ØKONOMI
Når man bor selv, er det
vigtigt at få lagt et budget.
Det hjælper personalet dig
med. Når du er ung og bor
i en Startbolig får du
lejlighed til at øve dig,
med hjælp fra personalet, i
at håndtere din økonomi.

Personalet hjælper dig,
efter de retningslinjer der
er beskrevet i ’Rapport om
etisk håndtering af
beboermidler’ udarbejdet
af socialstyrelsen.

Det er vigtigt at du
samarbejder med
personalet omkring
hvordan du ønsker hjælp,
og at i sammen får lavet
nogle gode aftaler om
hvordan du kan og vil
hjælpes med din økonomi,
så det er tydeligt for alle
parter hvordan personalet
hjælper og med hvad.

STU Ikast-Brande
Ungdomsuddannese - Ungeindsats,
Ungdomsboliger - Klub
Hagelskærvej 15
Enghavevej 60
7430 Ikast
Telefon: 9960 5290 / 9960 5291 / 2452 4509
E-mail: vivai@ikast-brande.dk

Information til
nye unge i
Startbolig på
Enghavevej i Ikast

OM AT BO I STARTBOLIG:

HUSREGLER

Som ung i startbolig, er du, gennem din
sagsbehandler, bevilliget støtte. Det betyder at
du i det tidsrum der er personale på stedet, har
mulighed for og pligt til at modtage hjælp. Du
har forpligtet dig til at modtage hjælp til nogle
specifikke ting, som du har aftalt med din
sagsbehandler før indflytningen. De ting du har
aftalt med din sagsbehandler at du ønsker hjælp
til, har sagsbehandler efterfølgende formuleret
som indsatsmål. Disse indsatsmål vil personalet
i Startboligerne gennemgå med dig, så i sammen
kan aftale nærmere om hvordan i rent praktisk
kan få lavet nogle aftaler om jeres samarbejde.

I Startboligerne har vi få husregler. Overordnet set gælder

Som ung i Startbolig vil du blive tildelt en
kontaktperson. Det betyder blot at der er ét
personale der er mere opmærksom på dine
specifikke forhold og som i særlig grad har det
overordnede overblik, sammen med dig,
omkring din situation og din udvikling i forhold
til at øve dig i at bo og leve så selvstændigt som
muligt. Det betyder at vi ikke gør tingene for
dig, men vi guider og vejleder dig, så du selv kan
ordne dine gøremål.

støjniveauet fra lejligheden være på et minimum. Døre og

det om, at du husker at tage hensyn til dem der bor under
samme tag som dig og udviser hensynsfuld adfærd over for
dem.
Musik og støjende adfærd må kun udøves således, at den
ikke er til gene for de øvrige beboere og aldrig efter kl.
23.00.
Det henstilles i øvrigt til at jendommens beboere at udvise
hensynsfuld ved færdsel på trappeopgangen.
Hvis der holdes fest i en lejlighed, skal alle
omkringboende, der kan blive generet af festen skal have
besked mindst 1 uge i forvejen, og efter kl. 23.00 skal

Startbolig Enghavevej
Godt på vej!
En Startbolig er en bolig hvor du kan øve
dig I at bo selvstændigt.
For at komme I betragtning til en startbolig
skal du:
•

•

Have en bevilling fra din
sagsbehandler
Være indmeldt I Ikast
Andelsboligforening. Indmelding
koster 100kr

Når du flytter hjemmefra
Generelle informationer:
•

Du skal selv bestille internet til din
bolig og sørge for at få dig tilmeldt
licensbetaling. Det er ikke indkluderet
I huslejen.

•

Når du flytter bopæl, skal du registrere
det på borger.dk og hos Post
Danmark.

•

Du bør tegne en indboforsikring.

vinduer skal være lukkede så længe der spilles musik, og/
eller der støjes fra lejligheden.
Du skal rydde op efter dig selv på fællesarealer.
Som ung I Startbolig, kan du ikke have problemstillinger
af misbrugskarakter.
Det forventes at du deltager I samtaler med personalet,
hvor I evaluere på hvordan det går med de mål du sammen
med din sagsbehandler har opsat. Disse snakke kalder vi

I Startboligerne er netop det, at øve sig på at
leve så selvstændigt som muligt, det
overordnede formål. Personalets opgave er, at
samarbejde med dig om at du lærer at håndtere
alle forhold der hører sig til det at leve et
voksenliv på forsvarlig vis. Det betyder: at lave
mad og indtage sunde og nærende måltider som
er i overensstemmelse med det der er råd til, at
gøre rent, hjælpe dig til at passe din
dagbeskæftigelse hvad enten det er uddannelse
eller arbejde, at holde styr på din økonomi
(herunder vejledning omkring: forsikringer,
licens, nem-id, betalingsservice, budgetlægning
mv), at reagere på henvendelser fra det
offentlige (Du behøver ikke at kunne læse og
forstå henvendelserne, men du skal øve dig i at
rette henvendelse til personalet når der er noget
du ikke forstår, og at tjekke din digitale post
jævnligt) mv.

‘uge-snakke’

Velkommen til Startboligerne Enghavevej

