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Udfordringen: Lukning af Natursamarbejdet 

Spareplanen 
KL og regeringens seneste aftale om kommunernes økonomi har haft store konsekvenser 
for budgetplanlægningen for Børn og Unge i Århus Kommune, hvor der skal spares 312 
mio. kroner for at opnå et budget i balance. En del af denne besparelse er foreslået 
realiseret gennem lukning af Natursamarbejdet, herunder skolehaver og dyrehold.  
 
Natursamarbejdet besøges hvert år af ca. 17.000 børn og voksne, som nyder glæde af 
den naturformidling, som foregår på stedet.   
 
Massiv modstand fra Aarhus kommunes borgere 
Spareforslaget har mødt massiv modstand fra 
borgere og de dagtilbud, skoler, samt UngiAarhus, 
som gør brug af Natursamarbejdets tilbud. 
Modstanden har været tydelig og er bl.a. kommet til 
udtryk ved at: 

 2.900 borgere har i skrivende stund skrevet under 
på en protest mod lukningsplanerne 

 Facebookgruppen ’Bevar natursamarbejdet’ er 
blevet oprettet 

 Der er afholdt en højlydt demonstration foran 
rådhuset 

 Protesterne har fået taletid i en række lokale og 
nationale medier (P4 Østjylland, Aarhus lokale-
avisen, ’Vores Brabrand’, TV-avisen på DR, mfl.) 

 Rådmand Thomas Medom har selv udtalt sig 
kritisk om besparelsernes betydning for Børne- og 
Ungeområdet  

Citat fra 

underskriftsindsamlingen 
 
”Jeg har så ofte været der med 
mine 3 sønner, da de var små (og 
store). Som lærer har jeg været 
der med mine specialklasser. Som 
farmor kommer jeg der med mine 
børnebørn og som pensionist går 
jeg ofte en tur forbi. Jeg møder 
ofte ikke etnisk danske familier 
derovre. Det er et sted hvor 
forskellige mennesker kan mødes 
over madpakken, termokanden og 
sammen glæde sig over børnenes 
nysgerrighed, dyrene og naturen.” 

Beboer i Åbyhøj 

 

  

Sådan redder vi 

Natursamarbejdet og 

kommunens budget 
 
Oplæg til oprettelse af en ny STU, der kan holde Natursamarbejdet åbent og stadig realisere 
de planlagte besparelser 

Modtagere 
Thomas Medom, 
Rådmand, Sociale 
Forhold og 
Beskæftigelse og 
Helle Bach 
Lauridsen, 
Konstitueret 
direktør for Børn og 
Unge 
 
Afsender 
Jobkollegiet 
 
Kontakt 
Ønskes der flere 
eller andre 
oplysninger, kan der 
altid tages kontakt 
til forstander Sanne 
Thybo 24651071,  
Rasmus H. Persen 
60170322, eller du 
er velkommen til at 
besøge vores 
hjemmeside.  
 
www.jobkollegiet.dk 
 
Facebook, 
instagram, m.fl. 
 
 
 

http://www.jobkollegiet.dk/
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Løsningen: En ny STU på Natursamarbejdets lokalitet 

Jobkollegiet er på udkig efter de rette 
rammer til en STU 
I Jobkollegiet har vi over det seneste år 
planlagt at oprette en STU (Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse), hvor unge med 
udviklingshæmning kan tilegne sig de 
personlige, sociale og faglige kompetencer til 
at begå sig i ungdoms- og voksenlivet.  
 
Hvorfor endnu en STU i Aarhus kommune? 
Der findes allerede 18 aktive STU-tilbud i 
Aarhus Kommune, så I kan med rette spørge; 
Hvorfor bør vi gøre plads til endnu en STU i 
Aarhus? Svaret er; fordi de eksisterende tilbud 
ikke rammer målgruppen rent. Gennem det 
seneste år har Jobkollegiet erfaret, at en del 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. 
Vi har brug for en STU, der bygger på vores 
særlige tro på, at de unge har masser at 
bidrage med til det omkringlæggende 
samfund, hvad end det er på jobbet, i 
civilsamfundet eller blandt vennerne. Dette er 
også grunden til, at vi har valgt at give 
uddannelsen navnet ’STU – I virkeligheden’, da 
det netop er i virkelighedens verden, at de 
unge trives og vokser.  
 

Hvad er Jobkollegiet? 
 
Jobkollegiet er et helhedsorienteret 
bosted for udviklingshæmmede unge fra 
18 år og op. Jobkollegiet er et §107 og 
§105/§85 tilbud.  

 

Jobkollegiet har i dag 25 pladser fordelt 
på 3 huse i Brabrand, og et bofællesskab 
i Viby, Værket. Foruden 14 ansatte, har 
Jobkollegiet 4 ressourcestærke 
støttebeboere, der hver bor og lever i et 
af Jobkollegiets huse. 

 

Jobkollegiet arbejder på, at dets beboere 
bliver en så integreret del af 
lokalsamfundet som muligt. Derfor 
arbejdes der fortrinsvis på at etablere 
job i nærområdet, ligesom der gøres 
brug af de omkringliggende muligheder 
for et aktivt fritidsliv.  

 
Jobkollegiets beboere får støtte på fire 
kerneområder:  

 Botræning så de unge kan lære at bo 

selv 

 Erhvervstræning så de unge kan lære 

at klare et arbejde 

 Fritidstræning så de unge kan gøre det 

de synes er sjovt i deres fritid 

 Socialtræning til at styrke de unges 

personlige og sociale kompetencer 

 

STU - I virkeligheden vil klæde de unge på: 

 med kendskab/færdigheder inden for samtlige botræningsopgaver 
 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 

 til at deltage i et mangfoldigt fællesskab, hvor alle har noget at bidrage med såvel som 
muligheden for at lære nyt af andre mennesker 

 med en forståelse af en række forskellige natur-, sports- og værkstedsaktiviteter, der er 
medvirkende til almen dannelse og forankring  
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Tre fluer med ét smæk: Natursamarbejdet som ramme for STU - I virkeligheden 
Da vi hørte, at Natursamarbejdet skulle lukkes, ramte idéen os straks; Kunne vi på én og 
samme tid: 

(1) Holde live i Natursamarbejdet, til glæde for alle de borgere som dagligt bruger 
det  

(2) Realisere kommunens spareplaner 
(3) Finde de perfekte omgivelser til vores STU 

 
Efter nøje overvejelser og besøg hos Natursamarbejdet, har vi derfor besluttet os for at 
række ud til jer i Børn og Unge for at afsøge mulighederne for et samarbejde, til gavn for 
alle parter. 
 
Hvordan vil en STU på 
Natursamarbejdet se ud? 
Jobkollegiet vil bygge en tre-årig 
STU med individuelle 
forløbsplaner for op mod 12 unge, 
bygget op omkring 
Natursamarbejdets eksisterende 
aktiviteter, samt videreudvikling 
heraf. Idealet er, at de unge skal 
have jord under neglene og opnå 
såvel personlige som 
erhvervsrelevante kompetencer 
gennem autentiske 
naturoplevelser med tid til 
sansning, fordybelse og læring.  

Jobkollegiet på skovtur 

 

 
 

 
Nogle af de aktiviteter, Jobkollegiet ønsker at videreføre og udvikle, er:  

 Videreførelse af Mave-til-have-forløbet, hvor de unge vil have (med)ansvar for at passe 
haven og afholde forløb for gæster 

 Opbygning og drift af en foodtruck, der producerer streetfood til naturcenterets 
gæster lavet på ingredienser groet på centeret 

 Pasning af Natursamarbejdets dyr, herunder får, geder, høns, ænder, kaniner og bier 

 Drift af et åbent naturkøkken 

 fugletur, honningslyngning, vandhulstur  
 
Et Natursamarbejdet der (forsat) er åbent for alle 
Jobkollegiet ønsker ikke at holde Natursamarbejdet for sig selv – tværtimod. 
Natursamarbejdet vil også efter samarbejdet med Jobkollegiets stå åbent for daglige 
besøgende voksne, børn, elever og unge i tidsrummet 8-14 alle hverdage. Yderligere vil 
gæster kunne besøge stedet uden for normal åbningstid, i weekender og ferie uden 
bemanding, som det er tilfældet i dag. Dette er både til glæde for de borgere, der i dag 
bruger tilbuddet, men også for vores unge, som motiveres af at bidrage til driften af et 
levende og betydningsfuldt center, der skaber glæde for andre.  
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Realisering af Aarhus Kommunes spareplan  
Jobkollegiet vil tilbyde et samarbejdet om at realisere de fremlagte besparelser. STU’en 
vil blive finansieret af den sædvanlige STU-takst, som følger de unge, og vil kunne give et 
økonomisk indspark til natursamarbejdet. Ud fra et foreløbigt budget, med fuld 
belægning på STU´en, vil der være et overskud på 400.000kr, årligt, der kan støtte op om 
at bevare natursamarbejdet. Dette kunne eksempelvis gøres ved Aarhus Kommune 
udlejer bygningen og de omkringliggende marker og udearealer til Jobkollegiet til en 
aftalt månedlig pris, der følger gængse markedsvilkår.  
 
Hvorfor Jobkollegiet?  
Jobkollegiet vil være særligt kvalificerede 
som samarbejdspartner, da vi allerede er 
en integreret del af lokalområdet. Vi 
kender Brabrand og er et af de bosteder, 
som er med til at skabe rum for alle 
borgere i et boligområde, der let kunne 
være præget af større sociale skel, end det 
er tilfældet. 

Glade dage ved stranden 

 
Yderligere er vi en vellidt samarbejdspartner for Aarhus Kommune, der kender til vores ry 
som et bosted, der har tilfredse beboere, pårørende og samarbejdspartnere.  
 

Lad os tale sammen 

Hvis I kan se de samme muligheder i et samarbejde som os, vil vi gerne drøfte disse 
muligheder med jer. Vi er meget åbne over for at forme rammerne for STU’en i tæt 
samarbejde med kommunen, de nuværende medarbejdere på Natursamarbejdet, samt 
de daglige brugere, således at vi når frem til den bedst mulige løsning for alle parter. Det 
påtænkes, at STU´en vil starte til skoleåret 23/24. 
 

Bilagsmateriale 

Vedhæftet finder i bilagsmateriale, der udfolder indholdet af STU-tilbuddet nærmere. 
 
Følgende bilag er vedhæftet: 

 Bilag 1: Udkast til et STU-tilbud etableret af Jobkollegiet i samarbejde med Jysk 
Børneforsorg/Fredehjem, som beskriver rammerne for det nye STU-tilbud  

 


