Det är viktigt att det ﬁnns en bra kommunikation så att
praktiken kan bli så bra som möjligt, både för, ert
företag / verksamhet och för studenten.

Info r mat ion t ill
di g s om t ar e mot
s tu dente r f rån
{IT}spåret

Som arbetsgivare får du:

KO M P ETENS
SYN S I N T E PÅ UTS IDA N

Under tiden ditt företag/verksamhet har en student på praktik
ﬁnns det alltid personal på IT-spåret du kan vända dig till om du
har frågor. IT-spåret kommer även att ha kontinuerlig kontakt
med ditt företag/verksamhet och studenten för uppföljning.

Stöd inom studentens funktionsnedsättning
Hjälp i kontakten med myndigheter t ex
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
En kostnadsfri rekryteringstjänst
IT-spåret ger dig tillgång till lämpliga medarbetare
Företaget/verksamheten får en bättre proﬁl genom
att ni visar engagemang och tar ett socialt ansvar.

KONTA K T IN FO R M AT I O N
Kaserngatan 24A
575 35 Eksjö
Mike Schneider
Huvudlärare
0381 422 19
mike@itsparet.se

Bodil Äng
Koordinator/Leg.Arbetsterapeut
0381 361 22
bodil.ang@campusi12.se

www.itsparet.se

www.itsparet.se

Vad är IT-spåret?

Vad är Aspergers syndrom?

IT-spåret är en yrkesinriktad IT-utbildning för personer med
Aspergers syndrom. Utbildningen är uppdelad i tre moduler.

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Aspergers
syndrom ingår i autismspektrumet. Man är normal eller
högbegåvad, däremot är man ojämn i sin prestation. Tankar och
känslor kan tolkas på ett annorlunda sätt i jämförelse med andra
och det kan leda till missförstånd. Man kan även ha svårt med att
avläsa sociala signaler och kroppsspråk och man kan tolka det
som sägs i ett samtal på ett konkret och bokstavligt sätt. Det gör
även att man har svårt att själv använda sig av sociala signaler så
som ögonkontakt, ansiktsuttryck och gester.

Modul 1: Gymnasienivå

Modul 2: Fördjupad nivå

Webbutveckling 1

Webbprogrammering

Programmering 1 & 2

Databasadministration

CAD 1 & 2

Databasteknik

Datorteknik 1a & 1b
Dator-och nätverksteknik
Nätverksadministration
Nätverksteknik

Programmering
Modul 3: Praktik/Arbete
Praktik på företag, i
föreningar eller organisationer.

Ett av IT-spårets mål är att deltagarna ska få arbete eller adekvat
sysselsättning. Genom att ta emot en student från IT-spåret hjälper
ni till med detta! Syftet med praktiken är att ge studenten arbetsoch yrkeserfarenhet. Det i sin tur leder till ökade möjligheter att
komma in på arbetsmarknaden. Praktikperiod, arbetstid och hur
många dagar i veckan praktiken ska innefatta bestäms i samråd
med ditt företag/verksamhet, studenten och IT-spåret. Du som
arbetsgivare ska förse studenten med utrustning som arbetet
kräver. Som arbetsgivare ska du även informera om vilka säkerhetsförskrifter som gäller. Arbetsmiljölagen gäller även studenten.
Studenten kommer under praktiktiden vara försäkrad genom skolan.
Något anställningsförfarande mellan studenten och IT-spåret
föreligger inte. Om studenten skulle få tillfälligt eller varaktigt arbete
under praktikperioden har hon/han rätt att vara frånvarande eller
avbryta praktiken.Under praktiktiden har studenten ersättning från
Arbetsförmedlingen/ Försäkringskassan.
FINANSIÄRER

Att tänka på i samtal
Tala klarspråk
Var tydlig och ge ej dubbla budskap
Visa förståelse när missuppfattningar sker
Tala om dina förväntningar
Schemalägg allt i god tid
och viktigast - Fråga om du undrar någonting!
Om du anställer en person med Aspergers syndrom får du en
medarbetare som är:
plikttrogen
ärlig
ansvarsfull
uppriktig
tankeskarp
uthållig
har sinne för detaljer
har en hög kompetens inom sitt arbetsområde

