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Fakta om gruppeforløbet
• Der vil være fast struktur og to faste 

gruppevejledere på forløbet

• Hvert hold vil bestå af en gruppe på 
6-10 unge

• Der vil være oplæg, gruppearbejde og 
spil

• Mellem hvert modul kan der være opga-
ver, der skal løses

• Du kan få støtte af din bostøttemedar-
bejder til at planlægge og udføre disse 
opgaver

Hvis det kan være svært at møde op, vil 
bostøttemedarbejderen være behjælpe-
lig med at planlægge, hvordan du støttes 
bedst muligt i fremmødet.
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Spørgeskema
Når du deltager i læringsforløbet, vil du 
hver anden måned modtage et elektronisk 
spørgeskema med spørgsmål om, hvor-
dan du oplever at være en del af lærings- 
forløbet.

Et projekt- og læringsforløb for unge 
med autisme, som bor i egen bolig.

BOLIGKLAR  
MED AUTISME
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Læringsforløbet
Bostøtten i Viborg Kommune deltager i et 
projekt, hvor der skal udvikles og afprøves 
et læringsforløb, som kan støtte unge med 
autisme mellem 18-30 år i at komme godt 
ind i deres voksenliv og opnå deres drømme, 
mål og ønsker. 

Formål
Formålet med læringsforløbet er at give den 
unge indsigt, kompetencer og færdigheder til 
at mestre et selvstændigt voksenliv, så den 
unge kan varetage opgaver forbundet med at 
bo i egen bolig. 

Gruppeforløbet
Gruppeforløbet giver dig viden og redska-
ber til at mestre hverdagen og opnå de øn-
sker, du har for fremtiden.

Gruppeforløbet har fokus på forskellige te-
maer:
• Netværk

• Kommunikation

• Sociale færdigheder og samarbejde

• Hverdagslivet og selvbestemmelse

Gruppeforløbet varer 4-6 måneder, og du 
møder andre unge i samme situation som 
dig. Inden forløbet starter, mødes du også 
med gruppevejlederne.

Indhold og varighed
Læringsforløbet består af individuel bostøt-
te før, under og efter et gruppeforløb og va-
rer op til et år.

Læringsforløbet indebærer, at:
• Vi sammen afdækker dine drømme og 

ønsker for fremtiden, og hvad du har brug 
for hjælp til.

• Vi sammen laver en handleplan, som vi 
kalder Min plan.

• Du får en bostøttemedarbejder, der hjæl-
per dig i hverdagen.

• Du deltager i et gruppeforløb, hvor du 
møder andre unge i samme situation som 
dig.


