
BOTRÆNING 
FOR DIG

ANSVARS 
OMRÅDER

Botræning er for dig, der har brug for
voksenstøtte til at klare hverdag og
uddannelse. Du bor sammen med en lille
gruppe andre unge. Vi har det godt 
sammen, og vi hjælper hinanden med at 
klare hverdagens almindelige opgaver.
Pædagogisk uddannede medarbejdere 
er tilknyttet husene og kommer om
eftermiddagen, aftenen og i weekenden.

Når du bor i botræning er du selv 
ansvarlig for at passe hverdagens pligter 
sammen med husets øvrige beboere. Du 

får bl.a ansvaret for madlavning, og du 
skal selv holde dit værelse rent og 

vaske dit eget 
tøj. Du får 

naturligvis 
støtte og 

vejledning
af de voksne, 

sådan at du øver 
dig i at lære at 
klare dig selv.

DU BOR SAMMEN 
MED ANDRE UNGE
Du får dit eget værelse og deler 
opholdsstue, køkken, bad og 
udenomsfaciliteter med husets 
øvrige beboere. Botræning foregår i 
botræningshuse, der kører som
selvstændige enheder. Vi har botræning i
Slots Bjergby ved Slagelse, i Skælskør 
og i Ting Jellinge ved Fuglebjerg. 
Desuden har vi et enkeltmandstilbud ved 
Stigsnæs.

SAMVÆR & 
SAMMENHOLD
I botræningen opbygger vi et stærkt 
fællesskab og sammenhold. Vi har fokus 
på, at du bliver dygtig til at deltage i 
fællesskabet. Du opfordres til at bidrage 
aktivt og du lærer også at respektere de 
andre. At få gode venner, som du kan 
stole på og som stoler på dig, handler 
om at være i det rigtige miljø, hvor de 
rigtige rammer er til stede. Voksne 
medarbejdere støtter og hjælper, hvis 
der opstår situationer, som er svære at 
løse.



MAGLEBY SKOLECENTER

BOSTEDET 
MAGLEBY

23 pladser til unge i alderen 16 - 25 år 
efter SEL §§ 107, 76 og 66.

Kontakt:
Bostedet Magleby
Søhusevej 79, 
4230 Skælskør
+ 45 58 16 10 10

Afdelingsledere: Birgitte Raffing & Arne Raffing
arne@magleby.dk
birgitte@magleby.dk 
www.bostedet-magleby.dk

Leder: Christa Jørgensen
christa@magleby.dk
+45 60 14 98 35

KOMBINERET 
TILBUD
Mens du bor i botræning, er du samtidig i
gang med en uddannelse eller
beskæftigelse. De fleste unge i vores
botræning har STU på Magleby
Skolecenter. Hvis du både har behov for
STU og for botræning, kan vi tilbyde en
samlet løsning. Det giver en god tryghed,
fordi du kender både kammerater og
voksne fra begge steder.
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edet


