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Nordfyns Ungdomscenter med den centrale 
og idylliske placering mellem Brenderup og 
Bogense har eksisteret i 6 år.
På Nordfyns Ungdomscenter har vi plads til 
beboelse og uddannelse for 10 psykisk ud-
viklingshæmmede eller sentudviklede mellem 
16 og 30 år. 
Uddannelsen kaldes for STU – 
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. 
De mest selvhjulpne bor i en af vore fem 
lejligheder, mens de mindre selvhjulpne bor 
på de fem værelser, hvor der er tilknyttet en 
pædagog i døgndrift. Vi har hjulpet flere af 
vore beboere i skånejob på det ordinære ar-
bejdsmarked.

Nordfyns Ungdomscenter har 15 ansatte, der alle er særdeles opmærksomme på, at enhver ung 
uanset handicap og udviklingsmuligheder er et unikt individ, som har krav på at få netop den 
opmærksomhed, omsorg og støtte, som er afgørende for den personlige og faglige udvikling.
Alle beboere og brugere har derfor let ved at falde til hos os. Trygheden på Nordfyns 
Ungdomscenter gør, at de unge mennesker tager nogle kvantespring i deres personlige, faglige 
og sociale udvikling. 
På Nordfyns Ungdomscenter er der masser af muligheder for at blive aktiveret. Vi kan byde på 
vores store gymnastiksal, galleri, kreativt værksted, musik- og øvelokale. Og udendørs kan vores 
en hektar store grund byde på have, hønsehold og bålhytte. Vi har desuden kun to og en halv 
kilometer til stranden. 
Endelig er der kun 10 kilometers kørsel til motorvejen og 700 meter til den nærmeste købmand. 
Sidst, men ikke mindst, så kører Fynbus lige til døren.

Unikke indvider

Velkommen
STU
STU-del 20.600,- pr. mdr.
Fritidsdel 8.931,- pr. mdr. 

Botræning
§ 107/108 49.821,- pr. mdr.
§ 66 stk.1, nr. 5 51.632,- pr. mdr.
§ 85-støtte 305,- pr. time

Dagsbeskæftigelse
§ 103 447,- pr. dag
§ 104 579,- pr. dag
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Nordfyns Ungdomscenter drives af forstander 
Trine Andersen, og hendes mand Bjarne 
Viborg Andersen er teknisk serviceleder.
Vi har i øjeblikket 15 ansatte, hvoraf en enkelt 
er i flexjob og en anden er fastansat efter job-
træning.
Nordfyns Ungdomscenter startede officielt i 
2009 som et tilbud om bolig og undervisning for 
unge psykisk udviklingshæmmede.
Sidenhen fik vi godkendt centeret som et dagtil-
bud, idet vi har en masse praktisk arbejde, som 
vi kan tilbyde de dagsbeskæftigede. 
Eksempelvis har vi et særdeles godt samarbej-
de med det lokale forsamlingshus, hvor eleverne 
løser mange praktiske opgaver.

Profil

Trine Andersen fik dog ideen til Nordfyns Ungdomscenter længe før 
den officielle åbning i august 2009. 
“Jeg er uddannet lærer og har taget mange kurser i specialpæda-
gogik  og jeg erfarede tidligt i mit arbejde som underviser, at der var 
et behov hos de unge psykisk udviklingshæmmede, som der ikke 
blev taget hånd om. Min far er også lidt af en iværksætter på 
området, så det faldt mig helt naturligt at virkeliggøre min drøm om at 
hjælpe unge mennesker med særlige behov. 
I 2007 opstod muligheden for at realisere min drøm. Nordfyns Friskole var gået konkurs og så 
var der ikke langt fra tanke til handling. Min mand og jeg sagde vores job op og satte vores hus 
til salg. Bjarne flyttede ind i et klasselokale og installerede en drømmeseng, hvorefter han gik i 
gang med ombygningen. Og i sommeren 2008 flyttede børnene og jeg så også ind i bygningerne, 
hvor jeg havde gået i skole som barn. Det var to hårde år, der dog var det hele værd.” 
Vi lægger vægt på at tage et stort socialt ansvar for de unge mennesker, men også for vore 
medarbejdere. Og i oktober 2014 blev vi indstillet til en pris – CSR People Prize. Vi blev blandt 
andet indstillet for vort arbejde med at forebygge stress og sygdom på arbejdspladsen. 
Nordfyns Ungdomscenter har fået nedsat sygefraværet blandt de ansatte til 0,69 procent det 
sidste år. Vi ser nemlig på, hvad der er årsag til sygdommen. Vore værktøjer er supervision hver 
sjette uge samt en psykisk og fysisk trivselsrunde på personalemøderne.



Undervisningen tager afsæt i vores botræning, i 
det arbejdsrelaterede og fritiden samt den 
almene dannelse. Og sidst, men ikke mindst 
fokuserer vi intensivt på sundhed. Den sunde 
kost og daglige motion er således en integreret 
del af vores hverdag.
Et andet væsentligt aspekt i undervisningen er 
de unge menneskers udvikling i forhold til at blive 
voksne med de udfordringer som det medfører.
Under alle omstændigheder tilrettelægges un-
dervisningen ud fra det enkelte unge menneskes 
situation. Det vil sige elevens drømme, mulighed-
er, kompetencer og potentialer. Og vi har de nød-
vendige værktøjer og visioner.
Vi tilbyder et afklaringsforløb på 12 uger. Det er 
et både planlagt og koordineret forløb af selve 
uddannelsen. Forløbet udarbejdes i den individu-
elle uddannelsesplan. Det sker i et samarbejde 
mellem en vejleder fra Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, Nordfyns Ungdomscen-
ter, forældre og den unge selv.

STU 
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er et tre-årigt uddannelsesforløb for unge 
med særlige behov.
Ungdomsuddannelsen består af såvel under-
visning som praktiske aktiviteter. Heri indgår 
også botræning og praktik i virksomheder og 
institutioner. Uddannelsen tilpasses den unges 
behov, kvalifikationer, modenhed og interesser.
Undervisningen på STU sigter således på, at det 
unge menneske får medindflydelse på sin egen 
tilværelse og valg af fremtid.
Alt sammen med henblik på, at den enkelte elev 
får mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt 
i samfundslivet.
Endvidere arbejder vi med at de unge opnår fær-
digheder til at kunne indgå i sociale sammen-
hænge, samt at kunne etablere et selvstændigt 
og aktivt fritidsliv.
Endelig er målsætningen desuden, at den unge 
erhverver sig faglige kompetencer i forhold til ud-
dannelse eller beskæftigelse.

Nordfyns Ungdomscenter tilbyder desuden et 
omfattende supplement til selve undervisnin-
gen i form af praktiske aktiviteter. Og aktivi-
teterne spænder vidt. Lige fra håndværksfags 
som maler, murer og mekaniker til servicefag 
som madlavning, græsslåning og blomster-
vanding.
Undervisningen påbegyndes alle ugens dag 
klokken 9 og afsluttes klokken 13.30. Dog 
afsluttes undervisningen klokken 12 om fred-
agen. Herefter er der fritidsaktiviteter til 
klokken 16.  
Eleverne har fri i weekender, på helligdage 
samt i ferier. Vi følger folkeskolens ferieår. Vi 
har på Nordfyns Ungdomscenter plads til 15 
elever. 10 interne og 5 eksterne.

Udgangspunktet

Praktisk supplement



Fælles for vore unge beboere uanset om de 
bor i lejlighed eller på værelse er, at de har 
botræning en gang om ugen. Botræningen har 
til formål at udvikle hverdagens daglige funk-
tioner. Hver enkelt beboer får en skræddersy-
et målsætning baseret på, hvad der er behov 
for at udvikle. 
Det vil sige daglige udfordringer som tøjvask, 
indkøb, rengøring, badning, barbering, tand-
børstning, påklædning, madlavning, seksu-
alitet og økonomi. Under botræningen er der 
adgang til vaskeriet, hvor de to vaskemaskin-
er og tørretumblere kan benyttes.
Alle vore unge beboere har en kontaktperson, 
som bl.a. hjælper dem under botræningen. 
Kontaktpersonen er således ansvarshavende 
for træningen. En gang om året tager bebo-
ere og personale på en chartertur sydpå og en 
uge på skitur til Norge.

Botræning

De mest selvhjulpne beboere bor i en af 
vore fem to værelses lejligheder. Lejlighed-
erne er 77 kvadratmeter store og indehold-
er stue, soveværelse, køkken og et lækkert 
badeværelse med varme i gulvet. 
De fem lejligheder er naturligvis møblerede. De 
indeholder således sofaer, sofabord, spisebord 
med seks spisebordsstole, seng, klædeskab 
samt køkkenservice. Endelig er der i tilknytning 
til lejlighederne en hyggelig opholdsstue.

De mindre selvhjulpne beboere bor på et af 
vore fem store og lyse værelser, hvor der 
er en fin udsigt til havet. De unge menne-
sker har adgang til fælles toilet og bad samt 
køkken. Værelsesafsnittet indeholder i alt to 
badeværelser, et fælles køkken, et depotrum 
og en hyggelig opholdsstue. 
Hvert enkelt værelse er selvfølgelig møbleret 
med henholdsvis sovesofa, sofabord, 
kommode og knagerække.

To værelses lejlighed Enkeltværelse

Fælles for de unge



I produktionsafdelingen er der også rig mulighed 
for at få styrket sine kompetencer.
Her kan brugeren komme til at indgå i produktion 
af kartofler, økologiske grønsager og juletræer. 
Eller også kan brugeren indgå i produktionen af 
borde og bænke, af fugle- og blomsterkasser 
eller af brænde. Man kan også vælge at 
deltage i en helt anden form for produktion, 
nemlig produktion af smykker, cremer, stearin-
lys, slik, parfume og tasker. 
Eller produktion af brochurer, kalendere, bøger 
og film. Endelig er der mulighed for at lave pile-
hegn.

Beskæftigelsestilbud
Nordfyns Ungdomscenter tilbyder dagsbeskæftigelse efter paragraf 103 og 104 i Serviceloven. 
Vi har både en service- og en produktionsafdeling. Vore brugere har således en særdeles afvek-
slende hverdag. Og vi tager naturligvis udgangspunkt i det 
enkelte unge menneskes behov, sådan at han eller hun
får mest muligt ud af dagsbeskæftigelsen. Hensigten 
er at styrke brugerens udvikling med henblik
på så stor en læring som muligt.

I serviceafdelingen kan vi tilbyde hele 
palletten af serviceydelser. 
Hvis brugeren er glad for at opholde sig i 
naturen, er der mulighed for at plante og vande 
blomster. Hjælpe med at slå græs, klippe hæk, 
plante blomster, så græsfrø, lave kompost, 
styne små træer, gøre køkkenhave klar eller 
udføre lettere landbrugsarbejde. 
Der er også mulighed for at udføre små ma-
leopgaver, rense tagrender, feje fliser, 
renovere og vedligeholde havemøbler samt 
fugle og blomsterkasser eller vedligeholde 
vores cykelpark.
Andre former for serviceydelser er pasning af 
hønsehold, foretage småindkøb for beboere i 
sognet, gå tur med hunde, skrælle gulerødder 
og kartofler, folde servietter til fester, vaske 
klude, håndklæder, viskestykker og duge, 
flette pil til havekrukker, trykkeriopgaver samt 
omdeling af materiale til områdets husstande.

Serviceafdelingen

Produktionsafdelingen



Målgruppen på Nordfyns Ungdomscenter er unge psykisk udviklingshæmmede 
eller sentudviklede, mellem 16 og 30 år. Det er altså unge mennesker med 
behov for en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Og brugere med et 
midlertidigt behov for et ophold til botræning i enten lejlighed eller værelse. Det 
kan være unge mennesker, som har en varig og betydeligt nedsat funktionsevne. 
Og derfor mangler at få udviklet nogle af de mest grundlæggende kompetencer 
med henblik på at kunne komme til at bo i egen bolig. Det kan også være unge, 
som har brug for pædagogisk støtte af mere almen karakter. Unge mennesker som 
til en vis grad er selvhjulpne ved at være fysisk mobile i hverdagen. 
Det kan desuden være unge, der har brug for massiv støtte i hverdagen. Lejlighed-
ernes og værelsernes beboere er døgndækket. De får således massiv støtte og 
behandling i alle døgnets 24 timer. 
Vi modtager ikke unge, hvor der er tale om problematikker i relation til misbrug, 
vold og kriminalitet.

Aktivitets- og
samværstilbud

Nordfyns Ungdomscenter tilbyder aktivitets- og samværstilbud efter paragraf 104 
i Serviceloven. Formålet er naturligvis at opretholde og forbedre brugerens 
personlige færdigheder og livsvilkår.

En aktivitet kan være at lave kaffe og 
servere den. Lave og servere mad. 
Tømme opvaskemaskine. Vaske tøj 
eller lignende. Vi tilbyder også mere 
kreative aktiviteter, så som billedkunst, 
håndarbejde og sløjd. Af musiske akti-
viteter kan nævnes teater, musik, dans 
og gymnastik. Naturaktiviteterne byder 
på gåture i skov, ved strand og på mark, 
hvor vi ofte finder materialer i naturen og 
efterfølgende bearbejde dem. 
De sundhedsmæssige aktiviteter 
fokuserer på at styrke konditionen via 
kropslige aktiviteter såvel ude som inde. 
Aktiviteterne suppleres af sund kost.
Endelig er udflugter et højt prioriteret 
aspekt hos os. Vi tager til de danske 
naturperler. Nøglebegreber er her Dan-
marks slotte, zoologiske haver, strande, 
skove, bakker og parker, hvor der er rig 
mulighed for fysisk aktivitet og åndelig 
føde.Målgruppe



 Nordfyns Ungdomscenter
Ørbækvej 1-3
5400 Bogense
Telefon: 24 40 16 59
Mobil: 22 42 75 21
Mail: ta@nordfynsungdomscenter.dk

Kontakt:


