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Muligheder 
for 

mentorstøtte 
 

Mentor på Produktionsskole 

Mimers Brønd 

Randers Produktionshøjskole 

Produktionsskolen vurderer pga. 

uddannelsesplanen 
 

Myndighedscentret 

Støtte/kontaktperson.  

Visitation: Familierådgiver. Under 18 år 

– dog op til 23 år som Efterværn. 

 

 

  Ungeprojektet 

 (Kirkens Korshær og Randers Kommune) 

Visitation: F.eks. via UUR 18-25 år 

Akut bolig el. egen bolig 

89157319 

 

Støttepersontimer under 

uddannelse – via SPS  

Visitation via uddannelsesstedet 

 

På Højskole med 

(Mentor 17½-25 år) 

Via uddannelsesplan fra 

UU - Randers 

 

 

Ung Bostøtte 

Yder bo støtte til 18 – 30- årige 

sindslidende, f.eks. skizofreni. 
 

Mentor fra 

Talentspejderne 

Tilbud i 

grundskolen. 

Eleven tilknyttes en 

mentor fra det 

private erhvervsliv. 

 

 

Ungebasen 12-18 år 

Visitation via  

Myndighedscentret 
 

http://mimersbroend.dk/
http://www.ranpro.dk/
https://stottetilbornogunge.randers.dk/om-stoette-til-boern-og-unge/familieafdelingen/
http://socialtudsatte.randers.dk/hjaelp-og-stoette/stoette-i-dagligdagen/ungeprojektet/
http://www.spsu.dk/Ungdomsuddannelser/Stoetteformer
http://www.spsu.dk/Ungdomsuddannelser/Stoetteformer
http://www.ffd.dk/
http://psykiatri.randers.dk/psykisk-saarbare-voksne/hvad-er-mine-muligheder/bostoette/bostoette-opdeling/ung-bostoette/
http://psykiatri.randers.dk/psykisk-saarbare-voksne/hvad-er-mine-muligheder/bostoette/bostoette-opdeling/ung-bostoette/
http://talentspejderne.dk/
http://talentspejderne.dk/
http://stottetilbornogunge.randers.dk/om-stoette-til-boern-og-unge/ung-og-familieudfoereromraadet/ungebasen/
http://stottetilbornogunge.randers.dk/om-stoette-til-boern-og-unge/ung-og-familieudfoereromraadet/ungebasen/
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Supplerende 
/understøttende 
tilbud/indsatser 

til elever i 

grundskolen 

 
Kompasset - Klostervej 
Primært 6.-9. klasse. 
Socialpædagogisk arbejde, aktiviteter og værksteder der fremmer 
elevens uddannelsesparathed 
Ingen eksamen, men undervisning på elevens niveau. 
Ansøgning gennem distriktsskolen/PPR eller UU-vejlederen 
 

 

Heltidsskolen - Klostervej  
Primært 8.-10. klasse. 
Særligt tilrettelagt undervisning på elevens niveau med sigte mod 
afgangsprøven i et eller flere fag. 
Der tilbydes 9. kl. afgangsprøve (FP9) i dansk, matematik og 
engelsk. 
Herudover socialpædagogisk arbejde, aktiviteter og værksteder 
der fremmer elevens uddannelsesparathed 
Det er muligt at tage sit 10. skoleår, men der tilbydes ikke 

undervisning og eksamen på 10. niveau. 
Ansøgning gennem distriktsskolen/PPR eller UU-vejlederen 

 

Praktik via § 9.4 eller §33.4-7  kombineret med undervisning 
Ingen arbejdsdusør – spørg din UU-vejleder 

 

SSP Randers 

Forebyggelses-samarbejde 

mellem skole, socialforvalt-

ning og politi. 

Evt. inddragelse af lokal 

repræsentant i SSP 

 

Efterskole 

fra 8.kl 

 

Myndighedscentret 

Familiesagsbehandler – Er 

der behov for en indsats 

fra familieafdelingens side 

 
 

Skifte 

Grundskole/Privat 

skole/Efterskole 

 

Klar parat 

Elever i 8.kl. Eleverne udvælges i et 

samarbejde mellem klasselæreren og UU 
Randers Dronningborg Allé   

Primært 8.-10. klasse. 
Særligt tilrettelagt undervisning på elevens niveau. 
Der tilbydes 9. kl. afgangsprøve (FP9) i dansk, matematik og 

engelsk for de elever der profiterer af dette. 
Herudover socialpædagogisk arbejde, aktiviteter og værksteder 
der fremmer elevens uddannelsesparathed 
Det er muligt at tage sit 10. skoleår, men der tilbydes ikke 
undervisning og eksamen på 10. niveau. 
Ansøgning gennem distriktsskolen/PPR eller UU-vejlederen 

 

 
 

 

 

Samlingshuset/Fritidstjansen 

Hjælper unge 13 -17 årige med at finde 

fritidsjob. Fortrinsvis Randers Nordby.  

  

Projekt ”Børn i idræt”: Bl.a. kontingent- støtte 

til børn og unge mellem 6-16 år, bosiddende i 

Nordbyen. 

Kontakt Mia B. Nielsen 

Randers 

Ungdoms-

skole 
 

Mentor fra 

Talentspejderne 

Eleven tilknyttes 

en mentor fra det 

private 

erhvervsliv. 

 

https://ungdomsskolen.randers.dk/heltidsundervisning/kompasset/
https://ungdomsskolen.randers.dk/heltidsundervisning/klostervej/
http://www.ssp-randers.dk/
http://efterskole.dk/
http://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?ID=896
http://bornogunge5-16.randers.dk/skole/skoler-i-randers-kommune/
http://bornogunge5-16.randers.dk/skole/skoler-i-randers-kommune/
https://uu.randers.dk/til-laererne/klar-parat/
https://uu.randers.dk/til-laererne/klar-parat/
https://ungdomsskolen.randers.dk/heltidsundervisning/dronningborg-allé/
http://www.bysekretariatet.dk/kontakt.aspx
http://ungdomsskolen.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=19405
http://ungdomsskolen.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=19405
http://ungdomsskolen.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=19405
http://talentspejderne.dk/
http://talentspejderne.dk/
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EUD 
Vær opmærksom 
på at der er stor 
forskel på 
overgangskravene 
– se uddybning af 
uddannelser med 
F.niveau 

 

Ordinære 
ungdoms-

uddannelser i 

Randers og omegn 
 

GYM 

 

SOSU 

Social- og sundhedsskole 

 

Landbrugsskole 

De tekniske udd. 

 Tradium 

 Den Jyske 

Haandværkerskole 

 Aarhustech 

 Mercantec 

 Tech College Aalborg 

 3D College   

Fodterapeut 

 

EUX  

EUD med gymnasialt 

niveau 

 Tradium 

SOSU Randers 

Merkantile 

uddannelser 
     Tradium 

STX 

Paderup Gymnasium 

Randers Statsskole 

 

HTX 

Tradium 

 

HHX 

Tradium 

 

Autismeklasserne 

Paderup Gymnasium 

Ring til gymnasiet 

 

GAME IT College 

Grenå (Betaling) 

 

IB (Internationale 

gymnasiale uddannelse) 

(Århus/Grenå) 

 

HF 

Randers HF & VUC 

 

Se evt. HF med særlige 

temaer 

Adgangskursus  

Århus Ingeniør-

højskole 

(over 18 år) 

 

Fiskeriskole 

Andre adgangskrav 

end til EUD 

uddannelserne 

 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser
Oversigt%20over%20fagligt%20lettere%20erhvervsuddannelser%20dec.%2018.docx
Oversigt%20over%20fagligt%20lettere%20erhvervsuddannelser%20dec.%2018.docx
Oversigt%20over%20fagligt%20lettere%20erhvervsuddannelser%20dec.%2018.docx
Oversigt%20over%20fagligt%20lettere%20erhvervsuddannelser%20dec.%2018.docx
https://www.ug.dk/Uddannelser/gymnasialeuddannelser
https://www.ug.dk/Uddannelser/gymnasialeuddannelser
http://www.sosuranders.dk/
http://danskelandbrugsskoler.dk/skoler/
http://www.tradium.dk/
http://www.hadstents.dk/
http://www.hadstents.dk/
http://www.aarhustech.dk/
http://www.mercantec.dk/
http://www.mercantec.dk/
http://www.techcollege.dk/Sider/Default.aspx
http://www.3dcollegedenmark.dk/
https://www.ug.dk/uddannelser/andreerhvervsrettedeuddannelser/andreuddsocialogsundhed/fodterapeut
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/eux
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/eux
http://www.tradium.dk/
http://www.tradium.dk/
http://www.tradium.dk/
http://www.paderup-gym.dk/
http://www.randersstatsskole.dk/
http://www.tradium.dk/
http://www.tradium.dk/
http://www.paderup-gym.dk/ny-elev/autismeklasser
http://www.paderup-gym.dk/ny-elev/autismeklasser
http://www.gameitcollege.dk/
http://www.ug.dk/Uddannelser/gymnasialeuddannelser/internationale_gymnasiale_uddannelser.aspx
https://www.randershfvuc.dk/
http://ase.au.dk/uddannelse/adgangskursus/
http://ase.au.dk/uddannelse/adgangskursus/
http://www.fiskeriskolen.dk/
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Afbrudt 
uddannelse. 

 

Trainee: Indtil videre er det industriens område, 

elektriker-området, vvs-området og mindre 

virksomheder inden for træ-området. Det kan fx 

være fag som smed, industritekniker, radio- tv-

tekniker, vvs, elektriker, IT-supporter, mekaniker, 
tømrer, gulvlægger med flere. 

 

TAMU 

Praktisk uddannelse med jobsigte 

Mulighed for at bo på stedet 
Løbende optagelse 

 

Løbende optagelse 

 

 

Uddannelsen varer 34 uger, og du 

kan vælge mellem 9 fagområder. 

Målet er at få dig i arbejde straks 

efter endt uddannelse. På TAMU-

uddannelsen lærer du: 

 Et praktisk fag (eksempelvis 

kantine, transport eller 

rengøring) 

 Sociale færdigheder, der er 

nødvendige i arbejdslivet. 

 

 

Selvforskyldt afbrud ingen 

ret til skolepraktik 

Findes der skolepraktik på 

x udd? 

Kontakt til EUD- 

uddannelse, hvor 

grundforløb er taget 

Jobcenter Randers 

Uddannelseshjælp 

Over18 år 

 

Søge elevplads + guide til 
praktikplads 

Produktionsskole 

Visitation via  

UU Randers 

Find din vejleder 

Randers 

Produktionsskole 

Mimers Brønd 

 

 

 

 

 

Arbejde   

Tips til jobsøgning  

Links  

 

 

 

 

 
 

Praktik via UU Randers 

Ulønnet – spørg din UU-

vejleder 

 

Ungdomshøjskole  

Frie fagskoler 

Højskole 

Min. 16 ½ år på 

ungdomshøjskoler. 

 

 

EGU En særlig tilrettelagt, 

individuel uddannelse, 

Randers 

 

Afbrudt 

hoved-
forløb 

Frivilligt arbejde 

i f.eks. 

sportsforeninger

Kaos-

ambassaden 
eller lign. 

Relevant 

arbejde via Au 

Pair ophold 

VUC: 

 9.klasse 

 10.kl/For HF 

 Studieforbered-
ende forløb 

Brobygning på 

ungdomsuddannelserne via 

UU Randers  

KUU Kombineret 

Ungdomsuddannelse, 

Randers 

 

http://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omerhvervsuddannelser/forpraktik_og_trainee-forloeb.aspx
http://www.tamu.dk/
https://jobcenter.randers.dk/økonomisk-hjaelp/uddannelseshjaelp/
https://jobcenter.randers.dk/økonomisk-hjaelp/uddannelseshjaelp/
http://www.praktikpladsen.dk/
http://www.gtilp.dk/
http://www.gtilp.dk/
https://www.minvejleder.dk/
http://www.ranpro.dk/
http://www.ranpro.dk/
http://www.mimersbroend.dk/
http://www.mimersbroend.dk/
http://uu.randers.dk/unge-16-24-aar/link-til-jobsoegning/
http://uu.randers.dk/unge-16-24-aar/link-til-jobsoegning/
http://uu.randers.dk/unge-16-24-aar/link-til-jobsoegning/
http://uu.randers.dk/unge-16-24-aar/link-til-jobsoegning/
http://uu.randers.dk/unge-16-24-aar/link-til-jobsoegning/
http://uu.randers.dk/unge-16-24-aar/link-til-jobsoegning/
http://www.hojskolerne.dk/
http://www.friefagskoler.dk/
http://www.hojskolerne.dk/
http://www.hojskolerne.dk/
http://www.ranpro.dk/egu
http://www.ranpro.dk/egu
http://www.ranpro.dk/egu
http://gribverden.dk/din-vej/arbejde
http://gribverden.dk/din-vej/arbejde
http://gribverden.dk/din-vej/arbejde
http://www.randershfvuc.dk/
http://www.kuu-komung.dk/
http://www.kuu-komung.dk/
http://www.kuu-komung.dk/
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Efterskole 

Private skoler 

Center-linje 10 

EUD 10 
 

VUC Randers 

FVU 

Mulighed for 8 – 10. 

klasse 

EUD - Upgrade 

EUX - Upgrade 

 

 

 

 

Pulje via UU 

15 -17 år. Kun 

undervisning i 

da., eng. og mat. 

UU Randers 
 

 

Måske korte forløb på 

højskoler/efterskoler 
6 mdr.- kurser 

10. klasse 

 High School 

Under 18 år 

 
 

Au Pair 

 

 

www.udiverden.dk 

 

Ulønnet praktik 

via UUR 

 

Job i en 

Virksomhed/ 

Trainee 

 

Ungdomshøjskole 

Min. 16 ½ år 

www.hojskolerne.dk 

Frie Fagskoler: f.eks. 

Linieskolen 

Randers 

Ungdomsskole 

Under 18 år 
 

 

Andre veje til 
uddannelse 

 

Lønnet praktik. Dusør 

bevilges via sagsbeh. 

Familieafdelingen 

under 18 år 

- Mimers Brønd 

- Randers Produktionsskole 

- Andre produktionsskoler 

 

Produktionsskole 

Tilbud om undervisning i dk og 

mat. 9.kl., 

værkstedsundervisning, lønnet 

praktik, kombinationsforløb, 

produktionsskole baseret 

elevuddannelse (PBE)  

 

Ordblinde-undervisning 

på AOF-Ordskolen 

Daghøjskolen og VUC  2- 

5 lek. om ugen 

EGU 

EGU er en 2-årig 

ungdomsuddannelse 

 
 

KUU 

Visitation via UU 

Randers 

KUU er en 2-årig 

ungdomsuddannelse 

 
 

TAMU 

 

 

http://efterskole.dk/
https://bornogunge5-16.randers.dk/skole/skoler-i-randers-kommune/privat-og-friskoler/
http://www.centerlinie10.dk/
http://www.tradium.dk/uddannelser/10-c8-+klasse/eud10
http://www.randers-hf-vuc.dk/
http://www.uu.randers.dk/
http://gribverden.dk/din-vej/grundskole-og-ungdoms-uddannelse
http://gribverden.dk/din-vej/grundskole-og-ungdoms-uddannelse
http://gribverden.dk/din-vej/arbejde
http://gribverden.dk/din-vej/arbejde
http://www.uu.randers.dk/
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omerhvervsuddannelser/forpraktik-og-trainee-forloeb
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omerhvervsuddannelser/forpraktik-og-trainee-forloeb
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omerhvervsuddannelser/forpraktik-og-trainee-forloeb
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omerhvervsuddannelser/forpraktik-og-trainee-forloeb
http://www.euh.dk/
http://www.hojskolerne.dk/
http://www.linieskolen.dk/
https://ungdomsskolen.randers.dk/
https://ungdomsskolen.randers.dk/
http://www.mimersbroend.dk/
http://www.mimersbroend.dk/
http://www.ranpro.dk/
http://www.produktionsskoler.dk/
http://randers.aof.dk/
http://www.daghoejskolen.dk/?afd=1&menu=29&nyhed=&side=19
http://www.daghoejskolen.dk/?afd=1&menu=29&nyhed=&side=19
http://www.randers-hf-vuc.dk/
http://www.ranpro.dk/#!egu/p3oeh
http://www.ranpro.dk/#!egu/p3oeh
http://www.kuu-komung.dk/
http://www.kuu-komung.dk/
http://www.tamu.dk/
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AOF-Ordskolen 

Gennemført 
undervisningspligt 

OBS: Tilbud til læsesvage, 
ikke ordblinde, over 18 år 

Gratis (skal være 
selvforsørgende) 

 

HF - Ordblind – 

3 årigt forløb på 

VUC Aarhus 

 

Center-Linje 10 og 

EUD10 har i 

samarbejde med 

VUC tilrettelagt 

ordblindeundervisni

ng på skolen med 

undervisere fra 

VUC. 

Frie Fagskoler 

f.eks. Linieskolen 
 

Tilbud til 
ordblinde 

 

VUC  

2-4 lektioner 

Gennemført 

undervisningspligt. 

Gratis 

Tilbud om ordblindetest 

EGU i Randers 

Kan være et godt 

forløb for ordblinde 

unge. Mulighed for 

skoleforløb, med vægt 

på ordblinde-
undervisning. 

Ordblindeforeningen 

 
 

Nota er et statsligt 

bibliotek under 

Kulturministeriet, 

der producerer 

lydbøger, e-bøger og 

punktskrift til 

mennesker som ikke 

læser almindelig trykt 

tekst. 

Efterskole  

For ordblinde 

SPS – støtte i forbindelse 

med ordblindhed 

 

 

http://www.aof-randers.dk/aktivitet1/
http://www.vucaarhus.dk/uddannelser/ordblinde/new_page/
http://www.centerlinie10.dk/
http://www.tradium.dk/uddannelser/10-c8-+klasse/eud10
http://www.friefagskoler.dk/
http://www.friefagskoler.dk/
https://www.randershfvuc.dk/ordblinde-og-fvu
https://www.randershfvuc.dk/ordblinde-og-fvu
http://www.ranpro.dk/#!egu/p3oeh
http://www.ranpro.dk/#!egu/p3oeh
http://www.ordblindeforeningen.dk/
http://www.nota.nu/
http://www.ordbl.dk/
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Paa-tvaers-af-uddannelserne/SU-og-andre-stoetteordninger/SPS
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Paa-tvaers-af-uddannelserne/SU-og-andre-stoetteordninger/SPS
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Bemærkning: Tilbud som til øvrige unge, hvis dansk er ok. 

 Tilbud rettede mod 
 tosprogede 

 

 

Nordbyprojektet 

Undervisning mv. 

 

 

Randers HF og VUC 

 Dansk som 2. sprog 

 

 Upgrade til SOSU-
uddannelsen for tosprogede 

Efterskole (8. – 10. klasse) 

Visitation via UU 

Den enkelte efterskole søger selv om 

statstilskuddet.  

Målgruppen for ordningen er 

flygtninge, indvandrere og 

efterkommere fra ikke-vestlige lande 

(se her) samt herboende grønlandske 

unge, som er berettigede til maksimal 

elevstøtte. 
 

    

Unge under 18 år i grundskolen: 

Ankommer de før de er fyldt 14, bliver de 

undervist på deres distriktsskole. 

Ankommer de til Danmark efter de er fyldt 

14 år, undervises de på Nørrevangsskolen 

eller Assentoftskolen indtil de fylder 18 år. 

Ovenstående indsatser koordineres af 

Sprogbroen  

 

 

Sprogcenter Randers 

 
Alle flygtninge og familiesammenførte med CPR-

nummer og en adresse har ret til 5 års 

danskundervisning, indenfor det danskniveau de er 

begyndt på (Dansk 1, 2 eller 3).  

Ønsker den unge at søge økonomiske 

midler til leveomkostninger sker det ved 

henvendelse til Jobcentret 
 
 

 

Frivillighuset 

Lektiehjælp 

 

Om opholdstilladelse i Danmark 

 

Særligt for unge mellem 18 og 19 

år 

Højskole 

- Mentorordning 

 

Skal den slettes? 

    

 

Sprogcenter Randers 

EU borgere tilbydes 

arbejdsmarkedsrettet dansk, 5 

moduler a 50 timer, i alt 250 timer 

fordelt over 1½ år. EU borgere kan i 

forlængelse heraf deltage i 3 års 
danskundervisning 

http://bysekretariatet.dk/om-os.aspx
http://www.randers-hf-vuc.dk/
http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Paedagogiske-temaer/Mangfoldighed-og-Social-Inklusion/Tosprogede-elever/Stipendieordning
http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Paedagogiske-temaer/Mangfoldighed-og-Social-Inklusion/Tosprogede-elever/~/link.aspx?_id=350F4CFE9D6C4FC3BEB6CE2D06874A3F&_z=z
https://bornogunge5-16.randers.dk/skole/tosprogede-boern-og-unge/basisundervisning-i-dansk-som-andetsprog/sprogbroens-kompetenceteam/
https://sprogcenter.randers.dk/
https://sprogcenter.randers.dk/
http://www.frivillighusetranders.dk/
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Forside.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/permanent-ophold/unge_18_19_aar.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/permanent-ophold/unge_18_19_aar.htm
http://www.hojskolerne.dk/lange-kurser
https://sprogcenter.randers.dk/
https://sprogcenter.randers.dk/
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Tilbud til 
tidligere 
straffede 

unge 
 

Socialt udsatte 

Unge der står uden bolig eller 

forsørgelse, misbrug af 

rusmidler, kriminalitet 

eller psykiske problemer 
som angst eller depression 

 

 

 

Ren straffeattest? 

Østjyllands Politi 
 

High Five 
Arbejde/Praktik 

 

Straffeattest og 

Uddannelsesmuligheder 

Tjek med de enkelte 

ungdomsuddannelser 

Udslusning/løsladelse - Mohammed Osman, Tlf.: 8915 7904, Mobil: 2911 0239  

Borger.dk 

Baggrundsviden om 
straffeattest 

http://socialtudsatte.randers.dk/hjaelp-og-stoette/stoette-i-dagligdagen/ungeprojektet/
https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/Oestjyllands_Politi_forside.htm
http://highfive.net/
http://www.kriminalforsorgen.dk/Randers-Kommune-2548.aspx
https://borgerservice.randers.dk/
https://borgerservice.randers.dk/
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Økonomiske problemer 
 

Socialt udsatte 

Unge der står uden 

bolig eller forsørgelse, 

misbrug af 

rusmidler, kriminalitet 

eller psykiske problemer 

som angst eller 

depression 

 

Uddannelseshjælp 

Evt. engangsydelse 

 

 
Boligstøtte 

Læs mere på 
Borger.dk 

SU 

 

Udsætte 

tilbagebetaling af 

SU-lån 

 

Politiet 

Henstand i forbindelse med 

bøder. 

 

Slotsgården 
Gratis måltid 

Kirkernes familiehjælp 

Forsørgere med børn 0 – 17 år 

Henvisning igennem 
familiesagsbehandler 

Egen bank 

Snak med din 
bankrådgiver 

Økonomisk rådgivning 

frivillige rådgivere 

fra banker og kommunen 

Randers Sundhedscenter 
 

Budget for studerende 

https://socialtudsatte.randers.dk/FrontEnd.aspx?ID=1874
https://jobcenter.randers.dk/økonomisk-hjaelp/uddannelseshjaelp/
https://www.borger.dk/Sider/Boligstoette-oversigt.aspx
https://www.borger.dk/Sider/Boligstoette-oversigt.aspx
http://www.su.dk/
http://www.su.dk/
https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/SU-og-oekonomi-under-uddannelse/Studiegaeld-oversigt
https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/SU-og-oekonomi-under-uddannelse/Studiegaeld-oversigt
https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/SU-og-oekonomi-under-uddannelse/Studiegaeld-oversigt
https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/Oestjyllands_Politi_forside.htm
http://randers.kirkenskorshaer.dk/folder-2015/
http://randers.kirkenskorshaer.dk/folder-2015/
http://kirkernesfamiliehjaelp.dk/
https://borgerservice.randers.dk/økonomisk-raadgivning/
https://borgerservice.randers.dk/økonomisk-raadgivning/
https://borgerservice.randers.dk/økonomisk-raadgivning/
https://borgerservice.randers.dk/økonomisk-raadgivning/
http://www.farvelmor.dk/budget-for-studerende/


Side 11 af 17   UU Randers GPS 2018   08-01-2019 
 

Privat lejemål: Husk ikke at underskrive lejekontrakt, før man har søgt om boligindskud hos kommunen / mht. boligsikring henvendelse i 

Borgerservice 
 

Bolig 

 
Flyttehjemmefra 

 

Akut Botilbud 

Til mennesker med særlige sociale 

problemer, der oplever pludselig at stå 
uden bolig. 

 
 

 

 

 

Startbo 

Et botilbud under Randers BO 

& Erhverv 

 

Boligsocial indsats  
Formål er at forebygge udsættelser 

 

 

 
Ungdomsbolig 

 

 

 

Randers Amtsavis 

Onsdagsudgaven 

 

Ungeprojektet 

Kirkens Korshær. 18-25 år 
Tlf. 89 15 73 19 

 

Randers Kollegiegaard 

For unge med SU og elevløn. 
 

 

Den Sociale Døgnvagt – Akut 

Tlf 23 20 62 37 

Åben ca. 15:00-8:00 

Fx strandede/forladte børn og unge op til 18 

år 

 

 
 

Borgerservice, Odinsgade, Rds. 

Søge om boligindskud og boligsikring. 

Boliganvisningen: Akut tildeling af bolig. 

Skal gå gennem rådgiver ved kommunen. 

Sekretær Knud Velborg  
89 15 14 58 

Social boliganvisning 

Visitation via sagsbehandler  

Tilbud rettet til unge med manglende bolig og 

sociale problemer. 

 

 

 

Hjemløs 

Hjemløsestrategi – screening bla. 

via UU Randers 

 

 

 

Boligportalen 

Søgemaskine 

 

 

Randers Bolig 

Samlet oversigt over bolig-
organisationerne i Randers 

http://ungekontakten.com/?id=184563
http://www.flyttehjemmefra.info/
https://socialtudsatte.randers.dk/boliger/akutboliger/
http://www.boogerhvervstraening.dk/startbolig
https://bolig.randers.dk/boligsociale-enhed/
http://randersbolig.dk/1081
http://randersbolig.dk/1081
http://amtsavisen.dk/
http://amtsavisen.dk/
http://randers.kirkenskorshaer.dk/ungeherberg/
http://randers.kirkenskorshaer.dk/ungeherberg/
http://www.kollegiegaard.dk/
https://stottetilbornogunge.randers.dk/om-stoette-til-boern-og-unge/den-sociale-doegnvagt/
https://stottetilbornogunge.randers.dk/om-stoette-til-boern-og-unge/den-sociale-doegnvagt/
http://borgerservice.randers.dk/
https://bolig.randers.dk/social-boliganvisning/https:/bolig.randers.dk/social-boliganvisning/
https://bolig.randers.dk/hjemloese/
https://socialtudsatte.randers.dk/om-udsatteomraadet/projekt-hjemloesestrategi-2014-2017/
http://www.boligportal.dk/lejebolig/soeg_leje_bolig.php?gclid=CNau0Oj0sacCFcIj3woddzdL_g
http://www.randersbolig.dk/1081
http://www.randersbolig.dk/1081
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Manglende socialt 
netværk  

 UFL-Randers (unge for 

ligeværd) 

Klubben er åben for alle, 

men henvender sig 

primært til Unge med 

særlige -  
 

 

 

Randers Ungdomsskole 

Tilbud til unge under 18 år. Bl.a. 
Kaosambassaden  

 

Frivilligt arbejde 

 

 
 

Ungemiljøet 

15-25 år 

(Kaosambassaden) 

 

Væresteder 

Værestederne fungerer som et 

fristed for mennesker med 
særlige sociale problemer. 

Selvhjælp Randers  

(under Frivilligværket) 

Kontakt: Majbritt Bargsteen på 29451744 

Selvhjælpsgrupper med gruppeledere. Alle aldre. 

Ikke terapi eller behandling. 

Pt. grupper indenfor: 

Ensomhed, skilsmisse, mindfulness, vægttabsgruppe, 

fibermyalgi, autisme  
Flere grupper kan startes efter behov – ring! 

 

Samtalegruppe i Familiehuset  

Visitation: Sagsbehandler 

Hella Spandet Tlf.: 21747012 

 

 

Ungegruppen er et være- 

og aktivitetstilbud for 

unge mellem 18-30 med 

psykisk sårbarhed 

 

Støtte-kontaktperson 

For socialt udsatte 

 

 

Ventilen 

Hvis du føler dig ensom og er 

mellem 15 og 25 år kan du over-

veje at besøge et af vores 

mødesteder 
V 

http://www.boogerhvervstraening.dk/
http://ungdomsskolen.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=19405
http://projektfrivillig.dk/
https://ungdomsskolen.randers.dk/fritidsmiljoeer/kaosambassaden/
https://ungdomsskolen.randers.dk/fritidsmiljoeer/kaosambassaden/
https://socialtudsatte.randers.dk/vaeresteder/
https://socialtudsatte.randers.dk/vaeresteder/
https://selvhjaelpranders.dk/index.php/selvhjaelpsgrupper/selvhjaelpsgrupper-for-born-og-unge
https://selvhjaelpranders.dk/index.php/selvhjaelpsgrupper/selvhjaelpsgrupper-for-born-og-unge
http://stottetilbornogunge.randers.dk/om-stoette-til-boern-og-unge/boern-og-familieomraadet/familiehuset/
https://psykiatri.randers.dk/media/40341/aktivitetskalender-psykiatriens-hus-250917.pdf
http://socialtudsatte.randers.dk/hjaelp-og-stoette/opsoegende-arbejde/stoette-kontaktperson/
http://socialtudsatte.randers.dk/hjaelp-og-stoette/opsoegende-arbejde/stoette-kontaktperson/
https://www.ventilen.dk/byer/komsammen_randers/
https://www.ventilen.dk/byer/komsammen_randers/
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Ventilen 

Hvis du føler dig ensom og er 

mellem 15 og 25 år kan du over-

veje at besøge et af vores 

mødesteder 
V 

Samlingshuset 

Husarvej, Gratis/ Nordbyen 

Kostvejledning v/diatist 

Tilskud til fritidsaktiviteter 

 

Selvhjælp Randers (frivilligværket) - 

samtalegrupper for ensomme/ 

sårbare unge.  

 

Ungebasen 

Visitation: sagsbehandler 

Mentor, støtte / kontaktperson 11-17 

år 

I særlige tilfælde op til 23 år 

Henvisning til UngeBasen sker gennem 
familiens socialrådgiver. 

 

Hold fast 

Psykologordningen på Tradium 

og SOSU Randers.  

Gunnþórunn Arnarsdottir  

Tlf: 2522 9609 

 

 

SU-styrelsen 

Søges om SPS. Special -

pædagogisk støtte til brug i 

undervisningen. Fx IT- rygsæk 

søges hos studievejleder. 

Kan søges allerede fra 1. maj af 

ungdomsuddannelserne 

 

Center for selvmordsforebyggelse 

Århus, Risskov 78 47 21 50 

Visitation: egen læge, selv henvende 

sig 

 

 

Egen læge 

Henvise til psyk. 

Samtaler osv. 

 

 Unge med 
psykiske problem -
stillinger/diagnoser 

Under 18 år  

PPR 

Henvise til 

Børne/ungdomspsyk. 

Ungegruppen – tid til 

forandring - et gruppeforløb 

for unge mellem 13 og 17 år 

Cool Kids - Hos PPR i 

Randers har vi 

gruppeterapeutiske forløb 

for børn med angst og deres 

forældre – alder 9 – 15 år 

 

Den sociale døgnvagt 

Akutte tilfælde 23 20 62 37  

Døgnåbent 
Alle kan henvende sig 

Psykiatrisk 

Rådgivnings- 

Telefon 

7847 0470 

Døgnåben 
Unge og sorg 8-18 år.  

 

Ungekontakten 

Anonym Rådgivning 

Tlf. 89157770 

 

Børn og unge i 

sorg 

Når forældre eller 

søskende er 

alvorligt syge 

 

MyWay er et tilbud til unge der 

gerne vil finde deres vej i livet. 

 

Angstforeningen 

 

Angstklinikken 

7 – 17 år 

 

BRUS 

BRUS er et gratis 

samtaletilbud til børn og 

unge i alderen 0-25 år, der 

vokser op i familier med 
rusmiddelproblemer 

Psykinfo – psykiatrisk 

informationscenter 

 

MyWay er et tilbud til unge der 

gerne vil finde deres vej i livet. 

 

Netbaseret hjælp: 

 

Robusthed 

Headspace 

MindHelper 

 

LytteLab er et gratis og 

anonymt rådgivningstilbud til 

unge i Randers og omegn. 

 

 

https://www.ventilen.dk/byer/komsammen_randers/
https://www.ventilen.dk/byer/komsammen_randers/
http://bysekretariatet.dk/om-os.aspx
https://selvhjaelpranders.dk/index.php/selvhjaelpsgrupper/selvhjaelpsgrupper-for-born-og-unge
http://stottetilbornogunge.randers.dk/om-stoette-til-boern-og-unge/ung-og-familieudfoereromraadet/ungebasen/
http://stottetilbornogunge.randers.dk/om-stoette-til-boern-og-unge/ung-og-familieudfoereromraadet/ungebasen/
http://www.holdfast.nu/
http://www.su.dk/
http://www.su.dk/
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-q---auh-risskov/i-behandling/ambulant-behandling/klinik-for-personlighedsforstyrrelser/klinik-for-ocd-og-angst-og-selvmordsforebyggelse/selvmordsforebyggelse/
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-q---auh-risskov/i-behandling/ambulant-behandling/klinik-for-personlighedsforstyrrelser/klinik-for-ocd-og-angst-og-selvmordsforebyggelse/selvmordsforebyggelse/
http://ppr.randers.dk/saerlige-tilbud/åben-anonym-raadgivning/
http://ppr.randers.dk/saerlige-tilbud/åben-anonym-raadgivning/
https://ppr.randers.dk/tilbud-til-foraeldre-boern-unge-fagpersoner-og-voksne/tilbud-for-boern-og-unge-i-alderen-6-18-aar/tid-til-forandring-for-unge-i-alderen-13-17-aar/
https://ppr.randers.dk/tilbud-til-foraeldre-boern-unge-fagpersoner-og-voksne/tilbud-for-boern-og-unge-i-alderen-6-18-aar/tid-til-forandring-for-unge-i-alderen-13-17-aar/
http://ppr.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=158654
http://stottetilbornogunge.randers.dk/om-stoette-til-boern-og-unge/den-sociale-doegnvagt/
http://stottetilbornogunge.randers.dk/om-stoette-til-boern-og-unge/den-sociale-doegnvagt/
http://www.psykiatrien.rm.dk/patient/sadan-kommer-du-i-kontakt-med-psykiatrien/den-psykiatriske-radgivningstelefon/
http://www.psykiatrien.rm.dk/patient/sadan-kommer-du-i-kontakt-med-psykiatrien/den-psykiatriske-radgivningstelefon/
http://www.psykiatrien.rm.dk/patient/sadan-kommer-du-i-kontakt-med-psykiatrien/den-psykiatriske-radgivningstelefon/
http://www.psykiatrien.rm.dk/patient/sadan-kommer-du-i-kontakt-med-psykiatrien/den-psykiatriske-radgivningstelefon/
https://stottetilbornogunge.randers.dk/hjemme/udfoereromraadet-tilbud-i-familiehuset-randers/sorggruppe-for-boern-og-unge/
http://ungekontakten.com/?id=184563
http://ungekontakten.com/?id=184563
http://www.bornungesorg.dk/
http://www.bornungesorg.dk/
http://www.bysekretariatet.dk/myway.aspx
https://angstforeningen.dk/
http://psy.au.dk/forskning/erhvervssamarbejde/angstklinikken/angst-hos-boern-og-unge/
http://psy.au.dk/forskning/erhvervssamarbejde/angstklinikken/angst-hos-boern-og-unge/
http://www.projektbrus.dk/
http://psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm207105
http://www.bysekretariatet.dk/myway.aspx
http://robusthed.dk/index.php?lang=da
http://www.headspace.dk/
http://mindhelper.dk/
http://lyttelab.dk/
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Selvhjælp Randers (frivilligværket) - 

samtalegrupper for ensomme/ sårbare 
unge 

Ungeprojektet  

Socialt udsatte, misbrug. Bolig med  

bostøtte. Mentor  

 

Socialt udsatte 

Unge der står uden bolig eller 

forsørgelse, har misbrug af 

rusmidler, kriminalitet 

eller psykiske problemer som angst eller 
depression 

Psykologordningen på Tradium 

og SOSU Randers. 

Hold fast 

Gunnþórunn Arnarsdottir  

Tlf. 25229609 

 

 

SU-styrelsen 

Søges om SPS. 

Specialpædagogisk støtte til brug 

i undervisningen. Fx IT- rygsæk 
søges hos studievejleder 

Center for selvmords-forebyggelse 

Risskov 78 47 21 50 

Randers afd. 9-15. 89 10 28 09 

Visitation: egen læge, selv 

henvende sig 

Skal have forsøgt selvmord 

 

Egen læge  

Henvise til psyk. 

Samtaler osv. 

 

Unge med 
Psykiske problem -
stillinger/ diagnoser 

Over 18 år  

Netbaseret hjælp: 

 

Robusthed 

Headspace 

MindHelper 

 

Psykiatrisk 

Rådgivnings 

Telefon 

7847 0470 

 

 
 

Unge i sorg 

Når forældre 

eller søskende 

er alvorligt syge 

 

 

Samlingshuset 

Husarvej, Gratis/ Nordbyen 

Kostvejledning v/ diatist 

Tilskud til fritidsaktiviteter 

 

OPUS 

Unge med skizofreni 

Om Internetpsykiatrien 

Internetpsykiatrien er et landsdækkende gratis 

behandlingstilbud, hvor du kan få behandling 

for angst og depression over internettet. 

 

 

Psykiatriens Hus i Randers 

Recoveryskolen - kursustilbud 

 

 

BRUS 

BRUS er et gratis 

samtaletilbud til børn og 

unge i alderen 0-25 år, der 

vokser op i familier med 
rusmiddelproblemer 

Psykinfo – psykiatrisk 

informationscenter 

 

MyWay er et tilbud til unge der 

gerne vil finde deres vej i livet. 

 

Lær at tackle angst og 

depression – 

Sundhedshuset, Randers 

 

Ventilen 

Hvis du føler dig ensom og er 

mellem 15 og 25 år kan du over-

veje at besøge et af vores 

mødesteder 
V 

Støttekontaktperson 

(SKP) 

 

Gratis psykolog 

hjælp til unge 

mellem 18 til 20 år 

 

 

Internetpsykiatrien er 

et landsdækkende 

gratis 

behandlingstilbud, 

hvor du kan få 

behandling for angst 
og depression over 

internettet.Om 

Internetpsyki

atrien 

Internetpsykiatrien er 

et landsdækkende 

gratis 

behandlingstilbud, 

hvor du kan få 

behandling for angst 

og depression over 

internettet. 

m 

Internetpsyki

atrien 

Internetpsykiatrien er 

et landsdækkende 

gratis 

behandlingstilbud, 

hvor du kan få 

behandling for angst 

LytteLab er et gratis 

og anonymt 

rådgivningstilbud til 

unge i Randers og 

omegn. 

 

 

https://selvhjaelpranders.dk/index.php/selvhjaelpsgrupper/selvhjaelpsgrupper-for-born-og-unge
http://randers.kirkenskorshaer.dk/ungeherberg/
https://socialtudsatte.randers.dk/FrontEnd.aspx?ID=1874
http://www.holdfast.nu/
http://www.su.dk/
http://www.su.dk/
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-vest/i-behandling/ambulant-behandling/klinik-for-selvmordsforebyggelse/
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-vest/i-behandling/ambulant-behandling/klinik-for-selvmordsforebyggelse/
http://robusthed.dk/index.php?lang=da
http://www.headspace.dk/
http://mindhelper.dk/
http://www.psykiatrien.rm.dk/patient/sadan-kommer-du-i-kontakt-med-psykiatrien/den-psykiatriske-radgivningstelefon/
http://www.psykiatrien.rm.dk/patient/sadan-kommer-du-i-kontakt-med-psykiatrien/den-psykiatriske-radgivningstelefon/
http://www.psykiatrien.rm.dk/patient/sadan-kommer-du-i-kontakt-med-psykiatrien/den-psykiatriske-radgivningstelefon/
http://www.psykiatrien.rm.dk/patient/sadan-kommer-du-i-kontakt-med-psykiatrien/den-psykiatriske-radgivningstelefon/
http://www.bornungesorg.dk/
http://bysekretariatet.dk/UserFiles/file/Samlingshuset.pdf
http://bysekretariatet.dk/UserFiles/file/Samlingshuset.pdf
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-p---auh-risskov/i-behandling/ambulant-behandling/klinik-for-skizofreni-opus/
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-p---auh-risskov/i-behandling/ambulant-behandling/klinik-for-skizofreni-opus/
https://psykiatri.randers.dk/media/40341/aktivitetskalender-psykiatriens-hus-250917.pdf
http://www.peermidt.dk/
http://www.projektbrus.dk/
http://psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm207105
http://www.bysekretariatet.dk/myway.aspx
https://sundhedscenter.randers.dk/tilbud-til-alle/kurser/laer-at-tackle-angst-og-depression/
https://sundhedscenter.randers.dk/tilbud-til-alle/kurser/laer-at-tackle-angst-og-depression/
https://www.ventilen.dk/byer/komsammen_randers/
https://www.ventilen.dk/byer/komsammen_randers/
https://psykiatri.randers.dk/stoettekontaktperson-skp/
https://psykiatri.randers.dk/stoettekontaktperson-skp/
https://www.dp.dk/gratis-psykologhjaelp-til-unge-mellem-18-og-20-aar/
https://www.dp.dk/gratis-psykologhjaelp-til-unge-mellem-18-og-20-aar/
https://www.dp.dk/gratis-psykologhjaelp-til-unge-mellem-18-og-20-aar/
http://www.internetpsykiatrien.dk/wm507341
http://lyttelab.dk/
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Afhængighed 
Ludomani og rusmidler 

 

Rusmiddelcenter Randers 

Gl. Hadsundvej 1  

Tlf. 89157070 

Alkohol–og stofmisbrug 

 

 

TUBA 

Onlinerådgivning for unge 

mellem 14- 35 år.  

Chat 

Brevkasse 

Ung-ung 
Man-ons 18-21 

Ungekontakten 

Anonym Rådgivning 
Tlf. 89157770 

 

 

Ludomanilinjen 
Er du ludoman? Eller er din 

pårørende? Og hvordan får du 
eller din nære bugt med 

spilleproblemerne? 

 

 

BRUS 

BRUS er et gratis 

samtaletilbud til børn og 

unge i alderen 0-25 år, der 

vokser op i familier med 
rusmiddelproblemer 

https://rusmidler.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=24444
https://rusmidler.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=24444
http://www.tuba.dk/
http://ungekontakten.com/?id=184563
http://ungekontakten.com/?id=184563
http://www.ludomanilinjen.dk/
http://www.projektbrus.dk/
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Ung mor 
 

 
 

Forhøjet SU 

Hvis du er forælder, har 

du mulighed for at få 

særlig støtte 
 

 

Uddannelseshjælp 

Også selv om man er under 18 år 

 

Forhøjet Uddannelseshjælp 

fra 12. uge i graviditeten 

 
 

Unge og gravid, hvad nu? 

Visitation gennem Børn og 

Familie. 

Ung mor med barn tilknyttes 

vuggestuen med pædagogisk 

supervision.  

 

 

Mødrehjælpen 
Rådgivning og støtte 

http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/foraeldre/
http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/foraeldre/
https://jobcenter.randers.dk/økonomisk-hjaelp/uddannelseshjaelp/
https://jobcenter.randers.dk/økonomisk-hjaelp/uddannelseshjaelp/
https://stottetilbornogunge.randers.dk/hjemme/graviditet/
https://stottetilbornogunge.randers.dk/hjemme/graviditet/
https://moedrehjaelpen.dk/lokalforening-randers/
https://moedrehjaelpen.dk/lokalforening-randers/
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Iværksætterservice via Randers Erhvervs 

- og udviklingsråds Iværksætterservice. 

 

 

Andre tilbud/muligheder 
 

Voksen- og efteruddannelse på 

Tradium Borgerrådgiver 

Randers Kommune 

https://velkommen.randers.dk/job/ivaerksaetter/
http://tradium.dk/uddannelser/voksen-+og+efteruddannelse
http://tradium.dk/uddannelser/voksen-+og+efteruddannelse
https://omkommunen.randers.dk/organisering/borgerraadgiver/om-borgerraadgiveren/
https://omkommunen.randers.dk/organisering/borgerraadgiver/om-borgerraadgiveren/

