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Aftale mellem den unge og LivogJob, Godthåb. Udgave juni 2015. 
  
For at målene for STU uddannelsen og bodelen kan nås, er det nødvendigt med et godt samarbejde, som udtrykkes i 

dette papir, og som underskrives af den unge ved indflytningen. 
 

 På Godthåb har vi en husorden, der skal følges, og som findes på vores hjemmeside. Den handler om 

mobning, alkohol, euforiserende stoffer samt besøg på hinandens værelser.  
 

 Vi ønsker, at omfangsformer og tiltaleformer på Godthåb er præget af ligeværdighed og anerkendelse, hvad 

enten man er ung eller medarbejder. 
 

 Hverdagen på Godthåb er præget af megen vejledning af den unge, og det er et krav, at den unge positivt 

indgår i dette.  
 

 Husordenen og vejledningen har sit fundament i en kristen etik, som er en del af værdigrundlaget for 

Godthåbs arbejde.  I forlængelse heraf afholdes fælles morgenandagt og en frivillig aftenandagt.  
 

 I hverdagen er der fælles opgaver, der skal løses. De kan være aftalt på et beboermøde, eller det kan være 

opgaver, som er fordelt mellem de unge i hverdagen eller i weekender og ferier, hvis den unge da er på 

Godthåb.   
 

 Den unge har sit eget værelse, som bør aflåses af den unge om dagen og altid om natten. På værelset er der 

et lille værdiskab, hvor penge, kontokort, koder, mv. skal låses inde. Den unge får også en nøglebrik, så den 

unge altid kan komme ind på Godthåb. 
 

 Alle medarbejdere har nøgle til den unges værelse men ikke til værdiskabet.  

Alle medarbejdere må komme på den unges værelse, og proceduren er, at der først bankes på døren, 

hvorefter der afventes et ”kom ind” fra den unge.  Kan svaret ikke høres, fordi den unge ikke taler højt nok, 

sover eller ikke vil svare, vil medarbejderen åbne døren på klem og sige til den unge, ”jeg kommer ind nu”.  
 

 Har den unge behov for hjælp til at bruge netbank, digital signatur eller NemId, henviser vi i første omgang 

den unge til at få en værge. Er det ikke muligt, eller ønskeligt, skal der laves en separat skriftlig aftale, der 

beskriver Godthåbs opgaver og ansvar i denne hjælp. Aftalen skal godkendes af hjemkommunen, så vi sikrer 

os, at medarbejderne ikke kan blive beskyldt for at misbruge de unges personlige koder og oplysninger. 
 

 For at hverdagen på Godthåb kan fungere, er det nødvendigt at den unge ved indflytningen giver forskellige 

samtykker. Det drejer sig om: 

o Lægehuset i Stubbekøbing beder om samtykke, så den unges lægejournal kan overføres til dem, så de 

kan have et kendskab til den unge, når der opstår sygdom. 

o På Godthåb kan vi have brug for at indhente oplysninger om tidligere skoleforhold, så vi pædagogisk 

møder den unge bedst muligt. 

o Vi opfordrer den unge til at give samtykke til forældresamarbejdet, så vi sammen kan arbejde med de 

aftalte mål. Dette samtykke fornyes hvert år. 
 

 Forsikringer. 

 Egne ting medbringes på eget ansvar, og vi opfordrer derfor til, at den unge tegner en indboforsikring. 

 Vi opfordrer også til, at den unge tegner en heltids ulykkesforsikring, da vi ikke kan forsikre den unge, 

og ej heller selvom om den unge kommer til skade i undervisningstiden.    
 

 Almindeligt slid afholdes af Godthåb, men evt. hærværk på Godthåbs ejendom og inventar erstattes af den 

unge. Det samme gælder, hvis den unge mister sin nøgle/nøglebrik. 

 

 

Dato og underskrift af den unge _____________________________________________________________ 


