MENTORINDSATS
- specialiseret støtte til uddannelse og beskæftigelse
Målgruppe
Jobcentre i kommunerne:
Mentorindsats er for borgere, der har behov for en autismefaglig indsats i afdækning af mulighederne
for uddannelse eller beskæftigelse. Mentorindsats kan også ydes for at etablere eller fastholde et
uddannelsesforløb eller en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Virksomheder:
Mentorindsats kan ydes direkte til virksomheder, der har ansatte med en autismediagnose. Støtten kan
være i form af vejledningssamtaler med medarbejderen med autisme, men mentor kan også indgå
som sparringspartner for ledelse og kollegaer, og således bidrage til at skabe optimale vilkår for trivslen,
samarbejdet og opgaveudførslen hele vejen rundt i virksomheden.

Indhold

Det overordnede mål med mentorindsatsen er altid afklaring, brobygning eller fastholdelse ift. uddannelse eller job.
Mentorindsatsen har samtidig et helhedsorienteret fokus, og indsatsen vil således betragte borgerens uddannelseseller beskæftigelsespotentiale i sammenhæng med den samlede livssituation.
Der vil derfor ofte være behov for at arbejde med bl.a. psykoedukation, transporttræning, mestringsstrategier ved
stress, angst og sanseoverstimuli, energiforvaltning, døgnrytme, personlig fremtræden mv., så der etableres et solidt
fundament for den beskæftigelses- eller uddannelsesrettede indsats.

Beskæftigelsesrettet indsats

Uddannelsesrettet indsats

•
•
•

•

•
•
•

Etablering/opfølgning på praktikforløb eller jobs.
Hjælp til at udarbejde ansøgning/CV.
Guidning og strukturering af evt. jobsamtaler og
evt. deltagelse i samtalen.
Udarbejde autismevenlige instruktioner og støttesystemer.
Guidning af borger ift. ”de uskrevne regler” på
arbejdsmarkedet.
Klæde arbejdsgiver/kollegaer på ift. de autismespecifikke skånehensyn.

•
•
•
•

Overblik og struktur ifm. lektier, afleveringer
og eksamen.
Guidning ift. gruppearbejde.
Handlestrategier ifm. sociale sammenhænge.
Guide medstuderende og undervisere i forhold til evt. behov vedr. autismeforståelse og
indsigt.
Bistå faglærer(e) med autismefaglig sparring
ift. tilrettelæggelse af en autismevenlig undervisning.
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Tilrettelæggelse
Indsatsen ydes på hverdage mandag til fredag primært i tidsrummet 7-18.
Der kan i særlige tilfælde tilrettelægges individuelle aftaler udover disse tidsrum.
Mentorindsatsen gives af personale, der både har viden, erfaring og efteruddannelse i forhold til autisme samt
specifik viden om uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold.
Mentorindsatsen kan tilbydes på Skansevej 7-9 i Nørresundby, i borgerens hjem, på uddannelsesstedet eller i
virksomheden. Alternativt kan støtten gives via mail, telefon eller online-møder.
Mentortimerne gives som 1:1 tid med borgeren. Dokumentation, afrapportering, kørsel, ledelse m.v. er
indeholdt i timeprisen.
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Visitation

Indstilling til mentorindsats skal sendes som sikker mail til sikkerpost@nordbo.dk att. Afdelingsleder Randi
Jørgensen. Udredningspapirer fra psykiatrien, speciallæge eller lignende der dokumenterer, at pågældende
borger har autisme, vedlægges.
Øvrige relevante papirer kan være supplerende psykologiske/psykiatriske oplysninger, skolepapirer,
beskrivelser fra botilbud mv.
Derudover skal følgende fremgå af indstillingen:
• Hvilken lovparagraf der indstilles efter.
• Bevillingsperiode med angivelse af ønsket start- og stopdato.
• Hvor mange timer, der indstilles til.
• Hvilke mål der skal arbejdes med.
For pris på mentorindsats se www.nordbo.dk.
Er du interesseret i at vide mere eller komme på besøg, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder
Randi Jørgensen, e-mail: rj@nordbo.dk, mobil: 20 70 01 87.
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