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BOTRÆNING
FOR DIG

DU BOR 
SAMMEN 
MED ANDRE 
UNGE

Botræning er for dig, der har brug for 
støtte 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.

Du får dit eget værelse og deler 
opholdsstue, køkken, bad og udenoms-
faciliteter sammen med husets øvrige 
beboere. Botræning foregår i botrænings-
huse, 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.2



JÆTTEHØJVEJ TURE OG 
HØJDE-
PUNKTER

Vi tilbyder botræning i villaen på 
Jættehøjvej 3 i Slots Bjergby lige uden for 
Slagelse. Stedet er godkendt til seks unge. 
Der er mulighed for at en pædagogisk 
medarbejder kan overnatte i huset.

Vi holder af at tage på ture og ud-
flugter. 

Vi har anskaffet cykler, så vi kan tage 
på tur i den smukke natur, der omgiver 
os i det sydvestsjællandske.

Billedet er fra et af årets højdepunkter, 
som er en tredags tur til Lalandia. 
På turen samler vi de unge fra alle 3 
botræningshuse.

På turen til Lalandia nyder vi hinan-
dens selskab, dyrker godt samvær og 
opnår nye sociale kompetencer.
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TOFTEN ET AKTIVT LIV
Vi tilbyder botræning i villaen på 
Toften 10 i Skælskør. Stedet er god-
kendt til fem unge. Der er mulighed 
for at en pædagogisk medarbejder 
kan overnatte i huset.

Hele året er aktive måneder i botræningen. 
Mange holder af at tage til fitness, løbe, cykle 
eller vandre.

Hvert år i uge 10 tager vi på skirejse til 
Norge. På billedet har vi gang i aftenhyggen.
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TING JELLINGE
Botræningen i Ting Jellinge er indrettet i 
den bygning, der i årene 1943-1967 husede
Hårslev Ting-Jellinge Fællesskole. Efter at 
vi erhvervede ejendommen i 2015, har STU 
Håndværk på Magleby Skolecenter 
gennemrenoveret bygningerne. 

Vi har indrettet indbydende og moderne 
lokaler, som danner rammerne for en 
botræning i frie omgivelser med højt til 
loftet. Botræningen er godkendt til 11 unge. 
I den store parklignende have har vi masser 
af muligheder for fysiske aktiviteter.
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ANSVARS-
OMRÅDER

ÅRSTIDENS 
FESTER

Når du bor i botræning er du selv
ansvarlig for at passe hverdagens
pligter sammen med husets øvrige
beboere. Du får ansvaret for mad-
lavning og rengøring af fællesarealer
og du skal selv holde dit værelse rent 
og vaske dit eget tøj. 

Du får naturligvis støtte og vejledning 
af de ansatte, sådan at du øver dig i at 
lære at klare dig selv. 

Vi holder også selv husets udenoms-
arealer, så der er mulighed for at slå 
græs med havetraktoren, hvis du har 
lyst til det.

Vi fejrer årstidens fester i botræningen. 
I oktober holder vi Halloween, i novem-
ber holder vi Mortens Aften, i december 
holder vi julefest og i januar holder vi 
nytårstaffel. Til festerne er beboerne fra 
alle tre huse sammen.

TURE OG 
REJSER
Vores årsprogram tilbydes i 
samarbejde med Magleby Skolcenter. 
Året byder på store oplevelser. 
I efteråret tager vi på studierejse, som 
en del af skolens undervisning og i uge 
10 tager vi på skirejse til Norge.
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KOMBINERET 
TILBUD
Mens du bor i botræning er du samtidig i
gang med en uddannelse eller beskæft-
igelse. 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 ansatte fra begge 
steder.

Din hverdag byder derfor på masser af 
læring, i det du opnår nye kompetencer 
både i skolen og i botræningen.
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