
Hvad har tidligere beboere udtalt?
”Det var en smule skræmmende at flytte ind i Fællesbo. Men jeg fik hurtigt lært de andre i 
huset at kende, og hybellederne var søde og rigtig gode til at hjælpe, hvis jeg havde brug 
for det.” 

Jannie
________________________

”Jeg har udviklet mig meget på det personlige og menneskelige plan. Jeg er blevet bedre 
til at udtrykke mig og har lært at omgås andre mennesker i større grad, så jeg ikke føler 
mig ensom mere.

Jeg har fået mange relationer og fået bekræftet, at der er mange, som godt kan lide mig. 
Det har givet mig mere selvtillid og selvværd.”

Signe
________________________

”Jeg oplevede hyblen som en tryg base, hvor jeg kunne føle mig 100 % hjemme og tilpas. 
Der var altid nogen at komme hjem til, og jeg var ikke overladt til mig selv – omvendt 
kunne jeg også få et frirum på mit eget værelse. 

Jeg er blevet mere synlig og åben i samværet med andre mennesker, for det har givet en 
god ballast at møde andre unge i et fællesskab. Jeg mindes stadig de hyggelige 
videoaftener.”

Martin
________________________

”Jeg brugte meget den kvindelige hybelleder til fx kærestesorger, vægtproblemer og al-
mindelige kæreste- og venindeproblemer. Hun var meget forstående og ville mig det bed-
ste inderst inde. Det var ikke bare et arbejde for hende. Hun anvendte sin egen erfaring, 
og var meget positiv, opmuntrende, og sammen fandt vi altid en løsning på problemet. 

Jeg har udviklet mig meget personligt og socialt. Jeg har spejlet mig i de andre beboere 
og hybelledere og set, hvordan deres hverdag er, og hvordan de er sammen med deres 
veninder og venner. På nogle områder har jeg faktisk set op til de andre beboere.”

Louise

    

Velkommen til Fællesbo
- Et godt tilbud til dig, der vil videre med livet!



Ordensregler & generel information

Fællesbo • Jernbanegade 30 • 7100 Vejle

Hej og velkommen til Fællesbo!

Denne informationsfolder er til dig, som skal flytte ind - eller til dig, som overvejer at flytte 
ind i Fællesbo.  

Fællesbo har eksisteret i mere end 27 år, og der er rigtig mange unge, som har boet og 
har haft en fantastisk tid i huset. 

Vi har stadigvæk kontakt med tidligere beboere, og mange venskaber er stiftet og fort-
sætter også i tiden efter Fællesbo. 

Vi har plads til 6 unge og 2 hybelledere. Alle har eget værelse på 18 m2 til 25 m2. 

Der er et stort fælles køkken, 2 badeværelser, stor opholdsstue med tv, spillekonsoller, 
vaskekælder med 2 vaskemaskiner og tørretumbler, stor lukket have med grillfaciliteter 
og med mulighed for såvel afslapning som fælles aktiviteter.

Derudover har vi en lækker kælder med separat køkken, toilet, spisestue og 
opholdsstue. Kælderen kan efter nærmere aftale lånes til fødselsdag, fester m.m. 

Der er gratis trådløst internet i hele huset. 

Når du bor i Fællesbo, er der nogle få regler, vi forventer, du overholder. Disse regler har 
tidligere og nuværende beboere lavet og omhandler:

• En fælles madordning.

• Rengøring af fællesområder.

• Generelle ordensregler.

• Møder m.m.



Møder m.m.

Husmøde:
Hver 14. dag er der husmøde fra kl. 16.30 – 17.30. På nuværende tidspunkt foregår hus-
mødet om torsdagen. 

Til mødet snakker vi om, hvordan det går i huset. Der er også her, vi laver vores rengør-
ingsplan og planlægger vores madlavningsdage. 
 
Vi har et månedligt aktivitetsbeløb, hvor du kan komme med forslag til fælles aktiviteter, 
som fx en tur i biografen, bowling, musikarrangementer og lignende ting.

Vi har i 2012 bl.a. tilbragt en weekend i Lalandia, og i 2011 været i Tivoli og på Christiania i 
København. 

Såfremt du har spørgsmål eller forslag til nye/andre regler, så sig endelig til. Vi er altid 
åbne for at snakke om tingene, for det er også dit hjem! 

Trivselssamtale:
Hver måned får du en trivselssamtale med den tilsynsførende og evt. en af husets 2 hy-
belledere. Her vil der blive snakket om, hvordan du har det i Fællesbo, hvordan det går 
med din skole, arbejde, familie, venner og mål for fremtiden.

Statusmøde:
Efter 3 måneder, og efterfølgende hver 6. måned, afholdes der et statusmøde med din 
sagsbehandler. Her snakker vi om, hvordan det går med dine mål i handlingsplanen. Du 
er vært for dette møde, men vi hjælper dig gerne med at sørge for kaffe, te og kage eller 
frugt. 

Du bedes slukke, eller have din mobiltelefon på lydløs, under vores møder. 

Ordensregler: 
I Fællesbo skal der være ro kl. 23.00 i hverdagene, og kl. 24.00 i weekenden.

Du må respektere, hvis du bliver bedt om at skrue ned, eller dæmpe dig - også selvom 
det er før kl. 23.00. Vi skal alle kunne være her.

Der drikkes ikke alkohol i hverdagene.

Euforiserende stoffer er forbudt og må heller ikke opbevares på værelset. 

Yderdøre skal altid være låst. Du lukker selv op for dine gæster og venter ikke bare, til 
en anden gør det 



Du har ansvaret for, at dine gæster opfører sig ordentligt, samt forklarer dem vores re-
gler.

Du må gerne have 3 gæster på værelset.

Du må gerne have en kæreste eller en ven/veninde overnattende i weekenden, ligesom 
du også kan overnatte ude i weekenden. Aftal det venligst med en hybelleder, således vi 
kan planlægge aktiviteter herefter. 

I hverdagene skal du sove hjemme, med mindre du har lavet en anden aftale.

I weekenden må kælderen gerne lånes ved fødselsdag, familiebesøg o. lign. Vi har plads 
til 15 mennesker, og gæsterne skal forlade kælderen senest kl. 01.00. Såfremt den skal 
lånes, skal det aftales 14 dage før med begge hybelledere.
 
Du skal aflevere kælderen i samme stand, som du modtager den. Senest kl. 15.00 dagen 
efter gennemgår en af hybellederne kælderen med dig.

Generelle forventninger til dig:
Vi forventer først og fremmest, at du ønsker at bo i et forpligtende fællesskab, og deru-
dover:

At du er eller skal i beskæftigelse med enten skolegang, uddannelse, 
arbejde eller praktik. 
At du deltager i fælles huslige aktiviteter, såsom madlavning og rengøring samt deltager i 
at holde huset, så det fremstår som et hjem for os alle sammen. 

At du nogle gange har lyst til at deltage i de fælles sociale arrangementer, som du også 
selv har medbestemmelse og medindflydelse på. 

At du deltager i relevante møder.  

Hvad kan vi hjælpe dig med?
Vi vil gerne være med til, at du får en fantastisk tid i Fællesbo. Vi kan bl.a. hjælpe og 
støtte dig med: 
Opstart på dagen; Vækning, komme af sted i rette tid, sørge for madpakke osv. 

Gennemføre skolegang, uddannelse, arbejde eller praktik. 

De daglige huslige ting såsom indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask. 

Finde fritidsaktiviteter, få dem startet op og fastholde dem.



Invitere dig med til gode og sjove fælles aktiviteter, således du ikke føler dig ensom. 

Forstå breve og tage kontakt til offentlige instanser. Få overblik over din økonomi og lave 
et budget.  

Personlige og støttende samtaler omkring det som fylder hos dig. 

Madordning:
Der betales 800,- til én af hybellederne den 1. i hver måned. Beløbet dækker måltiderne 
fra mandag morgen til fredag middag.

Du har én fast maddag sammen med en anden beboer. Hvis du er 
forhindret, skal du forsøge at finde en afløser. 

Penge til indkøb får du af en af hybellederne - HUSK BON! 

Prøv så vidt muligt at handle ind i de billige forretninger, så rækker pengene længere!

Aftensmaden laves ”fra bunden”, dvs. ingen færdigretter, pommes fritter osv. Aftens-
maden skal altid indeholde noget grønt, dvs. salat, råkost, grøntsager, frosne grøntsager 
osv.

Såfremt du har brug for hjælp til din madlavning, så kan du altid få hjælp og vejledning fra 
en af hybellederne. 

Vi spiser aftensmad sammen fra mandag til torsdag, mellem kl. 18.00 og kl. 20.00.

Dem, der har lavet mad, ordner køkken og starter opvaskemaskinen.

Kan du ikke spise med, eller gerne vil have, at der gemmes en portion mad, så bedes du 
skrive det på tavlen i gangen inden kl. 14.00 samme dag.

Gæster er velkomne til at spise med. Giv venligst besked til dem, som laver mad, eller 
skriv det på tavlen inden kl. 14.00 samme dag. 

Rengøring:
Vi gør rent på fællesområderne én gang om ugen. Man har et område en måned ad gan-
gen, hvilket fremgår af rengøringsplanen, der hænger på tavlen.

Rengøringen skal godkendes af en hybelleder og kan kun udsættes efter aftale med en 
hybelleder.

Vores rengøringsområder er følgende: 



Badeværelset, stueetagen

Badeværelset, 1. sal.

Køkken

Bagtrappen

Hall

Stue

Vaskekælder

Vores rengøringsartikler findes i kosteskabet i entréen. 

Har du brug for hjælp til dit rengøringsområde, eller er i tvivl om noget, så spørg en af 
husets hybelledere.


