
Preventing Dropout

Temadag om trivsel, sundhed og læring 
 

D. 11. marts kl. 11.30 – 15.30 
DGI-byen, .... 

 
Tilmeld dig senest d. 3.3 her

Støt de unge med særlige behov 
på vejen til uddannelse og job

 
D. 3. juni kl. 9.00 – 15.30 

Høje-Taastrup Gymnasium, Frøgaard Allé 2, 2630 Taastrup
 

Tilmeld dig senest d. 28.5 her

Inspirationsdag om sårbare unge

 
Arrangementet er gratis og for vejledere og sagsbehandlere

Et stigende antal unge har diagnoser såsom 
autisme og AD(H)D. Disse unge har særlige 
behov, og som vejleder og sagsbehandler 
udfordres du, når du skal give de unge 
informationer om deres muligheder og 
rettigheder. Hvem har ansvaret hvornår i 
henhold til handicaplovgivningen? Hvordan 
skal samtalen føres, og hvilke barrierer oplever 
disse sårbare unge, når de skal videre fra én 
uddannelse til en anden?

På Høje-Taastrup Gymnasium d.3. juni, kan 
du gennem oplæg og workshops om disse 
spørgsmål få inspiration til, hvordan du bedre 
kan støtte unge med særlige behov. 

https://www.preventingdropout.com/kalender-for-preventing_dropout/#4143


I
                                                       nspirationsdag oinnovation & inkluderende 

       
   

Preventing Dropout

Program for inspirationsdag om sårbare unge 
 d. 3. juni, kl. 9 - 15.30, Høje-Taastrup Gymnasium 

 
Tilmeld dig senest d. 28.5 her 

 

9.00 Ankomst og morgenmad 
9.30 Velkomst
9.40 Vejledning af unge med særlige behov
Vejledningssamtalen kræver en særlig faglighed, når du taler med unge, der har diagnoser.  
Hvad skal du være opmærksom på, og hvad skal du kunne som vejleder/sagsbehandler? 
v. psykolog Ulla Dyrløv

10.30 Hvem har ansvaret hvornår?
Hvordan finder vi vej i lovparagrafferne, og hvilke ordninger findes der i handicaplovgivningen for 
unge med særlige behov?
v. socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv

11.00 Diskussion og debat

11.10 Pause

11.00 Hvilke forhindringer møder de unge med autisme/ADHD i ungdomsuddannelserne – 
hvordan skaber vi gode overgange for dem til de til videregående uddannelser?  
Hvad er den gode rådgivning?
v. Linda Louis-Willerup og Susanne Lund, konsulenter, Ud i livet. Samt en ung fra målgruppen.

11.45 Skolegang og rådgivning af unge med autisme/ADHD på Høje-Taastrup Gymnasium
Hvordan er det at gå i en autismeklasse? Hvordan skal rådgivning og mentorsamtaler være for disse 
unge? Både så de får en god ungdomsuddannelse og en god start på en videregående uddannelse. 
v. uddannelseschef og Karin Hestbech, Høje-Taastrup Gymnasium og projektleder Louise 
Lindhardt, Rådgivnings- og udviklingscenteret for autister i uddannelse og arbejde.

12.15 Frokost

13.00 Hvordan skaber virksomheder bedre jobmuligheder for personer med autisme? 
HR-konsulent Camilla Birch Johansson fra Novo Nordisk fortæller om virksomhedens erfaringer 
med at ansætte borgere med autisme og hvad der skal til for at det bliver en succes.

13.45 Tre forskellige Workshops 
•  Uddannelse for autister på Høje-Taastrup Gymnasium. v. Karin Hestbech
•  Vejledning med fokus på overgangen til videregående uddannelse. v. Louise Lindhardt
•  Hvordan når vi unge der ikke kommer i skole? v. Jonas Hedman, Nya Malmö Latin 
 
15.15 Opsamling og afrunding af dagen 
 
15.30 Farvel og tak for i dag

https://www.preventingdropout.com/kalender-for-preventing_dropout/#4143

