
Satellitten
Et tilbud til unge under 18 år med fokus  

på den gode start på voksenlivet 
Satellitten er Elmelunds midlertidige tilbud til unge under 18 år, der af forskellige  

årsager ikke kan bo hos sine forældre og har svært ved at passe ind i et skoletilbud  
eller anden form for beskæftigelse. Det kan være sentudviklede unge med udfordringer 

eller diagnoser som autisme, ADHD, ADD, udviklingsforstyrrelser og andre psykiske 
udfordringer. Fælles for dem er, at de er i stand til at deltage i en eller anden form 

for arbejds- eller uddannelsesfællesskab.



Praktisk information: 

Antal pladser: 5
Personale: Der er tilknyttet 
personale fra klokken 14-21 
samt mulighed for at tilkalde 
personale hele døgnet.

Botræningen  
har fokus på de sociale og praktiske 

færdigheder, der er forbundet  
med at være i egen bolig. Det er 

dagligdagsopgaver som madlavning, 
indkøb, rengøring og økonomi. På 

Satellitten vægter vi også den sociale 
træning højt, så de unge lærer at bo 
sammen med andre og bruge deres 

fritid på en god måde.

Erhvervstræningen  
er en forudsætning for at bo på  

Satellitten. Her deltager den unge 
i en erhvervsmæssig aktivitet – det 
kan være virksomhedspraktik eller 

vejledning og opkvalificering, eventuelt 
i Elmelunds egen socialøkonomiske 

virksomhed, Thy Naturkraft. 
Her gælder det om at træne de 

forudsætninger og forventninger, der 
er til at indgå på arbejdsmarkedet 
på særlige vilkår, og ikke mindst at 

de unge mennesker oplever værdien 
i at bidrage med noget – også i 

arbejdslivet. Vi søger og finder de 
muligheder, der passer bedst til den 

enkelte og aftaler forløb i samarbejde 
med Børn- og Ungeafdelingen og 

kommunens jobcenter.

Fritidstræningen  
har fokus på den gode fritid. Vi 

træner med de unge ved at tage på 
udflugter rundt om i landet, vi fejrer 

højtider og traditioner, er aktive i 
lokalområdets sociale aktivitetstilbud 

og støtter de unge mennesker i at 
dyrke forskellige sportsgrene og 

interesser.

Mere information omkring Satelitten:
Skriv til elmelund@mail.tele.dk eller ring på 9791 2423.

Lovgrundlag: 
• Foranstaltning iht. Servicelovens § 52a (økonomisk støtte).
• Erhvervstræning iht. Lov Om en Aktiv beskæftigelsesindsats § 6 stk. 1 nr. 13 (unge under 18 år),  

kap. 11 (virksomhedspraktik) og kap. 14 (vejledning og opkvalificering).
• Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Fra barn til voksen
På Satellitten træner vi i at overskue hverdagslivet i overgangen fra barn til voksen og i at få gode oplevelser og relationer 
med hinanden. Vi træner de færdigheder, der hjælper de unge mennesker til at stå på egne ben. Det drejer sig om 
botræning, erhvervstræning og fritidstræning. Det er kompetencer som på hver sin måde er vigtige for, at de unge 
mennesker kan opbygge en meningsfuld hverdag og et værdifuldt liv. 

Satellitten er et helhedsorienteret tilbud, der skal hjælpe til at give en god start på voksenlivet i tæt samarbejde med 
den unge, forældrene og relevante fagpersoner omkring den unge. Overgangen fra barn til voksen kan nemlig godt 
opleves frustrerende, hvis man ikke passer ind i samfundets gængse rammer og ikke kan følge den lige vej. Derfor 
laver vi i fællesskab også en plan for, hvad der skal ske, efter den unge er fyldt 18 år.

På Satellitten er der morgenvækning, pædagogisk personale fra kl. 14-21 og mulighed for at tilkalde hjælp hele døgnet.


