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NYT FRA HOVEDKONTORET
Af Henriette Salmon

Botilbuddet Karlebo Hus 2 er udvidet med en plads, så de nu er
godkendt til 11 §107 pladser.
Botilbuddet Karlebo Hus 3 er udvidet med 2 pladser, så de nu er
godkendt til 9 flekspladser §107/108. 
Søhusets 10 pladser er ændret, så alle pladser nu er flekspladser
§103/104.
Ølsted er nu godkendt til 5 §107 pladser og 4 §108 pladser. 
Vi har p.t. ledige pladser på Birkelund, i Ølsted og i
aktivitetstilbuddet Søhuset - se mere på side 2.

Som altid har vi gang i mange nye aktiviteter og projekter i
Støttekontaktgruppen, som vi gerne vil dele med jer her i nyhedsbrevet.

På organisatorisk plan har vi i 2021 og 2022 fokus på at optimere og
modernisere vores IT-systemer, og som nogen måske har bemærket, så
har vi fået ny hjemmeside. Vi arbejder fortsat på den endelige
finpudsning og håber, at I finder den brugervenlig og nem at navigere
rundt i.  
Fra december har vi implementeret PLEO som er et værktøj til
udgiftshåndtering, og som gerne skulle gøre processen både nemmere
og mere sikker for både personale, ledere og bogholder. 
I løbet af foråret har vi planer om at udskifte vores vagtplanssystem -
igen med det formål at gøre vagtplanlægning og timeregnskab
nemmere og mere sikker for alle parter. Det kræver som altid tid og
tålmodighed med nye systemer, men vi klør på og har en forventning
om at det bliver rigtig godt!
I februar og marts afholder vi bl.a. førstehjælpskurser for alle
medarbejdere, som ikke allerede har opdaterede kurser. 

Udvidelser, ændringer og ledige pladser

Vi ser frem til et år med forhåbentlig færre restriktioner og dermed
bedre mulighed for at deltage i diverse aktiviteter med beboerne samt
sociale arrangementer og kursusaktivitet for medarbejderne. 



BAKKELY

Efterår og vinter 2021 
Vinteren har for alvor ramt vores hyggelige hus på Bakkely. Den sidste tid har budt på mange smukke,
sjove og festlige oplevelser. 

I starten af september måned var Bakkely på koloni i Marielyst, hvor de fleste beboere hyggede sig med
spil, solstråler og hinandens selskab. Sammenholdet i beboergruppen blev styrket yderligere, og gruppen
har profiteret af at være sammen i andre omgivelser.

På trods af nedlukninger har Bakkely været på en fornøjelig god tur i Tivoli. Aktiviteterne var endnu engang
planlagt og designet til den enkelte, hvilket skabte stor entusiasme blandt beboerne. De havde en
vidunderlig tur, hvor alle hyggede sig gevaldigt med forlystelser, god mad, slik og ikke mindst hinanden. 

Efter fire gode år på Bakkely har vi sagt farvel til en beboer, der er fraflyttet, og nu er landet godt i sin egen
bolig i Helsingør - efter at have tillært sig de nødvendige færdigheder, der skulle til for at stå på egne ben.
Dette er vi meget stolte af. Samtidigt er vi enormt begejstret for at have taget imod en ny beboer, der på
nuværende tidspunkt er landet godt på Bakkely, og arbejder fornuftigt med sine indsatsmål. 

På trods af landets nedlukninger har Bakkelys beboere klaret det hele på en fin og fredsommelig måde. De
passer deres ting og træner fortsat, trods den vanskelige tid, deres sociale færdigheder. 

December på Bakkely
Julen på Bakkely er gået godt. Nogle af beboerne har fejret højtiden med deres familier, og andre har fejret
jul på Bakkely. Julen stod på god mad, højt humør og nærvær. Festlighederne blev nydt af alle. 

Nytårsaften stod blandt andet på udklædning, sammenhold, fællesskål, lækker mad og ikke mindst et stort
hop ind i det nye år.

Frederiksborgvej 13
Ny Hammersholt, 3400 Hillerød

birkelund@botilbud.skgr.dk
christian@botilbud.skgr.dk 
Af daglig leder Christian Skovgaard 

Nyt personale
En ny socialpædagog Charles er startet i oktober 2021 på Bakkely. Charles er blevet taget godt imod af
personalegruppen og ikke mindst beboergruppen. Vi er glade for al den glæde og positivitet, som Charles
bidrager med, både menneskeligt og fagligt. Velkommen til endnu engang. 

Vi glæder os til at nyde 2022, der blandt andet kommer til at byde på flere udeaktiviteter, idræt og nye
ansigter på Bakkely. 

LEDIGE PLADSER
Ølsted
2 §107 værelser pr. 1. marts 2022.

Birkelund
2 §107 værelser klar til indflytning nu.
1 §107 værelse pr. 15. marts 2022.

Aktivitetstilbuddet "Søhuset"
2 flekspladser ledige nu.



Efterår 2021, nye beboere og nyt personale
Hen over efteråret var flere af beboerne på en velfortjent sommerhustur, hvor der blev slappet af, nydt
den opvarmede pool og vi blev blæst igennem på gåture langs Tisvilde strand.

Den 1. november slog vi dørene op til Fredensvej, og over november måned flyttede 4 beboere, der
tidligere har boet på Åmosevej, 300 m væk over i den nyrenoverede villa. Det personale, der er tilknyttet
Fredensvej, er kendte ansigter fra Åmosevej, og selvom det er en anden adresse, hører beboerne stadig
under Birkelund, og de kommer ofte på besøg, især tæt på aftensmads tid.

Over de sidste par måneder er der flyttet 4 nye beboere ind på Birkelund. Alle er landet blødt, og er i gang
med en ny hverdag bygget på forudsigelighed og struktur. Det tager altid lidt tid at vænne sig til nye
omgivelser, men heldigvis har alle de andre skønne beboere taget godt imod de nye, og vi ser en dynamisk
beboergruppe.

Hen over efteråret har Birkelund også fået en del nyt personale, både fordi der var nogle der søgte nye
udfordringer, men også fordi vi har opnormeret. Der er nu ansat lige mange mænd og kvinder, og dette
giver en god dynamik samt et godt spejlingsbillede for de unge beboere. Det betyder, at vi har været
opmærksomme på at videreføre de socialpædagogiske indsatser, der virker, men også taget andre
værktøjer frem, som de nye ansatte kommer med af erfaringer fra tidligere. 

Ydermere har vi sammen været opmærksomme på at få ro på huset. Dette har vi bl.a. gjort ved at skabe en
forudsigelige spejlende ramme for beboerne og tilbyde aktiviteter så nye ansigter, beboere såvel som
personale, kan lære hinanden bedre at kende.

BIRKELUND

December på Birkelund
I starten af december havde vi besøgt af arbejdstilsynet, som
efterfølgende sendte os en glad smiley for det gode arbejdsmiljø. Dette er
vi naturligvis rigtig glade og stolte over, og vil fortsat være optaget af at
skabe et godt arbejdsliv for alle ansatte, og er opmærksomme på den
fælles kultur, der skal være i huset.

I midten af december kom corona desværre indenfor dørene på
Birkelund. Det betød, at nogle beboere måtte isoleres, og der ligeledes var
en del personale, der måtte en tur hjem under dynen. Vi har forsat fokus
på at lade alle teste ved nærkontakt, anvende værnemidler, god
håndhygiejne og afspritning af kontaktflader flere gange i døgnet. 

En del beboere tog på tidlig juleferie, og det gav plads til ekstra
opmærksomhed til de beboere, der tog sent på juleferie eller fejrede jul
på Birkelund. Hen over julen har en del af beboerne været hjemme hos
deres familier for at fejre højtiden. Flere vendte hjem til nytår på
Birkelund, hvor der blev spist sushi og hoppet ind i det nye år.

Vi glæder os til et godt 2022 med alle beboerne - med forhåbentligt færre
restriktioner og mere plads til sjov og hyggelige aktiviteter.

Åmosevej 19
3400 Hillerød

birkelund@botilbud.skgr.dk
naja@botilbud.skgr.dk 
Af daglig leder Naja Sewohl



Nye tiltag i 2022
Hele personalegruppen skulle i januar være startet op på en foredragsrække på Folkeuniversitet med
overskriften ”Indblik i psykiatrien”. Emnerne var: Depression, Angsttilstande, Skizofreni og Bipolar sygdom
mv. Da dette desværre er blevet udskudt til efteråret, er vi ekstra glade for, at vi har indgået en
samarbejdsaftale med Bosted teamet (psykiatrien i Region Hovedstaden), hvor fagligt uddannet personale
vil undervise hele personalegruppen i nogle af ovennævnte emner.

Både beboer og personale er glade for, at vi nu går i mod lysere tider, så vi kan genoptage mange af de
aktiviteter, der har været sat på pause pga. Covid-19 pandemien. Helt kedeligt har det dog ikke været. Der
er bl.a. blevet hygget med de forskellige højtider i december, som f.eks. julefrokost 1. juledag, der er en
fast tradition for de beboere, der er hjemme.

Vi skal i gang igen med at gå til banko mandage i Hillerød, besøge musikcafeen Trekløveren i Ølsted på
tirsdage, svømning torsdage i den nye lækker svømmehal i Frederikssund, og spille badminton fredage i
Frederikssundshallen. Ud over dette kommer flere af vores beboer ugentligt i Klub Stjerneskud i
Frederikssund. Vi skal også til foredrag med Ulf Pilgaard, se musicalen "Oh Happy Day", og så er der bestilt
billetter til Cirkusrevyen til sommer.

Vi ser også frem til, at få sat skik på vores store dejlige have i løbet af foråret.

Med ønsket om et godt nytår, til alle pårørende, sagsbehandler og øvrige samarbejdspartner, fra beboer og
personale i Botilbuddet Ølsted.

ØLSTED

Så har vi taget hul på et spændende nyt år i Ølsted!
Den første beboer er flyttet ind i en af vores 3 nye § 108 lejligheder i annekset. Lejlighederne blev godkendt
ultimo 2021, og allerede nu er alle 3 lejligheder besat. Derfor har vi søgt Socialtilsynet om at godkende en
af §107 værelserne i hovedhuset til en § 108 lejlighed efter endt ombygning. I den forbindelse vil vi gerne
sige tak til håndværkerne for flot udført arbejde.

Da flere af §108 lejlighederne er blevet besat af nogen af vores nuværende beboer, har vi 2 ledige §107
værelser pr. 1. marts.

Idet vi nu er gået fra 6 til 9 beboer i Ølsted, skal vi sige velkommen til 4 nye medarbejdere. Vi har ansat 2
nye pædagoger, Helle og Tim. Vi har også ansat 2 nye vikar, Anette og Mikkel. Vi ser meget frem til at
arbejde sammen med dem i de kommende år.

Frederikssundsvej 187
3310 Ølsted

olsted@botilbud.skgr.dk
michael@botilbud.skgr.dk 
Af daglig leder Michael Hannberg



Vinter 2021
Efteråret er gået på en god og hyggelige måde. Men da december kom, blev vores hus desværre hårdt ramt
af Corona. Mange af beboerne, samt de fleste medarbejdere, blev over et par uger smittet. Vi er virkelig
taknemmelige for, at de tilbageværende faste medarbejdere og vikarer ydede en ekstraordinær indsats,
således at bostedet kunne klare sig igennem perioden.

Nu ser vi frem til et mere roligt 2022, hvor bl.a. fagligheden vil være i fokus. Vi har netop omorganiseret
arbejdet omkring beboerne, så hver beboer har et fast team af tre medarbejdere omkring sig. Det kan
allerede nu mærkes, at det skaber endnu mere tryghed og stabilitet. Hvert team holder faste teammøder,
hvor der samles op på, hvordan det går, så der kan arbejdes endnu mere fokuseret på fagligheden og på at
arbejde videre med at have stor overensstemmelse mellem daglige dagbogsnotater på den enkelte beboer
og de indsatsmål, der ligger fra kommunerne.

Til marts skal vi byde velkommen Magdi, som er uddannet pædagog. Vi ser frem til at samarbejde med
ham i tiden fremover.

Sommer 2021
Karlebo Hus 2 har en godt sammentømret beboergruppe. Det ses blandt i forbindelse med den årlige
sommerkoloni. I 2021 tog alle med til Asserbo i et stort luksussommerhus med en dejlig swimmingpool og
spa. Her blev der svømmet, gået ture, taget på restaurant, spillet spil m.m. Sommeren bød også på den
årlige sommerfesten med besøg af beboernes pårørende. Det var en bragende succes med hyggeligt
samvær, god mad og festlige aktiviteter, heriblandt karaoke, hvor beboerne tog mikrofonen og sang med
på tidens store musikhits. 

KARLEBO HUS 1 OG 2 Avderødvej 42
2980 Kokkedal

karlebo2@botilbud.skgr.dk
claus@botilbud.skgr.dk 
Af daglig leder Claus Toftekær

HUS 1

HUS 2

Nye tiltag og ny viden
Vi har netop udvidet vores botilbud til 11 §107 pladser, og vi er glade for, at alle pladser allerede er besat. I
den forbindelse udvider vi personalegruppen og byder Line Petersen velkommen. Hun kender allerede
huset godt, da hun har været vikar hos i en længere periode. 

Vi har for nylig afsluttet et VISO-forløb på en beboer og kan igen se, hvor stor gavn både personalet og
beboeren har haft af det. I 2022 er målet derfor at opstarte nye forløb på flere af beboerne. 

Vores daglige leder Naja Sewohl på Botilbuddet Birkelund er bl.a. uddannet seksualvejleder. Vi nød gavn af
hendes viden, da hun i et oplæg i seksualitet underviste os i, hvordan vi vejleder beboerne om kroppen,
følelser, kærester, sex og grænsesætning. 

Her til foråret skal alle medarbejdere i både Hus 2, i samarbejde med en privat psykolog, på kursus i
sansemotorik. Vi ser meget frem til blive endnu klogere, samt at tage vores nye viden i brug.

Ny Bålhytte i Karlebo
Vi har fået en stor, flot bålhytte i Karlebo. I efteråret 2021 søgte vi og
fik tilskud til den gennem Fritlufts Rådet. Bålhytten er blevet rejst ved
søen i Karlebo, og kan benyttes af alle på vores botilbud samt
brugerne i "Søhuset". Vi er rigtig glade for den og ser frem til mange
hyggelige timer her.



Vi har desværre måtte stoppe samarbejdet med Jonas Koch, daglig leder af Karlebo Hus 3 og Søhuset pr. 1.
januar. Vi har pr. 1. marts ansat Camilla Hansen til den ledige stillinger. Vi ser meget ferm til samarbejdet
med hende. Der er endvidere ansat nyt personale: 1. februar sagde vi velkommen til Fillip, og 1. marts siger
vi velkommen til Assia samt Kammille (tidligere vikar). De har alle erfaring med unge og voksne indenfor
special området. Vi ser frem til et godt samarbejde med dem alle.

I januar og februar har Henriette, Mads og Maria (HR) samarbejdet om ledelsesopgaverne i Karlebo Hus 3
og "Søhuset". Vi har, i samarbejde med personalet, haft fokus på en gennemgang af beboernes
udviklingsplaner og den pædagogiske tilgang i forhold til den enkelte. Vi mærker et stort engagement fra
personalet i forhold til at skabe en hverdag for beboerne med indhold og hygge, samtidig med at de altid
har øje for at støtte og udvikle beboerne bedst muligt.   

KARLEBO HUS 3 OG
AKTIVITETSTILBUDDET "SØHUSET"

Avderødvej 42
2980 Kokkedal

karlebo3@botilbud.skgr.dk
aktivitetstilbud@botilbud.skgr.dkAf Henriette Salmon

HUS 3

Brændeflækker-holdet: Vi kløver brænde til både eget forbrug og
vores andre bosteder. Målet er at lave en lille vejbod, hvor vores
naboer kan købe et brænde-kit, som indeholder en lille manual i at
tænde bål, optændingsbrænde mv.
POSCA-projekt: Vi indsamler gamle redskaber og værktøj med
træskaft, pudser det op, dekorerer med POSCA-tusser og lakerer
det. Vi har aftalt med en børnehave i Gilleleje, at de aftager lidt.
Planen er at dette på sigt også skal sælges i vores vejbod. 
Havtornsirup: Vi har høstet en masse havtorn i efteråret, som skal
laves til sirup. Vi glæder os til at nyde det.

Der er sket meget i vores dejlige hus i løbet af det sidste halve år. Vi
har fået flere kvm at boltre os på, så nu har vi bedre plads til spise- og
opholdsareal, hvor vi kan se ud på dyrene og de flotte omgivelser. Vi
har også udvidet vores dyrehold med søde to hun-kaniner. Vores §104
brugere passer fortsat ihærdigt alle dyrene dagligt. 

I december fik vi de første §103 brugere. Allerede nu er vi i gang med
flere spændende projekter:

I halvåret op til december har vi arbejdet meget hen mod vores første
julemarked. Brugerne stod primært for det. Vi var ude og samle
grankogler, gran og svampe ol., der skulle bruges til juledekorationer.
Markedet var en stor succes. Der blev spillet live-musik, ristet
skumfiduser og drukket gløgg. Man kunne også få en tur på vores UTV,
der var udsmykket som julemandens kane. Der var 60-70 besøgende -
beboere og personale fra vores botilbud i Karlebo samt Birkelund. Vi
ser frem til næste år, hvor vi forhåbentlig kan invitere pårørende med.
Planen er at gøre dette til en fast tradition i Støttekontaktgruppen.

I løbet af foråret skal vi i gang med et nyt projekt, vi kalder
Fællesskabsfredag. Vi inviterer beboerne i Karlebo, tænder op i bålet
og serverer en sodavand eller kop kaffe. Fokus bliver på fællesskab,
netværk og sociale relationer, som har været svært under corona. 

Vi ser frem til et godt 2022 i "Søhuset".

AKTIVITETSTILBUDDET "SØHUSET"


