
Praktik og Job
 Vejledning og information når en person med ASF er en del af virksomheden

Autismecenter Nord-Bo
Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende 
et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk helhedstilbud til unge og voksne med gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser, herunder Aspergers syndrom og andre kontaktvanskeligheder.

Det grundlæggende pædagogiske udgangspunkt for arbejdet på Autismecenter Nord-Bo er, at vi har at gøre med 
mennesker, som på trods af en autismespektrumforstyrrelse, er meget forskellige og derfor har helt unikke og individuelle 
muligheder og behov.

Praktik- og Jobteam
Autismecenter Nord-Bos Praktik- og jobteam opsøger virksomheder og etablerer praktikpladser. Dette er en del af den 
virksomhedsrettede indsats i udviklingsforløbene, når man er tilknyttet Autismecenter Nord-Bo. Praktikforløb er individuelt 
tilrettelagt, så de matcher den unge og virksomheden. Nogle er i praktik én dag om ugen i en lang periode, mens andre 
er af sted hver dag i kortere eller længere tid.

Nogle unge har brug for, at en medarbejder fra teamet er med i praktik de første gange. Andre har det fint med selv at 
møde op, når de først har været på besøg og aftalt nærmere omkring mødetid, opgaver osv. 

Forløbet bliver fulgt op af en medarbejder fra teamet, der jævnligt kommer på besøg i virksomheden. Således kan 
eventuelle problemer fanges i starten, så alle kan være tilfredse med forløbet. 

Information
Praktik- og jobteamet har kontor på følgende adresse:
Autismecenter Nord-Bo
Lindholm Brygge 2-4
9400 Nørresundby
Tlf. 98 27 90 02

Praktikforløb tilbydes borgere der modtager tilbud efter:  
 - Lov om aktiv beskæftigelse (LAB-tilbud) 
 - Aktivitets- og Samværstilbud (A&S-tilbud)
 - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-tilbud)
 - Ressourceforløb

Kontaktinfo:
Praktik- og jobkoordinator Asta Nielsen, mail: an@nordbo.dk, mobil 22 72 34 85. 
Praktik- og jobmedarbejder Anders Scheuer, mail: as@nordbo.dk,  mobil 22 72 42 50.
Afdelingsleder Anni Jespersen, mail: aij@nordbo.dk, mobil 20 70 01 72.
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