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Kom godt i gang. En god start 
til dig, som flytter i egen bolig
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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.

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

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

Det kan være uoverskueligt at tænke på mad, økonomi, tøj-
vask 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.
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Ha’ styr på dine penge!
Det er skønt at ha’ penge! En gang imellem slipper de 
bare op for hurtigt. Og hvis der ikke er penge nok til 
husleje eller mad, er det slet ikke fedt. Du kan undgå 
meget bøvl ved at ha’  styr på dine penge. Få en bank-
konto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. 
Du kan prøve at google ’ungdomskonto’ for at se mere.

Når du har en bankkonto, kan du få netbank.  Med net-
bank kan du holde øje med din bankkonto på nettet og 
se hvor dine penge bliver af. Banken kan hjælpe dig hvis 
du vil lave betalingsaftaler og budget.

Det er også en god idé at lave et budget. Når du har et 
budget, ved du hvad du har råd til. Du kan få styr på gæld 
eller lave en opsparing, så du kan købe større eller dyrere 
ting. Og i hvert fald ved du hvor mange penge du har hver 
måned til mad, tøj, regninger og sjov.

SU og løn
Hvis du vil uddanne dig og er fyldt 18, kan du få SU, og 
hvis du er i lære, får du løn. 
Du kan søge SU på www.su.dk, og det kan Borger-
service hjælpe dig med. Du kan også spørge din UU-
vejleder eller studie-vejledningen på det sted hvor du 
vil uddanne dig.

Kontanthjælp
Hvis du ikke har arbejde eller er i gang med en uddan-
nelse, kan du måske få kontanthjælp. For at få kontant-
hjælp skal du være fyldt 18. Det første du skal gøre, er 
at gå på jobcentret og melde dig ledig. Hvis du ikke får 
et job med det samme, får du et ansøgningsskema til 
kontanthjælp.

Skemaet skal udfyldes og afleveres til kommunen. 
Jobcentret kan hjælpe dig. Når du har afleveret skemaet, 
afgør kommunen om du kan få hjælp. De bestemmer 
også hvor meget du kan få.

Job eller uddannelse?
Mens du får kontanthjælp, skal du søge arbejde. Hvis du 
ikke har en uddannelse, kan jobcentret forlange at du går 
i gang med en. Hvis du bor på et anbringelsessted eller en 
institution, er der særlige regler, og så skal du tale med din 

kontaktperson hvis du har en.

SKAT
Når du har en indtægt, skal du betale skat af den. 
Skatten bliver trukket fra inden pengene går ind på din 
bankkonto.
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Du bestemmer selv hvad du vil med dit liv. En uddan-
nelse er en god idé, og hvis du har en uddannelse, er 
det nemmere at få et job. Der er masser af muligheder, 
og det er let at finde hjælp når du skal vælge.

Hvis du er under 25, har du ret til uddannelses-vej-
ledning. UU-vejlederen har pligt til at kontakte dig og 
hjælpe dig med at tilrettelægge en ungdoms-uddan-
nelse. Du kan bl.a. få at vide hvordan du skriver ansøg-
ninger og udfylder papirer til uddannelser eller praktik.

UU-vejlederen kan også fortælle dig om arbejde, ud-
dannelse, ophold i udlandet eller forskellige kurser. Hvis 
du ikke ved hvad du vil lave, kan UU-vejlederen også 
hjælpe dig.

Hvis der er noget du gerne vil vide om uddannelse, kan 
du altid selv kontakte UU-vejlederen, enten på dit ud-
dannelsessted eller på det lokale UU-center.

Du har ret til en uddannelse, og det koster ikke noget at 
gå i skole, på produktionsskole, STU- uddannelse, EGU-
uddannelse, gymnasium, HF, teknisk skole eller på de fle-
ste andre uddannelser. Hvis du tager et kursus på VUC 
(Voksen Uddannelses Center), kan det koste penge.

Hvordan kommer man i gang om morgenen? Det kom-
mer an på hvad du skal. Hvis du gerne vil arbejde eller 
gå i skole, er der én ting som er vigtig: Du skal møde op 
og deltage aktivt.  

Stå op i god tid så du kan nå at vaske dig, spise og 
komme af sted til tiden. Det er dårlig stil at komme for 
sent. 

Mange begynder dagen med at tænke over hvad der 
skal ske i dagens løb. Hvilke aftaler skal man huske? 
Hvem skal man snakke med? Skal der købes ind, gøres 
rent eller vaskes tøj?

Når du er i skole eller på arbejde, er du nødt til at del-
tage i de ting der foregår. Hvis du ikke gider arbejde, 
ryger du sandsynligvis ud.
Det kan være en god idé at ta’ mad med hvis du ikke er 
hjemme i løbet af dagen. Lav en mad-pakke eller tag 
fx grovboller, frugt og juice med. Det er billigere end at 
købe i kantinen eller kiosken, og du kan sagtens pakke 
maden og lægge den i køleskabet aftenen før.

Hvis du ikke skal i skole eller på arbejde, er der også ting 
du skal gøre. Hvis du er på kontanthjælp, har du pligt til 
at søge arbejde. Hvis du bor på et anbringelsessted el-
ler en institution, er der særlige regler, og så skal du tale 
med din kontaktperson.

Under alle omstændigheder er det en god ide at tænke 
over hvad du skal nå i løbet af dagen.
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Skønt ... og måske svært
Når du flytter hjemmefra, er der pludselig en masse ting 
som du har ansvaret for. Nogle ting går af sig selv, og 
andre kan være ret svære. En af de ting som kan være 
svære, er sex. For nogle er det nemt at snakke om, og 
for andre er det underligt og pinligt.

Hvis der er noget du gerne vil vide om sex og sundhed, 
kan du altid spørge din læge. Uanset hvad du spørger om, 
vil lægen synes det er ok, og du vil få et ordentligt svar. 
Der er ikke noget som er pinligt at spørge lægen om!

Lægen kan blandt andet hjælpe dig med at vælge den 
prævention der passer dig bedst. Lægen kan også 
undersøge om du har seksuelle sygdomme (kønssyg-
domme) og kan svare på alle spørgsmål som har med 
sex at gøre.

Du kan også spørge lægen om råd hvis du er syg eller 
sløj, har udslæt, hoste, bumser, fodsved, hæmorider, 
feber eller er nedtrykt og ked af det. Det er gratis at 
snakke med lægen.

Når du er fyldt 16, kan du tale med lægen uden at dine 
forældre behøver at få det at vide, og når du er fyldt 18, 
har lægen tavshedspligt.

Lidt om sex
Når du fylder 15, må du have sex med andre som også 
er fyldt 15. Du må ikke have sex med nogen som ikke vil 
have sex med dig. Når du har sex med nogen, er det en 
god idé at bruge kondom. Kondomet beskytter både 
mod graviditet og sygdomme.

Kønssygdomme
Både drenge og piger kan blive smittede af køns-
sygdomme. Hvis du får AIDS, kan det ikke kureres, og 
klamydia kan medføre at du ikke kan få børn. Hvis det 
gør ondt når du tisser, eller hvis du har udflåd eller sår på 
kønsorganerne, skal du tale med lægen.

Graviditet
Hvis du får en fast kæreste, kan lægen hjælpe jer med 
at finde den bedste prævention til jer. Inden I holder op 
med at bruge kondom, er det en god idé at blive testet 
for seksuelle sygdomme. 
Hvis du ikke ved om du er gravid, kan du købe en gravidi-
tetstest på apoteket eller i supermarkedet. De er nemme 
at bruge, og de giver dig svar med det samme. 
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Et rent værelse eller  
et rent helvede ...

Nogle gange er det nemmest at lade være ... Måske 
gider man ikke lige rydde op eller gøre rent, og nogle 
gange synes man ikke det er nødvendigt. Det er det 
måske heller ikke. Det er kun dig der kan afgøre det.

Der er faktisk fordele ved at rydde op og gøre rent. 
Man føler sig godt tilpas hvis der er styr på hvor ting 
er henne, og det er rart at vide at man ikke bor et sted 
hvor der er sundhedsskadeligt.

Der skal ikke så meget til. Og hvis det virker uoverskue-
ligt at gøre det hele på én gang, er det bedre at tage en 
smule ad gangen og fordele arbejdet over flere dage.

Mange har glæde af at lave en plan så de kan se hvor-
når der skal støvsuges, skiftes sengetøj og vaskes gulv. 
Og mange har glæde af et ringbind eller to til breve og 
vigtige papirer.

Rent og rart
I et støvet og snavset rum risikerer du allergi, og hvis 
du ikke lufter ud, kommer der let til at lugte træls og 
indelukket. Men der skal ikke meget til før det er rart at 
være inden døre.

Du behøver ikke så mange ting: Kost og fejebakke, 
gulvskrubbe, et par støveklude og gulvklude og en 
spand. Derudover skal du bruge opvaskemiddel og 
rengøringsmiddel til gulve, køkkenvask og toilet. 

En støvsuger er god at ha’, og hvis du ikke har en, kan 
du ofte finde dem på tilbud. Hvis du er heldig, kan du 
købe en brugt billigt.

• Gør rent når du synes det er nødvendigt, eller lav en 
plan så du får det hele med.

• Når du gør rent, er det en god idé at begynde med at 
støve af. Når støvet har lagt sig, kan du støvsuge og 
lufte ud.

• Bed dine venner stille skoene inden de går ind. Så 
slæber de ikke snavs med ind, og du behøver ikke 
gøre rent så tit.
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