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1) Forord – Jobkollegiets baggrund  

I 2007 mødtes en gruppe forældre, der alle havde unge med særlige behov på specialfritidshjemmet 

Regnbuen, Højbjerg.  

De mødtes for at snakke om, hvor deres unge skulle bo, når de snart skulle flytte hjemmefra. Gruppen 

havde inviteret to medarbejdere fra Regnbuen med, og sammen begyndte de at definere, hvad et godt 

ungdomsliv skal indeholde: 

● Tryghed og udfordringer i en passende blanding. 

● Fællesskab med plads til individualitet. 

● Adgang til at afprøve mange nye aktiviteter for at få øje på egen kunnen og talent. 

● Botræning i betydningen: hjælp til at lære så mange færdigheder som muligt, i forhold til at udfolde sit 

eget hverdagsliv. 

● Friluftsliv og fælles oplevelser. 

Gruppen, som kaldte projektet ZA (i betydningen ”sæt af” eller ”skab afsæt”), skrev oplæg, besøgte 

ejendomme og tog kontakt til Afdelingen for Voksenhandicap i Aarhus Kommune. Idéerne blev alle vegne 

taget godt imod, men der skete ikke mere.  

På et tidspunkt blev gruppen anbefalet at tage kontakt til Lars Bundgaard, generalsekretær i Jysk 

børneforsorg/Fredehjem. Allerede under det første møde, blev gruppen inviteret til at besøge henholdsvis 

Randers Bo- og Erhvervstræning og Bo-Skole-Job i Silkeborg. Begge steder tog positivt imod gruppen, og 

delte ud af deres mange erfaringer med at skabe gode ungdomsliv for unge med særlige udfordringer. Først 

på det tidspunkt gik det op for gruppen, at muligheden for at erobre en plads på arbejdsmarkedet vil være 

meget væsentlig for deres unge. Indtil da havde fokus udelukkende været på bo- og fritidsliv. Dette blev 

afgørende for projektet, som fra dette tidspunkt stod på tre ben: 1) botræning, 2) indgang til det ordinære 

arbejdsmarked, men på særlige betingelser, og 3) med plads til et rigt og udfordrende fritidsliv som skal 

rumme oplevelser, fællesskab, ro og refleksion. 

Det betød også at projektet ikke kunne være for alle, men for de unge for hvem dette fokus ville være 

relevant. Diskussioner om, hvorvidt tilbuddet skulle have nattedækning med medarbejdere eller inkludere 

støttebeboere i fællesskabet, og om vægtningen af jobdelen resulterede i, at initiativgruppen splittede sig 

op.  Den del af gruppen, som valgte at arbejde videre med et stærkt jobfokus, ansøgte hovedbestyrelsen i 

Jysk børneforsorg/Fredehjem om at blive del af foreningen, og søgte samtidig om en økonomisk garanti 

som startkapital.  

Sideløbende med denne proces fortalte Lars Bundgaard i foråret 2009, om en storvilla tilhørende Jysk 

børneforsorg/Fredehjem, på Skovbakkevej i Brabrand, som muligvis kunne anvendes til formålet. Stor var 

glæden i initiativgruppen, da villaen viste sig at være meget velegnet som bolig for den første gruppe unge, 

og da Jysk børneforsorg/Fredehjem kort derefter besluttede at tage gruppen ind i foreningen.  

Ønsket var at starte kollegiet op pr. august 2009, så de næste måneder bliver meget travle. Den første leder 

bliver ansat af Jysk børneforsorg/Fredehjem og forældregruppen, huset blev delvist renoveret og indrettet, 

der blev sponsoreret en bil, og ansat medarbejdere og tilknyttet en støttebeboer. Det lykkes alt sammen, 

og i august 2009 flyttede de første fem beboere og den første støttebeboer ind.  
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Alle startede med stor entusiasme, men også helt uden erfaringer og struktur. Det første år viste sig at blive 

svært; en af beboerne måtte flytte videre, og der måtte findes en ny leder i sommeren 2010. 

Konstruktionen med en forældrebestyrelse var fra start tænkt som en midlertidig løsning, da alle godt 

vidste at det ikke var hensigtsmæssigt. Det lykkedes da også at danne en helt ny bestyrelse med eksterne 

kompetencer og vedvarende engagement.   

Fra starten blev der gjort mange erfaringer med alle tre ”ben”: botræningen fik struktur og fremgang, 

jobafprøvningen udviklede gode relationer til flere og flere arbejdspladser, og fritidslivet blev styrket både 

med rejser og traditioner i huset, og med nye samarbejder uden for huset: Café Cool, samarbejde med 

Ungdommens Røde Kors m.m. 

At Jobkollegiet har udviklet sig fra en meget spæd og spinkel start til i dag at være et ungt, stærkt og sundt 

tilbud, er intet mindre end eventyrligt. Der har været brug for virkelig mange gode kræfter undervejs, for 

fantasifulde løsninger, for økonomisk understøttelse fra Jysk børneforsorg/Fredehjem, for humor, tillid og 

masser af samarbejde. Udover alle de andre værdier, der her er nævnt, kommer alle unge, der bruger 

Jobkollegiet også videre i livet med en værdifuld træning i at praktisere demokrati.   

Jobkollegiet var i sin indledende fase en satellit under den selvejende institution Randers Bo- og 

Erhvervstræning, som videre er tilknyttet Jysk børneforsorg/Fredehjem. Med virkning fra den 1. januar 

2012 blev Jobkollegiet godkendt som en selvstændig selvejende institution, fortsat tilknyttet foreningen 

Jysk børneforsorg/Fredehjem.                                        

 

2) Afsæt – hvorfor endnu en STU i Aarhus?  

Gennem det seneste år har Jobkollegiet erfaret, at en mindre gruppe af vores unge pt. ikke tilegner sig 

relevant læring eller trives i de STU-tilbud, der aktuelt udbydes i Aarhus Kommune. Ligeledes har en række 

pårørende til målgruppen henvendt sig til Jobkollegiet, alle med ønske om, at der etableres et STU-tilbud 

med afsæt i Jobkollegiets pædagogik, kultur og værdisæt.  

På Jobkollegiet arbejdes der ud fra fire kerneopgaver: Botræning, jobtræning, socialtræning og 

fritidstræning. Der lægges vægt på at læringen i de fire kerneområder etableres i et stærk 

ungdomsfællesskab, hvorfor målgruppen er 18 år og op. Jobkollegiet har således en vision om at lade de 

fire kerneområder agere retningsvisere på en ny STU-uddannelse, som vi har givet arbejdstitlen: STU – i 

virkeligheden. 

 

3) Hvem står bag projektet? 

Projektet er opstået ud fra tanker på Jobkollegiet, en selvejende institution under Jysk 

Børneforsorg/Fredehjem, hvor der bor unge og voksne med udviklingshæmning. Projektet skal etableres i 

et tæt samarbejde med Diakonhøjskolen og Jysk Børneforsorg/Fredehjem 

 

4) Formål og retning 

”Først på det tidspunkt gik det op for gruppen, at muligheden for at erobre en plads på arbejdsmarkedet vil 

være meget væsentlig for deres unge. Indtil da havde fokus udelukkende været på bo- og fritidsliv. Dette 

blev afgørende for projektet, som fra dette tidspunkt stod på tre ben: 1) botræning, 2) indgang til det 
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ordinære arbejdsmarked, men på særlige betingelser, og 3) med plads til et rigt og udfordrende fritidsliv 

som skal rumme oplevelser, fællesskab, ro og refleksion.”  

Ovenfor beskrives det, hvordan Jobkollegiet fra en start stod på tre ben. Sidenhen er der kommet et fjerde 

til; socialtræning, hvorledes den pædagogiske tilgang altid tager sit udgangspunkt i de fire kerneområder:  

- Botræning 

- Erhvervstræning  

- Socialtræning  

- Fritidstræning 

Vi vil på STU – i virkeligheden udforske og bygge skole omkring livet i praksis, hvilket ud fra vores 

grundtanke, kan placeres inden for de fire kerneområder.  

• Eleverne på STU – i virkeligheden vil få kendskab/færdigheder inden for samtlige 

botræningsopgaver. 

 

• Eleverne på STU – i virkeligheden vil klargøres til at kunne varetage jobfunktioner på 

arbejdsmarkedet, således den enkelte kan opnå ansættelse på særlige vilkår – typisk job med 

løntilskud (tidl. benævnt skånejob) – på det ordinære arbejdsmarked.  

 

• Eleverne på STU – i virkeligheden vil profilere i et mangfoldigt fællesskab, hvor alle har noget at 

bidrage med såvel som muligheden for, at lære nyt af andre mennesker. 

 

• Eleverne på STU – i virkeligheden vil tilegne sig en forståelse af en række forskellige sports- og 

værkstedsaktiviteter, der er medvirkende til almen dannelse og forankring.   

 

5) Målgruppe  

Udviklingshæmmede mellem 18-29 år:  

- Med generelle indlæringsvanskeligheder grundet deres udviklingshæmning  

- Med udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og ADHD  

- Med læsevanskeligheder og skrivevanskeligheder  

- Med talevanskeligheder og sprogvanskeligheder  

- Med særlige behov som gør, at vedkommende ikke kan gennemføre en almindelig 

ungdomsuddannelse – heller ikke med specialpædagogisk støtte.   

Det er ikke afgørende hvilken diagnose eleven har. Det afgørende er, at der er et udviklingspotentiale til, at 

eleven kan kobles på det ordinære jobmarked og varetage en række botræningsopgaver samt har lyst til at 

deltage i – og bidrage til – et særligt fællesskab.  

 

6) Placering og fællesskaber på tværs  

STU – i virkeligheden har til huse på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15H, 8270 Højbjerg. 
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Uddannelsesmiljøet på STU – i virkeligheden skal som arbejdstitlen bærer præg af, være et miljø som 

eksisterer i virkeligheden. På baggrund heraf er placeringen på Diakonhøjskolen et ønskeligt resultat af at 

skabe rammerne omkring et autentisk og mangfoldigt uddannelsesmiljø. Ved brug af Diakonhøjskolens 

lokaler og faciliteter er ønsket, at et mangfoldigt, inkluderende og rummeligt uddannelsesmiljø opstår for 

eleverne på STU, i virkeligheden såvel som de studerende på Diakonhøjskolen.    

Det ordinære uddannelsesmiljø der findes på Diakonhøjskolen vil være en afgørende faktor for, at eleverne 

på STU – i virkeligheden har noget at spejle sig op af. Således vil miljøet der findes på Diakonhøjskolen som 

institutionen danne rammen for en ungdoms- og læringskultur, som vil gavne eleverne mens de 

gennemfører deres STU, men miljøet vil også klargøre dem til det fællesskab og samfund, der venter efter 

endt uddannelse.   

 

7) Sammenhængende værdiafsæt  

På Diakonhøjskolen lyder skolen værdier således:   

”Diakonhøjskolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn. Her understreges vigtigheden af 

at se hinanden som medmennesker, at vedkende sig hinanden og vise hinanden respekt.” 

Hvilket vi mener harmonerer med Jobkollegiets værdigrundlag og derved også det værdigrundlag, der skal 

danne ramme omkring STU – i virkeligheden:  

• Respekt   

For os betyder respekt, at vi møder hinanden i åbenhed på trods af forskelligheder. 

Vi udviser hinanden respekt ved troværdighed og ansvarlighed i samværet med hinanden. 

Respekt betyder: at vi giver tid og plads til at den enkelte, at vi møder mennesker med åbent sind, er 

lyttende og imødekommende uden at være forudindtaget. Troværdighed og ansvarlighed betyder for os, at 

vi gør det vi siger, og at vi lever op til de aftaler vi indgår. 

 

• Dialog 

For os betyder dialog: at vi taler sammen og lytter til hinanden, at vi bruger hinanden som sparringspartner 

og er åbne og føler tillid i dialogen med hinanden. 

Vi efterlever at der i vores omgangstone er en anerkendende/støttende og ligeværdig kommunikation. 

 

• Faglighed 

Faglighed betyder for os, at vi er åbne og nysgerrige efter ny viden og nye kompetencer, og vægter 

efteruddannelse højt.  

Vi arbejder for, at vi i det daglige pædagogiske virke er tydelige, engagerede og kreative, derved skal 

fagligheden vokse og være udviklende. Via vores daglige virke skal vi styrke egen og hinandens faglige og 

personlige udvikling.  

Åbenhed betyder: at vi opsøger ny viden gennem uddannelse og forløb med studerende, at vi er åbne 

overfor, at der bliver stillet spørgsmål til hvorfor vi gør som vi gør, tør at være kritiske over for vores egen 

pædagogiske praksis samt tør at ændre på beslutninger og tilgange på baggrund af erfaringer.  

 

• Godt unge- og bomiljø 
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Et godt unge- og bomiljø betyder for os, at vi respekterer den unges integritet og personlighed og samtidig 

støtter fællesskabet. Ved at skabe de rette rammer, får de unge mulighed for at tage ejerskab over eget liv 

og være en del af et meningsfuldt ungdomsfællesskab. 

 

8) Metode  
Ud fra de fire kerneområder arbejdes der med udgangspunkt i et multiteoretisk afsæt, hvor en vekslen 

mellem narrativ tilgang, inklusionspædagogisk tilgang, strukturpædagogisk tilgang, anerkendende tilgang, 

empowerment tilgang, relationpædagogisk tilgang samt kognitiv tilgang udgør den værktøjskasse, som 

fagpersonalet forventes at være udstyret med, således de har en evne til at skifte teoretisk perspektiv i 

forhold til den virkelighed, de møder i samarbejdet med beboerne.  

Metodisk vil der arbejdes ud fra: Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry), den motiverende samtale 

(MI), social færdighedstræning (relationscirkler, konflikthåndtering og identitetsforståelse mm.), Kognitiv 

Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) samt Jeg-støttende samtale. 

Under hvert kerneområde arbejdes der konkret med:  

Botræning:  

a. Personlig hygiejne (Særligt i forbindelse med klargøring til det ordinære arbejdsmarked)  

b. Struktur på hverdagen (Visuel og skemalagt struktur tilrettelagt efter den enkelte)  

c. Praktiske gøremål i hjemmet: så som madlavning, tøjvask, rengøring, havearbejde 

(Øvelejlighed på Jobkollegiet) 

d. Styring af egen økonomi (Privatøkonomi og pengeforståelse)  

e. Guide til at opnå sunde spisevaner (Spisesalen og fællesskabet)   

 

Sociale færdigheder: 

a. At tage hensyn til andre (Uddannelsesmiljøet). 

b. At sætte sig i andres sted. 

c. Fællesskabet. 

d. Dialog om den unges sociale netværk.  

e. Venskaber og kærlighed. 

f. Basale sociale normer. 

g. Lovgivningen. 

h. Demokrati og samfundsforhold. 

i. Konflikthåndtering. 

j. Personlig grænsesætning/at respektere andres personlige grænser. 
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Job- og uddannelsestræning: 

a. Dialog om arbejdskultur. 

b. Kan varetage et job med særlige vilkår på det ordinære arbejdsmarked efter endt STU. 

c. Afprøves på det ordinære arbejdsmarked i praktikker.  

d. Får indsigt i uddannelses- og jobmuligheder. 

e. Får afklaret sit forsørgelsesgrundlag.   

 

Fritid: 

a. Hvad et godt og aktivt fritidsliv kan være. 

b. Glæden ved et aktivt fritidsliv. 

c. Hvad sunde spisevaner gør ved kroppen. 

d. At vedligeholde og udbygge sit sociale netværk. 

 

9) Organisering og ledelse 

Afventer ovenstående. 

 

10) Økonomi og drift 

Økonomi og drift er endnu ikke afklaret. Der er skrevet et bud på hvad økonomien kunne være, i en fuld 

belagt STU.  

 

11) Praktik – ned i detaljen 

 

Lokation på Diakonhøjskolen, Højbjerg:  

Lærerboligerne v. søen skal renoveres og etableres som klasselokaler for STU-eleverne. Faglokalerne i 

kælderen samt udearealerne vil også tages i brug ifm. undervisning.  

STU-eleverne spiser frokost i spisesalen sammen med studerende og personalet.  

 

Lokation på Jobkollegiet, Brabrand:  

Der vil blive stillet en øve-lejlighed til rådighed, sin kan agere autentisk og praksisnært læringsrum til 

botræningsdelen i et stærkt funderet ungdomsfællesskab på Jobkollegiet.  

 

Lokation i nærmiljøet:  
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Som et led ind i fritid- og socialtræning tiltænkes Aarhus kulturelle og sportslige faciliteter ind som en del af 

det praktiske læringsmiljø. 

 

Undervisningstider: Ambitionen er at arbejde med flydende skoletider, hvilket betyder, at skemaet ikke 

nødvendigvis løber fra kl. 08.00-14.00, men kan have skæve tidspunkter som placerer sig op ad den læring, 

eleverne ønskes tilegnet.  

 

Elevantal: Max 12  

 

Opstart: August 2023  

 

 

 


