
Nyhedsbrev
Støttekontaktgruppens botilbud

Nyt fra Hovedkontoret:

Grundet pladsmangel på Lokesvej er Støttekontaktgruppens

hovedkontor flyttet til kontorfællesskab på Krakasvej 17, 3400 Hillerød.

Vores e-mailadresser og telefonnumre er uændrede.

Hen over sommeren har vi sagt farvel til Gitte Olsson (daglig leder af

Karlebo Hus 2 og Hus 3) og Lise Møller (daglig leder af Bakkely). I den

forbindelse har Claus Toftekær skiftet kontorstolen ud fra Bakkely til

Karlebo Hus 2. Claus er således fra 1. august daglig leder af Karlebo

Hus 1 og Karlebo Hus 2. Derudover har vi ansat tre nye og kompetente

ledere som vi glæder os meget til at arbejde.

1. august startede Jonas Kock som daglig leder af Karlebo Hus 3 og

aktivitetstilbuddet Søhuset. 1. september startede Christian Skovgaard

som daglig leder af Bakkely og 1. oktober startede Naja Sewohl som

daglig leder af Birkelund. Se kontaktoplysninger under de respektive

botilbud.

Som noget nyt har vi valgt at oprette en HR-stilling, hvor vi har ansat

Maria Langberg. Vi har igennem en årrække brugt Maria som ekstern

supervisor og været glade for samarbejdet. Med den nyoprettet stilling

ønsker vi bl.a. at have mere fokus på sagssupervision i forhold til

beboeren, samt trivsel og samarbejde i personalegrupperne.

Bakkely

En lidt anderledes sommer er gået, en sommer hvor det har været

muligt at være sammen på tværs af huset og med familie og venner.

Alle vores beboere har nydt de aftagende Corona restriktioner og

fundet sammen omkring udelivet og aktiviteterne.

Der har været tilbud om 1-2 aktiviteter om ugen hen over sommeren.

Små aktiviteter som gå ture ved vandet, i skoven og omkring Slotssøen,

bål og spil i haven. Større aktiviteter som Tivoli og éndags-tur til

Tyskland. Alle med hver beboers individuelle plan for turen. At turene

har været rammesat med forudsigelighed og planlagt til hvert enkelt

beboers behov og ønsker, har givet stor tilslutning til turene med

positive tilbagemeldinger.

Fælles for sommers aktiviteter har været træning af sociale

kompetencer og et styrket sammenhold og relationer i beboergruppen.

Alle har taget godt imod vores nye beboer som flyttede ind i huset 1.

april.

2 beboere siger efter 4 år snart farvel, begge er indstillet til egen bolig i

Helsingør. Lidt vemodigt for huset, men den største tilfredsstillelse for

begge, at de er kommet i mål med deres indsatser og nu er klar til at

stå på egne ben.

Kontakt hovedkontoret:

Direktør
Mads Cramer
Tlf: 20166080
Mads@botilbud.skgr.dk

Chef for visitation, 
kvalitet og udvikling
Henriette Salmon
Tlf: 25502424
Henriette@botilbud.skgr.
dk

Sikker mail: 
administration@botilbud.
skgr.dk

https://skgr.dk/
mailto:Henriette@botilbud.skgr.dk
mailto:administration@botilbud.skgr.dk
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Kontakt Bakkely:

Gl. Frederiksborgvej 13, 
Ny Hammersholt 3400 
Hillerød
bakkely@botilbud.skgr.dk

Daglig leder 

Christian Skovgaard
Tlf: 60849469
Christian@botilbud.skgr.dk

En beboer har holdt sin 30 års fødselsdag. En stor dag og fest som har

været rykket fra sidste år. Temaet var Grease, hvor bordpynt, musik og

udsmykning gav inspiration til 50’er Disco fest. Selv personalet mødte

udklædte til fest i Pink Lady kostumer, som sammen med andre

udklædte gæster, dannede ramme om en sjov og mindeværdig 30 års

fødselsdag.

Sommeren har også budt på fornyelser i huset. Køkkenet er blevet

udskiftet og vi har fået nye møbler i stuen, samt en ny 9 personers

bus. Aktivitetsrummet blevet installeret med internet, gamer-

computere, ekstra harddisk og lange borde, som skal danne ramme

for et længe ønsket lan-party.

Der var, traditionen tro, inviteret til pårørende havefest sidst i

september. I år blev maden leveret af en food truck, som parkerede i

gårdhaven, hvorfra der blev langet flæskestegssandwich, burger og

pølser over disken. Haven inviterede til sjov og spil med flødebolle-

kaste maskine, popcornmaskine og slush ice.

Vi har sagt farvel til husets leder igennem 4 år og sagt velkommen til

Christian 1. september.

Birkelund

På Birkelund har vi henover sommeren nydt varmen på terrassen, og

når det har været for meget, i pavillonen i baghaven. Der har været

ture til vandet og på fiskerestaurant i Gilleleje, cykling i skovene

omkring os og gåture til og rundt omkring slottet.

Flere beboere har holdt sommerferie hjemme hos deres familier,

enkelte har været på tur med venner eller familien sydpå. Alle

beboere på Birkelund er nu vaccineret mod Corona – det giver en

tryghed i hverdagen og i forhold til rejser indenlands og udenlands.

Der har hen over sommeren været en let udskiftning af beboere, da

der har været borgere som var klar til at komme i tilbud med mindre

indsatser. Til november udvider vi med 4 pladser på Fredensvej, og

dermed nye beboere og mere personale. 1. oktober sagde vi

velkommen til vores nye daglig leder Naja Sewohl.

Det betyder, at Birkelund på nogen områder starter på ny, men

selvfølgelig med udgangspunkt i det gamle som virker. Der vil være

ekstra fokus på beboermøder og at den gode kultur forsætter. Der er

planlagt en sommerhustur i efteråret, for at samle beboerne med

gode oplevelser, samtidig lærer de nye ansatte beboerne bedre at

kende.

Kontakt Birkelund

Åmosevej 19
3400 Hillerød
birkelund@botilbud.skgr.dk

Daglig leder

Naja Sewohl
naja@botilbud.skgr.dk

https://skgr.dk/
mailto:birkelund@botilbud.skgr.dk
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Kontakt Karlebo Hus 1 
og Hus 2

Avderødvej 42, 2980 
Kokkedal
karlebo1@botilbud.sk
gr.dk

Daglig leder af hus 1 
og 2:

Claus Toftekær 
Tlf: 25815000
Claus@botilbud.skgr.dk

Vi har i den kommende tid fokus på kurser/ uddanne vores personale i

vredeshåndtering, samt deltagelse i psykiatridage hos psykiatrifonden.

Det vil være skizofreni, skizotypi og recovery, som er i centrum for de to

dages kursus, hvor halvdelen af personalet deltager.

Ellers er hverdagen således at alle borgere har dagtilbud, enten er de i

jobafklaring ved praktikker eller i uddannelse, klapjob eller beskyttet

beskæftigelse. Beboerne danner nye gode netværk, de har positive

oplevelser omkring deres kunnen og at det de gør har en værdi – alt dette

ting som ligger til grund for deres succes i videre forløb i egne boliger.

Karlebo Hus 1

8 ud af 9 pladser er optaget og det forventes at den sidste plads bliver
optaget fra November. Vi har ansat 2 nye medarbejdere, Mette og Marie
som er startet 1. Oktober.
I august var Hus 1 på koloni til Lalandia, som de selv havde valgt.
Vandland mm. var et stort hit for beboerne ligesom der var udflugter til
andre forlystelser i området.

Karlebo Hus 2

Alle 10 pladser er optaget fra 1. september, hvor vi har taget imod en ny
beboer. Der er startet en ny medarbejder, Magnus, d. 1. Oktober. Claus
Toftekær er startet som ny leder i Hus 2 efter Gitte stoppede. Claus har
tidligere været leder på Bakkely og Hus 1 og vil fremover være leder i
Karlebo Hus 1 og 2.

D. 25. September havde vi inviteret beboere og pårørende til sommerfest
med god mad og sjove aktiviteter. Vi havde en dejlig dag med godt vejr til
at være ude i. Vi er glade for at kunne samles igen efter lang tid med
Corona restriktioner.

https://skgr.dk/
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Karlebo Hus 3

I hus 3 er vi gået i gang med en rolig men sikker udvikling af vores tilbud.
Vi skynder os langsomt for at sikre, at alle er med både borgere,
samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi har fokus på den enkelte borger
og igennem den nærmeste tid vil hver enkelt borger have en mere
udførlig udviklingsplan med mål, der kan overføres direkte til en hverdag
med mening og indhold. Det er her vigtigt at understrege, at der i
forvejen er lavet godt arbejde med diverse planer. Vores ønske er dog at
gøre målene til en integreret del af vores hverdag, hvor vi arbejder
dynamisk med dem, og hvor vi hele tiden forpligter hinanden på at
evaluere på dem til hvert eneste p-møde. Det er en tidkrævende proces,
men vi ønsker at skabe en praksis, hvor vi ser flere af de blinde vinkler og
bliver mere bevidste på at skabe kvalitet.

Vi er også i gang med at gøre vores fysiske rammer mere attraktive, og
her tænker vi meget i at få skabt et tilbud, der er bedre til at skabe
fællesskab i alt slags vejr og som kan rumme alle vores borgere.
Vi glæder os til at vise det frem, når vi når i mål. Vi vil meget gerne skabe
et bedre leben på vores fællesarealer og samtidig med, at vi bygger lidt
til, vil vi sammen med borgerne gøre det hjemligt og velkomment.

Aktivitettilbudet Søhuset

Det er en spændende tid for Søhuset. Hver dag og hvert møde er en
stund, hvor vi bygger endnu mere på vores allerede fantastiske tilbud.
Vores §104 tilbud fungerer allerede rigtig godt, og vores brugere bliver
mødt med en spændende og alsidig hverdag blandt dyr og flot natur. Vi
arbejder koncentreret på at blive dygtigere på vores §103, og her
arbejder vi på tilbud indenfor forskellige områder, der indeholder flere
forskellige jobs. Vi er ikke helt i mål med de præcise navne og indhold,
men vi kommer f.eks. til at have en masse grønne job med havearbejde,
gartner jobs, skovbrug osv. Det er vigtigt for os, at alle de jobs vi skaber,
giver mening for borgeren for at skabe en naturlig værdighed og
troværdighed i hverdagen. Til næste sommer vil det eksempelvis ikke
være helt utænkeligt, at vi vil kunne spise grøntsager dyrket omkring
Karlebo.

Vi ønsker alle et dejligt efterår og ser frem til et fortsat godt 
samarbejde med!

Kontakt Karlebo Hus 3 og 
Søhuset

Avderødvej 42, 2680 
Kokkedal
karlebo3@botilbud.skgr.dk

Daglig leder af Hus 3 og 
Søhuset:

Jonas Kornerup-koch
Tlf: 2238 0350 
Jonas@botilbud.skgr.dk

https://skgr.dk/
mailto:karlebo3@botilbud.skgr.dk
mailto:jonas@skgr.dk

