
RÅT&GODT
- ET VÆRKSTED I 
UDVIKLING 

CHRISTIAN HELWEG, DAGLIG LEDER 



HVORDAN OPSTOD IDEEN TIL RÅT&GODT? 

• Innovation og iværksætteri

• Økonomi, kommunikation, ledelse og HR 

• Iværksætteruddannelse 

• Brænder for at hjælpe andre 

• Udfordringer i samfundet 

• Et behov



FORMÅL OG SOCIALE ASPEKTER 

• Klargøre og ruste de unge til job eller uddannelse 

• Styrke de unge social og faglige kompetencer 

• Motivere og inddrage de unge i arbejde 

• Følelsen af at gøre nytte og bidrage til samfundet 

• Øge de unges selvstændighed og livskvalitet 

• Minimere samfundets omkostninger på sigt
- Plant et frø



RAMMERNE OG BELIGGENHEDEN 

• Gamle rustikke lokaler 

• 190 m2 stort produktionslokale 

• 350 meter fra Aalborg busterminal 

• Mulighed for udvidelse 

• Andre virksomheder i bygningerne 

• Den røde tråd 

Et værksted i 

udvikling 



BILLEDER AF STEDET 







RÅT&GODTS PRODUKTER 
• Materielle produkter 

• Pædagogisk arbejde 

• Foredrag oplæg



MARTRIELLE PRODUKTER 

• Brugsgenstande, inventar, projekter for firmaer og 

specialønsker.

• Alt lavet af genbrugsmaterialer  



PÆDAGOGISK ARBEJDE 

• Arbejde med de unge foregår i et arbejdsmiljø, hvor de 

unge mødes i øjenhøjde, med en anerkendende tilgang 

og hjerterum. 

• Giver mennesker og materialer en chance til 



INSTITUTIONER/KOMMUNER – SKOLE/VIRKSOMHEDER

Råt&Godt
Et værksted i 

udvikling 



RÅT&GODT ER MERE END BARE…

Dagtilbud 

• Dagtilbud for unge, udslusning for ældre, praktikanter, 

fleksjobber, løntilskud og frivillighed 

Undervisning

• Kurser, oplæg, foredrag, inspirationsaftener, åbent 

værksted og ADL

Sociale og faglige arrangementer 

• Virksomhedsbesøg, koncerter, udflugter, events, messer, 

sport, ferie



RÅT&GODTS KUNDER OG 
SAMARBEJDSPARTNERE Målgruppe 

• Hvem er Råt&Godts målgruppe?

Kunder: 

• Private, virksomheder og instituioner. 

• Friis, Kongres og kulturcenter Aalborg,, kunsten Aalborg, Nordkraft,  

Aalborg kommune, Hjørring kommune, Cafeer, bostedet, 

ungdomsklubber, 

Samarbejdspartnere

• IKEA, Dansk Røde Kors, Kaffé Fair, Uniscrap, PMU, Hustømrerne, Kunsten 

Aalborg, AVV Hjørring,  Alt mulig ragelses manden. 

• IKEA, Techcollege, Uddannelseshuset, Hustømrerne, Jem & Fix



INDKOMSTFORDELING 

Dagtilbuddet dækker: 

• Faste omkostninger, husleje, forsikring, bil, lønninger 

• Vedligeholdelse og markedsføring af Råt&Godt. 

Hvorfor er vi socialøkonomiske? 

Salget af produktion dækker: 

• Materialebrug

• Mad, cykelslanger mm.

• Udvikling af Råt&Godt

• Sociale og faglige arrangementer 







HELHEDSLØSNING



SALGSKANALER 

• Facebook 

• Instagram

• Hjemmesiden 

• Værkstedet 

• Udstillinger 



MULIGHEDER OG FREMTIDSPLANER 

• Nye kreative afdelinger 

• Udbygning 

• Udlejning af lokalerne

• Projekter 

• Restaurant 



VI ØNSKER SPARRING OG 
HJÆLP TIL: 

• Erfaring og vidensdeling 

• Inspiration/tiltag/udvikling 

• Søge midler/fonde/puljer 

• Sprede budskabet 

• Andre input



SPØRGSMÅL?  

Kontakt: 

• Facebook – Råt&Godt

• Instagram – Raatoggodt

• Mail: kontakt@raatoggodt.dk

• Tlf: 60827606










