Vil du vide mere om BIFROST
kan du kontakte:
Sanne Olivarius Christensen
ungeprojekt@kirkenskorshaer.dk
25 37 88 20
Lisa Iversen
ungeprojekt@kirkenskorshaer.dk
24 92 49 32

Læs mere på:
www.kkaarhus.dk/hjaelperarbejde/bifrost eller
www.alleungemedimidt.dk

BIFROST
VI GÅR VEJEN SAMMEN

Med aktiviteten BIFROST – vi går vejen sammen ønsker
vi, i Kirkens Korshær i Aarhus, at forberede sårbare unge
på at lade sig indskrive på og fastholdes i en ordinær
ungdomsuddannelse, via en understøttende indsats det
første halve år af ungdomsuddannelsen.
Gennem vores arbejdsfællesskab Kraftværket, har
vi en unik mulighed for at skabe et inkluderende og
rummeligt miljø, hvor unge udsatte har mulighed for, i eget
tempo, at udvikle sig socialt, fagligt og helbredsmæssigt
med henblik på opstart af og gennemførelse af en
ungdomsuddannelse.

Tilbuddet BIFROST
henvender sig til:
•

unge i aldersgruppen 18 - 29 år

•

unge som har gennemført et
grundskoleforløb, men mangler en
ordinær ungdomsudd.

•
Vores ramme giver mulighed for at tilrettelægge
individuelle forløb og aftaler med den unge. Vi kan
tilbyde en kontinuerlig kontaktperson, som støtter den
unge i den svære overgang fra hverdagen hos os og
ind i uddannelse. Vi hjælper den enkelte unge med
rådgivning, vejledning og brobygning til relevante
ungdomsuddannelsesinstitutioner.

unge som har sociale og faglige
udfordringer (fx psykisk sårbarhed,
sindslidelse, misbrug af rusmidler,
svagt netværk og manglende
mestringstillid i forhold til
uddannelse.)

BIFROST - vi går vejen sammen er en aktivitet
under Alle Unge Med Imidt, som er et projekt, der
skal sikre, at flere unge med særlige udfordringer
får en ungdomsuddannelse og sidenhen
inkluderes på arbejdsmarkedet.
Hos Kirkens Korshær i Aarhus kan den unge blive
en del af vores arbejdsfællesskab Kraftværket,
som består af følgende værksteder:
•
•
•
•

Systuen Nål&Tråd
Træværkstedet
Cykelværkstedet CykelDoKK
Re-design butikken Mö&Flös

I værkstederne har den unge en unik mulighed
for at blive en del af et inkluderende arbejdsmiljø,
hvor den unge har mulighed for at udvikle sig
socialt, fagligt og helbredsmæssigt med henblik
på at mestre en ungdomsuddannelse.

