
Bykollegiet

Formålet med Bykollegiet:
Formålet med indflytning på Bykollegiet er, at 
den unge, på sigt,  bliver i stand til at kunne 
klare sig, så selvstændigt som muligt, i egen 
bolig. 
I samarbejde med den unge arbejdes der 
målrettet med at boafklare samt tilegne og 
videreudvikle kompetencer.
 
Vi arbejder specialpædagogisk med afsæt i 
KRAP, som bygger på relationer og anerken-
delse, hvor støtten tilpasses ud fra den enkelte 
unges forudsætninger. 
Dagligdagen er struktureret og forudsigelig. 
Vi anvender individuelle visuelle dag-  og uge 
programmer med det formål at gøre bo-opga-
verne mere overskuelige.

Støtte kan eks. bestå af:
•	 Gennemgang	af	post,	E-Boks	og	borger.dk						
     (læse, forstå og respondere)
•	 Ledsagelse	til	møder	med	offentlige	
     instanser (Borgerservice)
•	 Økonomi	(Netbank,	bank,	NemID)
•	 Borgerservice	på	nettet
•	 Rengøring	og	tøjvask
•	 Personlig	hygiejne
•	 Indkøb	og	madlavning
•	 Personlige	samtaler	om	det,	der	rører	sig	i	
     hverdagen
•	 Konflikthåndtering
•	 Tæt	samarbejde	med	samarbejdspartnere	
					(eks.	sagsbehandlere,	STU,	jobcenter,	FGU)
•	 At	skabe	sociale	relationer
•	 Fritidsaktiviteter	og	netværksdannelse	
•	 Kend	din	by.

Bykollegiet i Svendborg er en del af CSV Sydfyn 
- Center for Specialundervisning for Voksne.

Bykollegiet	er	et	§	107	botilbud,	der	hovedsagligt	er	målrettet	unge	på	den	Særligt	Tilrettelagte	
Ungdomsuddannelse	(STU),	som	et	kollegietilbud	i	tilknytning	til	den	unges	uddannelse.		
Der arbejdes med botræning, social træning og personlig udvikling.



Aktiviteter & fællesskab i et ungemiljø
Bykollegiet	tilbyder	aktiviteter	i	tråd	med	de	unges	efterspørgsel	og	interesser.	En	del	af	støtten	
består i at vække de unges nysgerrighed og motivere dem til, at der benyttes alment tilgængelige 
fritidsaktiviteter i nærmiljøet. 
På Bykollegiet prioriteres fællesskabet på tværs af matriklerne Jernbanegade og Vestergade højt. 
Der	afholdes	derfor	ugentlige	fællesspisninger	og	aktivitetsaftener	i	Café	Tryk.	Her	deltager	også	
STU-elever,	tidligere	kollegianere	og	andre	interesserede.	
Yderligere tilbydes følgende aktiviteter: 
Træning	i	motionscenter,	UFL-klub,	biografture,	fælles	filmarrangementer,	fælles	udflugter	mv.

Få mere at vide
Der	findes	uddybende	oplysninger	på	www.csvsydfyn.dk
Du er også altid velkommen til at kontakte os på tlf. 6223 4900 eller csvsydfyn@svendborg.dk
Facebook: CSV Sydfyn / Svendborg

Bopraktik
Den	unge	henvises	til	Bykollegiet	af	en	sagsbehandler	fra	Socialafdelingen	i	Ungekontakten.	
I samarbejde med den unge udarbejdes der mål, som det forventes at den unge kan udvikle på. 
Den unge skal være motiveret for at flytte hjemmefra og modtage daglig støtte og vejledning.
Bo-praktikken er af 4 ugers varighed, med mulighed for forlængelse.I praktikperioden bliver den 
unge præsenteret for hverdagen på Bykollegiet. 
I praktikperioden forventes det, at den unge opholder sig mest muligt på Bykollegiet. Inden prak-
tikkens ophør udarbejdes en status, hvor støtteteamets vurdering af den unges støttebehov og 
egnethed	fremgår.	Ligeledes	kan	den	unge	bruge	praktikforløbet	til	selv	at	vurdere,	om	kollegietil-
buddet er et ønske.
 

Madordning
Bykollegiet tilbyder en fælles madordning med egenbetaling, hvori der indgår et dagligt varmt 
aftensmåltid. 
Kollegianerne deltager i indkøb og den daglige planlægning og tilberedning af det fælles måltid.
I	weekender	er	der	fællesspisning	på	tværs	af	matriklerne	Jernbanegade	og	Vestergade,	hvor	de	
unge på skift deltager i planlægning, tilberedning og oprydning. 
 


