Går du på STU og kunne
tænke dig et job bagefter?
Så læs med her

Mange STU-elever
vil gerne i arbejde efter
uddannelsen, men det kan
være en udfordring.
Derfor er KLAPjob og Lolland
Kommune gået sammen om
at hjælpe STU-elever med at
komme på arbejdsmarkedet.

KLAPjob og Lolland Kommune

Vibeke Grave
Social-og Arbejdsmarkedsudvalgsformand

I Lolland Kommune prioriterer vi, at alle
unge skal have en chance, også på
arbejdsmarkedet. Ikke alle unge kan gå
direkte i job på normale vilkår, og derfor
er jeg meget tilfreds med, at vi i Lolland
Kommune har en samarbejdsaftale med
KLAPjob.

KLAPjob skal sikre, at de unge STUelever får viden om og lyst til at prøve
kræfter med en praktik i en virksomhed,
og i samarbejde med jobcentret skal
der ses på, om en fremtid i den pågældende virksomhed kunne etableres evt.
via en afklaring til fleksjob.

I Social-og Arbejdsmarkedsudvalget
har vi stort fokus på muligheden for et
fleksjob. Vi prioriterer, at de unge, der
ikke kan komme ind på det ordinære
arbejdsmarked, og som kan bevilges et
fleksjob, får de bedste muligheder for at
finde den virksomhed, som matcher den
unge både socialt og fagligt.

Med denne aftale sætter vi øget fokus
på de mest sårbare unge i Lolland
Kommune, så den gruppe også kan få
en chance på arbejdsmarkedet og få
glæde af at få kolleger og et job at stå
op til.

Samarbejdet med KLAPjob skal sikre,
at flere STU-elever kan komme ud på
arbejdsmarkedet via et fleksjob.

Vibeke Grave,
Social-og Arbejdsmarkedsudvalgsformand

Vejen til job efter STU
SAMTALE

PRAKTIK

AFKLARING

Som STU-elev i Lolland
Kommune kommer du
til at have flere samtaler
med din lokale KLAPjobkonsulent Stine Lindskou.
Stine vil komme på jeres
skole i Hunseby mange
gange, og du kommer
til at lære hende godt
at kende, så hun både
kan hjælpe dig i praktik,
høre om dine jobønsker
og til sidste hjælpe dig i
arbejde.

Det er en god idé at
prøve at arbejde i nogle
forskellige virksomheder,
mens du går på STU. På
den måde kan du finde
ud af, hvad du gerne
vil arbejde med, når du
er færdig med uddannelsen. KLAPjob og din
STU hjælper dig med at
komme i praktik.

Afklaring betyder, at du,
lærerne på din STU,
dit jobcenter og det
der kaldes ´Rehabiliteringsteamet´ skal finde
ud af, hvad der er det
bedste for dig, når du
skal videre i livet efter din
STU-uddannelse. Skal du
på beskyttet værksted?
Skal du i anden uddannelse? Skal du have et
arbejde? – Og hvis du
skal det, skal du så have
et almindeligt arbejde, et
fleksjob eller et skånejob
for førtidspensionister?

ANSÆTTELSE
KLAPjob hjælper dig med at
blive ansat i en virksomhed,
når du er blevet tilkendt fleksjob eller førtidspension af din
kommune. Du får også hjælp
til at finde ud af, hvad du er
særligt god til, og hvilke ting
du har brug for ekstra hjælp
til, så du kan trives og håndtere udfordringer på arbejdspladsen.

KLAPjob hjælper dig i arbejde
KLAPjob hjælper hvert år over 600 mennesker med kognitive
udfordringer i job på det almindelige arbejdsmarked. Heriblandt
førtidspensionister, fleksjobbere og STU-elever efter endt uddannelse.
Når vi har fundet et job, der ser rigtigt ud for dig, starter du i
ulønnet praktik i en måned. I praktiktiden finder dig og virksomheden ud af, om I fungerer godt sammen. I finder også ud af,
hvilke opgaver du kan løse, og hvor mange timer om ugen, du
skal arbejde. Bliver du ansat, får du omkring 50 kroner i timen
– afhængig af dine kvalifikationer og funktionsniveau.
Er dette noget for dig? Så kontakt din lokale KLAPjob-konsulent Stine Lindskou.

STEP 1

Stine Lindskou
KLAPjob-konsulent
Telefon: 2965 3537
E-mail: sl@klapjob.dk

STEP 2

Samtale

Praktik

Møde om mulighed
for praktik og job
med KLAPjob og
din STU.

Praktikken under
STU gavner dine
muligheder for at
få job senere.

STEP 3

STEP 4

Afklaring

Ansættelse

Din kommune
beslutter, om du
kan få fleksjob
eller førtidspension.

KLAPjob hjælper
dig med at få et
job efter STU.

KLAPjob har
allerede lavet
over 500 jobs
til STU-elever,
så det er vi gode
til. KLAPjob
arbejder både
sammen med
dig, din STU og
dit jobcenter
for at finde det
rigtige job til
dig.

KLAPjob har landsdækkende
samarbejdsaftaler med følgende
firmaer og organisationer:

Bliv klogere på KLAPjob
KLAPjob er en indsats, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har
autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme
ind på det ordinære arbejdsmarked.

DANSKE
DIAKON

HJEM

KLAPjob har aftaler med kommuner, virksomheder og organisationer i hele landet. Vi har dermed kontakt til mange steder,
hvor du kan få arbejde Du kan se alle ledige KLAPjob-stillinger
på klapjob.dk og jobnet.dk
Over hele landet har vi KLAPjob-konsulenter, der står klar til at
hjælpe dig. Jobkonsulentens opgave er at finde det rigtige job
til den enkelte og samtidigt koordinere samarbejdet mellem
virksomhed, borger, pårørende, kontaktperson og jobcenter.

Og der kommer hele tiden
flere til… Se mere på v ores
hjemmeside klapjob.dk

Efter STU fik jeg KLAPjob på
McDonalds og har nu været der i fem år.
Det er rart at have et arbejde at stå op
til, så jeg ikke keder mig. Jeg har gode
kollegaer, som gør, at jeg er blevet mere
social og udadvendt”
Mathias Dam Nielsen, 26 år, førtidspensionist
(tidl. STU-elev)

Lev
KLAPjob er et projekt under Lev, som
er en privat landsdækkende forening
for mennesker med udviklingshandicap,
pårørende og andre interesserede –
dannet i 1952.
Lev er organisatorisk opbygget af et
antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der
arbejder for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II
gav i juni 2001 tilsagn om at være
protektor for Lev.
Levs landsformand er Anni Sørensen.
Lev
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 3635 9696
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