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Kontrakt for STU og bodel 
 

Udbyder: STU uddannelsen LivogJob, Hans Egedesvej 5, 4850 Stubbekøbing. Cvr-nr. 32 97 89 91 
 Indhold og værdigrundlag i henhold til beskrivelserne på www.livogjob.dk 
 
Tilsyn: Betalingskommunen fører tilsyn med uddannelsesdelen via UU vejlederen. 
 Socialtilsyn Øst fører tilsyn med bodelen. 
 
Handlekommune:  
 
Betalingskommune:  
 
Den visiterede: Navn og Cpr-nr. 
 
Kontraktperiode:  
 
Opsigelsesvarsler: Kontrakten kan gensidigt opsiges med løbende måned + 30 dage.  

Overtræder den unge samfundets love og f.eks. krænker andre, betragtes det som en 
skærpende omstændighed, og kontrakten kan derfor opsiges med 5 dages varsel. 

 
Uddannelsesdelen: I henhold til Lov nr. 1031 af 23/08-2013 og BEK nr. 1425 af 12/12/2013. 

Den månedlige takst udgør pr 1. aug. 2016 kr. ________ i 12 måneder. I taksten er der 
inkluderet transport i forbindelse med praktik og uddannelsesrelaterede aktiviteter.  
Faktura fremsendes til EAN nr. __________________ fire gange årligt i august, oktober, 
januar og april med forfaldsdato d. 20 i måneden.  
Taksten reguleres hvert år pr 1. januar og nyt takstblad fremsendes senest 4 uger før 
ikrafttrædelse. 

 
Bo-delen: Frem til det fyldte 18. år i henhold til SEL § 66.1.5 og derefter i henhold til SEL § 107. 

 Den månedlige takst dannes via Åbent takstsystem (se bilag). Ved indskrivningen er den unge 
placeret med scoren x-x-x-x-x hvilket giver kr. ___________ pr mdr. i 12 måneder. Dertil skal 
lægges kr. 1.583,- for kost og 3.517,- for logi. Beløbet opkræves samlet og en evt. 
egenbetaling, er et mellemværende mellem handlekommunen og den unge. 
  
Faktura fremsendes til EAN nr. _________________ fire gange årligt i august, oktober, januar 
og april med forfaldsdato d. 20 i måneden.   
Taksten reguleres hvert år pr 1. januar ved et åbent samarbejde med handlekommunen 
omkring scoren i det åbne takstsystem. Er der sket en udvikling, så vi på nogle områder skal 
levere en mindre støtte og indsats, sænkes prisen for det kommende år. Er der områder, 
hvor der aftales en større indsats og støtte for det kommende år, hæves prisen. 
 

Senest 2 uger efter indflytningen skal der foreligge en § 141 handleplan. Vi gør opmærksom 
på, at udbyttet af bodelen bliver størst, hvis den unge er godt beskrevet. Er det ikke sket for 
nyligt, opfordrer vi til, at det sker ved f.eks. Servicestyrelsens voksenudredningsmetode. 

 
 
Dato    Dato   Dato 
 
_____________________  _____________________ _____________________  
Udbyder   Uddannelsesdelen  Bo-delen 
Jørgen Sulkjær    
forstander    
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