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    “  Et godt liv, 

            et trygt hjem ”  



Botilbudet er for unge mellem 18 og 35 år der har 

brug for voksenkontakt. 

 

Botilbudet i Holsted er først og fremmest de unges hjem, 

hvor målet er at udvikle ansvarlighed, selverkendelse og 

selvstændighed, så de unge modnes til at kunne klare sig 

selv i størst muligt omfang, når de flytter fra Botilbudet. 

I det daglige arbejde med beboerne tages 

der udgangspunkt i de ressourcer, hver en-

kelt beboer rummer, frem for at fokusere på 

fejl og mangler. Der arbejdes på at skabe et 

trygt, anerkendende og ligeværdigt miljø, 

hvilket vi mener er nødvendigt for at de 

unge kan udvikle sig og lære at mestre 

hverdagen. 

 

  Det vægtes, at stedets unge lærer at udvise 

respekt og omsorg for andre mennesker. 

Fæ llesskab, udfordringer  

  og anerkendende pæ dagogik 



STU i Holsted 

STU  er  Særligt  Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse(3 årig), til 

unge fra 16 til 25 år, der har brug 

for støtte.  

STU er et individuelt tilrettelagt 

uddannelsesforløb, der afsluttes 

med kompetence–bevis. 

* Håndværk og design 

* Kreativ linje 

* Kokkelinje  

* Medielinje 

* Grøn linje  

* Miljølinje 

* E-sport  

* Job træning 

* Kørekort til personbil 

Uddannelseslinjer på STU i Holsted 

 

Skal du i gang med en STU uddannelse? 

 

På skolen har du mulighed for at være med i mange 

forskellige produktioner. Vi tager udgangspunkt i, hvad du 

gerne vil i gang med og så bygger videre derfra. Vi har for 

eksempel en tømrerlinje, et mekanikerværksted og et 

køkken, hvor der hver dag laves mad til alle på skolen. 



  Aktivitets og samvæ rstilbud 

Målet er at forbedre den 

unges personlige færdigheder, 

øge livskvaliteten ved at indgå 

i en meningsfuld hverdag med 

indhold, struktur, aktiviteter og 

fællesskab, samt at udvide den 

unges horisont. Bevilges i 

forhold til §104. 

 

Kontakt 
 

Botilbudet i Holsted 

Skolegade 3, 6670 Holsted 

 

Mail: susan@botilbudet-holsted.dk 

Tlf: 51 97 77 33 
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