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AspIT - www.aspit.dk

Rigtig mange kommuner har set fordelene
ved AspIT – nu mangler vi bare de sidste

AspIT – fra innovativt
projekt til efterspurgt
uddannelse
Dette er ikke en videnskabelig artikel. Det er historien om et innovativt
projekt, som med udgangspunkt i erhvervslivets præmisser får unge
mennesker med Aspergers Syndrom i arbejde. AspIT er navnet på verdens
første IT-uddannelse for unge med fokuseret talent, som giver aspergere
over hele landet en vej væk fra livslang offentlig forsørgelse og i stedet en
meningsfuld hverdag med job, kolleger og fast løn.
Det hele begyndte
i Vejle for syv år
siden. Hos Vejle ErhvervsCenter måtte
man dagligt lægge
øre til beretningerne om, hvordan områdets mange
it-virksomheder havde problemer
med at nå deres vækstmål, fordi de
manglede it-medarbejdere. Samtidig
diskuterede man på Christiansborg,
hvordan man kunne få flere unge til
at tage en ungdomsuddannelse – her
var ambtionen, at 95 % af en årgang
skulle finde bøgerne frem. Hos Vejle
ErhvervsCenter fik man øje på en
gruppe med helt særlige talenter for
it. De unge med Aspergers Syndrom.
Men hov, de er jo handicappede. Og

dog - hvis man nu fokuserede på det,
de kunne i stedet for det, de ikke er
så gode til, kunne man så dels lave
en målrettet uddannelse til dem og
dels imødekomme erhvervslivets ønske
om nye it-medarbejdere? spurgte man
i Vejle.
Det var forsøget værd. Der er jo
tale om en gruppe unge, der typisk
strander i uddanelsesforløbet allerede
efter en mere eller mindre gennemført folkeskoleuddannelse. Og derfor
fortsætter mange Aspergere deres liv
i social isolation med førtidspension.
Alternativet til det forløb, blev fra 2005
AspIT: En treårig ungdomsuddannelse
til unge med Aspergers Syndrom med
den altdominerende målsætning; at
skaffe dem et meningsfuldt job, der er
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værdiskabende for deres arbejdsgivere
– og derfor deres løn værd.
Forsøget lykkedes. I dag er AspIT
med ti uddannelsessteder et veletableret, landsdækkende tilbud til unge
Aspergere med interesse og talent for
it. EUs uddannelseseksperter i agenturet for særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser udnævnte sidste år AspIT

På AspIT tager man udgangspunkt i det enkelte menneskes talent og interesse. Og samtidig tager man de
hensyn, som en ung med Aspergers Syndrom fortjener.
For eksempel en særlig indretning af det fysiske undervisningsmiljø, og reglen om få elever i hver klasse. Her
er det klassen med Emil, Magnus, Sanne, Jacob og Jeppe,
der har fået deres eksamensbevis.

til såkaldt Best Practice. Og raten for,
hvor mange af uddannelsens dimmitender, der kommer i fast arbejde
i erhvervslivet er hele 80 %. AspIT
konceptet er efterspurgt i Tyskland,
Holland, Sverige og Norge. Og selv fra
New York, har Microsoft vist interesse
for en amerikansk udgave af AspIT.
Og måske mest vigtigt. Blandt unge
aspergere, er der prestige i at gå på
AspIT – de har fået deres helt egen
uddannelse, som tilmed giver dem job
bagefter. Flere af eleverne fortæller, at
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AspIT er blevet selve meningen med
livet.

Den elitære STU
Uddannelsen på AspIT har flere karakteriske træk, der adskiller den markant
fra andre tilbud. Det er for eksempel
en elitær uddannelse. De unge blive
gennem visitation særligt udvalgt i
forhold muligheden for at få et job.
Det er altså ikke alle aspergere, der
kan komme ind. Og der bliver stillet
store krav til dem, der gør. Der bliver
ikke spurgt, om de vil til eksamen,
men hvordan de vil gå til eksamen. I
løbet af de tre år er der hele 28 test,
prøver og eksaminer. Men AspIT er især
kendetegnet ved, at uddannelsen er
individuelt tilrettelagt. Og for første
gang i elevernes uddannelsesforløb
oplever de, at der bliver taget særlige
hensyn til dem, hvad angår de fysiske
omgivelser. Selve arbejdspladsen er
indrettet individuelt, lyset er tilpasset,
indretningen ligeså med mulighed for
at søge ro og fred i skoledagen. Og så
aldrig flere end 5-6 elever i hver klasse.
Med den succes, som alle udråber
AspIT til, hvorfor er der så stadig
kommuner, der ikke har set lyset? Og
skal man være lidt grov – set loven.
For faktisk er det sådan, at hvis en
ung asperger har fået bevilget en STU,
kan vedkommende ikke nægtes en
AspIT-uddannelse med mindre noget
tilsvarende kan tilbydes. Et bud på
spørgsmålets svar er, at der i nogle
kommuner fokuseres for meget på det
økonomiske aspekt, når man overvejer
hvorvidt en asperger kan få lov til at
gå på betalingsuddannelsen AspIT. Men
også den forklaring, støder mod muren.
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Er det ikke interessant for kommunens
økonomi at flytte personer med offentlig forsørgelse til lønmodtagerstatus,
og dermed score skatteindtægter? Det
skulle man da mene var yderst ansvarligt. På flere planer.

er to år og et enkelt praktiksted nok
til at virksomheden tilbyder dem fast
job. Derfor siger man også på AspIT,
at uddannelsen varer ligeså lang tid,
som det tager at komme i job. Med til
den historie, hører også AspIT's særlige
mentorordning, hvor skolen træner en
Når du har mødt en Asperger,
medarbejder fra arbejdsgivervirksomhar du mødt én Asperger
heden til at hjælpe den unge aspIT'er
Som Asperger er man vant til at blive
godt i gang på arbejdspladsen.
sat i bås. Man har en diagnose, og
Inden eleverne kommer i praktik,
derfor er man nok på en bestemt
og længe før de kommer i fast job,
måde, som diagnosen definerer. Nej.
modtager de jobtræning. Altså træning
Alle mennesker er unikke. Også asperi alt det, der ikke står i lærebøgerne,
gere, naturligvis. Denne individalisemen som er meget vigtigt i forhold til
rede tilgang til underat fastholde et job over
Man har en
visningen og hverdagen
tid. På AspIT kender
med eleverne går igen diagnose, og derfor man nemlig erhvervspå alle niveauer hos er man nok på en livets præmisser. For
AspIT. For eksempel er
eksempel den med, at
bestemt måde,
der ikke en pædagogisk
man bliver ansat på
som diagnosen
linie på uddannelsen.
sine faglige kompeDer er flere. For alt
tencer og fyret på sine
definerer.
afhængig af, hvad der
sociale (manglende)
matcher Jonas' eller Christians behov,
kompetencer. Derfor får eleverne klar
tilrettelægges en linie for netop den
besked, hvis de har for lange negle,
enkelte elev. Det kan være en af de
hvis deres tøj ikke er rent, hvis de
velatablerede pædagogiske linier, men
trænger til at stramme op på deres
det kan også være en blanding af flere
sprog. Altså alt det, der gør at man
linier. Men ingen elever mangler ramkan fungere socialt på en arbejdsplads.
mer, mål og midler – de er blot meget
Lyder det hårdt at behandle unge med
forskellige. Generelt kan man sige, at
særlige behov så kontant? Så tænk på,
AspIT dyrker elevernes normalitet, ikke
at det er aspergere. De foretrækker
deres handicap.
at få tingene sagt direkte, og de vil
På AspIT kombinerer man tingene
gerne ha' et job. Men de kender ikke
på flere måder. For eksempel krydalle de uformelle og usagte regler på
ses specialpædagogik, uddannelse og
jobmarkedet. Derfor får de dem fortalt
erhvervsliv. Når det gælder uddannelpå AspIT. Og får job.
sens varighed er den på papiret tre år
med indbyggede praktikperioder af
Klare regler giver mere værdi
seks ugers varighed. Men også disse
Nogle unge Aspergere er så heldige, at
tal, individualiseres. For nogle elever
de har ressourcestærke forældre, der
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kan og tør tage opgøret med kommunen, hvis den ikke bevilger en AspITuddannelse. Og nogle af disse sager
ender som ankesager, hvis elev med
mor og far får nej fra sagsbehandleren.
Alle ankesager er hidtil endt med et
medhold til de berettigede unge, og
dermed til AspIT. For
Uddannelsen reglerne er nemlig
ret klare. Hvis den
har bevist sin unge asperger vil på
effektivitet i aspIT, kan man ikke
forhold til tvinge hende eller
til et andet tilmålsætningen ham
bud, bare fordi kom– jobskabelse. munen mener, at
vedkommende skal
gå på kommunens eget tilbud.
Noget af det, kommunerne også
siger nej til, når de vælger AspIT fra,
er de helt afgørende styringsredskaber
på AspIT, som dels er yderst relevante
for netop aspergere, og dels er med
til at skaffe dem job, er de tillæg til
ressourceprofiler og uddannelsesplaner, som skolerne udvikler for den
ekelte elev. Disse planer har én afgørende målsætning; at sikre eleven
fast arbejde. Dermed er selve matchet mellem elev og virksomhed helt
centralt. Derfor gør underviserne på
AspIT meget ud af hele tiden at være
på forkant med erhvervslivets krav og
udfordringer for dels at kunne matche
den enkelte elevs jobplacering, dels
tilrettelægge undervisningen i takt
med udviklingen i virksomhederne
og it-branchen generelt. For AspIT
har afsættet været klart fra starten:
Det handler ikke om at lave dygtige
førtidspensionister, men om at udvikle
værdiskabende arbejdskraft.
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AspIT kan idag opfattes som et
brand. Uddannelsen har bevist sin
effektivitet i forhold til målsætningen – jobskabelse. Og konceptet er
på samme tid både så veletableret og
dynamisk, at begrebet brand kan bruges. Det betyder, at AspIT i sig selv er
blevet en værdiskabende institution
og ikke et værested eller et socialt
eksperiment. Brandet AspIT er, som
nævnt, tilmed efterspurgt i udlandet.
Perspektivet for AspIT er mindst
ligeså interessant som historien. For
et par år siden introduceredes AspIN,
som er et særligt STU-tilbud for unge
med udviklingsforstyrrelser – ikke
kun ASF. Målsætningen med AspIN
er præcis den samme som AspIT's –
blot er målet inklusion i det ordinære
uddannelsessystem, hvor AspIT’s målsætninger er inklusion i det ordinære
arbejdsmarked.
Lige om hjørnet venter et helt nyt
undervisningskoncept, hvor elever på
tværs af geografi modtager fjernundervisning via videoskærm. For ekempel
kan to elever fra Esbjerg, en elev fra
Odense og tre elever Århus undervises
i samme fag af samme lærer uden at
skulle flytte sig fra de vante og trygge
rammer på deres respektive skoler eller
praktikvirksomheder.
AspIT gør tingene på en ny og
anderledes måde. Konceptet har for
længst bekræftet tesen om, at alle
mennesker har ressourcer, der kan
skabe værdi. Både for individet, men
også for samfundet. Og særligt for
AspIT gælder det også, at erhvervslivet får værdi i kraft af en ny type
medarbejdere, der ud over talent og
kompetence for it, også udmærker sig
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på andre områder i forhold til unge
uden Aspergers Syndrom; de har en
stærk hukommelse, de er meget loyale, de er punktlige og grundige og
så har de ofte en lidt højere IQ end
andre unge. Er det en kombination,
som erhvervslivet kan bruge? Ja, så
absolut. Eneste forhindring pt for i
endnu højere grad at matche disse
unge med erhvervslivet er de kommuner, der endnu ikke har set de gode
perspektiver med AspIT. Mange andre
kommuner har set lyset.


■

Vil du vide mere om AspIT
Har du lyst til at få mere at vide
om AspIT, så klik ind på www.aspit.
dk. Her kan du blandt andet læse
nyhedsbreve om danske virksomheders begejstring for de unge
AspIT´er. Du kan også læse om visitationsprocessen til AspIT, fagene
på skolerne og rigtig meget mere.

Fakta om AspIT
•A
 spIT er en treårig erhvervsrettet
it-uddannelse bestående af seks
semestre – ca. 1200 undervisningstimer om året fordelt på 30
timer om ugen i 40 uger om året.
• Det samlede timetal for praktikperioderne ligger fra 750 til 900
timer i løbet af de tre år.
• Undervisningen er individuelt
tilpasset den enkelte elev, der
modtager den nødvendige støtte
og rådgivning i forhold til den
alment dannende del af uddannelsen.
• AspIT udarbejder en uddannelsesplan og ressourceprofil med
udviklingsmål og delmål for disse
områder. Planen bliver løbende
evalueret med den pædagogiske
vejleder og på de halvårlige statusmøder.
• AspIT udbydes i dag på skoler
i Aalborg, Skive, Aarhus, Vejle,
Esbjerg, Aabenraa, Odense,
Næstved, København og Rønne.
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