fakta i spidsen - med tilbud om jobgaranti og 5 år på bagen.
Det er status på projekt ‘Klar til Start’, som virkelig har fået vind i sejlene
Jakob i gang med dagens
arbejde i Catering Engros

”Klar til Start” blev skudt i gang i foråret 2012 med direktøren
for Unges Uddannelsescenter Britta Bak og Jens Romundstad,
salgsdirektør i fakta-kæden som ophavsmænd.
”Klar til Start” er udviklet specielt til unge med Autisme
Spektrum Forstyrrelser, og de involverede virksomheder lover
jobgaranti til de kursister, der gennemfører undervisningen,
som bl.a. foregår som opkvalificeringsforløb eller som en del af
STU én med sidemandsoplæring.
I dag kan Britta Bak næsten ikke få hænderne ned, men det har
været en kamp at nå dertil, fortæller hun.
”Når jeg tænker de sidste fem år igennem, tænker jeg: succes,”
smiler Britta Bak. ”Men det har taget tid og energi at komme
hertil. Vi har kørt landet tyndt og været til så mange møder. Og
det har været hele sliddet værd.”
”Jens og jeg har haft et fantastisk parløb. Selvom han sidder
som salgsdirektør for hele Fakta, har han stillet op hver gang.
Han er virkelig en ildsjæl. Jeg har arbejdet med det her område
i næsten 25 år, og nu føler jeg virkelig, vi gør en forskel,”
fortsætter Unges leder.
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Mangler kursister

De unge er selv de bedste
ambassadører for ‘Klar til Start’

Med en gennemførelsesrate på over 85 procent og efterfølgende
jobgaranti burde ”Klar til Start” være en del af alle kommuners
katalog over tilbud til unge med særlige behov. Men sådan er
det langt fra endnu. Faktisk står der ledige pladser og dermed
jobs og venter, fortæller Britta Bak.
”Vi har pt. 70 i gang med forløb i ”Klar til Start” primært i
fakta, men også i Catering Engros og Ilva, og vi står klar med
Catering Danmark (bl.a. Kokken og Jomfruen), men det er
svært at få de unge visiteret til programmet. Mange af
jobcentrene er klemt af deres økonomi. De skal turde at sige, at
det kan betale sig at investere i de her unge. Det er
umiddelbart mange penge her og nu for mange jobcentre, men
det er en god investering på den lidt længere bane, da det ofte
er tjent ind i løbet af få år, bare hvis man regner på, hvad der
spares i overførselsindkomst – hertil kommer indtægter i form
af skat, udgifter til anden form for beskæftigelsestilbud, mindre
støtte i fritid og bolig samt evt. medicin. Og der er jo 100 %
jobgaranti,” lyder det fra Britta Bak.
Indtil videre er 51 kommuner kommet med i projektet
heriblandt store kommuner som fx Århus.
For de unge handler det langt mindre om økonomi end om
livskvalitet, understreger Britta Bak.
”Det at de kan beskrive, hvor meget det betyder for dem at
komme i job og få en arbejdsidentitet, det er det, der virkelig
giver mening for dem,” siger hun. ”Vi havde fx en ung fyr, hvis
forældre fortalte, at de skulle trække ham ud af sengen om
morgenen, men nu står han op og tager af sted helt af sig selv.
De unge er utrolig stolte over at have en chef og have kollegaer.
Vi havde endda en, der stod og smilede og var stolt over, at han
skulle betale skat.”

Stolthed i rutineopgaver
For de deltagende virksomheder giver samarbejdet ikke kun
udslag på den gode samvittighed. Her giver det også god
økonomisk mening.
De unge autister varetager nemlig med stolthed nogle af de
opgaver mange andre medarbejdere opfatter som lettere
kedsommelige rutineopgaver. Og så er de dedikerede,
understreger Britta Bak og nævner, at indtil flere af ”Klar til
Start”s kursister transporterer sig selv op imod 2 timer hver vej
hver dag.
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Faktisk bliver mange af butikscheferne i
undervisningsbutikkerne så glade for kursisterne, at de ikke vil
af med dem igen efter endt læretid. Og det gælder også de
ansatte:
”De unge rører medarbejderne. De får noget, der giver mening
at samles om, og de står sammen om de unge, hvis de fx bliver
udsat for grovheder fra kunderne, hvilket heldigvis kun er sket
en enkelt gang” tilføjer Britta Bak.

Godt for arbejdsklimaet
Unges Uddannelsescenters direktør bakkes op af
salgsdirektøren i Catering Engros Claus Mørkøre Andersen,
som i sin tid som salgsdirektør i fakta selv var med til at starte
projektet op. Med sine egne ord, brænder han igennem for de
unge, men det er bare den personlige motivation, lyder det.
”Som virksomhed bliver vi udfordret på at skaﬀe kvalificeret
arbejdskraft. Det er fint med høje uddannelser, men hvis vi skal
fungere, skal vi også bruge arbejdskraft til de jobs, som helt
almindelige mennesker måske ikke vil anse som fede,” forklarer
han. ”Vi har fundet en opskrift, der virker ved at skabe en
jobfunktion som virker højt motiverende for en ung med ASF.
Jobs med gentagelser, som de er glade for og med deres sans for
detaljen, eliminerer vi en stor del af vores fejlmargen.”
Samtidig kan man i Catering Engros fjerne en del af
rutineopgaverne fra de ’almindelige’ jobfunktioner, hvilket gør
de stillinger mere interessante. Det tiltrækker flere af de rigtige
ansøgere.
”Og det er der økonomiske perspektiver i for os,” slår Claus
Mørkøre Andersen fast.
Catering Engros har plads til 30 kursister, men kæmper ligesom
de andre virksomheder i projektet med at få kommunerne til at
’købe’ ideen.
”Det er kassetænkning fra kommunernes side,” er
salgsdirektøren overbevist om, mens han smider en opfordring
af sted til andre virksomheder:
”Kast jer ud i det. Det er godt for arbejdsklimaet. Vi bliver alle
sammen bedre mennesker af at have nogen at passe på. Og kan
man give mennesker, der normalt er afskåret fra
arbejdsmarkedet et fast job, har man løst nogle helt
grundlæggende problematikker. Tag fat i os, de virksomheder
der allerede er med, hvis I vil høre mere.”

3

4. april 2017

Klar til… Nye Udfordringer
I starten af 2016 modtog ”Klar til Start” næsten 4 millioner kr.
fra Velux Fonden. Med pengene fulgte også milepæle, som
projektet skal nå hen ad vejen. De milepæle er man allerede
langt forbi. Næste skridt bliver at udbrede projektet til
udlandet. Britta Bak og projektleder Morten Wulf har allerede
en aftale om at fortælle om ”Klar til Start” i Oslo.
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