
Kvisten – Botræning

Her modtager de unge støtte i at bo selv og sammen med andre. I et tæt bomiljø under 
hjemlige forhold trænes de unge i de praktiske færdigheder, det kræver at blive så selv-
hjulpen som muligt.
Kvisten er Elmelunds tilbud til unge, 
som ofte er tilknyttet THY STU eller 
Thisted Kommunes STU-tilbud. 
Eleven har sit eget værelse og deler 
køkken, bad og opholdsrum med andre 
unge, som også er i gang med et ud-
dannelsesforløb på særlige vilkår.

Botræning
For at tilgodese botræningen er der 
lagt vægt på, at det indretningsmæs-
sigt minder om et almindelig hjem. Alle 
praktiske færdigheder kan bedst indlæ-
res, når dagligdagen foregår i auten-
tiske omgivelser. Eleven mødes af 
engagerede voksne, der som rollemo-
deller og sidemænd vil forme og støtte i 

en personlig udvikling. Den individuelle 
botræning tilrettelægges af den unge 
og botræneren. Det kan blandt andet 
være hjælp til strukturering af hver-
dagen, rengøring, personlig hygiejne, 
økonomi med mere.

Pædagogisk metode
Eleven vil blive mødt med ligeværdig 
respekt og en klar forventning om en-
gagement og motivation. Der vil blive 
arbejdet struktureret med hver enkelt 
elev ud fra dennes behov. Færdighe-
derne vil blive afdækket og støttet frem 
mod en afklaring. Der vil blive vejledt 
i det voksne liv og de spilleregler, der 
kræves, for at leve ligeværdigt.

Der er tilknyttet personale fra klokken 
13 til 20 samt mulighed for at tilkalde 
hjælp hele døgnet.

Botræning ydes i henhold til Service- 
lovens §85. 

Mere information om Kvisten:
Tjek www.elmelund-jbf.dk, 
skriv til elmelund@mail.tele.dk 
eller ring på 9791 2423.

Fælles værdier  
på Elmelund

Næstekærlighed er også om-
sorg. Vi ser det enkelte men-
neske som unikt og uendeligt 
værdifuldt.

Fællesskab har værdi for 
os, fordi vi tror på, at det er i 
relationen og i mødet med hin-
anden, at vi får styrken til – og 
muligheden for – at udfolde os 
og vokse som individer.

Udvikling betyder for os, at 
vi er ambitiøse, resultatorien-
terede og initiativrige i vores 
daglige arbejde. Succes er, når 
vi opfylder de mål vi har sat os.

Anerkendelse vil sige, at vi er 
lyttende, opmærksomme og 
interesserede i hinanden. Vi 
møder hinanden med åbenhed 
og nærvær.

På STU-kollegiet Kvisten bliver de unge mødt med ligeværdig respekt og en klar 
forventning om engagement og motivation. Der bliver vejledt i det voksne liv og 
eleverne mødes af engagerede voksne.
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