
Steg för steg mot ditt mål

Fakta SKOA Lund
Driftsform Egen Regi

Lagrum LSS 9§10

Målgrupp Vuxna

Diagnoser/specialiteter Aspergers, Autism

Kontaktinformation
Tarja Lindholm, verksamhetschef
Telefon: 070-166 56 88
E-postadress: Tarja.Lindholm@nytida.se

Övriga kontaktuppgifter
gruppchef, tel: 070-166 56 81

För frågor om placeringar kontakta Pernilla Moqvist, 070-166 57
53, 020-66 20 20, mail: pernilla.moqvist@nytida.se
platsakuten@nytida.se

För mer information, besök:
https://nytida.se/verksamheter/skoa-lund/

SKOA, vårt kompetens- och
arbetscentrum, vänder sig till dig med
autism eller Aspergers syndrom. På
SKOA arbetar vi mot dina mål med din
dagliga verksamhet. Vi tar tillvara på
dina intressen, styrkor och drömmar för
att hitta en lämplig och meningsfull
sysselsättning för dig. Supported
Employment är grunden i vår
verksamhet och syftar till att ge dig det
stöd som du behöver för att klara av din
arbetsdag.
När du börjar på SKOA behöver vi lära
känna varandra. Tillsammans tittar vi
på vilka styrkor, intressen och
förutsättningar du har och vad du
önskar arbeta med längre fram. Detta
kallar vi för ”kartläggning”.
Kartläggningens tid är individuell och
under denna tid erbjuds du att arbeta
med arbetsuppgifter från företagen som
vi samarbetar med eller med kreativt
arbete i våra lokaler. Du kan också
studera exempelvis körkortsteori eller
arbeta med ditt intresseområde.

Efter dina önskemål kan vi sedan ta
steget vidare mot att söka efter en
praktikplats som passar dig. Det är
också helt ok om du önskar fortsätta
arbeta i våra lokaler.

När vi inleder en praktikplats görs
detta med ett studiebesök och en
överenskommelse med arbetsgivaren
om praktik. Vi tittar på vilka
arbetsuppgifter på praktikplatsen som
kan passa dig. På praktikplatsen utses
också en person som blir din
kontaktperson som kan hjälpa och
stödja dig vid behov.

Praktik inleds med en gång per vecka



Karta och adressinformation
Besöksadress
Nöbbelövsvägen 100
226 60 Lund

med stöd från arbetshandledare från
SKOA som finns på plats vid de
inledande tillfällena. Arbetshandledare
från SKOA stöttar med att skapa ett
individuellt stöd och pedagogisk
anpassning så att du får de bästa
förutsättningar att lyckas med ditt
arbete och att bli självständig i dina
arbetsuppgifter.

Efter hand som du blir mer säker på
ditt arbete på praktikplatsen trappar
arbetshandledare från SKOA ner sitt
stöd. Arbetshandledare finns alltid
tillgänglig enligt överenskommelse för
dig och arbetsplatsen, exempelvis via
telefon eller mail. Arbetshandledare
från SKOA gör också besök på
arbetsplatsen samt deltar vid
regelbundna uppföljningsmöte.

Fysisk miljö
SKOA ligger på Nöbbelöv/Gunnesbo. Det finns kommunikationer, service och butiker i
närheten.

Om medarbetarna
Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har
relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-
utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.


