


Vil du vide mere?
• Læs mere på Specialområde Autismes hjemmeside www.sau.rm.dk
• Kontakt afdelingsleder for Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse, Mary Ann Brix, på tlf. nr. 

2496 6971 eller på mail: mary.ann.brix@ps.rm.dk  

Det praktiske
• Boostcamp’en varer 12 dage
• Visitering sker efter SEL §104 eller LAB §32
• Boostcamp’en foregår på kursusstedet Lynet ved Hinnerup nord for Aarhus
• Professionelle undervisere er tilknyttet camp’ens to linjefag, der vil variere i 

indhold fra camp til camp
• Uddannede pædagoger fra Specialområde Autismes afdeling Hinnerup 

Beskæftigelse & Uddannelse, HBU, og botilbuddet Kollegiet, Hinnerup, bor 
sammen med kursister på boostcamp’en

• De unge bor på eneværelse med eget toilet og bad
• Der er boostcamp i april, juni, oktober og november 2018



Boostcamp
 - et nyt, højskolelignende tilbud for 
unge voksne med autisme 



Boostcamp er:
• Et nyt, højskolelignende tilbud på 12 dage
• Målrettet normalt eller højt begavede unge 

voksne med autisme, som er på kanten af eller 
uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessys-
temet

• En saltvandsindsprøjtning der giver de unge 
øget selvværd og fornyet tro på, at de kan mes-
tre eget liv

• En kickstart til, at de unge kommer i gang med 
uddannelse eller job



“Jeg har været rigtig glad for at være tæt på andre menne-
sker, der minder om mig selv. Mit linjefag var super godt, 
og jeg kunne godt lide oplæggene om aftenen, som jeg 
kunne relatere mig til. Jeg lærte også nye strategier til at 
arbejde med mine egne mål.” 

Citat: Deltager på Boostcamp



Hvad får de unge ud 
af  boost-
camp’en?

Vores erfaringer med boostcamp’en er, at de unge 
under camp’en udvikler deres personlige og sociale 
kompetencer markant.

Boostcamp’en er Specialområde Autismes løsning 
på, hvordan vi med en kort, social indsats kan give 
de unge et meningsfuldt og positivt skub, så de får 
fornyet tro på, at det godt kan betale sig for dem at 
give praktik eller uddannelse en chance mere. 

Hvad er boostcamp? Medborgerskab og robusthed er omdrejningspunk-
tet på camp’en, hvor de unge lærer nye strategier til 
at komme ét skridt nærmere et selvstændigt liv som 
aktive medborgere. 
 
På camp’en er der højmotiverende linjefag, ligesom 
der er inspirerende oplæg fra voksne med autisme, 
der er i arbejde eller under uddannelse. Der er også 
fælles aktiviteter, som bidrager til, at de unge får ud-
videt deres sociale netværk.
 
Vores tilgang til de unge har et individuelt, rehabi-
literende afsæt med fokus på de unges ressourcer og 
drømme. 


