Til sagsbehandleren
Vi gør en forskel – vær med!

Vi har hjulpet med livsændringer i årevis
Livsstilshøjskolen Gudum er en højskole, hvor det er muligt at få hjælp og støtte til at skabe
positive forandringer i livet. Det betaler sig for mennesket, samfundet og for den enkelte kommune.
For mennesket kan det handle om at få en sundere livsstil eller om at blive afklaret omkring
uddannelse og arbejde, om at opbygge selvværd eller etablere et nyt netværk eller om at komme
sig oven på personlige kriser.
For kommunen kan det handle om på sigt at få hjulpet en borger på overførselsindkomst videre i
sit liv.
For unge uden en kompetencegivende uddannelse kan vi tilbyde en særlig mentorordning i
samarbejde med UU.
Et ophold på Livsstilshøjskolen betyder for mange af vores kursister, at de bliver sundere, fungerer
bedre og får det selvværd, der giver overskud til at komme videre i uddannelse eller arbejde.
Diana fra DR-udsendelsen Fri os fra kontanthjælpen fra 2018, der fik job i IKEA efter endt ophold
på Livsstilshøjskolen, er et eksempel på en af vores succeshistorier for både mennesket og
samfundet.
(https://www.dr.dk/mitliv/set-i-tv/paa-kontanthjaelp-diana-fik-200-jobafslag-og-en-depression)
EVT: “Motionen, den sunde mad og sammenholdet på Livsstilshøjskolen Gudum boostede mit
selvværd så meget, at jeg fik fornyet energi til at søge den praktikplads hos IKEA, der
efterfølgende er blevet til et job.”
— Diana, 35 år.
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Kommunal henvisning – sådan gør du
Book et besøg:
Vi har gode erfaringer med, at den kommende kursist kommer på besøg, så der skabes et godt og
kvalificeret grundlag for at træffe beslutningen om, om et ophold på Livsstilshøjskolen Gudum er
det rette valg. Kontakt os gerne og aftal besøget med jurist, coach og socialrådgiver Bjarne
Laugesen, eller send en mail til info@livsstilshojskolen.dk.
Send tilmeldingsblanketten:
Når der er bevilget ophold, skal tilmeldingsblanketten udfyldes af både elev og
sagsbehandler/vejleder og sendes til højskolen med oplysning om EAN-nummer. Herefter sender
vi elektronisk en opkrævning.
Hvis kursisten er på kontanthjælp og henvender sig direkte til Livsstilshøjskolen Gudum, er denne
berettiget til et tilskud fra Staten til opholdet. Kontakt vores jurist Bjarne Laugesen for mere
information.
Regler vedrørende bevilling og betaling af højskoleophold
Hvis personen ikke modtager ydelser i henhold til Betalingsloven, kan kommunen vælge at yde
støtte til deltagelse i et højskoleophold, fx som led i en forebyggelsesindsats eller som en
kvalificering til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Hvis kommunen således vælger at
sætte tidligt ind, før den unge kommer på kontanthjælp, vil kommunens udgifter til opholdet
udelukkende være støtte til egenbetaling.
Hvis personen modtager offentlig ydelse og hører under Betalingsloven (samt LAB og
Serviceloven) skal kommunen ud over egenbetalingen også betale det statslige taxametertilskud.
Ring og få oplyst de aktuelle takster.
Regler vedrørende taxameter-tilskud
Personer på 18 år og derover:
For denne gruppe skelnes der mellem personer, der:
•
•

Ikke modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB) eller
Serviceloven
Modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
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