Mentor
Fokus på ressourcer

Mentorstøtte
NordVirk tilbyder mentorstøtte i starten af
job- eller uddannelsesperioden.
I forbindelse med udslusning til job eller
ordinær uddannelse, tilbyder NordVirk en mentorordning med speciale inden for autismeproblematikker.

Mentorstøtte skal forebygge problemer og indeholder bl.a.
• Vejledning af mentee
• Vejledning af uddannelsessted/arbejdsgiver
• Kontakt til kommunal sagsbehandler
• Mål og handleplaner
• Afrapportering

Mentorstøtte fra NordVirk er et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk tilbud
til unge og voksne med autismespektrum
forstyrrelser eller lignende udviklingsforstyrrelser.
Støtten skal sikre at deltageren/den studerende
kan opnå eller fastholde ansættelse i job med
løntilskud, fleksjob, ordinært job, uddannelse
eller lignende.
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Brobygning til uddannelse
Brobygning til uddannelse iværksættes i samarbejde med deltageren og sagsbehandleren/
UU-vejleder i forbindelse med udslusning af et
forløb i NordVirk.

Derudover er deltageren afklaret med
uddannelsesretningen, og der er undersøgt mulighederne for optagelse og
støtteforanstaltninger på det pågældende
uddannelsessted.

Inden brobygning til uddannelse etableres, har
deltageren oparbejdet de nødvendige personlige, sociale og faglige kompetencer i NordVirk.

Ekstern praktik
Det endelige formål med ekstern praktik er
at integrere vores målgruppe på det ordinære
arbejdsmarked.
NordVirk giver den nødvendige autismefaglige
sparring i forbindelse med pratik.
Virksomheden forpligter sig ikke til en endelig
ansættelse, men forpligter sig til at følge de
aftaler, der laves i det gensidige samarbejde.

Praktik
Deltageren har efter et eksternt praktikforløb
fået nogle erfaringer med en arbejdspladskultur
og afprøvet sig selv i forbindelse med udvikling af:
• Personlige kompetencer som fremmødestabilitet, selvstændighed, ansvarlighed, arbejdsmoral, motivation, kvalitetsbevidsthed,
arbejdseffektivitet, funktionsniveau m.m.
• Sociale kompetencer som interaktion,
samarbejde, modtage oplæring, holde
pauser m.m.
• Faglige kompetencer og reel erhvervserfaring inden for det givne praktikområde
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