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Gå til
kortfortalt.dk

Hjælp den
unge godt
i gang

Kom godt i gang. En god start
til dig, som flytter i egen bolig
Det kan være uoverskueligt at tænke på mad, økonomi, tøjvask og arbejde, når man flytter fra institution til egen bolig.
På Socialstyrelsens website kortfortalt.dk kan den unge
finde en række råd og redskaber til at komme godt i gang.

Websitet er opbygget om syv temaer
Dine Penge // Uddannelse // Job // Bolig // Sex // Sundhed
Rengøring // Tøjvask // Fritiden // Kontakter

Gå til kortfortalt.dk
og download råd og
redskaber om bolig,
uddannelse og job

Videoerne giver de gode råd inden for hvert
tema på en åben og letforståelig måde.

kortfortalt.dk
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RENGØRING OG TØJVASK

Ha’ styr på dine penge!
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Kontanthjælp

Det er skønt at ha’ penge! En gang imellem slipper de
Hvis du ikke har arbejde eller er i gang med en uddanbare op for hurtigt. Og hvis der ikke er penge nok til
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• Bed dine venner stille skoene inden de går ind. Så
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Samlesættene kan
printes og sættes ind i en
mappe. Så har den unge
altid de gode råd lige ved
hånden og kan tage dem
med sig til møder i f.eks.
bank eller kommune.

