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Støttekontaktgruppens botilbud
Nyhedsbrev
Ny målgruppe på
Fredensvej
Fredensvej vil fremover
henvende sig
til unge med udviklings- og
autismespektrumforstyrrelser, herunder
unge med manglende
sociale kompetencer og
kognitiv
funktionsnedsættelse.
Fredensvej henvender sig til
borgere, der profiterer af en
struktureret og forudsigelig
hverdag.
Aldersgruppen er 18-35 år.
Fredensvej er fortsat ikke
døgndækket.

FREDENSVEJ – HILLERØD
Det har været en fantastisk sommer med plads til masser af ture og
aktiviteter sammen med de unge i huset. Nogle ture er fælles og med
formålet at styrke gruppedynamikken og de sociale interventioner.
Andre ture planlægges med udgangspunkt i den enkelte unges forslag,
interesse og kompetencer. Her er formålet at styrke relationen, de gode
samtaler, øve snublemål og få sikre succeser. Styrke motivationen og
lysten til mere.
Vi har fejret, at en ung er kommet godt igennem flere eksamener i sit
uddannelsesforløb. Vi har fejret et par unges fødselsdag og ikke mindst,
at en ung er blevet gift og snart skal flytte.
En stor succes, at endnu en ung er parat til at skulle klare sig selv. 
Vi har holdt sommerfest i sommerhus med tur til vandet, spil i haven og
hygge ved bålet. Dagen blev planlagt i samarbejde med de unge ud fra
deres forslag og blev en stor succes.
Vi har haft socialtilsynsmøde og er godkendt til ny målgruppe. Så pt. Er
vi startet på en forandringsproces, hvor vi har særligfokus på at inddrage
de unge i de kommende forandringer.
Fagligt er vi optaget af, hvordan vi fortsat arbejder med udvikling i vores
arbejde. Pt. Snakker vi om, hvordan vi kan se progression hos den
enkelte unge. Hvordan dokumenterer vi progressionen og hvad gør vi i
vores pædagogiske praksis. Hvordan bliver vi endnu bedre til at tage
udgangspunkt i den enkelte unge, lige hvor de er og samtidig får et
fællesskab til at fungere med al dens logistik?
En spændende proces.
Der er en ledig plads på Fredensvej pr. 1/11
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Opholdsbetaling
Pr. 1. januar 2019
Der er mindre pris- og
indeksregulering
på vores opholdsbetaling
gældende pr. 2019.
Standart opholdsbetaling
pr. md. bliver således:

Fredensvej
50.207,-

Åmosen:

BAKKELY - HILLERØD
Gennem sommeren har der været flere ture og aktiviteter for beboerne på
Bakkely. Der har været en 5-dages tur til Bornholm, hvor beboerne lærte
hinanden bedre at kende og kom godt ud af det med hinanden. Det blev
tydeligt, hvor vigtigt det var for beboerne at have en fast struktur og
beboerne bad således selv om at få et dagsskema, så de vidste på
klokkeslæt, hvad de skulle.
En af beboerne har været på sommerhøjskole. Personalet havde forberedt
hende godt og hun klarede hele ugen kun med støtte og vejledning fra
personalet over telefonen.
Bakkely har afholdt den årlige sensommerfest for beboere, pårørende og
personale. Beboerne havde ugen op til hjulpet med at sætte et stort
partytelt op i Bakkelys baghave. Der blev serveret grillmad, drikke og en
hjemmelavet konditorkage. Der var lånt en flødebolle-kaste-maskine og
der blev bl.a. dystet i bueskydning. Der var mødt mange
familiemedlemmer til beboerne op, og alle havde en hyggelig og munter
dag.

59.560,219.293,-

Bakkely:
56.620,187.701,-

Birkelund:
55.981,-

Mejerivej:
§107: 52.290,§108: 63.025,-

Der er indhentet samtykke fra beboere i forbindelse med brug af billeder

Mejerivej - Skibby
Vi ser tilbage på dejlig solrig sommer, hvor beboere og personale har nydt godt
af mulighederne i lokalområdet. Der har været ture til de nærliggende strande
og vi har spist lækre is hos Hansen Is i Lyngerup, grillet og hygget os i baghaven
på Mejerivej.
En beboer har fået genskabt kontakten til sin familie, der har været på besøg. En
anden har bestået teoriprøven til sit kørekort. To beboere har skabt så gode
relationer, at de har været på tur sammen til Helsingør med overnatning.
Der har været god opbakning til udflugter. Beboerne har selv været med til at
planlægge disse. Vi har bl.a. besøgt Den Blå Planet, Dragør og Hillerød -
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Temadag
15. november holder vi
fælles temadag for hele
personalet.
Emnet bliver
dokumentation, med særlig
fokus på udviklingsplaner,
herunder formulering af
mål og delmål, intervention
og evaluering. Vi vil
ligeledes så småt tage hul
på resultatdokumentation.

Medicinkursus
I september/oktober har vi
en medarbejder fra hvert
botilbud på 5 dages
medicinhåndterings
kursus.
Selvom vi som
udgangspunkt ikke
medicinhåndterer, er det
vores holdning, at det er
vigtigt, at personalet har
viden og kendskab til
medicinens virkning og
bivirkninger m.m.

Kræmmermarked og ser frem til en heldagstur til Knuthenborg
Safaripark i efteråret. Vinteraktiviteterne er vi så småt i gang med at
planlægge, og her skal vi bl.a. besøge Olsen Banden museet hos Nordisk
Film i Valby, til bankospil på Nørrebro, i biografen og måske en tur i
svømmehallen.
Pt. Har vi fokus på, hvordan vi kan inddrage beboerne endnu mere i de
almindelige daglige gøremål.
På personalesiden har vi sagt farvel til en medarbejder og goddag til Elias som
er blevet fuldtidsansat.

BIRKELUND - ØLSTED
Sikken en dejlig sommer vi har haft, så meget dejlig solskin, som har været en
gevaldig booster til humøret og udendørsaktiviteterne. Vi har rigtig nydt det.
Der har være strandture, tur til vikingemarked og fredagsrock i tivoli. Det er
fortsat en udfordring at få alle beboere med ud af huset, og det må vi fortsat se
på, hvordan kan lade sig gøre endnu bedre. Vi tror på, at livet skal leves ude i
verden og ikke kun hjemme på Frederikssundsvej 187 i trygge rammer, men
det er alt andet lige blevet bedre siden sidst, og vejret har været en kæmpe
hjælp.
I vores egen have er der blevet dyrket grøntsager bl.a. masser af squash. Vi har
også hygget på terrassen, hvor vi har fået en ekstra kroge med hynder og borde
og blomster krukker.
I denne måned har vi haft en fælles arbejdsdag, hvor alle ansatte og beboere
har være sammen om et udendørs overdækket terrasseprojekt, sådan at det
våde efterår også kan blive nydt udendørs i tørvejr. Der blev bestilt en
container, og vi fik ryddet ud og ryddet op, og den frie plads vil blive benyttet
til bedre opbevaring af beboernes ting, som de ikke kan have på værelset. Med
projektet ville vi støtte op om den gode kultur, der er på stedet. Det er vigtigt
for os, at alle har det godt, og føler sig som en del af Birkelund, samt at alle
føler, at man kan række ud, hvis der er noget i dagligdagen som føles svært.
Vi arbejder også på, at husmøderne bliver sådan et sted, hvor der kan blive
løftet dialog omkring særlige emner. På sigt ville det være skønt med dage,
hvor der kunne blive talt om og måske undervist i særlige ting, som for
eksempel sund mad, angst håndtering, små reparationer, særlige rengørings
tips, eller hvad der lige måtte være nødvendigt eller ønskværdigt at vide noget
mere om.
Det er fortsat hensigten at støtte så meget op som muligt, omkring UUvejledningen og behovet for at beboerne har et dagtilbud.
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Overblik
Støttekontaktgruppens
Botilbud ApS:


Birkelund

 Mejerivej
Målgruppen på disse
botilbud er borgere inden
for psykiatrien.

Støttekontaktgruppens
Botilbud afd.2 ApS:


Bakkely



Åmosen

 Fredensvej
Målgruppen er her borgere
med udviklingshæmning
og udviklingsforstyrrelse
Herunder
autismespektrumforstyrrelse.
I kan læse mere om de enkelte
botilbud på vores hjemmeside
www.skgr.dk

.

Vi må ind imellem sande, at det kan være rigtig svært for flere af vores beboere at
fastholde et tilbud. Der er vi fortsat meget nysgerrige på, hvad skal der til for at
det lykkedes. Det sidste tiltag, vi har indført, er en fælles morgen struktur med et
morgenmadstilbud, samt muligheden for en madpakke i hånden, blive fulgt til
bussen, eller hvis alt andet fejler – et lift i en bil.

ÅMOSEN - HILLERØD
Sommeren er ved at være forbi og vi på Åmosen er så småt ved at trække
indenfor :-)
Vi har nydt det dejlige sommervejr og hygget rigtig meget på vores
terrasse. Vi har stort set grillet dagligt, og alle beboerne har bidraget med
en god og munter stemning.
Ligeledes har vi brugt sommeren til at køre på ture, store som små. Blandt
andet har vi været ved vandet, på Bakken og senest i cirkus.
I dagligdagen, arbejder vi stadig med struktur og forudsigelighed. De
fleste beboere profiterer meget af at vide, hvad dagen bringer og hvad der
skal ske.
Alle beboere har faste vaskedage, oprydningsdage samt rengøring.
Mange af beboerne deltager også ved måltiderne, dette kan være lige fra
borddækning, madlavning, indkøb og oprydning.
For et par af beboerne, har vi kastet fokus på økonomi, dette betyder
blandt andet, at vi arbejder med forståelsen af egen økonomi, budget og
e-boks/netbank.
Medarbejderne har i den nærmeste fremtid fokus på “beboer-samtaler”,
hvilket er et tilbud til beboerne om 1 ugentlig samtale med
kontaktpædagog. Der ligges op til en dialog og samarbejde omkring de
mål der skal arbejdes med i den næste periode.
Vi forventer at etablere et sanserum på Åmosen i nær fremtid. Ligeledes
vil der blive etableret et aktivitetsrum / hobby værksted. Beboerne ønsker
sig et bordfodbold spil og et sted hvor de kan male. Alle ting noget som vil
højne aktivitetes- beskæftigelsesniveauet i vinterperioden.
P.t. har vi 2 beboere som er i et STU-forløb. 1 beboer som starter op i en
anden form for beskæftigelse/praktik
forløb medio oktober.
Vi forventer at indskrive 1 ny beboer
pr. 15/10, som også går i et STUforløb.
Vi har d.d. 1 ledig plads.

