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Boligen åbner døren 
til fællesskaBet

Conrad Andreasen, der også er forstander for PMU Sindal, viser 

rundt på institutionens mange aktiviteter, værksteder, bofælles-

skaber og udflytterboliger, som er det egentlige emne for besø-

get: Boliger til  unge med særlige behov.

- Sagen er, at der ikke er nogen boliger til de unge. Det de kan 

få, har de ikke råd til at betale. Det er jo ikke meningen, at Jens 

skal blive boende i denne udflytterbolig resten af sit liv. Han skal 

ud og have sin egen bolig og etablere sit eget liv, siger Conrad 

Andreasen, mens vi er på besøg hos Jens Vesterskov Andersen i 

en af udflytterboligerne i Sindal.

Jens Vesterskov Andersen

Jens er 23 år og bor på 36,5 kvadratmeter i en udflytterbolig – 

en kombineret dagligstue og soveværelse, et tekøkken og bad 

og toilet. PMU har dels bofællesskaber, hvor de unge har fast 

støtte og undervisning i at bo i dagligdagen og udflytterboliger, 

hvor de bor og klarer sig alene, indtil de kan få en bolig på al-

mindelige betingelser. Jens husleje er 2000,- om måneden, og 

det er det absolut maksimale, han kan betale med en kontant-

hjælp som økonomisk grundlag.

arBejde og Bolig 
er hinandens forudsætninger

Der er brug for, at forvaltningerne i 
kommunerne arbejder sammen på 
tværs af områderne, fordi boligen er en 
forudsætning for arbejde og arbejdet 
er en forudsætning for en bolig, siger 
Conrad Andreasen, formand for BUS 
(Bo- og udviklingsfonden for borgere 
med særlige behov) en af Ligeværds 
medlemsorganisationer.
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Samstemmende med sin ven Jim Jørgensen, der også er elev 

på PMU og bor i Brønderslev, siger Jens: - Det er fedt at bo selv, 

klare sig selv og tage ansvar og bestemme selv. Det handler rig-

tig meget om, at her bor jeg og her kan jeg være. Det giver tryg-

hed og selvtillid.

Jens har mulighed for at få støtte fra pædagoger, hvis han har 

udfordringer, der er lidt uoverskuelige. Han kan kontakte pæda-

gogerne i bofællesskabet på den anden side af gaden.

- Jeg vil meget gerne have en større bolig. Jeg har en datter 

på 3 år. Hun er på besøg hver tordsag, men vi har ikke meget 

plads. Jeg og min datter har brug for mere plads til at leve og le-

ge, når hun er her.

Jens og Jims bemærkningerne om det at bo i egen bolig er 

ganske fint rammet ind af denne bemærkning fra Solveig Vejen, 

viceforstander på PMU: Når vi taler med de unge om egen bolig, 

og den selvstændighed der følger med, lyder det gentagne ud-

sagn ”Jeg vil bare gerne have min egen lejlighed, med min egen 

yderdør, jeg kan låse”.

Jens er godkendt til et fleksjob, men jobbet er endnu ikke kom-

met, men måske er det på vej. Han skal i de kommende uger i 
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praktik i Hjørring Golfklub og håber det i sidste ende udmønter 

sig i et fleksjob.

Lånt tid

Jens tid i udflytterboligen er på lånt tid.

- Dels er det ikke meningen, at de unge skal bo i en udflytter-

bolig resten af livet, og dels kan man som udgangspunkt kun bo 

der til man er fyldt 25. Problemet er bare, at der ikke uden vide-

re er en bolig til Jens, han kan betale, siger Conrad Andreasen

PMU har også bofællesskaber med intens botræning. De un-

ge kan bo i bofællesskaberne under deres STU, hvis der er bevil-

liget en bodel af kommunen. En STU varer som regel 2 år.

Botræningen omfatter træning i budget og planlægning, mad-

lavning, rengøring, hygiejne, fritid, samarbejde, konflikthåndte-

ring og socialt samvær. Kort sagt er det træning i alle de elemen-

ter, der er nødvendige for både at kunne bo alene og kunne be-

gå sig på en arbejdsplads og blandt venner og naboer.

Boenheden Fynsgade

Lone Hørsel, praktisk vejleder i boenheden på Fynsgade, udtryk-

ker det overordnet således: - Det er meget af det, vi andre gør 

pr. rutine og som er vigtig i det liv, som venter rundt om hjørnet. 

Det de ting, jeg har brugt 20 år på at lære mine børn, men de 

her unge kommer ofte fra hjem, hvor der ikke har været fokus 

på det. De skal så lære det på 3 år.

- Jeg kan give et simpelt eksempel. Jeg har unge som fik de-

res egen tandbørste første gang, da de flyttede hjemmefra. Hvor-

dan skal de så have lært at passe på deres tænder, børste dem og 

passe deres tid hos tandlægen?

Lone Hørsel og hendes kollega i boenheden, Leo Kragshede 

Jensen, er hos de unge hver dag mellem 14 og 20. Og nogle gan-

ge, når de unge ringer med et problem uden for de tider. Lone og 

Leo er der for de unge, når der er brug for dem, og de unge ved 

de kan stole på dem.

- Vi har mange drenge her. Og de har en stor lidenskab for 

computerspil. Hvis vi ikke er meget med på sidelinjen, bliver de-

res liv et langt computerspil og i sidste ende også deres adfærd. 

De får ikke gjort det nødvendige de skal. Der er brug for at få tin-

gene afklaret her og nu. Det er ikke nok, at de kan få besøg af en 

hjemme-hos’er mellem 8 og 16, forklarer Leo.

- De unges følelsesliv er kun en tynd æggeskal, når de kom-

mer videre herfra, og det er vigtigt at få opbygget tillid, tryghed 

og en relation til de unge. Det betyder, at man skal være tilstede, 

når der er behov. De unge vil så gerne være så ”rigtige” som mu-

arBejde og Bolig 
er hinandens forudsætninger

Lone Hørsel og Leo Kragshede Jensen er praktiske 
vejleder i boenheden på Fynsgade
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ligt, men det er svært for dem og de bruger 10 gange så mange 

kræfter på at overkomme ting, vi andre gør som en almindelig ru-

tine, fortsætter Lone og Leo deres forklaring.

Problemet er at de unges udvikling på boenheden kan brydes 

ned på ganske kort tid, hvis de ikke får den støtte og de mulighe-

der, de har brug for. Flere års intenst arbejde for at få de unge vi-

dere i livet kan derefter i værste fald være spildt.

- Vi har en god dialog med Bolig Hjørring, som gør hvad de 

kan inden for deres rammer, men kommunen er ikke aktiv nok i 

forhold til at finde boliger til de unge i denne målgruppe. Hjør-

ring Kommune har netop bygget nye ungdomsboliger, men pri-

sen for de boliger er 3600,- plus forbrug. Vores unge har ikke en 

chance for at betale det beløb. Vi forstår ikke, at vores unge ikke 

også bliver prioriteret.

- Det handler om, at de unge får et godt liv, og det er i sidste 

ende ensbetydende med, at kommunen også ”får et godt liv”. På 

sigt er der megen indsats og økonomi at spare ved at tage hånd 

om de unge i tide. Der er brug for at kommune, virksomheder og 

organisationer påtager sig et ansvar, slutter Lone Hørsel og Leo 

Kragshede Jensen.

Påvirke politikken

- Vi vil både som institution og gennem BUS og Ligeværd kom-

mentere og påvirke politikerne om de her problemer, understre-

ger Conrad Andreasen om bosætningsproblematikken.

Bolig og arbejde hører nøje sammen. Hvad nytter det at have 

et arbejde, hvis du ikke ved, hvor du skal gøre af dig selv, når du 

har fri. Og hvad nytter det med en bolig, hvis du ikke har et arbej-

de og blot er henvist til at sumpe på sofaen. Dertil kommer, at det 

er uendeligt meget sværere overhovedet at få en bolig, hvis du ik-

ke har et arbejde og omvendt.

- Det er ikke et enestående problem for vores kommune eller 

PMU. Det er et generelt problem landet over, så vi er blot et ek-

sempel i denne forbindelse. På PMU udsluser vi hvert år 10-15 un-

ge, og det er et tilbagevendende problem og spørgsmål fra for-

ældre og de unge: Hvor skal jeg bo? Og vi bliver dem alt for ofte 

svar skyldig, fortæller han videre.

Alt for mange vender tilbage til forældrene, hvis det overho-

vedet er en mulighed. Det er sjældent en god løsning, og det er 

slet ikke meningen med indsatsen. De skal være selvstændige, ar-

bejde og bo for sig selv, og bliver ”direktører” i deres eget liv.

- Der er brug for et samarbejde på tværs i forvaltningerne om 

bolig- og arbejdsmuligheder for de unge og brug for et samarbej-

de med boligforeningerne for at løse problemerne. Der er forskel 

på disse unge og andre unge. De kan ikke sidestilles med stude-

rende, som forude har et givtigt job i vente. Det har vores unge 

ikke, fortsætter Conrad Andreasen

- For disse unge har vi brug for en særlig lovgivning med sær-

lige låneordninger og muligheder, hvor der er fokus på en husle-

je de kan betale og boliger, hvor de kan få støtte, hvis de har be-

hov, og et fælles socialt liv. De unge i denne målgruppe er afhæn-

gige af hjælp og støtte. De kan ikke selv løse det. For mange vil 

bare det at melde sig ind i en boligforening være en udfordring, 

de ikke uden videre kan løse. Og hvad nytter det i øvrigt også, 

hvis der ikke er nogle boliger, de har råd til at betale, slutter Con-

rad Andreasen. 

Jens V. Andersen og Conrad Andreasen

- Det er vigtigt at få opbygget tillid, tryghed og en relation til de unge, 
siger Lone Hørsel og Leo Kragshede Jensen


