KLAPjob hjælper
STU-elever i job

KLAPjob baner vejen til
beskæftigelse for STU-elever
Mange STU-elever vil gerne i arbejde
efter endt uddannelse. Men det kan
være en udfordring. Derfor samarbejder
KLAPjob med STU-skoler om at hjælpe
deres studerende i det rette job med
skånehensyn.
I denne folder kan du møde en række
af vores samarbejdspartnere blandt
STU’erne og se, hvordan deres tidligere
elever er kommet i KLAPjob.

Hvad er KLAPjob?
• KLAPjob har skabt omkring 4.000 skåne- og fleksjob
på det almindelige arbejdsmarked for mennesker
med kognitive udfordringer
• KLAPjob har hjulpet over 500 STU-elever i arbejde
• KLAPjob har samarbejdsaftaler med mere end
30 landsdækkende virksomheder
• KLAPjob samarbejder med alle landets jobcentre
• KLAPjob har lokale jobkonsulenter, der
tilsammen dækker alle kommuner

”

KLAPjob tilbyder din
STU at:
• Få eleverne i skåne- eller
fleksjob på det almindelige
arbejdsmarked efter STU
• Rådgive om afklaring af
eleverne hos rehabiliterings
teamet med fokus på
arbejdsmuligheder
• Lave praktikaftaler på det
almindelige arbejdsmarked
• Holde oplæg om beskæftigelse, fx som klasseundervisning
eller til forældremøder.
Alle KLAPjobs tilbud er gratis.
Vi er åbne for øvrige forespørg
sler om samarbejde på STU-
området. Find din lokale KLAPjob-konsulent på klapjob.dk, så
kan I tale nærmere om mulighederne.

Samarbejde skal hjælpe
de unge videre efter STU

”

... alle uanset
udgangs
punkt har et
potentiale,
som kan
udvikles med
den rigtige
indsats.
Anni Sørensen
Formand for Lev

STU’en har været et centralt politikområde i Lev siden 2006, hvor vi var
med til at presse på for uddannelsens
oprettelse. Det er der god grund til.
Grundlaget for ungdomsuddannelsen
er, at alle uanset udgangspunkt har et
potentiale, som kan udvikles med den
rigtige indsats. Præcis en af de værdier,
der kendetegner Lev som forening.
Som formand i Lev har jeg også altid
haft et særligt fokus på området. Jeg
synes, at vi har et ansvar for at hjælpe
denne ungegruppe godt på vej her i
livet, og vi har brug for at stå vagt om
en uddannelse, som undertiden står
højt på listen, når der skal findes besparelser.
Som mor til Mads, der i sommeren
2020 afsluttede sin STU på Lyngåskolen
i Aarhus, har jeg haft området helt inde
på livet og ved, hvor vigtig uddannelsen er for et ungt menneske som ham.
Selvom STU langt hen ad vejen er en
bragende succes, så er der også udfordringer. En af disse handler om udslusning eller overgang til det, som skal
ske efter STU. Vi ved fra evalueringer,
at for mange unge forlader STU, uden
at der er lagt en plan for, hvad der skal

ske efterfølgende. Den problemstilling
og andre arbejder vi med politisk i Lev sammen med 22 andre organisationer
i den såkaldte STU Alliance. Og det er
også en opgave, som vi forsøger at løfte i KLAPjob.
Derfor har vi nu lavet denne folder, som
er målrettet STU-skolerne. Vi tror på,
at opgaven skal løses i samarbejde. I
KLAPjob ved vi noget om arbejdslivet
og virksomhedernes vilkår. Vi kan via vores virksomhedsnetværk stille konkrete
job til rådighed. Men det er ikke os, som
har de faglige forudsætninger for at
gøre dem klar til arbejdsmarkedet.
Derfor samarbejder vi landet over med
en række STU-skoler. Det fortæller vi
mere om i denne folder, hvor vi også
præsenterer nogle af de borgere, som
herigennem har fundet vejen til det
ordinære arbejdsmarked Det er jo det,
som det hele handler om. Vores håb er,
at folderen vil give endnu flere skoler
lyst til at løfte opgaven sammen med
os.
Anni Sørensen
Formand for Lev og mor til Mads, der er
tidligere STU-elev

Det er rart at have et arbejde at stå op til,
så jeg ikke keder mig, Jeg vil sige til andre,
at de skal få et KLAPjob for ikke at komme
til at kede sig derhjemme
Mathias er 26 år og har KLAPjob på McDonald’s i Næstved,
hvor han gør rent i restauranten, hjælper gæsterne og holder
toiletterne rene. Mathias var en af de første, som KLAPjob
skaffede i arbejde direkte efter STU. Mathias har gået på
Karisefondens STU.

3

Dominik
og kolle
gaen
Michael

STU Nyborgs mål for elevernes fremtidige beskæftigelse
Da nuværende leder Daniel Kielberg-Larsen
begyndte i 2017, satte han øget fokus på
elevernes fremtid efter STU. Der blev lavet
en række ændringer i STU forløbet for at
give eleverne bedre forudsætninger for et
fremtidigt job eller andre former for beskæftigelse, der passer til den enkelte.
Udvalgte målsætninger er:
• Alle elever er afklaret, inden de
afslutter STU
STU’en har tæt samarbejde med jobcentret om evaluering og dokumentation af
arbejdsevne, der sikrer en hurtig afklaring
hos rehabiliteringsteamet.
• Praktik mindst 40 procent af tiden
Det tilstræbes, at alle elever i en stor del af
tiden er i praktikforløb. Der er ofte gruppepraktikker, bl.a. på jobcenterkontoret og
lokale kultur-og idrætssteder
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STU Nyborg
Tæt samarbejde
med KLAPjob
Den lokale KLAPjob-konsulent Hanne
Gadegaard besøger fast Nyborg STU
hver fjortende dag, hvor hun sammen
med praktikvejlederen hjælper
eleverne omkring praktik og job. Hanne
holder også oplæg om KLAPjob som
klasseundervisning.

• Fra hoved til hænder
Håndværksfag og praktiske færdigheder
vægtes over bogfag. Der er ansat en del
lærere med faget i fokus, fx en kok til at
undervise i madlavning. Alle undervisere er
også pædagogisk uddannet.

”

Vores samarbejde med KLAPjob
giver en vigtig mulighed for at
skabe praktik på elevernes tredje
år, der kan føre direkte til et job
bagefter. KLAPjob er dygtige
til at sikre, at eleverne kommer
i beskæftigelse, mens de er
motiverede, og de undgår lange
forløb på jobcentret.
Daniel Kielberg-Larsen
Leder af STU Nyborg
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• Empowering frem for skærmning
Der er fokus på at skabe realkompetencegivende læringsmiljøer frem for et over
beskyttende miljø. Eksempelvis trænes
mange elever i at tage offentlig transport
frem for at køre i taxa.

STU NYBORG
Hvor og hvordan: Nyborg på Fyn,
STU’en drives af Nyborg Kommune
Elever: 45 elever
Fag: Håndværk & Grønt, Mad og
Mennesker, Livsduelighed og På-vej

”

På STU fandt jeg ud af, at jeg er
god til at bruge mine hænder.
Jeg kan godt lide at have et
arbejde, frem for at kede mig
derhjemme
Dominik, 20 år
KLAPjob på Bastionen i Nyborg
Elev på STU Nyborg 2017-2020

Dominik strøg direkte fra
STU og ud i et KLAPjob
Da Dominik startede på STU Nyborg, havde
han en bagage med mange nederlag i
skolen på grund af sine kognitive og sociale
udfordringer. Der skete en forandring
på STU’en, da han oplevede flere og flere
succeser i de mange værkstedsfag, hvor
bogfagene var lagt på hylden.
I løbet af STU havde Dominik i alt tre praktikforløb, hvor det sidste var en gruppepraktik
på Bastionen, Nyborgs teater- og kulturhus.
KLAPjob hjalp Dominik med at blive ansat
hos Bastionen, lige efter han afsluttede STU.
Her hjælper han pedellen med praktiske
opgaver såsom at skifte pærer, stille stole op
til arrangementer, vaske gulv og male. I alt
arbejder Dominik 20 timer om ugen.
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STU Greve
KLAPjob skaffer
eleverne praktik
pladser

KLAP-Hanne
Den lokale KLAPjob-konsulent Hanne
Vognbjerg besøger jævnligt STU Greve. Her
holder hun ofte oplæg om KLAPjob for klasserne. Hanne samarbejder også med skolen om
at finde praktikpladser, der kan øge elevernes
chance for at få et KLAPjob, der passer godt til
dem. Og endelig hjælper hun elever videre i
KLAPjob efter uddannelsen.
Alle elever ved, hvem Hanne er, og hun går
under navnet KLAP-Hanne.

STU GREVE
Hvor og hvordan: Greve i Københavns
området, STU’en drives af Greve
Kommune
Elever: 40 elever

Der er mange fordele ved at samarbejde
med KLAPjob ifølge STU Greve. Først og
fremmest er KLAPjob et gratis tilbud,
som styrker STU-elevernes chancer for
at finde et godt job. KLAPjob har en stor
jobbank på klapjob.dk og hjælper med
virksomhedsnetværk.

Fag: E-sport, Køkken, Træ og Grønt,
Design, mv.

KLAPjob møder borgernes behov.
Jobkonsulent Hanne og Emil

KLAPjob hjalp Emil til det
perfekte KLAPjob med
hørebøffer

”

Når vi har svært ved at finde
praktikpladser, så hjælper KLAPHanne os ofte. Og når vi har en
elev, der er afklaret, ender det
som regel med, at vi siger: Hey...
vi ringer da bare og spørger, om
KLAP-Hanne kan være med til dit
udslusningsmøde.
Trine Dandanell
Leder af STU Greve
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Emil er en af de mange elever, der har fået
hjælp af jobkonsulenten Hanne til at få et
arbejde efter STU. Hanne havde dog svært
ved at finde et job, som Emil havde lyst til
og kunne trives i. Emil prøvede først at være
i et supermarked, men det fungerede ikke
så godt. Hanne gav ikke op, og til sidst fandt
hun det perfekte job for Emil i flaskerummet i
Føtex Greve.
Emil er lydsensitiv og ikke socialt anlagt på
grund af sin autismediagnose. Han trives
bedst med at arbejde alene og det får han lov
til i flaskerummet i Føtex. Når Emil arbejder
med flaskerne, hører han ofte musik i sine
hørebøffer. Det giver ham ro i arbejdet. Emil
er meget vellidt blandt sine kollegaer, selv om
han holder sig mest for sig selv.

”

Jeg sorterer flaskerne. Og folk
ved virkelig, hvordan man drikker.
Især efter en fodboldkamp! Jeg
kan godt lide, at min position er
stille og rolig. Jeg kan møde ind
til, at der er helt fyldt op med
flasker, og alligevel kan jeg få
det ordnet på normal tid. Jeg ved
altid, hvad der skal gøres. Det er
noget, der virkelig hjælper sådan
en som mig og er lige, hvad jeg
har brug for.
Emil, 22 år
KLAPjob i Føtex Greve
Elev på STU Greve 2016-2019
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På PMU Sindal er vi begyndt
at samarbejde mere og
mere med KLAPjob. Især
har KLAPjob en god relation
til mange jobcentre og
kommunale forvaltninger,
og det åbner flere muligheder
for at hjælpe de mange elever,
der ønsker at komme
i beskæftigelse efter STU.

PMU Sindal
Hyppig kontakt med
kommunen
PMU Sindal har elever fra flere steder i landet og oplever store forskelle fra kommune
til kommune i dialogen om elevens fremtid.
PMU laver statusbeskrivelser og tager kontakt til kommunerne hver tredje måned
for at sikre en tæt dialog om elevens fremtidsmuligheder. PMU prioriterer også at få
afklaret eleverne, inden de afslutter STU.

PMU SINDAL
Hvor og hvordan: Sindal, Nordjylland.
PMU (praktisk medhjælper udvikling)
er en selvejende institution med boog uddannelsestilbud, herunder STU.
PMU fungerer også som socialøkonomisk virksomhed.

Solveig Vejen,
Forstander på PMU Sindal

Elever: 60 elever

”

Rådhuskantinen er det
helt rigtige sted for
mig. I mit job elsker jeg
at lave mad og snakke
med mine kollegaer.
Ellen, 22 år
KLAPjob i Rådhuskantinen i Hjørring
Elev på PMU Sindal 2016-2019

Fag: Fragtværkstedet, Kreativ,
Catering & Køkken, mv.

KLAPjob fandt
løsningen for Ellen

Minh – med KLAPjob fungerer
hverdagen
Minh har haft job i mange år, efter at han afsluttede sin
STU i 2014. Han er visiteret til fleksjob og har tidligere
arbejdet på café, i en kantine og på et bryghus.
Minh holdt møde med sin lokale KLAPjob-konsulent
Joe Engevik. Joe spurgte, hvad Minh kunne ønske sig og
svaret var, at Minh helst ville være i et køkken. Så Joe fandt
et job til Minh hos Kystbageren i MENY Løkken, hvor Minh
sætter brød og kager i ovnen, laver romkugler, pakker og
rengør plader, vasker op og går ud med skrald.
Her er Minh meget vellidt. Han kan godt lide at lave sjov
med sine kolleger og bidrager til den gode stemning.
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”

Jeg skal helst have noget at stå
op til. Ellers kan jeg ikke få min
hverdag til at fungere. Hvis ikke
det var for Joe, så gik jeg nok
derhjemme.
Minh Quang Hjortlund, 32 år
KLAPjob som bagermedhjælper i MENY Løkken
Elev på PMU Sindal 2010-2014

Ellen var med stor succes i praktik i Rådhuskantinen i Hjørring
på sit tredje år på PMU, og hun
blev tilbudt en ansættelse efter
STU. Dog var det ifølge Ellens
kommune ikke muligt, da hun
har bopæl i en anden kommune,
end hvor arbejdspladsen ligger.
PMU tog kontakt til KLAPjob,
og den lokale jobkonsulent Joe
Engevik lykkedes med at få de to
kommuner til at indgå en aftale,
så Ellen kunne få sit drømmejob.
I sit job i Rådhuskantinen laver
Ellen mad, og hun nyder den
tætte kontakt til sine kollegaer,
der alle mødte op til hendes
dimission på PMU.
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Forælder til en STU-elev?

Vejen til KLAPjob efter STU

Som forældre er I meget velkomne til at
kontakte KLAPjob, hvis I ønsker at hjælpe
jeres barn i beskæftigelse efter STU. Vi
har særligt fokus på STU-området, fordi
få får det arbejdsliv, de drømmer om efter
STU’en. Det vil vi ændre på.

KLAPjob bliver ofte inddraget, når en STU-elev er ved at afslutte sin uddannelse, men det
er også muligt at kontakte KLAPjob tidligere i elevens forløb. Vi hjælper eksempelvis g
 erne
med at finde praktikpladser på det almindelige arbejdsmarked under STU’en. Her kan
eleven få gode erfaringer til et fremtidigt job.

Her er nogle ting, du skal være opmærksom på:
• I tvivl om det ordinære arbejdsmarked er
noget for dit barn? KLAPjob har mange
års erfaring med at inkludere unge med
kognitive handicap på arbejdsmarkedet.
Så tal med os. Meget kan lade sig gøre.
• Unge på STU har meget forskellige forudsætninger. Et KLAPjob vil være det
rigtige for nogle, men der er også mange
andre forskellige muligheder efter STU
som f.eks. aktivitet- og samværstilbud
eller beskyttet beskæftigelse.
• KLAPjob tager udgangspunkt i de unges
arbejdsevne og ikke i diagnoser. Det
betyder, at vi kan hjælpe en stor del af
STU-gruppen. Men vi kan ikke hjælpe alle.
• Uddannelsesplanen er vigtig for dit barns
STU. Planen skal være opdateret, og det
er en god idé, at beskæftigelsesmål er
medtaget i relevant omfang.
• Dit barn kan komme i praktik på beskyt
tet værksted under STU, men det kan
også komme i praktik i en ordinær virksomhed. Tal med dit barns kontaktlærer
og/eller praktikvejlederen om det.
• Det er vigtigt, at kommunens jobcenter
kommer på banen tidligt i STU’en, så forsørgelsen bliver afklaret, og der bliver lagt
en plan for, hvad der skal ske efter uddannelsen. De fleste i STU-målgruppen har
brug for, at kommunen bevilger fleksjob
eller førtidspension, hvis de skal i job.
Som medlem af Lev kan du få rådgivning
om STU og om overgangen til beskæftigelse.
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Krav for at få et KLAPjob efter STU:
• Den unge er tilkendt førtidspension
eller fleksjob
• Det er en fordel, at den unge kan
møde til tiden og overholde aftaler,
men det kan også tillæres undervejs
• Der kræves ellers ikke særlige
færdigheder. Jobmatch sker på
baggrund af den enkeltes evner.
Der er mulighed for helt simple
og afgrænsede opgaver, fx skære
pålæg eller vaske op

Kontakt KLAPjob
Du er altid velkommen til at
kontakte os på stu@klapjob.dk
og telefon 36 35 96 60

Her er vist et typisk forløb på en STU-elevs vej til et KLAPjob.

STEP 1

STEP 2

Samtale

Praktik

Møde om mulighed
for praktik og job
mellem KLAPjob
og STU.

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

Samtale
STU-eleverne kan få flere samtaler med
den lokale KLAPjob-konsulent om praktik
og jobmuligheder, Det sker i samarbejde
med STU’ens praktikansvarlige.

Praktik
KLAPjob kan hjælpe med at finde praktikpladser på det ordinære arbejdsmarked.
Vi kan hjælpe på alle tidspunkter af STU’en
allerede fra første år. Praktik øger sandsynligheden for efterfølgende at blive ansat.

STEP 3

STEP 4

Afklaring

Ansættelse

Eleven afklares
til fleksjob
eller førtidspension.

KLAPjob hjælper
eleven med at få et
job efter STU.

Afklaring
For at en elev kan starte direkte i KLAPjob
efter STU, er det centralt, at eleven afklares til fleksjob eller førtidspension, inden
STU’en forlades. Denne del kan KLAPjob
også rådgive om.

Ansættelse
Når eleven er afklaret, kan KLAPjob hjælpe
med en ansættelse. Når der er fundet et
job, der ser rigtigt ud, begynder eleven i
ulønnet praktik i en måned for at se, om
det fungerer. Det aftales, hvilke opgaver
der skal løses, og hvor meget den unge
skal arbejde. Timelønnen er ca. 50 kr. i
timen - afhængig af kvalifikationer og
funktionsniveau.
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Marias mor tog kontakt til
KLAPjob
Maria fik arbejde i rideklubben, fordi hendes mor
tog kontakt til KLAPjob. Som forælder eller anden
pårørende er du også meget velkommen til at
kontakte KLAPjob, læs mere på s. 14.
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STU
Havredal
Samarbejder
med KLAPjob om
udslusning
Cirka 90 procent af Havredals elever
ender med at få et fleksjob, og praktikværten fra elevens afsluttende
praktik bliver ofte elevens fremtidige
arbejdsgiver. KLAPjob hjælper med
at sikre en god overgang fra praktik
til job efter STU.

”

På Havredal bruger vi det tredje
uddannelsesår på at forberede os
på, hvad er det for et job, vi ser de
unge i. I de sidste seks måneder
flytter de unge væk fra Havredal
og i egen bolig eller i botilbud og
starter i den udslusningspraktik,
vi i fællesskab har fundet. Når
den unge er kommet i udslus
ningspraktik, tager vi kontakt til
KLAPjob, som kan være med til at
støtte op om processerne, når vi
siger farvel til den unge.
Mette Navntoft, leder af Havredal Praktiske Uddannelser
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Da Maria var færdig på STU, var
tilbuddet et beskyttet værksted. Men
det havde Maria slet ikke lyst til, hun
ville rigtig gerne arbejde med heste.
Jeg kontaktede KLAPjob, som var til
stor hjælp med at arrangere praktik og
siden ansættelse ved rideklubben. Det
er dejligt at se den store livskvalitet,
som Maria får gennem sit KLAPjob.
Lene Rysgaard, mor til Maria

”

Jeg var først i praktik
i rideklubben. De ville
gerne se mig an og se,
hvad jeg kan. Så blev jeg
ansat her og har arbejdet
her i snart to år. Mine
arbejdsopgaver er at
strigle og sadle op, rydde
lidt op og feje og tjekke,
om alle hestene har det
godt. Jeg kan godt lide
at arbejde. Jeg kan ikke
lide at sidde stille.
Maria, 26 år
KLAPjob i Hundborg/Midtthy Rideklub
Elev på STU Havredal 2014-2017

HAVREDAL PRAKTISKE UDDANNELSER
Hvor og hvordan: Karup i Midtjylland. Havredal
er en selvejende institution med uddannelses- og
beskæftigelsestilbud, herunder STU
Elever: 61 elever
Fag: Landbrug, Have/anlæg, Murer/tømrer,
Køkken og Butik

Maria har et KLAP
drømmejob
I Marias KLAPjob er hun stald
medhjælper og arbejder med heste
i Hundborg/Midtthy Rideklub. Mange drømmer ligesom Maria om at
arbejde med dyr i deres KLAPjob,
og hun er en af de heldige, som det
er lykkes for.
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Levuk
Afklaring giver ro
i maven
Når Levuk oplever, at en elev vil trives i et
KLAPjob, kontakter de den lokale jobkonsulent Sasha Mastek for at sparre om mulighederne. Sammen laver de en plan for
hvilke job, der matcher den unges ønsker
og kompetencer.
Den unge får mulighed for at afprøve forskellige praktikker både på anden og tredje
STU år, og Levuk sigter efter, at eleven er
helt afklaret seks måneder før afslutningen.
Her afholdes det endelig evalueringsmøde
hvor kommunen og jobcenteret sammen
med STU, forældre, den unge samt KLAPjob-konsulenten lægger en plan for overgangen mellem STU og arbejdsliv. Hvis jobbet ikke viser sig at være det rigtige, hjælper KLAPjob den unge videre i processen.

LEVUK
Hvor og hvordan: Hillerød i Nord
sjælland. Levuk er en selvejende
institution med klub, STU og jobtilbud
Elever: 21 elever

Den røde tråd
På Levuk STU får hver elev et skræddersyet
praktikforløb, der løbende bliver justeret. I tæt
samarbejde med pårørende og kommune
planlægger og rådgiver praktikvejlederen.
De unges ressourcer, støttebehov og arbejds
timer bliver kortlagt igennem praktikforløbet.
Kontaktlærer følger og besøger den unge på
praktikstedet for at få indblik i hvilke kompetencer, der skal arbejdes videre på i undervisningen. På den måde skabes en rød tråd mellem praktik og den daglige læring på STU’en.

Fag: Idræt & outdoor, ADL (alminde
lig daglig levevis), differentierede
boglige fag mv.

Jobkonsulent
Sasha og
Mathias

De unge på Levuk STU ønsker at være en del
af samfundet, og mange drømmer om et
rigtigt job. Den drøm hjælper KLAPjob med
at opfylde.

KLAPjob giver Mathias
positiv disciplin

”

Vi ser, hvordan de unge vokser af at være i praktik
- de kommer tilbage en halv meter højere. Når de
på tredje år får deres studenterhue, er de også helt
afklaret i forhold til job. Det er vigtigt for os, at
de ikke lander mellem to stole. Vi sender de unge
afsted med en plan for beskæftigelse og en aftale
med arbejdsgiver, som alle er trygge og glade ved.
Louise Augusta Jørgensen
Daglig leder, Levuk STU
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Da Mathias afsluttede sin STU på Levuk, fik
han hjælp af KLAPjob-konsulenten Sasha til at
få KLAPjob som servicemedarbejder i Føtex,
Frederikssund. Han har nu været der i tre år.
Hans opgaver er bl.a. at sortere flasker og gå
ud med skrald. Mathias er glad for sit job, fordi
det giver ham en følelse af at være del af det
normale arbejdsmarked. Vi kan alle sammen
noget forskelligt, understreger han.
Føtex har mange ansat i KLAPjob og værdsætter, at kunderne kan se, at der er plads til
alle. Mathias’ chef omtaler ham som en god
fyr, der skaber højt humør.

”

Den person, jeg er nu, er
meget forskellig fra den jeg
var, da jeg blev kastet ud i det.
Jeg kan godt lide at mærke,
at jeg bruger min krop – jeg
kan nå at flytte mange ting
på en time. Jeg har også lært
disciplin og er blevet bedre til
at komme til tiden.
Mathias, 26 år
KLAPjob i Føtex Frederikssund
Elev på Levuk STU 2015-2018
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KLAPjob har landsdækkende sam
arbejdsaftaler med
følgende firmaer og
organisationer:

Denne folder henvender sig til skoler, som har
en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
(STU) for unge med kognitive handicap.
KLAPjob tilbyder STU-skoler at hjælpe deres
elever i skånejob.
I folderen kan du læse mere om KLAPjob og
møde en række af de STU-skoler og elever,
som KLAPjob har hjulpet.
Om KLAPjob og Lev
Hvert år hjælper KLAPjob over 600 mennesker med
kognitive handicap i job med skånehensyn på det ordinære
arbejdsmarked. KLAPjob har lokale konsulenter og aftaler med
kommuner, virksomheder og organisationer i hele landet.
KLAPjob har eksisteret siden 2009 og er en indsats under
Lev. Lev er en privat landsdækkende forening for mennesker
med udviklingshandicap, pårørende og andre interesserede
– dannet i 1952.
• Lev mener, at mennesker med udviklingshandicap bidrager
til et mangfoldigt samfund
• Lev arbejder for respekt, inklusion og ligeværd
DANSKE
DIAKON

HJEM

• Lev tænker nyt og skaber løsninger til gavn for mennesker
med udviklingshandicap
• Lev opsamler, skaber og formidler viden og rådgivning
om livet med udviklingshandicap
Kontakt KLAPjob
Du er altid velkommen til at kontakte os på

 stu@klapjob.dk



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

36 35 96 60
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Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Tåstrup
Tlf. 3635 9696

