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Hvem:
Bo&Jobuddannelsen er et tilbud til
unge med indlæringsvanskeligheder
fra 18 år, der har brug for ekstra tid
og hjælp til at tilegne sig en så
selvstændig livsførelse som mulig.
Udover at have indlæringsvanskeligheder vil målgruppen kunne have
forskellige udviklingsforstyrrelser som
ADHD, ADD etc. eller autismespektrumforstyrrelser.
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Eleverne bor på eget værelse i et af
vores to bofællesskaber – der er seks
pladser i hvert. Vi arbejder individuelt
og helhedsorienteret med
udgangspunkt i den anerkendende
pædagogik.
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Forventninger til eleven:

INDIVIDUELLE FORLØB

Som ung hos Bo&Jobuddannelsen
forventes det, at man er motiveret,
deltagende og ønsker at arbejde mod
en så selvstændig og selvhjulpen
voksentilværelse som muligt.
De unge skal derfor have realistiske
forudsætninger for i dagtimerne, at
kunne indgå i virksomhedspraktikker
eller skoleforløb.
Vi indskriver ikke unge med
misbrugsproblematikker.

Bo&Jobuddannelsen tilrettelægger
individuelle forløb for de unge, hvor
de to kerneydelser botræning og
erhvervsafklaring kædes sammen i
en helhedsorienteret praksis. Det
er et vigtigt fokuspunkt for vores
pædagogik, at vi gennem den sociale
træning opnår de adfærdsforandringer
hos de unge, som kan støtte deres
udviklingsproces både i dagligdagen
og på arbejdspladsen.

AFKLARING OG BOTRÆNING

Botræningen fokuserer på:

Tryghed og faglighed skaber udvikling
for unge med særlige behov, og vi
lægger stor vægt på først at opnå en
tillidsbærende relation til den unge.
Derefter indleder vi med udgangspunkt
i den unges ressourcer, en mere
målrettet pædagogisk udviklingsproces
i forhold til social træning, praktiske
gøremål etc. Trygheden er det
afgørende element, og de unge kan
døgnet rundt alle dage få telefonisk
kontakt med en medarbejder.

• udvikling af sociale kompetencer
• personlig hygiejne
• praktiske gøremål
• privat økonomi
• fritidsaktiviteter

