Botilbud til studerende med
AutismeSpektrumForstyrrelser

Gør dine drømme til virkelighed og oplev en hverdag præget
af selvværd, selvstændighed og handlemuligheder.

www.kollegietvestergade.dk

• Hvem kan bo på Kollegiet?
Kollegiet Vestergade er et tilbud til unge studerende med en diagnose indenfor autismespektret. De unge har alle brug for individuel støtte og træning til at kunne leve et
selvstændigt og aktivt ungdomsliv. Målet er, at kunne indgå i sociale og meningsfulde
sammenhænge indenfor uddannelse, arbejde og privatliv.

• Sådan bor du
Kollegiet Vestergade ligger i centrum af Ringe by. Kollegiet har 15 lyse og venlige værelser. Værelserne er mellem 16-20 m2 med eget bad og toilet. Der er fælles stue og 2
fælleskøkkener. Der er 3 vaskerum, terrasse, have og cykelskur, kabel TV og internet.

• Hverdagen på Kollegiet
Hverdagen på kollegiet er bygget op omkring faste aktiviteter på bestemte tider. Samtidig har alle unge hver deres individuelle dag- og ugekalender.
Der er personale på kollegiet om morgenen kl. 7:00 og igen efter skoletid frem til
kl.22:00.
Der er frugt, kaffe og the i køkkenet kl. 15:00.
Kl. 18:00 er der aftensmad og kl. 20:00 er der fælles hygge i stuen for de der har lyst.

• Mad og sundhed
Kollegiet har en fast madordning og sørger for indkøb der sikrer en sund og varieret
kost. De unge spiser morgenmad mellem kl. 7:00 og 8:00 og smøre selv madpakker.
Til hverdag står personalet for aftensmaden som spises fælles i køkkenet.
Om lørdagen er der fælles frokost og både lørdag og søndag laver de unge aftensmad
sammen med personalet.
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• Personalet på kollegiet
Kollegiets ansatte er alle uddannede lærere eller pædagoger med erfaring i arbejdet
med unge med ASF.
Alle der flytter ind på Kollegiet Vestergade får tilknyttet sin egen kontaktperson.
Kontaktpersonen sørger for at den unge får en tilpasset støtte i hverdagen, og er
tovholder i samarbejdet med uddannelsessted, kommune og familien.
Kontaktpersonen og den unge samarbejder om at lave mål og delmål der tager
udgangspunkt i den unges egne ønsker og handleplanen.

• Kollegielivet
Mange unge har brug for at fordybe sig i egne interesser efter en travl skoledag, men at
være ung er også at opbygge netværk og at have fritidsinteresser. På Kollegiet Vestergade ved vi, at det ikke altid kommer af sig selv og støtter de unge i at deltage i aktiviteter
både på og udenfor kollegiet.
Hver onsdag er der ”kollegiemøde”. Her laver vi weekendens madplan, fortæller om
besøgende gæster og aftaler fælles aktiviteter til den kommende lørdag. Det kan være
alt fra shopping-, fiske- eller vandretur til pokerturnering eller filmmaraton.

• Individuel støtte
Selvom de unge på Kollegiet Vestergade har mange sammenfaldende behov, er de også
alle unikke personligheder med deres helt egne udfordringer og kompetencer. Behovet
for støtte vil typisk ligge indenfor disse områder, men tilrettelægges altid individuelt:
• Struktur
At organisere og styre sin egen tid og skifte mellem aktiviteter. Det kan fx være, at komme op om
morgenen og i seng om aftenen, fast lektietid, faste tider til rengøring, madlavning og computerspil.
• Strategier for løsning af praktiske opgaver
Udvikling af vejledninger, der kan hjælpe til strukturering af rutineprægede dagligdags aktiviteter,
som fx personlig hygiejne, måltider og økonomistyring.
• Personlig indsigt og udvikling
Forståelse af de særlige udfordringer der følger med det at have ASF samt udvikling af kompenserende strategier for den enkelte. Indsigt i de særlige kompetencer, der også følger med og
bedst mulig udnyttelse heraf.
• Socialt samspil
Forståelse for den sociale kontekst vi alle er en del af. Vi vil forholde os til kommunikation, normer for adfærd, ”spilleregler” på arbejdspladsen, i vennekredsen og i det offentlige rum. Hjælp til
at opbygge og vedligeholde sociale netværk.

Visitation og økonomi
Kollegiet Vestergade er godkendt efter
servicelovens § 107 og 142, stk. 5.
For at blive indskrevet på Kollegiet
Vestergade skal den unges kommune
give tilsagn om økonomisk dækning
af opholdet. Der udarbejdes en
skriftlig aftale, hvor mål og delmål for
opholdet beskrives.
Priserne kan du læse om på
www.kollegietvestergade.dk
Du er altid velkommen til at aftale et
besøg på Kollegiet Vestergade, så du
kan danne dig et indtryk af stedet.

Kontakt:

Daglig leder:
Desirée Andersen
Tlf.: 63 62 20 76
dea@kollegietvestergade.dk

Leder:
Tine Eeg
Tlf.: 20 60 90 81
te@rkrnet.dk
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