Nyt kollegium

for enlige mødre og fædre
Forælderkollegiet på Elstarvej er navnet på et nyt
kollegie for enlige mødre og fædre under uddannelse.
Det er Forælder Fonden, der udbyder de 14 nybyggede
kollegieboliger på det gamle Grønttorv i Valby,
København.
De 14 kollegieboliger i åben plan har et privat
boligareal på mellem 54 m2 og 64 m2. Hver bolig har
eget køkken og bad.
Derudover har kollegiet et stort fællesrum med
køkken, egen tagterrasse og en lille have – samt flere
rum til fælles aktiviteter, hvor beboerne er med til at
beslutte, hvad de skal bruges til.

Formålet med boligerne er at skabe et fællesskab for enlige under
uddannelse og deres børn; et fællesskab, der kan understøtte børnenes
trivsel og forældrenes mulighed for gennemføre en uddannelse.
Det gamle Grønttorv er et nyt byudviklingsområde med
et stort antal boliger og en bypark under opførelse. Der
er kort til offentlig transport, og skole og
børneinstitution er i nærheden.
Huslejen ligger mellem 5.600 kr og 6.300 kr. om
måneden afhængigt af størrelsen på lejligheden. Hertil
kommer forbrug. Det er muligt at få individuel
boligstøtte til huslejen, alt efter indtægt.

Boligerne er klar til indflytning 15. december 2018.

TAK til Jette Parker, OAK Foundation
- som har bygget Forælder Fondens Kollegium på Grønttorvet.

Er du og dit barn/dine børn blandt de nye beboere?
Så skal du:
•

Være enlig forsørger med et barn (eller to små
børn) eller samværsforælder med mindst 5/9
ordning omkring samvær

•

Være i gang med en SU berettiget uddannelse og
have mindst et år tilbage af studietiden

•

Have lyst til at bo i et forpligtende fællesskab med
andre forældre og deres børn

•

Være indstillet på sammen med de andre
kommende beboere at opbygge et fælles netværk
for socialt samvær og støtte i hverdagen.

Er det noget for dig, skal du inden 20. okt. udfylde
formularen på www.foraelderfonden.dk/kollegiehuse ,
hvorpå vi kontakter dig.

Skynd dig at udfylde formularen på
foraelderfonden.dk/kollegiehuse - så kontakter vi dig

Forælder Fonden yder støtte til nødstedte enlige forældre, der står alene
med ansvaret for børn. Støtten ydes i form af rådgivning, netværk,
midlertidig bolig og/eller hjælp til uddannelse. Formålet er at hjælpe den
enlige forælder på fode, for dermed at sikre børnene en opvækst, hvor
overskud og positive forventninger igen er en del af hverdagen.

