Konference i Fællessalen
på Christiansborg, torsdag
19. maj 2022 kl. 9.30 – 13.15
Flexuddannelse – en vej til job for unge med kognitive handicap
En af de store samfundsmæssige udfordringer i disse år er, at 45.000 unge hverken er i uddannelse
eller job. En del af denne gruppe er unge med kognitive handicap. Ofte har de ikke mulighed for at
gennemføre en erhvervsuddannelse, og dermed har de svært ved at opnå de kompetencer, der
efterspørges på arbejdsmarkedet.
Et svar på denne udfordring er Flexuddannelsen – et forsøg med erhvervsrettet, virksomhedsforlagt
uddannelse, som er udviklet og afprøvet i et partnerskab mellem Aarhus, Esbjerg og Københavns
kommune, en lang række virksomheder og Glad Fonden. En evaluering fra HBS Economics viser, at
Flexuddannelsen har skabt rigtig gode resultater for elever, virksomheder og kommuner. Derfor vil
vi gerne dele vores viden og erfaringer med alle, der har interesse for uddannelse og beskæftigelse
til unge med kognitive handicap.
På konferencen vil du:
• blive præsenteret for evalueringen af de to første årgange, der har gennemført
den 2-årige forsøgsuddannelse.
• møde unge fra Flexuddannelsen samt faglærere, vejledere og samarbejdspartnere
fra virksomhederne.
• opleve en spændende paneldebat med repræsentanter fra de politiske partier
og andre relevante aktører, som drøfter, hvordan vi fremadrettet løser problemet
med uddannelsesmuligheder til unge med handicap.
Uddannelsesforsøget er gennemført med en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond og medfinansiering
fra Aarhus, Esbjerg og Københavns kommune.

Deltagelse er gratis.
Program og tilmelding næste side.

Program
09.30 – 10.00
Ankomst
Kaffe og croissant
10.00 – 10.10
Velkomst
v. Jens Henrik Thulesen Dahl, MF Dansk Folkeparti
og Mikkel Holmbäck, adm. direktør, Glad Fonden.
10.10 – 10.25
Hvad er en Flexuddannelse?
Opbygning og principper bag erhvervsrettet uddannelse til unge
med kognitive handicap v. Lene Timm, uddannelseschef, Glad Fonden.
10.25 – 10.40
Flexuddannelse - fra elev til medarbejder og medborger
Film om elevernes rejse gennem Flexuddannelsen.
10.40 – 11.20
Evaluering af Flexuddannelsen
Evaluering af uddannelsesmodellen og af de økonomiske konsekvenser af
Flexuddannelsen v. Konsulenthuset HBS Economics.
11.20 –12.00
Mød eksperterne – hvad er det Flexuddannelsen kan?
Uformel dialog med elever, deres faglærere og vejledere samt samarbejdspartnere fra
de virksomheder indenfor de fire brancher, hvor der er udviklet og afprøvet uddannelse.
12.00 – 12.10
Pause
12.10 – 13.00
45.000 unge udenfor uddannelse og job - hvordan får vi Flexuddannelsen i spil?
Paneldebat med politikere, virksomheder, kommuner og andre vigtige aktører
– og dialog med salen.
13.00 – 13.10
Hvordan kommer vi videre herfra?
Opsamling på dagens forslag til fremadrettede handlinger og løsninger.
13.10 – 13.15
Farvel og tak
v. Glad Fonden.
13.15 – 13.45
Sandwich og uformel dialog
Tilmelding senest torsdag den 5. maj: pia.larsen@gladfonden.dk
Skriv: Navn, titel, organisation, e-mail og telefonnummer.

