
AO-forløb for unge med  
autismespektrumforstyrrelser

Fredens Torv 3A, 3. sal · 8000 Aarhus C
springbraet@fo-aarhus.dk · (+45) 51 83 71 09

Optagelse

For at blive optaget på AO-forløbet skal det aftales med din  
uddannelseskonsulent/UU-vejleder/sagsbehandler. Du er altid  
velkommen til at kontakte os til en snak, om dette forløb kunne 
være noget for dig.

AFKLARINGS- OG 
OPKVALIFICERINGS-
FORLØB 

Letbanen ved DOKK1: 0,2 km
Busgaden: 0,4 km

Togstationen: 0,5 km

Afstand til offentlig 
transport

Kenneth Andersen
Daglig leder og underviser

(+45) 51 83 71 09
ka@fo-aarhus.dk

Cate Betzer Jensen
Underviser

(+45) 22 20 49 74
springbraet@fo-aarhus.dk

springbraetaarhus springbraetaarhus



Organisering og indhold

 13 ugers forløb med forskellige 
 ugentlige fokusområder

 Bevilling laves af din    
 sagsbehandler på jobcenteret

 Modulopdelt så der kan optages  
 nye elever hver uge

 Ugeskema med op til 25   
 timer – du og din sagsbehandler  
 sammensætter et skema efter  
 dine ønsker/behov

 Mulighed for at vælge bevægelse  
 én gang om ugen

 Valgfri mulighed for faglig   
	 opkvalificering	i	Dansk,	Matematik		
 og Engelsk

 Professionelle og uddannede  
 undervisere med erfaring i   
 undervisning for unge med   
 autismespektrumforstyrrelser

Målsætningen med forløbet er, at 
deltagerne bliver så afklarede,  
opkvalificerede	og	forberedte	på	
fremtiden som muligt.

Tankegangen bag arbejdet med 
 et AO-forløb er

 At alle kan udvikle sig. Især når  
 man tager udgangspunkt i den  
 enkeltes styrker og italesætter  
 gode ressourcer og udfordringer

 At vi mødes i øjenhøjde med  
 anerkendelse og respekt for  
 hinanden

 At alle har gavn af at kunne  
 agere i samfundet, herunder på  
 uddannelsesinstitutioner, på  
 arbejdsmarkedet og i sociale  
 sammenhænge

Mulighed for praktik som en af del 
af AO-forløbet

Det er muligt at blive afklaret på 
arbejdsmarkedet. Vores dygtige prak-
tikkoordinator	finder	en	praktikplads	
i samarbejde med dig. Vi har et stort 
og tillidsbåret erhvervsnetværk  
igennem FO-Aarhus. Vi er heri-

gennem en del af idrætsklubben 
AGF’s erhvervsnetværk. 

Mål med erhvervspraktikken

 Afklaring af fremtidig branche 

 Afklaring af arbejdsevne

 Brug din nye viden fra   
 fokusområderne i praktikken

 Få vejledning og feedback fra  
 din vejleder på arbejdspladsen og  
 Springbræt Aarhus

AO-FORLØB 

Vi kalder vores ”Afklarings- og Opkvalificerings-
forløb for borgere inden for autismeområdet” for 

Vores 13 fokusområder
Diagnosekendskab - Sociale spilleregler - 

Sundhed fysisk - Læringstype - Sundhed mentalt - Samarbejde - 
Vaner og rutiner - Kommunikation - Motivation - Kultur - 

Borger i Danmark - Ansvarlighed - Fremtoning 


