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"Jeg har prøvet mange forskellige skoleforløb og praktikker, men jeg har 
aldrig rigtig følt mig “hjemme” i de ting. Og de var ikke vedvarende. Når det 
ene var slut, skulle jeg altid ud og finde noget nyt at lave. Jeg er to gange 
blevet tilbudt førtidspension af kommunen, fordi de ikke vidste, hvilken 
hylde de skulle placere mig på.
Der var ikke så mange muligheder for mig, men KLAR TIL START var en 
perfekt løsning. Det gav en sikkerhed om fast job og noget stabilitet.
En anden grund var også, at der var en vejleder på hele tiden, så man var 
ikke alene. Jeg har fundet min plads i livet, og det er jeg så stolt af. Nu ved 
jeg hvor, jeg hører hjemme."

Tidl. kandidat og nu fastansat i Fakta

Hvorfor vi gør det



● LAB, STU, servicelov

● Unge og voksne med autisme eller autismelignende træk

● VIL gerne i job, men KAN ikke 

● I uddannelses- eller beskæftigelsesforløb eller førtidspension

● Hjemmeboende eller udeboende

Målgruppe



Historie og organisation

● FONDEN UNGES - et bedre liv med autisme, stiftet 2007

● Et møde i den lokale fakta i 2012 blev startskuddet

● 13 koncerner og virksomheder garanterer fastansættelse

● 10 kompetencepartnere udbyder KLAR TIL START i hele landet

● Udviklingsstøtte: den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN



Resultater

● Over 150 i fast arbejde siden 2013

● 80% af alle opstartede er kommet i fast job

● 95% er stadig i jobbet



● Beregning baseret på den største målgruppe (ca. 50%):

○ Tjent ind 3 år efter ansættelse

○ Herefter årlig gevinst på 45.000 kr.

● Beregnet estimat ift. KLAR TIL START frem for førtidspension

○ Årlig gevinst på 90.000 kr. 

OBS: Ikke medregnet: Færre følgelidelser og -problematikker.
Kilde: Implement Consulting Group

Økonomi
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● Virksomhederne har et reelt behov for arbejdskraft
● KLAR TIL STARTs kandidater er værdifuld, loyal og stabil arbejdskraft
● Minimalt bureaukrati, KLAR TIL START-vejleder tovholder hele vejen
● Hellere ét langt træk (ca. 12 mdr.) end korte resultatløse praktikforløb
● KLAR TIL START-medarbejderne bliver i jobbet
● Chefer og kolleger udvikler kommunikative kompetencer

Hvorfor virksomheder elsker KLAR TIL START



klartilstart.dk



● Proces: Intro-uge - Visitering - KTS - Udslusning - Ansættelse

● Varighed: KTS varer i udgangspunktet 12 måneder

● Håndholdt: Foregår på arbejdspladsen med personlig vejleder

● Helhedsorienteret: Jobafklaring en integreret del af forløbet

● Inklusion: Kommende arbejdsplads introduceres til autisme

Et Særlig Tilrettelagt Ansættelsesforløb



● Stabilitet hos borger og i dialogen med kommunen med KTS-vejleder 
der følger borgeren hele vejen. 

● Gennemsigtighed og overskuelig ved gennemprøvet evaluerings- og 
rapporteringssystem

● Status og progressi onsskema hver 3. måned
● Afklaringsmøde efter 12 uger sikrer tryghed hos borger og kommune 

om resultatmål
● Afsluttende rapport dokumenterer jobmæssig afprøvning, kompetencer 

og beskæftigelsesgrad

Bredden i KLAR TIL START



KLAR TIL START - forløbet



KLAR TIL START - forløbet
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