
Ryhave Kollegiet
- Et kollegium for unge mødre med behov for støtte og vejled-
ning i hverdagen som studerende og som mor.

Aarhus Kommune 

Henvendelse:

Du er velkommen til at komme på besøg. Kontakt os for en aftale.

Ryhave Kollegiet, Børnecentret
Aarhus Kommune

Bispehavevej 1, stuen 8210 
Aarhus V
Tlf. 41 85 46 57 / 41 84 86 34



Hvad er Ryhave Kollegiet?
Ryhave kollegiet er et tilbud til unge kvinder under 30 år der er gravide eller bor 
alene med deres barn. Når man bor på Ryhave kollegiet skal man være i gang med 
en uddannelse eller være motiveret for at påbegynde et uddannelsesforløb.

Kollegiet er stedet med:

• Fokus på trivsel og uddannelse.
• Gode og trygge rammer for dig og dit barn.
• Netværk og fællesskab med andre unge mødre og deres børn.
• Støtte og vejledning i forhold til dit barn og til at være mor.
• Støtte og vejledning i forhold til at være under uddannelse.
• Samarbejde med Mødrehjælpen og Beskæftigelsesforvaltningen om sund-

hedspleje og uddannelse
• Mulighed for hjælp i forhold til lektier, økonomi og andre praktiske forhold.

Lejligheder og fælleslokaler
Kollegiet består af en opgang med 12 to-værelses lejligheder med eget køkken og bad 
samt fælleslokaler i stueetagen. Her er der bl.a. hygge- og legerum samt et fælles 
køkken der frit kan benyttes af familierne. Der er løbende tilbud om deltagelse i fælles 
planlagte aktiviteter i fællesskabet.

Hvem kan bo på Ryhave Kollegiet?
• Du er alene med dit barn eller gravid uden samlever.
• Du er under 30 år, når du flytter ind på kollegiet.
• Dit barn er under fire år, når du flytter ind på kollegiet.
• Du er motiveret for, i gang med eller skal starte på en uddannelse.
• Du vil gerne have støtte og vejledning i hverdagen til din rolle som mor og studerende.
• Du er interesseret i at dele studieliv og hverdag med andre unge mødre.

Husleje
Huslejen ligger på ca. kr. 6.700 om måneden før boligstøtte. Man  lejer sin lejlighed på 
kollegiet gennem Østjysk Bolig hvilket betyder, at man imens man bor på kollegiet 
optjener anciennitet på ventelisten ift. en evt. efterfølgende bolig hos boligforeningen




