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Formål
Denne rapport præsenterer den interne
evaluering af JobNu Kollegiets helhedsorienterede indsats på baggrund af både
kvalitative og kvantitative data.
Formålet med nærværende evalueringsrapport er at belyse, hvordan de unge beboere oplever den helhedsorienterede
indsats på JobNu Kollegiet. Dette med
henblik på at udvikle og kvalificere indsatsen yderligere og dermed sikre de unges fortsatte udvikling og mestring af
eget liv.

Om JobNu Kollegiet
JobNu Kollegiet er en del af Kompetencecenter Skanderborg, organiseret under
Skanderborg Kommunes Beskæftigelse og
Sundhed.
Kollegiet er et bo-, uddannelses – og erhvervstræningstilbud til unge mellem 1830 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser
(ASF) og/eller forskellige former for angst
eller lignende adfærd og problematikker.
Fælles for beboerne er, at alle har behov for
særlig støtte i en periode af deres ungdomsliv til at lære at bo i egen bolig og varetage
uddannelse eller arbejde. Målgruppen er
unge, der skal flytte hjemmefra og hvor

1

kollegiet kan fungere forbyggende for Servicelovens §1071 tilbud, eller unge som
ikke længere har behov for et §107 tilbud,
men som heller ikke er klar til egen bolig.
JobNu Kollegiet har et stærkt beskæftigelses – og uddannelsesrettet fokus og er oprettet i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats samt Servicelovens §85.
Det er etableret som et almindeligt ungdomskollegie, hvor lejeboligerne udlejes
efter lejelovens regler. Det er centralt beliggende på Vesterskovvej 4A midt i Skanderborg by og består af 14 etværelses lejligheder på 17m2 med eget toilet, bad og tekøkken. Lejlighederne er fordelt på stue og 1.
sal med fælleskøkken på begge etager, en
vaske- og cykelkælder samt diverse fællesrum.
I løbet af efteråret 2020 har medarbejderne
sammen med nogle af beboerne udarbejdet
en virtuel rundvisning af kollegiet. Dette
for at gøre det lettere for potentielle nye beboere og deres pårørende at udforske kollegiet hjemmefra i trygge og vante rammer
før et evt. fysisk besøg. Den virtuelle tour
kan ses ved at klikke her.

Én helhedsorienteret indsats
Den helhedsorienterede indsats på kollegiet består af en kombination af bo-, uddannelses- og erhvervstræning og kollegiet til-

Serviceloven §107 stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigophold i boformer til personer, som
på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for
det.
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byder således både vejledning, mentorforløb samt beskæftigelses- og uddannelsesforløb til de unge beboere.
Det overordnede formål med indsatsen er
at støtte de unge i at udvikle færdigheder og
kompetencer til at håndtere et selvstændigt
voksenliv i egen bolig og ikke mindst varetage uddannelse eller beskæftigelse. Ligeledes arbejdes der målrettet med at skabe
de bedste rammer for et aktivt og socialt fritidsliv. På JobNu Kollegiet gives ovennævnte indsatser således som én samlet
indsats. Som kollegiets navn antyder, er der
i indsatsen særligt fokus på:

• at der fra første møde på JobNu Kollegiet
er fokus på den unges vej i uddannelse eller
arbejde. Via borgers sagsbehandler er det
muligt at få tilknyttet en fast virksomhedskonsulent, der har en særlig viden om målgruppen på kollegiet og som kan hjælpe de
unge med at nå deres virksomhedsrettede
mål. Samtidig støtter vejlederne på JobNu
Kollegiet de unge i at komme godt i gang
med enten job eller uddannelse.

• at beboerne i et tæt samarbejde med både
vejledere og sagsbehandler udarbejder
konkrete mål og delmål for at lære at bo så
selvstændigt som muligt med afsæt i Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder.
Det kan f.eks. være at varetage egen økonomi eller at strukturere hverdagen. Vejledningen gives både individuelt og som
gruppeforløb.

• at medarbejderne sammen med de unge
arbejder på at skabe et indholdsrigt kollegieliv. Dette kan både være i form af sociale aktiviteter på kollegiet, såsom fællesspisning, spilleaftener, julefrokost m.m.,
men også at der i fællesskab arbejdes på at
benytte de fritidsaktiviteter, som er i nærmiljøet.

•

at der udbydes holdbaserede undervis-

ningsforløb, såkaldte modulforløb, der bidrager til at bringe de unge tættere på uddannelse eller beskæftigelse. Undervisningen foregår i mindre hold og berører blandt
andet emner som hverdagsmestring, socialmestring, sundhed, erhvervs - og uddannelsesvejledning.
Som med andre kollegier er det hensigten,
at JobNu Kollegiet skal fungere som et
mellemstop. Den bo-, uddannelses- og erhvervstræning der tilbydes er tænkt som et
udviklingsforløb, der kan vare op til 3 år.
Medarbejdergruppen på kollegiet består af
5 medarbejdere, der alle har stor viden om
ASF. Der gives vejledning i dags- og aftentimerne, dog ikke i weekenderne og på helligdage.

Datagrundlag og metode
Evalueringen bygger på både kvantitative
og kvalitative data, der primært er indsamlet gennem spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews med beboerne.
På tidspunktet for evalueringen boede 13
unge på JobNu Kollegiet. 10 ud af de 13
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beboere besvarede i løbet af december
2020 og januar 2021 et online spørgeskema, der løbende vil blive henvist til her
i evalueringsrapporten. I spørgeskemaet
blev beboerne bedt om at forholde sig til
forskellige hverdagsaktiviteter i forhold til
vigtighed, udførelse samt ønsker om fremtidig udførelse (Se link til kopi af spørgeskema i bilag 1). 10 af beboerne udfyldte
ligeledes et spørgeskema i foråret/sommeren 2020, hvilket sammen med spørgeskemaet fra vinteren 2020/2021 vil blive brugt
til at belyse borgernes progression. Spørgeskemaernes data repræsenterer dog ikke
alle JobNu beboernes situationer og holdninger, da henholdsvis tre og fire af beboerne af forskellige årsager ikke udfyldte
spørgeskemaerne.
Derudover blev der foretaget to fokusgruppeinterviews i november 2020 med seks af
de 13 beboere, som alle frivilligt havde tilmeldt sig. På forhånd blev de informeret
om de tre overordnede temaer, som var omdrejningspunktet for fokusgruppe-interviewene: arbejde og uddannelse, bo-kompetencer samt det sociale fællesskab og aktiviteter på kollegiet.
For unge med Autisme spektrum forstyrrelser kan det være svært at kommunikere og
indgå i sociale sammenhænge med andre
mennesker. For at gøre beboerne mere
trygge ved at skulle deltage i fokusgruppeinterviewene, blev de afholdt på beboernes
egen hjemmebane på JobNu Kollegiet,
mens afdelingslederen var til stede og bistod intervieweren. Dette for at hjælpe med
at oversætte og uddybe nogle af interviewerens spørgsmål for beboerne.

At afdelingslederen fra JobNu Kollegiet
var til stede under fokusgruppeinterviewene kan have haft en effekt på beboernes svar, idet nogle af beboere måske ikke
har været villige til at sige nogle ting, de
ellers ville have sagt, hvis afdelingslederen
ikke var der. Dog blev det vurderet mest
hensigtsmæssigt for beboerne at have en
velkendt person tilstede på trods af ovenstående overvejelse.
Beboernes og medarbejdernes navne er i
rapporten anonymiseret, og de vil derfor
blive omtalt som ”beboere” og ”medarbejdere/vejledere”. Da JobNu er et mindre
kollegie med plads til 14 unge kan det dog
ikke undgås, at JobNu medarbejdere og andre personer der i forvejen kender de unge,
kan genkende dem ud fra deres udsagn.

Arbejde og uddannelse
Den helhedsorienterede indsats indeholder
som tidligere nævnt uddannelses – og erhvervstræning. Ud over tilbud om modulforløb får beboerne ved indflytning tilknyttet en specialiseret virksomhedskonsulent
eller en UU-vejleder hvis relevant, som i
samarbejde med beboerne og vejlederne
hjælper med at afklare og støtte de unge i
deres virksomhedsrettede mål.
Til spørgsmålet om, hvor vigtigt det er
for den enkelte beboer at kunne passe et
arbejde eller en uddannelse svarer 80 %,
at det er ”vigtigt” eller ”meget vigtigt”
for dem
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Størstedelen af beboerne udtrykker samtidig, at det især er støtte til uddannelse og til
at komme ud i erhvervslivet, som de ønsker
at få hjælp til mens de bor på kollegiet.

Hvordan er det gået efter indflytning?
Ordinær beskæftigelse: Siden indflytning
er en beboer efter færdiggjort uddannelse
blevet ansat i ordinær beskæftigelse efter
en virksomhedspraktik og forløb med tilknyttet virksomhedskonsulent.

tioner ikke muligt at oprette nye virksomhedspraktikker, hvilket vanskeliggjorde
flere af beboernes planlagte praktikforløb.
Dette afspejler sig også i den seneste spørgeskemaundersøgelse, hvor 30 % svarer, at
de på tidspunktet slet ikke kunne passe et
arbejde eller uddannelse. 20 % af beboerne
vurderer dog, at de er ’få måneder fra arbejde eller uddannelse’.

En beboer er blevet tilkendt fleksjob og
samarbejder i øjeblikket med en virksomhedskonsulent om at finde et fleksjob.
Uddannelse: siden indflytning har en beboer efter tæt samarbejde med tilknyttet
virksomhedskonsulent været i et praktikforløb og har netop fået en elevplads. Derudover har en beboer efter færdiggjort uddannelse fået mod på at læse videre for at
dygtiggøre sig yderligere.
Ved indflytning var fire beboere i gang
med STU forløb, og heraf er to fortsat i
gang med deres STU, mens to har afsluttet
deres forløb. Den ene har fået tilkendt førtidspension mens den anden er aktivitetsparat.
Virksomhedspraktik: I samarbejde med
den tilknyttede virksomhedskonsulent er
fem af beboerne i gang med at lede efter
praktikpladser.
Da spørgeskemaundersøgelsen fandt sted
var det grundet skærpede covid-19 restrik-

I forhold til at kunne passe et arbejde eller
en uddannelse er der siden foråret/sommeren 2020 sket en positiv udvikling hos beboerne på JobNu Kollegiet. Hvor 20 % tidligere vurderede, at de ofte uden hjælp
kunne passe deres arbejde eller uddannelse,
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vurderer 60 % nu at de ofte uden hjælp eller helt selv kan passe deres arbejde eller
uddannelse. Se ovenstående figur.
70 % af beboerne ønsker at kunne passe et
arbejde eller en uddannelse ’helt selv’ om
et år, hvilket vil svare til en stigning på 50
procentpoint i forhold til beboernes nuværende situationer, hvor 20 % vurderer, at de
passer deres arbejde eller uddannelse ’helt
selv’. Nedenstående figur illustrerer således også, at beboerne i høj grad tror på, at
de ved at bo på JobNu Kollegiet kan
komme tættere på deres ønskede uddannelse eller job.

Virksomhedskonsulent i huset
Som en del af den helhedsorienterede indsats er den specialiserede virksomhedskonsulent på kollegiet to faste hverdage om
ugen. For hovedparten af beboerne gør det
en stor forskel, at virksomhedskonsulenten
er fysisk tilstede på kollegiet og at de kan
møde ham på gangen uden nødvendigvis at
have en aftale. Det gør ifølge én af beboerne samarbejdet mere ’uformelt professionelt’ og på den måde lettere og mere trygt:

”Han

[virksomhedskonsulenten] kommer
ned til os og møder os i øjenhøjde. Det er
sådan lidt mere personligt og mindre formelt – mere uformelt professionelt. Man føler sig simpelthen tryg til at kunne åbne sig
op, og det er det der letter samarbejdet”
Det nævnes, at det for flere af borgerne kan
føles intimiderende og utrygt at deltage i
meget formelle møder ude af huset, mens
de derimod har lettere ved at spejle sig i den
uformelle og naturlige mødeform på kollegiet. Flere af beboerne udtrykker desuden,
at de tror på, at det mere personlige og uformelle professionelle samarbejde gør det
lettere for virksomhedskonsulenten at finde
det rigtige match med en virksomhed:

”Jeg tror, at han [virksomhedskonsulenten] har lettere ved at ’sælge’ os, fordi han
kender os på et mere personligt plan. Hvis
det [vurderingen] kun er ud fra udseende,
snakke-måde og kvalifikationer, så ser man
jo ikke, hvem vi egentlig er som personer”
Virksomhedskonsulenten har i samarbejdet
med de enkelte borgere især fokus på de
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særlige kompetencer mennesker med ASF
har og hvordan de kan bringes i spil på arbejdsmarkedet.

I samarbejdet mellem de unge og deres vejledere fordrer den uformelle og naturlige
daglige omgang på kollegiet større tryghed
under vejledningssamtalerne:

Samarbejde ud fra delmål

”Der bliver selvfølgelig lavet noter osv.,

I henhold til §85 i Serviceloven giver medarbejderne på JobNu Kollegiet vejledning
(bostøtte) til de unge i egen bolig og ud fra
Skanderborg kommunes kvalitetsstandarder. Ved indflytning får hver enkelt beboer
tilknyttet to vejledere, der støtter dem i at
arbejde med deres individuelle opstillede
indsatsmål og delmål, som de i tæt samspil
med deres vejledere og myndighedsafdelingerne har udarbejdet. På kollegiet er det
vigtigt, at det er beboernes egne delmål
som er i centrum, da det er dem der skal
gøres klar til at bo på egen hånd med
mindst mulig støtte indenfor 3 år.
Hovedparten af de unge udtrykker, at det
giver god mening at arbejde ud fra delmål
sammen med deres vejledere. Flere af beboerne nævner også, at de foretrækker at
arbejde med delmål eller nogle gange ”minimål”, da de er lettere at overskue frem for
større overordnede mål:

”Så skal man ikke til at i gang med alting
på én gang, så kan man ligesom blive vant
til den ene ting, før jeg begynder også at
skulle tænke på en anden. Jeg kan have
svært ved at fokusere på flere større mål af
gangen”
Derudover nævnes det, at ”det er motiverende”, når vejlederne løbende følger op på
delmålene sammen med beboerne.

men det er bare en normal samtale mellem
fællesbeboere, eller, det føles lidt som fællesbeboere, de [vejlederne] bor her jo ikke,
men ved at de er her og man ser dem og
siger hej til dem i løbet af en dag, så er det
ikke nær så skræmmende at sidde til en vejledningssamtale med dem bagefter”
Flere nævner også, at det er rart at kunne
tale med vejlederne om andre ting i dagligdagen, hvor der ikke nødvendigvis er et formål med samtalen, eksempelvis når de møder vejlederne på gangen eller i fælleskøkkenerne i forbindelse med madlavning.
Vejledernes daglige kommunikation med
beboerne og kommunikationen vejlederne
imellem inspirerer derudover flere af beboerne til at udvikle og øve deres relationskompetencer:

”Det smitter af på os som bor her, for så
går vi også mere op i at sige hej til hinanden på gangene, give et lille kompliment og
sådan nogle ting. Der bliver jo vist et eksempel på, hvordan man gør, så kan man
så også bedre prøve at spejle sig i det med,
at man siger ’godmorgen’, ‘hvordan går
det’, man giver et kompliment, eller smiler
lige og sådanne andre småting”
De unge forklarer, at det ofte er disse små
ting i hverdagen, som hjælper dem til at
blive mere sociale.
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At lære at bo selv
For de unge er en af de største forventninger til deres ophold på JobNu Kollegiet at
lære at bo selv. I forbindelse med at udvikle
kompetencer og færdigheder til at kunne bo
selvstændigt i egen bolig, er det for de unge
vigtigt med trygge rammer:

”Det bedste ved JobNu Kollegiet er, at der
er trygge rammer. At vi ved, hvor vi står og
ikke sådan bliver kastet ud i samfundet,
men får noget tid til lige så stille at tilpasse
os til samfundet og gøre os klar sådan for
alvor og klæde os på til at træde ud i det”
Beboerne er enige om, at de får den støtte
og vejledning de har brug for i hverdagen
og at vejlederne er nemme at få fat på,
når de har spørgsmål eller brug for hjælp

egen økonomi, åbne og forholde sig til post
i e-boks, samt at tage kontakt til læge, tandlæge frisør mm. er de tre aktiviteter, beboerne selv vurderer, at de bruger mest hjælp
til at udføre.
70 % af de unge svarer eksempelvis, at de
lige nu varetager egen økonomi ”med
hjælp” eller ”meget hjælp”, mens de resterende 30 % vurderer, at de klarer opgaven
”ofte uden hjælp” eller ”helt selv”. 90 %
af beboerne ønsker om et år at kunne varetage deres egen økonomi ”ofte uden hjælp”
eller ”helt selv”. Nedenstående figur viser
således, at beboerne tror på, at de ved at bo
på kollegiet kan udvikle sig til at blive mere
selvstændige eksempelvis i forhold til at
varetage egen økonomi.

En af beboerne forklarer, at det i weekenden er sværere at få hjælp, eftersom medarbejderne ikke er tilstede på kollegiet. Dog
nævnes det, at medarbejderne altid følger
op på det, beboerne havde brug for hjælp til
i ugen efter.
Rengøring, indkøb, madlavning, spise sund
kost og tøjvask er blandt nogle af de praktiske aktiviteter, som beboerne vurderer
som vigtigst for dem at kunne lige nu.
Mindst 80 % af beboerne vurderer alle fem
aktiviteter som enten vigtige eller meget
vigtige. Derudover svarer 80 % at det er
’vigtigt’ eller ’meget vigtigt’ for dem at
kunne varetage egen økonomi. At varetage
Side 8 af 13

Siden 1. september 2019 har 15 beboere
været indskrevet på JobNu Kollegiet. Heraf
er to beboere flyttet ud igen – en i egen bolig med bostøtte og en hjem til sine forældre med udsigt til snart at flytte i egen bolig.
50 % af beboerne der deltog i spørgeskemaundersøgelsen vurderer, at de er ”2 år
eller mere fra at flytte i egen bolig med evt.
vejledning”, mens 20 % svarer 1-2 år. De
resterede 30 % responderede ”ved ikke” til
spørgsmålet om, hvor tæt de er på at flytte
i egen bolig.

bedre. Jeg er begyndt sådan rigtigt selv at
lave mad nu”
Som nedenstående figur illustrerer, vurderer 50 % af de unge, som svarede på spørgeskemaet, at de nu ’helt selv’ kan lave
mad, hvilket er en stigning på 40 procentpoint siden foråret/sommeren, hvor blot 10
% svarede, at de helt selv kunne varetage
madlavningen.

Hertil er det dog relevant at nævne, at flere
af beboerne endnu ikke har boet særlig
længe på kollegiet: 40 % af de beboere,
som svarede på spørgeskemaundersøgelsen
har boet på kollegiet i ½-1 år eller derunder,
mens 60 % har boet på kollegiet i 1-1½ år.
På trods af beboernes ovenstående vurdering af, hvor tæt de er på at kunne flytte i
egen bolig, nævner flere af de unge, at de
har udviklet sig på flere områder og er blevet mere selvstændige efter at være flyttet
på JobNu Kollegiet. Særligt i forhold til de
praktiske opgaver som eksempelvis planlægning, madlavning og rengøring:

”Efter jeg er flyttet ind her, så er jeg begyndt at lave en kalender for måneden, så
jeg har styr på mine aftaler”

”Altså de overordnede ting, som ligesom er
nødvendige for at kunne flytte hjemmefra
ordentligt, dem synes jeg, at jeg er blevet
bedre til. Jeg har måske ikke helt styr på
dem endnu, men jeg synes, at jeg er blevet

Ligeledes er der i forhold til at varetage oprydning og rengøring af egen lejlighed sket
en positiv udvikling. Her svarer 70 % at de
nu ofte uden hjælp eller helt selv rydder op
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og rengør egen lejlighed, mens det i spørgeskemaundersøgelsen fra i foråret/sommeren var 30 %.
Det var vigtigt for flere af beboerne at pointere, at vejlederne ikke bare ordner tingene for dem, men at de tilbyder hjælp til
selvhjælp, for på den måde at hjælpe dem
til at blive mere selvstændige:

”Jeg får hjælp til at kunne gøre tingene
selv – det er hjælp til selvhjælp. Jeg får eksempelvis hjælp til at lave en kalender, så
den kan hjælpe mig med at huske”
Hovedparten af beboerne er derudover
enige om, at præmissen med, at de har egen
lejekontrakt og nøgle til deres lejligheder,
og at medarbejderne ikke bare kan låse sig
ind, i høj grad bidrager til en øget følelse af
selvstændighed.
En af beboerne nævner samtidig, at det
bedste ved at bo på kollegiet er, at alle aktiviteterne er frivillige, og at de derfor altid
selv kan tage stilling til, om de har lyst til
at deltage eller ej.

”Jeg synes, det er fedt, at man har et rigtigt
stort ansvar selv, at man er herre over sig
selv og at man på den måde lærer sig selv
at kende”.

Sociale aktiviteter og
relationer
JobNu Kollegiet er indrettet med flere fællesrum og fællesområder, som lægger op til
social samvær og forskellige fælles aktivi-

teter. Der bliver blandt andet afholdt ugentlige fællesspisninger, spilaftener, fredags
”drop-in” og husmøder. Derudover tilbydes der også fælles aktiviteter uden for huset, blandt andet ture i fitnesscenter og gåture i de omkringliggende naturområder.
Hovedparten af de unge udtrykker, at de
er tilfredse med de forskellige fælles aktiviteter, som tilbydes på kollegiet og at
der generelt er gode muligheder for at
være social med de andre beboere

Nogle af beboerne savner flere sports – og
træningsaktiviteter, som på evalueringstidspunktet var sat i bero på grund af covid19 restriktionerne. Dette er dog noget, som
de er gode til at vende på husmøderne, forklarer en beboer.

At opretholde den ønskede kontakt til familie har stor betydning for størstedelen af beboerne. 70 % svarer, at det er meget vigtigt
for dem, mens 80 % vurderer, at de helt
selv opretholder kontakten til deres familie
lige nu.
I forhold til at kunne opretholde den ønskede kontakt til venner samt deltage i ønskede sociale aktiviteter, kan der siden sidste spørgeskemaundersøgelse i foråret/sommeren 2020 ses en udvikling hos
beboerne. Mens 30 % helt selv eller ofte
uden hjælp tidligere opretholdte kontakt til
deres venner, vurderer 70 % nu, at de helt
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selv eller ofte uden hjælp opretholder den
ønskede kontakt. Se nedenstående figur.

sig sociale færdigheder. Mennesker med
ASF har ofte svært ved det sociale, men
som alle andre vil beboerne gerne have relationer og venskaber. 70 % af beboerne
svarer således, at de om 1 år ønsker at
kunne opretholde kontakt til venner helt
selv, mens 50 % ønsker at kunne deltage i
sociale arrangementer helt selv og 30 %
ofte uden hjælp.
Det at alle beboerne har en autisme spektrum forstyrrelse og/eller angst problematik skaber ifølge nogle af beboerne grundlag for en fællesskabsfølelse på kollegiet:

”Her på JobNu Kollegiet har jeg fællesskab med alle, i og med at vi har nogle ting
til fælles – det er måske ikke det samme vi
uddanner os som eller går i praktik som,
eller samme interesser, men der er alligevel nogle kerneting med, hvordan vi overskuer og forstår vores tilværelse på, som er
lidt den samme”.
For andre af beboerne har fælles interesser
dog stor betydning for følelsen af fællesskab eller manglen på samme.

Ligeledes vurderer 60 % af de unge, at de
ofte uden hjælp eller helt selv deltager i ønskede sociale aktiviteter. Tilbage i foråret/sommeren 2020 var det blot 30 % som
ofte uden hjælp deltog i ønskede sociale arrangementer. Her må man dog antage, at
covid-19 restriktionerne kan have haft en
effekt på beboernes svar i begge spørgeskemaundersøgelser.
Kollegiet fungerer for mange af de unge
som en øvebane, hvor beboerne kan tillære

Selvom langt de fleste imidlertid er tilfredse med det sociale fællesskab på kollegiet, har næsten et helt år med Covid-19 restriktioner påvirket det sociale liv. Medarbejderne har været nødsaget til at dele fælleskøkkenerne og således de to etager mere
op for at overholde restriktionerne. Dette
har blandt andet påvirket fællesskabet med
beboerne på den etage, de unge ikke selv
bor på:
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”Jeg savner da også, altså lige nu er vi 13,
men det er stort set kun dem ovenpå [1.sal],
jeg ser, fordi de fleste hernede i stuen pga.
corona er blevet lidt nogle spøgelser. Da
det hele var lukket ned, følte jeg på et tidspunkt, at jeg var den eneste beboer på kollegiet, fordi mange var taget hjem til deres
familier for en periode”
Beboerne er alle enige om, at de glæder sig
til, at samfundet bliver åbnet mere op igen,
så de kan vende tilbage til en normal hverdag på JobNu Kollegiet.

Konkluderende overvejelser:
Overordnet viser evalueringen, at beboerne
er glade for at bo på JobNu Kollegiet og tilfredse med den helhedsorienterede støtte,
som kollegiet tilbyder.
Generelt vurderes der i forhold til at kunne
passe et arbejde eller en uddannelse en positiv udvikling hos beboerne, en udvikling
som ifølge de unge blandt andet kan begrundes med den uformelle professionelle
tilgang fra vejlederne og virksomhedskonsulenten. Hvor blot 20 % tidligere vurderede, at de ofte uden hjælp kunne passe deres arbejde eller uddannelse, vurderer 60 %
nu at de ofte uden hjælp eller helt selv kan
passe deres arbejde eller uddannelse.

stigning på 40 procentpoint siden foråret/sommeren, hvor blot 10 % svarede, at
de helt selv kunne varetage madlavningen.
Derudover vurderer 70 % at de ofte uden
hjælp eller helt selv varetager oprydning og
rengøring af egen lejlighed, hvilket i foråret/sommeren lå på 30 %.
I forhold til at kunne varetage egen økonomi ses der et udviklingspotentiale, da 90
% af beboerne ønsker at kunne varetage
egen økonomi helt selv eller ofte uden
hjælp om 1 år. Lige nu vurderer 70 % af
beboerne dog, at de udfører aktiviteten med
hjælp eller med meget hjælp.
At deltage i sociale fællesskaber og relationer er et område, hvor analysen også viser
en positiv udvikling hos beboerne. Flere af
de unge oplever nu helt selv eller ofte uden
hjælp at kunne opretholde venskaber og
deltage i sociale aktiviteter end tidligere.
I fremtidige evalueringer det være interessant at belyse, hvorvidt der er den forventede positive sammenhæng mellem, hvor
lang tid de unge bor på kollegiet og hvor
klar de er til at flytte i egen bolig. Derudover vil det kunne nuance evalueringsgrundlaget yderligere at inddrage beboernes pårørende, hvilket i denne evaluering
ikke har været muligt grundet covid-19 restriktionerne

At lære at bo selv (ADL) er et område, hvor
der også generelt ses en positiv udvikling
hos de unge. Blandt andet vurderer 50 % at
de nu helt selv kan lave mad, hvilket er en
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Bilag 1
Link til en kopi af det online spørgeskema, som JobNu Kollegiets beboere har svaret på:
https://survey.enalyzer.com/?pid=b3giap7g
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