
Tænk hvis mennesker med kognitivt handicap selv kunne vælge uddannelse og 
karrierevej og indgå i hverdagen på enhver virksomhed!

Det er visionen bag et en ny Flex Uddannelse, som Glad Fonden har igangsat.

Hidtil har unge med kognitivt handicap efter deres ungdomsuddannelse (STU) 
ikke haft mulighed for at komme videre i en kompetencegivende uddannelse. 
Og uden kompetencer er det svært at få et job. Det skal forsøgsprojektet råde 
bod på.

100 unge tilbydes et to-årigt uddannelsesforløb – en Flex Uddannelse. En for-
søgsbekendtgørelse fra Beskæftigelsesministeriet skal bidrage til, at de unge 
kommer videre i beskæftigelse.
 
Forsøgsuddannelsen realiseres med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond 
og  i partnerskaber med Aarhus, Esbjerg og Københavns kommuner samt 
erhvervsskoler og virksomheder. 

De unge kan i første omgang vælge mellem uddannelse indenfor detail, køkken, 
lager og grøn service. Uddannelserne foregår lige nu i afdelinger i Salling Group, 
Københavns Lufthavn, Compass Group Danmark, SuperBrugsen og Glad Mad.

Udover de menneskelige gevinster, der er ved at inkludere unge med kognitivt 
handicap i uddannelse og beskæftigelse, vil en evaluering af forsøgsprojektet 
afdække, om det også indebærer en samfundsøkonomisk gevinst at investere i 
uddannelse til de unge. 

De første elever startede på uddannelsen i august, og er nu godt i gang. Den 
1. november inviteres pressen i Aarhus, Esbjerg og København ind i projektet, 
hvor elever, virksomheder, kommuner og ansatte i projektet gerne vil fortælle 
om uddannelsen og perspektiverne.

Tænk hvis…. 

Glad Fonden startede som verdens første TV-station for og med mennesker med kognitivt handicap. 

I dag er Glad Fonden en registreret socialøkonomisk virksomhed med aktiviteter indenfor medier, 

køkken- og cafe´ drift, design, kultur, uddannelse og beskæftigelse. Glad Fonden tror på, at mennesker 

med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund, vi bor i rigere, gladere og mere 

inspirerende: gladfonden.dk
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Vil du læse eller høre mere ?
Se: flexuddannelse.gladfonden.dk


