
 
 
STØTTEKONTAKTGRUPPENS BOTILBUD APS  
                                  

   Nyhedsbrev 

FREDENSVEJ I HILLERØD. 

På Fredensvej har vi i løbet af sommeren forsøgt at lave en 
masse aktiviteter med de unge, for at styrke de gode oplevelser, 
relationen og arbejde med tilliden.  
 
Vi har bl.a. været på cykelture, eksperimentariet, café, stranden 
og fitnesscentret. Vi har holdt en sommerfest med de unge, 
hvor vi var på stranden, stod på sup boards og grillede. En 
oplevelse som bl.a. styrkede fællesskabet blandt de unge og 
lysten til mere.  
 

 
 

Lige nu er alle vores unge i en eller anden form for 
uddannelse/job/praktik.  
 
Hvordan øges motivationen for at udvikle de positive 
mestringsstrategier?  
 
Denne refleksion arbejder vi nysgerrigt og undersøgende med i 
personalegruppen på Fredensvej. Det er til tider en svær og 
kompleks samt dilemmafyldt størrelse. Men vi erfarer, at det 
ofte er, når vi gennem tid får opbygget gode relationer med de 
unge, der bygger på bl.a. gode oplevelser, lytning og 
anerkendelse, at der kommer åbninger.  
 
 
 

 
 
 
 

BUDGET 2018 

I forbindelse med udarbejdelse 

af budget for 2018, kan vi glæde 

vores samarbejdspartnere med,  

at opholdsbetalingen på alle 

vores botilbud, hverken stiger 

eller reguleres pr. 1. januar 

2018. Den pris, der betales nu, 

vil derved være uændret i det 

nye år. 

 

 

Ledige pladser: 

Fredensvej 1 ledig plads 

Birkelund 1 ledig plads 

 

Fredensvej 

 

 

 

 

 

 

 

Fredensvej 



 
 
Når tilliden opleves tilstede, bliver det muligt at nå længere ind i/bag de unges 
historier og håb. På denne måde åbner vi op for, at de unge sammen med os, får 
sat ord på håb og ønsker for nogle mål.  
Når de unge kan fremsige et ægte ønske om et mål, er der mulighed for at arbejde 
med målet og formålet. Det fremmer muligheden for arbejdet med motivationen.  

 
 

- Vi arbejder videre med 
motivationen ☺   

 

 

 

 

MEJERIVEJ 

Vi har haft en rigtig hyggelig sensommer på Mejerivej. 

Vi har haft stor glæde af de mange frugttræer i vores "gamle have", så der er blevet spist æbler og 
blommer i alle mulige former for bagværk!! 

Flere af beboerne har haft travlt med mange gøremål, en er i gang med at male de flotteste billeder, 
som hun/vi på et tidspunkt håber på kan blive udstillet. En anden beboer er blevet mormor for første 
gang, og har besøgt den stolte datter og skønne barnebarn. 

En tredje beboer har fulgt Slangerup Speedway (som han er sponsor for) hele sommeren, afsluttende 
med en spændende finale på Slangerup speedway center sidst i september, hvor det blev til flotte 
bronzemedaljer. Den pågældende beboer overværede finalen på nærmeste hold. 

Endelig har en beboer været i Jylland og på Fyn, sammen med 
en medarbejder, for at se på en hest, som den pågældende 
har fået mulighed for at købe. 

Vi håber på at få hesten over til Sjælland i løbet af oktober 
måned, så den kan blive opstallet i Jægerspris. 

På medarbejder fronten har vi holdt møde med F-ACT teamet i 
Frederikssund for at få et tætter samarbejde med distrikts 
psykiatrien fremadrettet, til gavn for beboerne. Vi har aftalt at 
holde møder med F-ACT teamet regelmæssig fremover. 

Vi har fastansat Søren (tidligere fast vikar) på Mejerivej, da en anden medarbejder er gået ned i tid. Vi 
har også ansat en ny tilkaldevikar som hedder Heidi. 



 

BAKKELY 

 

Der har været afholdt sensommerfest på Bakkely, hvor alle beboere i de respektive 

teams og deres pårørende blev inviteret.  

Der var mange som valgte at deltage i arrangementet som strakte sig over 4 time og bød på 

sommermad, hygge og sociale aktiviteter. Flere af beboerne fik besøg af både forældre og søskende.  

 

Det hele foregik i Bakkelys baghave og der var sat et 

stort partytelt op i tilfælde af, at vejret ikke holdt tørt. Vi 

var dog heldige med vejret, og aktiviteter i form af 

bueskydning, dåsekast samt en flødebolle-

kastemaskine, hvilket fik smilene frem og der var en 

rigtig god stemning mellem beboere, familier og 

personale. Alt i alt et vellykket arrangement, som 

mange af de pårørende sagde, at de gerne ville 

komme til igen til næste år. 

 

Beboeren fra 13 B har været på sommerferie i Jylland med personalet. Den første dag tog de til 

Esbjerg, hvor de bl.a. besøgte de store statuer ”mennesker ved havet”, og gik en tur i byen. Næste 

dag, tog de videre til Rømø, hvor de både nød naturen og et ophold i et wellness center. De sidste 2 

dage de tjekkede ind på en gammel hyggelig kro i Aabenraa og tog over grænsen til Tyskland, hvor 

de spiste god mad og shoppede. 

 

BIRKELUND  
 

 

Det har været en dejlig sommer på Birkelund. Vi har benyttet os meget af vores udendørs faciliteter 

og hyggekroge.  

Der har også været ture/ aktiviteter ud af huset. Blandt andet tur i biografen, tur til Kronborg, tur til 

Explanetariet og mange gåture til vandet.  

 



Vi har sendt 2 beboere videre i egen bolig. Dette har været en god proces, og vi 

ønsker begge beboere al muligt held og lykke.  

 

Stort set alle vores beboere er nu i en form for aktivitetstilbud via UU vejledningen 

Halsnæs kommune. Det er vi og ikke mindst den enkelte beboer stolte af. Vi 

oplever en stolthed, tilfredsheds følelse og voksende selvværdsfølelse hos 

beboerne. De føler sig knyttet til et fællesskab samt det at gøre nytte et sted.  

 

Vi arbejder fortsat på at træne og udvikle den enkelte beboer til at blive mere selvstændig og 

hele tiden med øje på, at målet på sigt er at komme i egen bolig.  

Ligeledes støtter vi, alt hvad vi kan i forhold til, at hver enkelt beboer "passer" sit 

aktivitetstilbud.  

 

I Næstkommende periode vil vi også have fokus på beboernes forståelse og ansvarsfølelse overfor 

egen medicin håndtering.  

 

Der har været afholdt beboermøder og et af ønskerne fra beboerne, er at der spares op til en ferie 

(start 2018) Dette vil vi støtte op om og nedsætte et ferieudvalg, som i fællesskab skal stå for 

planlægning mm.  

Et andet ønske har været en juleindkøbstur til Kbh.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

STØTTEKONTAKTGRUPPEN 

ØNSKER ALLE ET DEJLIGT EFTERÅR 


