
Råt&Godt
- fordi mennesker og materialer 

fortjener en chance til 

Materialebanken henter, håndterer og sælger genbrugs-
byggematerialer. Du er med fra nedbrydning og afhentning 
på byggepladserne og hjælper med at holde styr på materi-
alerne på vores lager eller i flamingoafdelingen.

I Kredsløb Deluxe arbejder du kunstnerisk med en uddannet 
billedkunstlærer og autodidakt møbelrestauratør om at up-
cycle møbler og brugskunst og/eller male kunstværker til 
kunder. 

Værkstedet 
Værkstedet producerer møbler og indretninger af gen-
brugsmaterialer. Du er med i opgaverne fra idé til produk-
tion og levering i tæt samarbejde med professionelle hånd-
værkere og pædagoger i værkstedet.

Se mere på Facebook og Instagram: @raatoggodt

Sødt&Blødt  
I Sødt&Blødt laver du unikke produkter af genbrugstekstil i 
samarbejde med vores syersker og pædagog. Fra upcycling 
af tøj, til produkter i samarbejde med værkstedet og mindre 
syopgaver for både private og erhvervskunder. 

Se mere på Facebook og Instagram: @sodtogblodt

Se mere på Facebook og Instagram: @kredsloebdeluxe

Materialebanken

Se mere på Facebook og Instagram: @raatoggodtmaterialebank

Kredsløb Deluxe

ARBEJDSOMRÅDER



Nysgerrig?Hvem kan være med?
Er du interesseret i at blive en del af Råt&Godts beskæf-
tigelsestilbud, skal du være tilknyttet jobcenteret/uddan-
nelseshuset i din kommune. Vores tilbud er for  unge i al-
deren 18-30 år, der modtager kontanthjælpsydelser og har 
udfordringer udover ledighed. 

Du kan blive en del af Råt&Godt, hvis du: 

• er indstillet på at påbegynde beskæftigelse 
• ønsker faglig opkvalificering
• har udfordringer af faglig, social og/eller helbreds-

mæssig karakter såsom angst, misbrug, kriminali-
tet, dobbeltdiagnoser mm.

Forventninger og opstart
Vi forventer af dig:

• Du har lyst til at komme videre i dit liv, og du vil ar-
bejde aktivt for det. Det betyder også at bryde dår-
lige vaner, komme ud af kriminalitet, mv.

• I tilfælde af misbrug skal du være indstillet på at 
blive uafhængig, evt. ved at deltage i misbrugsbe-
handling, inden vi hjælper videre i ny beskæftigelse. 

• Du er ærlig og åben om dine udfordringer og mod-
tagelig for støtte. 

Interesse for håndværk er en fordel, men ikke et krav. 

Opstart sker efter en visitationssamtale mellem dig, Råt&-
Godt og din rådgiver.

Til samtalen får du en rundvisning og introduceres for 
hverdagen i Råt&Godt, og vi laver en fælles forventnings-
afstemning. Vi tilpasser forløbet efter dine interesser og 
kompetencer. Du kan starte med 2-3 dage i ugen. Derefter 
øger vi gradvist antal ugentlige mødedage i dit tempo. 

I Råt&Godt vil du følge en 3-faset AFA plan, Afklaring, 
Fordybelse og Afslutning; hvorefter du er klar til videre be-
skæftigelse. 

Et forløb varer typisk fra 26 uger og evalueres hver 13 uge.

Råt&Godt er en socialansvarlig og bæredygtig virksom-
hed. Vi hjælper unge fra kanten af arbejdsmarkedet i be-
skæftigelse. Samtidigt producerer vi møbler og interiør af 
genbrugsmaterialer til private og erhverv, fordi vi mener, at 
mennesker og materialer fortjener en chance til. 

Vi arbejder bl.a. i træ, metal, tekstil, maler og afhenter ma-
terialer, som sælges i Materialebanken eller bruges i vores 
egen produktion.

Christian Helweg startede Råt&Godt i 2015, og i dag er der 
over 20 ansatte. Råt&Godt har en sammensat personale-
stab med forskellige baggrunde, kompetencer og ressour-
cer, både på det personlige og det professionelle niveau. 
Mange har både håndværksmæssig og en pædagogisk 
baggrund.

Råt&Godt er et sted, hvor man som ung kan få hjælp til alt - 
lige fra at bryde dårlige vaner eller få styr på økonomien til 
at finde sin vej mod arbejdsmarkedet. 

Vi ser ressourcerne og kompetencerne i mennesker og ma-
terialer og giver dem en chance til. 

I forløbet får du: 
 ⑉ Fri frugtordning.
 ⑉ Frit medlemskab til FysioFitness og GAME Street-

mekka Aalborg.
 ⑉ Månedlig massage af professionel massør.
 ⑉ I særlige tilfælde morgenafhentning efter aftale.
 ⑉ Mulighed for nærende frokost.
 ⑉ Udflugter med socialt og fagligt fokus.

Om Råt&Godt
Er du af din rådgiver blevet foreslået Råt&Godt, og har du 
lyst til at vide mere? Så er du velkommen til at kigge for-
bi eller kontakte Christian eller Katrine og aftale et besøg. 
Tag gerne din kontaktperson, rådgiver eller et familiemed-
lem med. 

Råt&Godt ligger kun 5 minutters gang fra busterminalen 
og banegården i Aalborg. Det er derfor let at komme hertil 
med alle transportformer fra hele Nordjylland. 

Vi ses for enden af Hjulmagervej - i hjertet af Aalborg.

Christian Helweg
Stifter og leder
+45 60 82 76 06
kontakt@raatoggodt.dk

Katrine Dalsgaard
Ass. leder og socialrådgiver

+45 50 47 02 82
kontakt@raatoggodt.dk

 Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg

Aalborg Busterminal

 Råt&Godt
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