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1. Mål- og aldersgruppe 
 

”JUMP” retter sig mod unge fra 18 år.1 
 
Målgruppen omfatter unge, som: 
 

• Har psykiatriske vanskeligheder 
• Har en hjerneorganisk dysfunktion 
• Er kontaktsvage med sociale og/eller emotionelle 

vanskeligheder 
• Er sent udviklede. 
 

2. Lovgrundlag Lov om social service § 67 stk. 2 – børn og unge med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne. 
 

3. Kerneydelse 
 

”JUMPs” formål er at afklare og etablere den unge i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse. Det sker konkret ved: 
 

• Mulighed for en individuelt tilrettelagt praktik (evt. 
flere) med løbende opfølgning  

• Praktikforløben som led i en arbejdsevneafklaring 
• Støtte til kontakt til forvaltning og koordinering af 

samarbejdet med jobcenteret og andre 
samarbejdspartnere. 

 
Medarbejderne i JUMP har en særlig viden omkring de unges 
komplekse vanskeligheder. På de ugentlige ”JUMP-aftener”, 
hvor de unge spiser sammen, er der også fokus deres 
beskæftigelse og uddannelse. 
 

4. Takst  
 

 
Takst: kr. 259 pr. døgn (P/L 2015) 
 
Der opkræves for indskrevne kalenderdage 
 

5. Afdelinger og pladser  ”JUMP” (Job og Unge Matching Program) er et dagtilbud og 
organisatorisk en del af afdelingen ”Bogruppen”. ”Jump”s 
formål er at afklare og etablere de unge omkring 
beskæftigelse. ”Jump” er beliggende Jernaldervej 265, 2th., 
8220 Brabrand Tlf.: 7847 8691. Der er 8 pladser. 
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6. Muligheder for tilkøb 
 

 

 

                                                
1
 Dagbeskæftigelsestilbuddet kan tilbydes de børn og unge på institutionen, som kommunen ikke kan tilbyde enten et 
eksternt skole- eller et eksternt dagbeskæftigelsestilbud.  
 
Døgntaksterne på døgninstitutionsområdet for børn og unge er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at de 
indskrevne børn og unge modtager et eksternt skole- eller eksternt dagbeskæftigelsestilbud.  
 
Dagpladserne og taksten herfor er derfor en kompensation, som følge af et manglende eksternt skole- eller eksternt 
dagbeskæftigelsestilbud. 
 

Udgifterne til dagpladserne er således at betragte som en del af opholdet på døgninstitution og konteres som en del at 

døgnopholdet. 
 


