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STARTBOLIGERNE
I AARHUS NORD

Har du brug for støtte og vejledning i forbindelse med at flytte i egen lejlighed?

Jane Ridderman
Christianen er ansat som

social vicevært. 
 
 
 

Boligerne er beliggende på
6 kollegier i Skejby/Vejlby i

det nordlige Aarhus 

Startboligerne er for unge
mellem 18 og 24 år, som

har brug for hjælp og støtte
i hverdagen 

Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plad 1-3, 1.th. 

8000 Aarhus C
Tlf. 86 13 21 66

E-mail: info@kollegiekontoret.dk

Den sociale vicevært
Jane Riddermann Christiansen

Skejby Centeret
Skelagervej 5-9, 1.

8200 Aarhus N
E-mail: jrc@kollegiekontoret.dk

 



 

DEN SOCIALE VICEVÆRT 

Jane Riddermann Christiansen er ansat som social vicevært. Hun har kontor i
Skejby Centeret og vil hjælpe med at skabe et godt hjem for dig. Hun kan

støtte, vejlede og rådgive dig. 
Jane kan også hjælpe med at planlægge aktiviteter, som styrker dit netværk

og dine sociale, faglige og personlige kompetencer. 

Startboligerne i Aarhus administreres af Kollegiekontoret i Aarhus.
I ansøgningsprocessen samarbejder Kollegiekontoret med Aarhus Kommune om at finde beboere til

startboligerne.

Du skal lære at bo for dig selv. Men den sociale vicevært er der for at hjælpe
med de ting, du har brug for - f.eks. hjælp til: 

at starte på og blive på en uddannelse, at få struktur på din hverdag,
at tage del i sociale sammenhænge

at tage kontakt til læge, sagsbehandler, studievejleder eller lignende. 

HJÆLP OG STØTTE



HVAD ER STARTBOLIGERNE
Startboligerne er for unge mellem 18 og 24 år, som har behov
for og interesse i at få en uddannelse eller arbejde, og som har

et ønske om at klare sig selv og tage aktivt del i samfundet. 
Vi anbefaler at de unge søger en startbolig, inden de fylder 23

år, så der er den fornødne tid til drage nytte af tilbuddet.  

Som beboer i en startbolig bor du i din egen lejlighed, men vi
forsøger at skabe et fællesskab med de andre beboere. Vi

arrangerer fællesmiddage og aktiviteter i og uden for
kollegieområdet. 

Boligerne er beliggende på
6 kollegier i Skejby/Vejlby i
det nordlige Aarhus relativt
tæt på Aarhus midtby.
Boligerne er beliggende tæt
på mange
uddannelsesinstitutioner,
busforbindelser og
butikker.

ALENE MEN SAMMEN



DU KAN
SØGE OM
STARTBOLIG,
HVIS:

DU ER MELLEM 18 OG 24
ÅR (VI ANBEFALER, DU
SØGER, INDEN DU
FYLDER 23) 
DU ØNSKER HJÆLP TIL
AT STRUKTURERE DIN
HVERDAG  
DU GERNE VIL
MODTAGE HJÆLP OG
SAMARBEJDE MED DEN
SOCIALE VICEVÆRT

HVIS DU VIL VIDE MERE:

Du kan få yderlige
information om
startboligerne hos:
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Kollegiekontoret i Aarhus

Den sociale vicevært, 
                   Jane Riddermann Christiansen


