Råt&Godt

- et værksted i udvikling

Fordi mennesker og materialer fortjener en chance til

Om Råt&Godt
Råt&Godt er en socialøkonomisk virksomhed, der fungerer som en almindelig
produktionsvirksomhed, men samtidigt
hjælper socialt udsatte unge i beskæftigelse, gennem håndværksmæssige opgaver, med individuel pædagogisk støtte.

gisk opbakning. Med maks. 3 unge tilknyttet hver ansat, sikres et stærkt kendskab og relation til den unge, for dermed
at finde en hurtig og korrekt afklaring.
Hver ung har tildelt en kontaktperson,
som hjælper med alt fra at læse e-boks
eller søge SU, til at lappe cykel mv.

Der afholdes månedlige opfølgningssamtaler med den unge for at sikre en
Hos Råt&Godt tilbyder vi en arbejdsprogressiv og kontinuerlig udvikling,
plads i et miljø med højt til loftet, rumsamt en løbende orientering med rådmelighed og med kognitiv udvikling.
giver minimum hver tredje måned.
Koncentration, selvstændighed og samarbejde danner grundlag for den kognitiI Råt&Godt laver vi projekter og produkve læringsproces i forløbet, hvor de unge
ter for virksomheder og private såsom:
vokser gennem succesoplevelser. Med
Brugskunst, inventar, facader, dekoratitætte relationer og en kontinuerlig oponer og indretning, samt produktion og
følgning af den enkelte sikrer vi os en prosalg af møbler, alt fra: Plankeborde, hylgressiv udvikling gennem hele forløbet.
der, tv-borde til puder, tæpper, lysestager, grafisk arbejde og meget mere. UanRåt&Godt tilbyder et intensivt forløb,
set produktet findes der altid en kreativ
hvor der er fokus på at finde en meløsning, som skræddersyes kundernes
ningsfuld afklaring om den unges videønsker og idéer. Alt laves i samarbejde
re uddannelses- eller jobforløb, i et pasmed de unge i værkstedet, der af den ene
sende tempo. Vi giver først slip, når den
alle anden årsag har svært ved at passe
unge er sikkert videre i ny, meningsfuld
et almindeligt arbejde eller skoletilbud.
beskæftigelse. Vi har et tæt samarbejde
med lokale virksomheder og institutiAlle produkter og projekter laves af
oner, hvilket giver en bred vifte af udgenbrugsmaterialer, da vi i Råt&Godt
dannelsesmuligheder,
praktikpladser
mener, at både mennesker og materieller job efter endt forløb i Råt&Godt.
aler fortjener en chance til – nyt liv!
Den unge guides igennem et 3-fasers
forløb i Råt&Godt med massiv pædago-
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Formål
Råt&Godt’s primære formål er at hjælpe
unge videre i livet, hvilket vi gør med nedenstående indsats:
•Aktivere den unge i meningsfuld og interesseorienteret beskæftigelse
• Udvikle og styrke den unges individuelle kompetencer - socialt og fagligt
• Øge den unges selvstændighed og ansvarsfølelse, for at kunne skabe et mere
meningsfuldt og indholdsrigt liv
• Afklare, træne og styrke den unges færdigheder i forbindelse med håndværk og
kreativitet
• Motivere den unge til en progressiv,
kontinuerlig og stabil udvikling
• Forberede, klargøre og videresende
den unge i aktuelt praktik/job eller uddannelse
• Udvikle den unges kompetence inden
for almen daglig læring og øge den unges
livskvalitet samt selvtillid og selvværd
• Fysisk træning og sociale aktiviteter,
som fremmer både fællesskab og trivsel

• Daglig sund kost, da vi mener, at god
mad har en tydelig effekt på mental og
fysisk trivsel
• Månedlig massage for at fremme velvære
Med ovenstående har vi erfaret, at den
unges livskvalitet forøges, hvilket bevirker at de i højere grad føler, at deres
hverdag giver mening.
Afklaringen og de tillærte sociale og faglige kompetencer øger chancen for, at
den unge er klar til at vælge den rigtige uddannelse eller job efter endt forløb.
Ligeledes minimerer det frafaldet på erhvervsuddannelser samt højner kvaliteten af de kommende håndværkere.
Dette har en positiv effekt på beskæftigelsen i det danske håndværksarbejdsmarked.
Vi kalder det win-win!
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Alsidigt personale

Opstart i Råt&Godt

For at lykkes med vores ambitiøse mål,
er det vigtigt at vores personale er gearet til dette. Derfor er Råt&Godt en
sammensat personalestab med forskellige baggrunde, kompetencer og ressourcer, både på det personlige og det
professionelle niveau.
Som socialt kreativt værksted har vi et
stærkt socialfagligt personale og håndværkere ansat. Sammen har personalet erfaring og kvaliteter fra verdenen
inden og efter uddannelse, hvilket er
vigtigt, da vi i Råt&Godt netop ønsker
at tilnærme os det ”almindelige” arbejdsmarked så meget som muligt, for
at klargøre den unge til almen uddannelse eller job.

Opstart i Råt&Godt sker på baggrund
af en visitationssamtale mellem Råt&Godt, den unge og kontaktperson eller
rådgiver. Til samtalen lærer vi hinanden
at kende og der informeres om hverdagen i Råt&Godt.
Nedenstående kriterier skal være opfyldte for at kunne blive en del af Råt&Godt:
1. At have lyst til at komme videre
i livet
2. At have interesse inden for det
kreative håndværksområde
3. I tilfælde af misbrug, skal den
unge deltage i behandling, for på sigt at
komme ud af dette

Er der kemi, gensidig
forståelse og en god
fornemmelse blandt alle
parter, mødes vi på ny
Målgruppen er unge med særlige udfor- og aftaler opstart samt
dringer i alderen 18-30 år. Unge, der af hvilke mål og delmål,
den ene eller anden årsag, ikke er i eller der skal tages hensyn til
ikke trives i job eller uddannelse.
og arbejdes med.

Målgruppe
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Autodidakt læring

Arbejdsområder

Råt&Godt har særligt fokus på den
autodidakte læring og bruger professionelt uddannet personale, undervisere
og foredragsholdere. Vi besøger relevante virksomheder, inviterer fagfolk i
huset til at undervise, og der arrangeres
sociale og faglige ture for at stimulere
den unges motivation til læring og udvikling.

Arbejdsopgaverne i Råt&Godt kan opdeles i 3 kerneområder:
1. Produktion i værkstedet af ordrer for
privatkunder eller virksomheder, såsom
interiør i form af møbler, brugsgenstande, kunst, smykker med mere, i genbrugsmaterialer af træ, metal, tekstiler
og lignende.

Undervisningsindhold
”Alle behandles lige forskelligt”
Der undervises med baggrund i et individuelt personligt perspektiv, hvor vi fokuserer på den enkeltes kompetencer og
vedkommendes nærmeste udviklingszone. Der udføres praktiske og produktionsmæssige opgaver både individuelt
og i mindre grupper. Undervisningsforløbet er progressivt med udgangspunkt
i individuelle behov og forudsætninger,
med fokus på fremtidig uddannelse, job
og/eller virksomhedspraktik.
Der udføres opgaver indenfor flere
håndværksfag med variation, i alle
sværhedsgrader både i og uden for
Råt&Godt’s fysiske rammer.

2. Større specialopgaver ude af huset for
private og virksomheder. For eksempel
indretning og
kreative løsninger til
butikker, institutioner og virksomheder.
Alle opgaver forberedes i værkstedet og
opsættes hos kunden.
3. Opgaver i Råt&Godt’s lokaler, både i
form af kreativ indretning af områder,
samt almen vedligeholdelse og daglige
gøremål.
Alle har mulighed for at afprøve områderne og de forskellige arbejdsopgaver
der findes inden for dem, for at finde
netop dét, der vækker interesse og giver
mest mening for vedkomne.
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De 3 faser
Forløbet i Råt&Godt er et progressivt
forløb inddelt i 3 faser, som løbende tilpasses den enkelte. Det er individuelt,
hvor længe den unge er i de forskellige
faser. Vigtigst er det, at der konstant er
en tryg og positiv udvikling for den enkelte.

Fase 1

Comfortfasen: Her finder den unge sig
til rette, føler sig tryg og skaber kendskab til miljøet, produkterne, personalet
og de øvrige unge. I denne zone lægges
der vægt på, at det netop er forskelligheder, der skaber dynamik og et miljø hvor
kreativiteten kan udfolde sig. Det er ligeledes vigtigt, at der skabes en ærlig gensidig relation, således at den rette støtte
kan gives.

Fase 2

Den faglige fase: Fasen, hvor den unges interesser og kompetencer afklares.
Her har den unge fået kendskab til de
forskellige stationer og arbejdsopgaver i
værkstedet, og derigennem afklaring om
hvad der fanger vedkomnes interesse.
Der evalueres løbende, således at opgaverne er tilpasset de unges ressourcer og
kompetencer bedst muligt, for at opretholde interesse og motivation.
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Fase 3

Udviklingsfasen: Her udfordres de unge
i deres interesse- og kompetenceområde
i værkstedet. Der sættes flere krav, gives
mere ansvar og i denne fase tilnærmer
vi os det ordinære arbejdsmarked, skoletilbud eller virksomhedspraktik. Der
forberedes og etableres praktikker i såvel
virksomheder som skoletilbud, eksempelvis brobygningsforløb.
I Råt&Godt har vi en række forskellige
samarbejdspartnere, der giver de unge
en masse muligheder for både virksomhedspraktikker, uddannelsesmuligheder
og endda job.

Råt&Godt - Urban City
Råt&Godt er i konstant udvikling og har
i 2018 etableret en 800 kvm iværksætterby, Urban City, i de tilstødende lokaler.
En iværksætterby, der huser 17 forskellige og selvstændige kreative håndværksvirksomheder, som alle er mulige praktikvirksomheder og jobmuligheder.
Her kan de unge komme i virksomhedspraktik i Råt&Godt’s trygge rammer og afprøve en bred vifte af fagområder inden endt forløb. Formålet er at
finde det område, der giver mening for
den enkelte, for at sikre det bedste match

på uddannelse, praktik eller job efter
endt forløb.
Det, synes vi, giver mening!

Mentorordning
Der er mulighed for en mentorordning i
forbindelse med udslusning, indslusning
og brobygning til job eller uddannelse.
Råt&Godt har gennem et forløb med den
unge en tæt relation, og det kan i flere tilfælde give mening at benytte en mentor,
der har et godt kendskab og en god relation til den unge.
Pris: 325 kr. pr. time.

• Den unges mødeplan aftales individuelt. Det er muligt at starte op med 2-3
dage om ugen og i trit med den personlige udvikling, tilføje flere dage i et passende tempo.
• Prisen er 700 kr. for hver aftalt 		
dag.

Inkluderet i forløbet
• Daglig, sund frokost.
• Fri træning i FysioFitness Aalborg.
• Månedlig massage af professionel massør.
• Råt&Godt kan i særlige tilfælde hente
unge om morgenen efter aftale.
• Udflugter – socialt og fagligt til at styrke fællesskabet og individet.

Varighed, pris og omfang
• Dagtilbuddet er åbent i alle hverdage i
tidsrummet kl. 9-14, samt enkelte weekender når der afholdes arrangementer.
• Intenst forløb med tæt faglig og pædagogisk støtte og et ønske om en så hurtigt
afklaring som mulig.
• Et forløb hvor den unge gennemgår
alle 3 faser, hvilket typisk tager fra 26
uger og opefter.
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Beliggenhed
Råt&Godt er en socialøkonomisk virksomhed baseret på
håndværksmæssige opgaver. Vi
skaber beskæftigelsesmuligheder for unge som er uden for
uddannelse og job, og som har
interesse for det kreative håndværksområde.

Råt&Godt er beliggende i rolige,
grønne omgivelser med god plads,
kun 5 minutters gang fra Aalborg
Busterminal og banegård, hvilket
gør det nemt at komme hertil
med alle transportformer fra hele
Nordjylland.
Vi ses for enden af Hjulmagervej, i
hjertet af Aalborg

Kontakt
Christian Helweg
Tlf. 60 82 76 06
Kontakt@raatoggodt.dk
Hjulmagervej 58
9000 Aalborg
CVR: 37041165

Find os på
Råt&Godt
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