
SAMMENHÆNG
MENING
UDVIKLING

Unge med særlige behov

”Vi tror på, at udvikling kan ske”

UDDANNELSE OG 
ERHVERVSAFKLARING
Vores erhvervskonsulent opretter 
afklarings- og optræningsforløb i 
lokale virksomheder. Der afklares 
på fag, relevante opgaver og timetal 
i tæt samarbejde mellem praktik-
vært, botræner og erhvervsvejleder. 
Der afrapporteres til jobcenter i 
forhold til den unges ressourcer og 
potentialer og i forhold til den en-
kelte unges tilværelse som helhed. 

VEDVARENDE STØTTE
Det er ofte nødvendigt med en 
vedvarende, kompenserende støtte 
til den unge i egen bolig. Den støtte 
kan ydes af  Bo og Jobuddannelsen.

Læs mere om alle vores tilbud på 
www.boogjobuddannelsen.dk 
- eller kontakt os på
telefon 7560 1020

Kildegade 27
8700 Horsens
Telefon 7560 1020
www.boogjobuddannelsen.dk

Kontaktformular på hjemmesiden til email

Købmand Henrik Pedersen, 
Rema 1000 Bygholm, Horsens

”Vi skal både udfordre 
de unge med nogle krav 
og give dem tryghed. Det 
er dejligt at se, hvordan 
de vokser med opgaven 
og retter ryggen, når de 
får arbejdstøjet på.

”Vi tror på, at udvikling kan ske”

Unge med særlige behov

SAMMENHÆNG
MENING
UDVIKLING

UDDANNELSE OG 
ERHVERVSAFKLARING
Vores erhvervskonsulent opretter 
afklarings- og optræningsforløb i 
lokale virksomheder. Der afklares på 
fag, relevante opgaver og timetal i 
tæt samarbejde mellem praktikvært, 
pædagog og erhvervsvejleder. 
Der afrapporteres til jobcenter i 
forhold til den unges ressourcer, 
progression og potentialer og i forhold 
til den enkelte unges tilværelse som 
helhed.

VEDVARENDE STØTTE
Det er ofte nødvendigt med en 
vedvarende, kompenserende støtte 
til den unge i egen bolig. Den støtte 
kan ydes af Bo&Jobuddannelsen.

Læs mere om vores tilbud på 
www.boogjobuddannelsen.dk – 
eller kontakt os for yderligere info.

Kildegade 27
8700 Horsens
Telefon 75601020
Mail: info@boogjobuddannelsen.dk
www.boogjobuddannelsen.dk

Vi skal både udfordre de unge 
med nogle krav og give dem 
tryghed. Det er dejligt at se, 
hvordan de vokser med 
opgaven og retter ryggen, 
når de får arbejdstøjet på.

” 

Købmand Henrik Pedersen
Rema 1000, Stensballe, Horsens



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 indlæringsvanskelighe-
der vil målgruppen kunne have 
forskellige udviklingsforstyrrelser som 
ADHD, ADD etc. eller autismespektrum-
forstyrrelser.

Hvordan:
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. 

Vores pædagogisk uddannede 
personale støtter de unge i, at udvikle 
deres sociale- og praktiske færdigheder 
samt skabe struktur i en hverdag med 
job, skole, bolig og privatliv.
Vores erhvervskonsulent støtter de 
unge i mødet med arbejdsmarkedet og 
opretter praktikker til afklarings- og 
optræningsforløb i lokale virksomheder. 

Vision:
• At skabe en støttende og udviklende
 ramme for de unge

• At klargøre de unge til en tilværelse
 i egen bolig

• At danne de unge til aktive og 
 inkluderede medborgere

Forventninger til eleven:
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.

AFKLARING OG BOTRÆNING 
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. 

INDIVIDUELLE FORLØB
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.

Botræningen fokuserer på:
• udvikling af sociale kompetencer

• personlig hygiejne

• praktiske gøremål

• privat økonomi

• fritidsaktiviteter

Vores pædagogisk uddannede 
personale støtter de unge i, at udvikle 
deres sociale- og praktiske færdigheder 
samt skabe struktur i en hverdag med 
job, skole, bolig og privatliv.
Vores erhvervskonsulent støtter de 
unge i mødet med arbejdsmarkedet og 
opretter praktikker til afklarings- og 
optræningsforløb i lokale virksomheder. 

Vision:
• At skabe en støttende og udviklende
 ramme for de unge

• At arbejde anerkendende og med
 udgangspunkt i den unges ressourcer 

• At klargøre de unge til en tilværelse
 i egen bolig

• At danne de unge til aktive og 
 inkluderede medborgere


