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Baggrund
Ude-Bo er et selvejende Socialpædagogisk Ungdomsprojekt under foreningen Jysk 
Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse. Ude-Bo startede op i 
1993 som et efterværnsprojekt.

I 2004 blev Ude-Bo et selvejende unge projekt og er idag godkendt til anbringelse  
efter servicelovens paragraf 142 stk. 5 og § 107. Når unge er tilknyttet Ude-Bo  
benyttes servicelovens §76, § 107 og § 85 samt loven om aktiv beskæftigelse § 32 
og § 31B.

Ude-Bo’s målgruppe er borgere mellem 18-30 år med psykosociale problemstillin-
ger. Herunder psykiatriske problemstillinger, begyndende misbrug, tidlig skadet og/
eller udviklingsforstyrrelser

Fysiske rammer
Ude-Bo’s base på 680 m2 er fordelt på 2 etager, beliggende på Fabrikvej 11A i den 
vestlige bydel af Horsens.

Bygningerne er indrettet med 8 kollegieværelser med eget køkken og bad. En fæl-
leslejlighed, hvor 5 kan bo i eget værelse og dele køkken og bad. ligesom der er 
tilknyttet en støttebeboer.  Der er en administrativ etage, som består af 3 kontorer, 
mødelokaler samt køkken og stue, hvor man altid er velkommen til en kop kaffe.
Derudover råder Ude-Bo over 2 lejligheder, som pt. Er indrettet til 2 af Ude-Bo’s 
projekter: HIT-Linjen og HANNA.

Hovedparten af borgerne er tilknyttet Ude-Bo bor i egen lejlighed i Horsens by eller 
omegn. 

Samarbejde/pædagogik
Ude-Bo vægter samarbejde højt, at information og viden er gensidig således, at der 
altid er en rød tråd omkring den enkelte unge. 

Samarbejde med forældre og andet netværk vurderes individuelt i forhold til den 
enkelte. Ligeledes er samarbejde med uddannelsessteder, arbejdspladser, andre 
behandlere m.m. individuelt.

Ude-Bos pædagogik tager sit udgangspunkt i de kognitive teorier. Der arbejdes 
med en positiv, anerkendende og reflekterende tilgang. 

Visitation
Visitationen til Ude-Bo foregår altid gennem borgerens sagsbehandler, som retter 
henvendelse til Ude-Bo, hvor der så følger en visitationsprocedure. 

Tilbud
Ude-Bo tilbyder flere indskrivningsmuligheder, ligesom der er mulighed for  
individuelle tilpasninger. Målet er, at få borgeren som medspiller ved at udvise  
lydhørhed og respekt, og være troværdige så samarbejdet kan skabe udvikling og  
forandring.  

Botræning/social træning
Indsatsen består af at få etableret en struktureret hverdag for borgeren og lære 
de grundlæggende elementer i en husførelse, såsom rengøring, økonomi, kost og 
sundhed. 
Der er i gennemsnit 2 ugentlige arrangementer i Ude-Bo, ligesom der er dannelses 
rejser 2-3 gange om året. Aktiviteterne har til hensigt at udvikle borgeren i det so-
ciale rum, ligesom de tilegner sig en viden omkring almen etik og dannelse.
Uddannelses- og Erhvervsstøtte
Borgeren får en kontaktperson tilknyttet, hvor fokus vil være uddannelse og arbej-
de. Ude-Bo vil være støttende ift. afdækning af ressourcer og muligheder; - hvor vi 
støtter borgeren til at starte op i et ordinært skole/uddannelsesforløb eller arbejde 
gennem f.eks. praktik eller lignende.

Intern indskrivning
Et tilbud, hvor borgeren bor i en af Ude-Bo’s kollegieværelser. Borgeren får tilknyt-
tet kontaktpersoner, som målrettet vil arbejde henimod en selvstændighed, udflyt-
ning i egen lejlighed samt uddannelse/beskæftigelse. 
Som intern har man mulighed for at blive tilknyttet Ude-Bo’s dagbeskæftigelse: 
HIT-Linjen

Ekstern indskrivning
Et tilbud, hvor borgeren er hjemmeboende eller bor i egen lejlighed. 
Borgeren får tilknyttet kontaktpersoner, som målrettet vil arbejde henimod en selv-
stændighed, udflytning i egen lejlighed samt uddannelse/beskæftigelse. 
Som ekstern har man mulighed for at blive tilknyttet Ude-Bo’s dagbeskæftigelse: 
HIT-Linjen. 

Fleksibel indskrivning
Et tilbud, hvor borgeren er hjemmeboende eller bor i egen lejlighed.

HIT-Linjen - Hverdags Indhold Til Alle.
Ude-Bo’s interne beskæftigelsestilbud, som har til formål at forberede borgerne til 
uddannelse/beskæftigelse. 
HANNA - Hash Afvænningsprogram, Neurofeedback, NAda
Projekt HANNA er et tilbud, som indeholder 3 pædagogiske 
træningsmetoder som individuelt kan tilpasses borgerens behov
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