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“Klar til Start” - butikkens bedste tilbud med Jobgaranti
”Klar til Start” tilbyder et individuelt 
tilrettelagt forløb til unge og voksne, 
der ønsker et lønnet job i én af Coop´s 
1200 butikker. Det kan være i Fakta, 
eller en af de øvrige Coop-butikker.

Her er man sikker på at få job i en 
Coop-butik, når forløbet er gennem-
ført, og man vurderes klar til at vare-
tage et lønnet job.

Det er altid en kunst at komme på den rette hylde
- uanset hvem man er

Det kan for nogen være et job på 
ordinære vilkår, som et fleksjob eller for 
nogen et job med løntilskud 

”Klar til Start” er unikt. I et sam-
arbejde mellem højtspecialiserede 
pædagogiske fagpersoner og Fakta 
butikschefer har vi udviklet en ny 
faglig metode for opkvalificerings- 
eller undervisningsforløb ud fra spe-
cialudviklet materiale og praksis. 
Dette kombineres med sidemands-
oplæring - både af pædagogisk ud-
dannede medarbejdere og 
Fakta-ansatte.
Hermed sikres det rette individuelle 
tilrettelagte specialpædagogiske 

forløb og hermed forudsætningerne for 
at kunne varetage et lønnet job. 
Fakta-medarbejderne får viden om 
autisme, og de specialpædagogiske 
medarbejdere bliver oplært i arbejds-
funktionerne i Fakta. De får hermed 
indsigt i hinandens specialer, og 
hermed skabes de bedste forudsætnin-
ger for at få de unge talenter i job.

Som Jens Romundstad, salgsdirektør i 
Fakta, udtrykker det:
 

”Klar til Start” er et drømmematch mellem 
udfordringer og ressourcer. Fakta har en stor 
udfordring i at skabe spændende og ind-
bydende butikker, og et arbejde i fakta er et 
slaraffenland for de unges behov for orden og 
sans for detaljer”



Fakta om ”Klar til Start”

Den praktiske læring foregår i Fak-
ta-træningsbutikker, som er tilknyttet 
”Klar til Start”. 
Undervisningen foregår primært i 
træningsbutikken, men kan også 
foregå på det enkelte autismecenter.
Forløbet veksler mellem undervisning 
og praksis og indeholder følgende:

• Visitation
• Afklaring   
• Oplæring  
• Evt. specialisering 
• Udslusning til varig job

Af fagområder kan bl.a. nævnes:

• Facts om Fakta/Coop
• Arbejdsmarkedskendskab
• Arbejdsmiljø
• Personlig fremtræden
• Sociale regler og forventninger
• Arbejdsmoral
• Varekendskab
• Bake-off (brødbagning)
• Vareopfyldning
• Trimning
• Kundekontakt og hjælp til selvhjælp
• Kassefunktion

Al teori og træning foregår ofte 1:1 
eller i små grupper på max. 4 person-
er. Der tages individuelle hensyn. Der 
undervises, trænes og holdes ugent-
lige individuelle samtaler, indtil den 
unge eller voksne er ansættelsesparat i 
en af Coop´s butikker.
Midt i oplærings- og specialiserings-
perioden besluttes det i samarbejde 
med sagsbehandler, om der er tale om 
job med løntilskud, fleksjob eller 
odinær beskæftigelse samt hvor 

mange timers arbejde, der er tale om. 
Fakta/COOP finder den egnede butik, 
og udslusningsperioden påbegyndes 
snarest herefter.

Vi hjælper den unge eller voksne videre 
til opstarten i det nye job, og tilbyder 
efterfølgende en mentorordning, hvis 
dette er nødvendigt og bevilliges.
Vi evaluerer hver 3. måned i samarbejde 
med den unge voksne samt sagsbe-
handler fra jobcenteret.



Unges Uddannelsescenter
Tibbevangen 86
3500 Værløse
Direktør
Britta Bak
Tlf. 44 32 66 12/22 32 80 82
Mail: leder@unges.dk www.idavang.skive.dk www.nordbo.dk

Målgruppen er unge og 
voksne, der har en vis moden-
hed og en arbejdsevne, der 
stadig er under udvikling.

Det er hjemkommunen, som 
skal godkende forløbet og 
afholde deltagerudgiften på 
3.900 kr pr. uge/16.900 kr pr. 
måned.
Der kan visiteres efter LAB§32, 
§42, §78 eller §103. Derudover 
kan der visiteres efter 
STU-loven  eller loven om spe-
cialundervisning for voksne.

“Klar til Start” forløbet kan 
f.eks. tilrettelægges som:
- sidste år på STU’en
- ressourceforløb
- forrevilidering/revilidering
- opkvalificeringsforløb
- specialundervisning for 
  voksne
- virksomhedspraktik

Hvem er det for?

Hvordan?

Kontakt en af afdelingerne - vi dækker det meste af Danmark

www.acv.slagelse.dk

www.autismecentersyd.dkwww.sau.rm.dk


