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Det sociale formål
Special minds vil medvirke til, at så mange mennesker med en autismeprofil som 
muligt kommer i arbejde eller uddannelse på enten ordinære eller særlige vilkår.

Den sociale metode
Special minds udvikler specialistydelser tilpasset kundens behov. Dette gøres 
med udgangspunkt i de kompetencer, mennesker med en autismeprofil eller 
lignende træk besidder.
Special minds afdækker og tilvejebringer specialistkompetencer via ansættelser, udviklings- og afklaringsforløb.
Special minds skaber og udbreder viden om målgruppens særlige evner og barrierer. Til kunder leveres specialviden om autisme, og hvordan den 
kommer til udtryk i barrierer og kompetencer. Ved at undersøge og arbejde med det, der skaber barrierer for den enkelte, åbnes der nye muligheder 
for den enkelte.

Forretningsområde 
Special minds sælger konsulentydelser på markedsvilkår til private kunder og det offentlige. Virksomheden har to forretningsområder fordelt på en 
erhvervsafdeling og en kompetenceafdeling.
Special minds vil være det foretrukne valg, når der søges specialistkompetencer til løsning af opgaver, hvor der i særlig grad er brug for fokus, præcisi-
on og vedholdenhed samt et udtalt blik og sans for kompleksitet.

Organisation og drift
Special minds ejes 100 % af den Sociale Udviklingsfond (SUF), der drives som en nonprofit almennyttig fond. Fonden er landsdækkende og har i dag 
23 afdelinger og specialprojekter med omkring 250 ansatte.
Special minds er en registreret socialøkonomisk IT-konsulentvirksomhed, der drives som et selvstændigt ApS med egen professionel bestyrelse be-
stående af repræsentanter fra IT-branchen. Overskuddet geninvesteres i special minds til fremme af nye projekter. Organisationsformen er hierarkisk 
opbygget med en bestyrelse, en administrerende direktør og forskellige afdelingschefer. 
At mange af konsulenterne er ansat på særlige vilkår nødvendiggør en udvidet HR-funktion til øget fokus på trivsel, sygefravær og ansættelsesbetin-
gelser samt en udvidet regnskabsadministration til håndtering af refusion af løn under sygdom.

INDTÆGTSKILDER

Salg på det private marked:

Erhvervsafdelingen løser mange forskellige opgaver inden-
for test, teststyring og digitalisering. Opgaverne varierer fra 
indscanning af store mængder dokumenter til udarbejdelse 
af teststrategier for komplekse softwareapplikationer.
Opgaverne løses for offentlige såvel som private kunder.
 

Andre indtægtskilder:

Nej.

special minds

Salg af ydelser til det offentlige:

Kompetenceafdelingen leverer Særligt Tilrettelagt Ung-
domsuddannelse (STU) samt en række beskæftigelsesrette-
de forløb i form af forskellige afklarings- og udviklingsforløb 
til borgere, der har brug for opkvalificering eller afklaring i 
forhold til job og uddannelse.
 

Adresse: 
Afdelinger i Aarhus, Aalborg, 
Silkeborg og Kolding

Antal ansatte: 
P.t. 61 på landsplan, 
hvoraf de 42 er ordinært ansatte 
og resten på særlige vilkår

Etableret: 1.9.2009

Virksomhedsform: 
ApS – registreret 
socialøkonomisk virksomhed

Målgruppe: 
Mennesker med en autismeprofil 
eller tilsvarende træk


