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Du kan bruge din fritid, som du har 
lyst til. Enten hjemme på værelset 
eller sammen med andre i 
bofællesskabet. 
Du kan også bruge nogle af de 
tilbud der er i byen.

Du har en kontaktperson, 
og du kan komme i 
telefonisk kontakt med 
os hele døgnet.

Du bor med andre unge Fritid i bofællesskabet 
eller i byen

Vi har to bofællesskaber i Horsens med plads til 6 personer i hvert.
Alle har deres eget værelse og deler badeværelse med en anden.

Køkken og fællesrum danner rammen om det fælles liv, som styrker dine 
sociale færdigheder og gør dig klar til på sigt at kunne flytte i egen bolig.

De ansatte pædagoger støtter dig i at få styr på alle hverdagens opgaver 
som fx. huslige pligter, økonomi, e-boks, post, personlig hygiejne mv. 
Pædagogerne kan også hjælpe med at finde en fritidsinteresse, som 
passer dig.



Fælles oplevelser
Med Bo&Jobuddannelsen får du nye indtryk og oplevelser, og 
det må gerne være sjovt.

Der er flere måder at lære på. En studietur giver mulighed for at 
øve i at være sammen med andre flere dage i træk, få nye 
venskaber og begå sig i mødet med andre.

Vi arrangerer studieture, dannelsesrejser og sommerhusture.



•  Vi er et tilbud til unge over 18 år

•  Vi støtter unge med indlæringsvanskeligheder, 

 autismespektrumforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser

 (fx ADHD, angst etc.) 

•  Vi har to bofællesskaber hver med 6 pladser

•  Vi har uddannet pædagogisk personale med stor erfaring

•  Vi har et stort erhvervsnetværk

•  Vi kan støtte unge i egen bolig

Du er i praktik i en
virksomhed

Hvem er vi??

Bo&Jobuddannelsen har en 
erhvervskonsulent, der hjælper 
med at finde en praktik til dig i 
en virksomhed.

Vi har mange gode 
samarbejdspartnere i byen 
i meget forskellige erhverv.

Erhvervskonsulenten hjælper dig 
også, mens du er i praktik, så både 
du og praktikstedet får en god 
oplevelse af samarbejdet.

Praktikken giver dig erfaring i at 
være på en arbejdsplads, lære dig 
om det valgte erhverv, og gør dig 
klogere på, hvilket type erhverv 
du senere vil søge job indenfor.
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