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Nyhedsbrev 
ÅMOSEN - HILLERØD 

Opstart på Åmosen har været og er stadig i proces. De første beboere 

flyttede ind i april/maj. Der er stadig to ledige pladser på Åmosen.  

Her i opstarten har der været fokus på, at alle beboere falder godt til 

i huset, således at der bliver dannet nogle gode relationer og 

fællesskab mellem personale og beboere, og beboerne imellem, så 

alle føler sig trygge i de nye omgivelser. Sommerferien står for døren 

og nogle beboere skal på ferie med pårørende, andre skal ikke. Vi vil 

derfor forsøge at skabe og planlægge nogle gode, sjove og rare 

aktiviteter for de beboere, som er på bostedet hele sommeren. 

På personaledelen, har det været en god proces og alle er blevet taget 

godt imod. Nye medarbejdere er kommet til og andre er fulgt med 

beboere fra andre afdelinger. Alle har været yderst fleksible og klar 

på at give en ekstra hånd med for at få huset op at stå og få tingene 

til at fungere.  

Vi er endvidere i fuld gang med at indrette huset, så det bliver 

hyggeligt og hjemligt. Efter sommerferien kommer vi til at bruge tid 

og fokus på vores fælles pædagogiske tilgange og dokumentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fælles Fisketur 
 

Vi har for første gang - og 

med stor succes, afholdt 

fællestur på tværs af vores 

botilbud.  

 

Beboere fra Mejerivej, 

Bakkely og Birkelund var 

ude og fange torsk på en 

fiskekutter.  

En af beboerne har 

efterfølgende skrevet: 

 
”Hej Mads og Tom og andre 

ansvarlige initiativtagere til 

vores fisketur. 

 

Vil bare sige, at det var 

smadder berigende og en god 

livsoplevelse jeg havde i går, 

da jeg for første gang var på 

en fiskekutter. 

Det er vildt hyggeligt og 

meget rart med sådanne ture, 

hvor man kommer lidt væk 

fra sin dagligdag, som kan 

være meget præget af psykisk 

sygdom. Så får man et lille 

pust og bliver endnu mere 

glad igen. Så tak for det.” 
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BIRKELUND - ØLSTED 
Birkelund har fået ny daglig leder, Lise Møller, som havde første 

arbejdsdag d. 1. marts. Lise har fået en god modtagelse, og hendes 

første indtryk er, at Birkelund er rart sted at være, med en god 

ånd og ikke mindst god humor. Alle synes at være glad for 

hinanden, og der bliver talt om de ting som er svære.  

To medarbejdere har siden sidst bestået eksamen i Aart, som har 

fokus på sociale vanskeligheder og træning i nye færdigheder. 

Hensigten er, at det skal køre som et forløb med de beboere vi kan 

motivere hertil, samt at de værktøjer, som er egnet for det, bliver 

implementeret i personalegruppen og blandt beboerne som 

daglige redskaber. Det kan være svært at bo så tæt på hinanden, 

selvom der er et godt fællesskab – så vi tager udgangspunkt i det 

der rør sig i gruppen, og arbejder med de sociale færdigheder, 

som også er nødvendige ressourcer, når man skal være en del af 

en arbejdsplads eller i det hele taget bevæger sig rundt i verden.  

Vi har en fælles dag ud af huset i weekenden, hvor vi tager til de 

nærmeste byer for at handle og går ture. Det kan være 

uoverkommelig for nogen bare at tage en tur til Hillerød, derfor 

er det godt at øve.  

Ellers er der fortsat fokus på dagsstrukturen, som det bærende 

element i at øve sig i at klare en dagligdag med rengøring, indkøb 

og madlavning. Og så er vejret endelig med os, og vi rykker mere 

og mere i haven. En af beboerne har købt en kanin, som der laves 

løbegård til. Der forspires, ryddes op og ordnes, og tanker om 

høns og hønsehus tager form.  

Masser af frisk luft og sol er indtil videre planerne for denne 

sommer, ikke mindst med lange aftener og bål i haven. 

 

Vi har en ledig plads på Birkelund! 

 

Støttekontaktgruppen 

er nu opdelt i to 

afdelinger og fremgår 

to stede på 

tilbudsportalen 

 
Under 

Støttekontaktgruppens 

Botilbud ApS har vi 

Fredensvej, Birkelund og 

Mejerivej. Målgruppen på 

disse botilbud er borgere 

inden for psykiatrien. 

 

Under 

Støttekontaktgruppens 

Botilbud afd.2 ApS har vi 

Bakkely og Åmosen. 

Målgruppen er her borgere 

med udviklingshæmning og 

udviklingsforstyrrelse.  

 

I kan læse mere om de 

enkelte botilbud på vores 

hjemmeside www.skgr.dk 
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MEJERIVEJ - SKIBBY 

Vi har fået en ny beboer i april måned - et stor velkommen til 
ham. 

Vi er også kommet godt i gang med udendørs aktiviteter, 
grillen er gjort klar, der er købt nye havemøbler til terrassen 
og vores 2 nye cykler står klar til at blive luftet. Vi har på vores 
husmøde i starten af april måned aftalt en pinsetur til Bakken, 
og i juni måned skal vi til Ballerup og køre gokart, hvor  vi skal 
have afgjort vores årlige mesterskab i gokart. 

I øjeblikket har vi 2 studerende Ann Sophie (som også er vikar 
på Mejerivej) og Anja. De snakker bl.a. med beboerne om, 
hvordan det opleves at bo på Mejerivej, og om de føler, at de 
bliver inddraget i hverdagen. Det er deres sidste opgave (BA-
projektet) inden de forhåbentlig begge bliver færdige som 
pædagoger sidst i juni måned. 

En medarbejder på Mejerivej har modtaget en smuk buket 
blomster fra en af vores beboer, som tak for hendes hjælp i 
forbindelse med, at han er blevet tildelt førtidspension. 

Vi nydt det gode vejr i hele maj måned. Vi har været til 
Åbent hus hos vores "naboer" på Svanholm gods" som 
fejrede deres 40 års fødselsdag. Vi har også besøgt 
Nordsjællands fuglepark ved Esrum, hvor en af vores beboer 
tidligere har været i praktik. Et besøg vi varmt kan anbefale 
de øvrige bosteder. 

Endelig ser vi alle frem til at skulle deltage i Vig festivalen 
den 12. 13. og 14. juli. 

Rigtig god sommer til alle i Støttekontaktgruppen fra alle os 
på Mejerivej." 

 

 

 

 

Temadag 

15. maj afholdt vi temadag for 

alle medarbejdere i 

Støttekontaktgruppen.  

Det var en hyggelig dag, hvor vi 

mødes på tværs af husene.  

 

Vi startede med et oplæg ved 

Flemming Trap Højer om 

socialtilsynets krav og 

forventninger ved tilsynsbesøg.   

Herefter arbejdede vi videre 

med KRAP. Vi havde bl.a. fokus 

på, hvordan vi arbejder 

anerkendende og 

ressourcefokuseret i hverdagen. 

Vi arbejdede også med flere af 

de kognitive modeller, som er 

en del KRAP.  

 

Vi rundede dagen af med et 

underholdende foredrag 

om ”doven energi”, som gør op 

med forestillingen om, at vi kun 

kan opnå de bedste resultater, 

ved at løbe afsted i højt tempo. 
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FREDENSVEJ – HILLERØD 

Vi har haft fokus på medinddragelse og fællesskab for borgerne.  

Vi har fået opbygget en god struktur for mere borgerinddragelse, 

Bl.a. ved at holde ugentlige beboermøder. Dette gøres i forbindelse 

med en fællesspisning. Der laves dagsorden, hvor alle har mulighed 

for at skrive punkter på. Der styres en god tone og dialog, skrives 

referat som sættes i en beboer mappe. Beboerne oplever at blive 

taget alvorligt, og at alle har en stemme til mødet. Vi oplever nu, at 

der kommer ønsker, ideer samt konstruktiv kritik.  

Vi har været på flere ture, hvor alle beboerne er inviteret. Dette for 

at styrke de gode oplevelser sammen, gruppedynamikken og med 

mulighed for at øve sociale interventioner.  

Vi har været på stranden, i slotsparken, på sandskulptur-udstilling.  

Vi har været på klatre-kursus og haft den traditionsrige 

påskefrokost, hvor beboerne også bidrager flittigt.  

 

En beboer er god til at fotografere, så han har taget fotos af nogle af 

aktiviteterne. Disse er hængt op i fællesstuen.  

Gode minder, der giver anledning til at styrke de positive 

fortællinger.  

 

Fagligt har vi bl.a. fokus på at arbejde med vores borgermodel. En 

metode hvor vi sikrer at komme omkring alle indikatorer fra 

kvalitetsmodellen fra det sociale tilsyn. 

 

For at styrke den fælles viden, har vi alle været  

på kursus i psykiatri og diagnoser hos Psykiatri-fonden.      

 

Vi har taget afsked med en borger, som nu er flyttet i egen bolig med 

minimal støtte.   

 

Pt. er der en ledig plads på Fredensvejs.   

   

Lederseminar 
 

3. – 4. maj var  

ledergruppen på  

lederseminar, hvor vi bl.a. 

diskuterede, hvorledes 

Støttekontaktgruppen  

fremover skal arbejde med 

resultatdokumentation.  

 

Ledergruppen ønsker, at vi 

i fremtiden har fokus på,  

hvordan og i hvilken grad 

de valgte pædagogiske  

metoder bidrager til 

opnåelse af de enkelte  

beboeres indsatsmål  

og delmål. 

 

Vi havde oplæg med  

Flemming Trap Højer og  

skal nu arbejde videre i 

ledergruppen, så vi finder  

en form, der passer til 

Støttekontaktgruppes  

øvrige dokumentation. 
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BAKKELY – HILLERØD 
Sommeren er, som i resten af landet, kommet til Bakkely 

og solen nydes ude på terrassen og i forbindelse med de 

daglige gåture med beboerne.  

Der er flyttet en ny beboer ind på Bakkely. Der bor nu 2 

unge kvinder i lejligheden i 13B og 7 unge mænd i 13A. Alle 

pladser er dermed optaget.  

Der er fortsat fokus på opbygning af relationer internt på 

Bakkely, men socialiseringen spreder sig også ud til 

omverdenen, idet flere beboere har ønsket at møde andre 

unge mennesker af det modsatte køn, med tilsvarende 

udfordringer. De unge er bl.a. blevet fulgt til klubber, 

cafeer og dansebarer og enkelte har fået oprettet en profil 

på en særlig handicapdating side. Derudover møder de 

unge andre i det omfang, at de er i beskyttet beskæftigelse, 

går på STU eller dyrker idræt i fritiden.  

Der er godt gang i planlægningen af sommeren mht. 

Sommerferietur og deltagelse i diverse musikfestivaler for 

målgruppen. 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

Støttekontaktgruppen 

ønsker alle en 

god sommer! 

 

Der er indhentet samtykke fra beboere 

i forbindelse med brug af billeder fra fisketuren. 

 


