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Jo mere du ved om den nye 
lærling, jo bedre muligheder 
har du for at støtte op om lær-
lingens uddannelsesforløb, 
og jo nemmere bliver det 
også at planlægge arbejdet 
i virksomheden. Du må ikke 
spørge direkte ind til diag-
noser, men du må gerne give 
udtryk for, at arbejdspladsen 
er villig til at tage hensyn, 
hvis den unge har særlige 
læringsbehov.

Hvordan kan 
du hjælpe?

Vær opmærksom på, at diagno-
ser er et tabubelagt område, og 
det er ikke alle unge, der har lyst 
til at fortælle det til jobsamtalen, 
hvis de har en diagnose. Sæt 
tid af til løbende møder, hvor du 
taler med lærlingen om trivsel, 
og hvordan det går med at udføre 
arbejdsopgaverne. På den måde 
kan du etablere tillid, tryghed og 
dermed også mulighed for, at 
den unge kan åbne sig.

Løbende 
dialog

Der er mange støttemulig-
heder, når en lærling har en 
diagnose. Foreslå lærlingen at 
I sammen tager fat i skolen for 
at høre om mulighederne, og 
herefter kan skolen så søge om 
den relevante støtte på den 
unges vegne. Men måske er det 
slet ikke nødvendigt, for alle 
lærlinge har deres egne spe-
cielle styrker med og uden diag-
noser, og den rette lærling kan 
ende med at være en kæmpe 
stor gevinst for virksomheden.

Søg hjælp 
på skolen

Tre råd til den oplæringsansvarlige
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Læs mere På Psykiatrifondens hjemmeside kan du læse om nogle af de mest udbredte diagnoser. 

Vær opmærksom på, at diagnosen kan komme til udtryk på mange måder, og derfor er 
også mennesker med samme diagnose forskellige. Tal med den unge om diagnosen, 
og hvordan den påvirker den enkeltes læring og evne til at samarbejde med andre.

På Uddannelsesguiden.dk kan du læse om særlig støtte til at gennemføre uddannelse, 
når lærlingen har læseproblemer, en kronisk sygdom eller et fysisk eller psykisk handicap.

https://psykiatrifonden.dk/diagnoser?gclid=CjwKCAjwvsqZBhAlEiwAqAHElQXB5D9TEBPVlkmojPnoAVPtyxnGK7B_9zqq8F74HevOD_zFiYAUKBoCRl8QAvD_BwE 
https://www.ug.dk/forside/stoette-til-gennemfoere-din-uddannelse

