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Ydelsesbeskrivelse
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Aktivitetscentret Birkegården
Aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap
Lov om social service § 104

Leverandør

Gentofte Kommune
Selvejende aktivitetstilbud med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune.
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Modtagere/målgruppe

Aktivitetscentret Birkegården er et aktivitets- og samværstilbud for borgere fra det fyldte 18. år. Det drejer sig om borgere der på grund af betydelig
og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har behov for hjælp og
støtte til alle dagligdagens funktioner.
Målgruppen er voksne borgere med udviklingshæmning der har behov for
små overskuelige rammer. En del af borgerne har ud over et udviklingshandicap også psykiatriske diagnoser.
Der er stor variation i borgernes ønske og behov for støtte og hjælp til
daglige aktiviteter og samvær. Nogle borgere har et permanent behov for
omfattende eller fuld støtte, andre borgere har – afhængigt af deres psykiske tilstand – i perioder behov for moderat støtte eller omfattende til fuld
støtte.
Hovedparten af borgere skal have fuld støtte når de færdes udenfor Birkegårdens Rammer.
Flertallet af borgerne har et begrænset verbalt sprog, men kommunikerer
med enkelte ord, lyde, kropssprog, billeder og tegn til tale.
Birkegårdens fysiske rammer giver ikke mulighed for borgere, der har
brug for større hjælpemidler, som f. eks. permanent kørestolsbruger eller
rollator.

Pladstal

24 helårspladser. På Birkegården modtager borgerne som hovedregel et
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4 dages eller 5 dages tilbud.

Formål og faglig
referenceramme

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende forståelsesramme, hvor vi også tilgodeser den enkelte borgers behov for aktiviteter og socialt samvær. Vi
giver den enkelte borger mulighed for at opøve, vedligeholde, forbedre og
udvikle sociale og praktiske færdigheder, gennem socialt samvær og aktiviteter.
Der lægges vægt på at fastholde og udvikle identitet selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv.
Birkegårdens mission, vision og værdier og den rehabiliterende forståelsesramme understøttes af Birkegårdens pædagogiske referenceramme
som tager udgangspunkt i:
SIVUS Metoden.
SIVUS står for:
”Socialt Individ Via Udvikling i Samarbejde”
SIVUS – metoden vægter det sociale samvær mellem mennesker. Metoden lægger vægt på, hvordan den enkelte udvikler sig, og fungerer i en
gruppe.
Metoden: Borgerne arbejder i små grupper på 6 -8 personer om en bestemt hovedaktivitet. Hovedaktiviteten er defineret med basisgruppens
navn. Det giver gruppens deltagere mulighed for at udvikle sociale kompetencer og egenskaber, samt føle identitet og tryghed i arbejdet i gruppen. Princippet bygger på ideen om at virkelig forandring og udvikling
sker ud fra det, som den handicappede selv vil gøre og oplever og ikke ud
fra det, som andre gør.
SIVUS - metoden på Birkegården
 Tager udgangspunkt i den enkeltes behov, kompetencer og interesser. Ud over at vi har fokus på brugerens personlige udvikling søger vi
at udvikle et socialt fællesskab og tryghed.
SIVUS :” vægter det sociale samvær mellem mennesker. Metoden
lægger vægt på, hvordan den enkelte udvikler sig, og fungerer i en
gruppe”
 Tilstræber at alle brugere er med til at planlægge, udføre og tale om
sit arbejde.
SIVUS: "Princippet bygger på ideen om at virkelig forandring og udvikling sker ud fra det, som den handicappede selv vil gøre og oplever og
ikke ud fra det, som andre gør”.
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 Der findes opgaver og aktiviteter i basisgrupperne som kan udføres
alene eller sammen med andre, set ud fra en rehabiliterende forståelsesramme
 Udover hovedaktiviteterne i basisgruppen, kan der ske individuelle
aktiviteter efter behov. Dette foregår både i basisgruppen og på tværs
af basisgrupperne.
 Arbejder for at udvikle muligheder for større brugerindflydelse. Her
sker der en træning i at leve i et demokratisk samfund, og også tage
medansvar i det der foregår omkring borgeren
 Søger at opfylde den enkeltes ønsker, interesser og behov, med hensyn til at indgå i en basisgruppe.

Birkegårdens Mission, vision og værdier:
Mission
 På Birkegården skal der være livskvalitet og indflydelse for alle.
Vision
 Vi vil være et attraktivt aktivitets og samværstilbud for alle
Værdier
 Ligeværd og ligestilling, respekt og empati, omsorg og tryghed, vi drager omsorg for, at du får mulighed for et aktivt liv.

Mission, vision og værdier tages op til revision hvert år.

Ydelse

Samspillet og relationerne mellem borger og personale, er et væsentligt
element i grundlaget for alle de ydelser, der gives til den enkelte borger.
På Birkegården får borgerne støtte og hjælp af socialpædagoger, omsorgsmedhjælpere m.fl.
Ydelserne gives i praksis indenfor den ramme af forskellige aktiviteter,
som hverdagen består af på Birkegården. Nogle ydelser gives individuelt,
men en stor del af ydelserne gives i hverdagen til flere borgere ad gangen, og der gives for det meste flere ydelser på en gang. Det gælder
f.eks. når borgerne på Birkegården får hjælp og støtte til at tilberede spisning og oprydning sammen. Eller når borgeren hjælpes og støttes til at
indgå i sociale sammenhænge.
Ydelserne beskrives med udgangspunkt i en helhedsforståelse af hverdagens mange forskellige aktiviteter og handlinger. Vurderet enkeltvis,
giver ydelserne ikke et dækkende billede af den komplekse og nuancerede virkelighed som hverdagen er, og som ydelserne leveres i. Ydelserne
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skal altså ses og vurderes samlet, indenfor de rammer, som en individuelt
sammensat ydelsespakke til den enkelte borger udgør.
På Birkegården modtager borgerne aktivitets- og samværstilbud efter
servicelovens § 104.
Aktivitetstilbuddet tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov,
ønsker og ressourcer, og gives både som individuelle aktiviteter og som
aktiviteter i grupper. Aktiviteterne tilrettelægges ud fra en faglig vurdering
og i dialog mellem borgeren og Birkegården.
Aktivitetscentret er inddelt i 4 basisgrupper. Der er aktuelt 6, 8 og 9 borgere i de 4 basisgrupper. Dertil er der ansat 9 medarbejdere med pædagogisk baggrund.
Åbningstiden er mandag – torsdag: 8.00 – 16.00, og fredag: 8.00 – 15.00.
I gennemsnit er der gennemsnitlig 8 medarbejdere og 24 brugere tilstede
på hverdage i tidsrummet, 9 – 15,00. Mellem kl. 8,00 og 9,00 møder brugerne ind. Der er to hjemtransporter hhv kl. 14,30 & 15,30.
I ydertimerne (8,00 – 9,00 & 15,00 – 16,00) er der derfor færre brugere og
personale, i gennemsnit 2,5 personale.
Basisgrupperne er:
Basisgruppe 1. Cafeen
Aktiviteterne er fremstilling af mad, kaffe the brygning, opvask mv. Der
fremstilles toast til salg og ligeledes varm mad en gang ugentligt, som
sælges til de øvrige borgere på Birkegården. Derudover højtlæsning fra
aviser flere gange om ugen, og gruppen tilbydes ligeledes lette spil som
huskespil og puslespil.
Basisgruppe 2. Krea. 1
Hovedaktiviteten er fremstilling af forskellige smykker (armbånd halskæder mv.). Der tilbydes derudover andre aktiviteter som diverse spil, på
henholdsvis PC og manuelt. Borgerne deltager i fremstilling af billeddokumentation af dagens aktiviteter. Sang og musik og forskellige ture er
ligeledes et tilbud i basisgruppen.
Basisgruppe 3. Krea 2
Hovedaktiviteten er fremstilling af forskellige smykker som armbånd,
halskæder mv., tegne og male billeder og køer, samt fremstilling af kort.
Der tilbydes derudover andre aktiviteter som lette spil. Borgerne deltager i
fremstilling af billeddokumentation af dagens aktiviteter. Sang og musik
og forskellige ture er ligeledes et tilbud i basisgruppen
Basisgruppe 4. Havehuset
Er fortrinsvis aktiviteter som gåture, være i haven, høre stille afslapningsmusik, tegne, puslespil, boldspil, gynge, alt sammen for at få forskellige
stimuli og holde færdigheder ved lige. Derudover tilbydes sansemotoriske
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aktiviteter.

Brugerne tilbydes ud over aktiviteterne i basisgrupperne også aktiviteter
som:
Udehold
Mandag og tirsdag i tidsrummet ca. 10.00 – 14.00, tager en gruppe borgere i skoven, for at være i, og opleve naturens skiftende årstider. Det
drejer sig om borgere som har særligt behov for, og glæde af fysisk udfoldelse og lange gåture. Her får brugerne motion bevægelse og sansestimuli.

Rytmik og afspænding
Foregår efter et fastlagt program, hvor der i programmet indgår massage,
kropsbevidsthed, og afspænding for at vedligeholde og udvikle motoriske
færdigheder.

Sang og musik
En aktivitet hvor borgerne synger de sange de ønsker. Personalet spiller
klaver til. Her får brugerne motion bevægelse og sansestimuli.

Lunde-hold
En gang om ugen tager 6 borgere og 2 medarbejdere på en ca. 1½ times
gåtur. Brugerne vælger på skift hvor turen skal gå hen. Her får brugerne
motion bevægelse og sansestimuli.
Diskotek
Der er 2 diskoteks ”aftener” i åbningstiden, en i foråret og en i efteråret.
Her er der mulighed for social og kulturel stimuli og udvikling
Udflugter
Birkegården har 2 busser som bruges dagligt. Hver basisgruppe har en
bus til rådighed hver anden torsdag. Her er der mulighed for social og
kulturel stimuli og udvikling

Deltagelse i forskellige festivaler:
Hvert år deltager borgerne i festivaler som f.eks. Sjællands festival og
Ebberød festivalen. Her er der mulighed for social og kulturel stimuli og
udvikling.
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Sang og musik med Helge (SUKA)
Sang og musik med Helge. Foregår hver fredag i undervisningsåret, hvor
der synges og danses. Her får brugerne motion bevægelse og sansestimuli.
Bålaktivitet
Der laves bål 2 x om ugen, Ud over det er en sansestimulerende aktivitet
kommer burgerne mere ud i frisk luft og natur
Træning i anvendelse af Ipads
Der skrives på Ipad hver dag. Derudover er der undervisning i Ipads’ andre funktioner. Alle Birkegårdens borgere får udleveret en Ipad til låns.
Formålet er at brugerne bliver trænet i dette og dermed bliver en del af
det digitale samfund som vi lever i i dag.
Hovedformålet er at brugerne anvender iPad som kontaktbog mellem
bosted og Birkegården, dette understøttet af de billeder brugerne (sammen med personalet) tager af deres dagligdag. Desuden vil brugerne
over tid blive indført i de forskellige anvendelsesmuligheder som iPad har,
eksempelvis diverse spil – søge informationer på nettet –afspille film
&musik – facetime & skype. Dette afpasset den enkelte brugers funktionsniveau.

Besøge venskabstilbud
Birkegården har venskabstilbud i henholdsvis Malling og Barcelona. Disse
venskabstilbud udveksler vi besøg med en gang årligt.
Formålet er at besøge og vedligeholde venskaber på tværs af vande og
landegrænser. Tanken bag er, at borgerne i lighed med alle andre, har
glæde af, at møde andre ligestillede indlands såvel som udenlands.
Brugerbestyrelse:
Det er grundtanken at brugerne trænes i at leve i og være en del af et
demokratisk samfund, med de muligheder og forpligtelser der ligger i dette.
Birkegården har en brugerbestyrelse. Her er der planlagt møde en gang
om måneden. Når der skal træffes nødvendige beslutninger afholdes der
ekstra møder.
Faste punkter ved mødet er:
1. Formaliseret drøftelse af sundhed. Herunder undervisning i
sundhed
2. Formaliseret drøftelse af omgangstone
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3. valg til brugerbestyrelsen
4. Fastsættelse af rammerne for afholdelse af fællesaktiviteter
i henhold til årskalender for fælles aktiviteter
5. Årskalender for fælles aktiviteter fastlægges på første møde
i et kalenderår. Eksempelvis: Fællesudflugter – nytårskur påske - julefrokoster – og andet.

Graduering af støttebehov

I Gentofte Kommune gradueres støttebehovet, i forhold til borgere med
fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer, ud
fra 4 kategorier:


Let støtte

-

Borgeren klarer for det meste selvstændigt sit eget hverdagsliv.
Der er enkelte områder som klares med vejledning og/eller træning og undervisning.
Moderat støtte



-


-

Borgeren klarer sit eget hverdagsliv i perioder, men har behov for
nogen støtte i forhold til flere områder.
Omfattende støtte
Borgeren kan ikke overskue områder i sit hverdagsliv og har behov for omfattende støtte til at udføre enkelte delprocesser. Eller
Borgeren kan overskue områderne i hverdagslivet, men ikke udføre dem.
Fuld støtte
Borgeren kan klare eller overskue få eller ingen områder i sit
hverdagsliv og har behov for fuld støtte.

Fuld støtte er ikke ensbetydende med kontinuerlig 1:1 støtte.

Birkegården hører til typen af mellemspecialiseret tilbud og yder støtte af
omfattende og fuld grad.
Se yderligere om graduering af støtten på www.gentofte.dk.

Ydelsens indhold
og omfang

Ydelserne på Birkegården er opdelt efter VUM’s temaer. Herunder beskrives hvordan temaerne relaterer sig til ydelserne på Birkegården.

Egenomsorg
 Fx moderat verbal støtte og praktisk hjælp til at huske, at tage jakke/frakke
af og på, f.eks. i forbindelse med ture hvor gruppen forinden drøfter hvilken
overtøj der er passende.
 Fx omfattende verbal støtte og/eller praktisk hjælp til håndhygiejne og fysisk
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færden. F.eks. før borddækning og hvor maden indtages, støttes borgeren
verbalt i at få vasket hænder, eller den ugentlige skønhedspleje bruges pædagogisk til bevidstgørelse af borgernes selvopfattelse.
 Fx fuld fysisk/praktisk og verbal hjælp til alt omkring toiletbesøg, tage jakke/frakke af og på, praktisk hjælp at åbning af dør og håndhygiejne. F.eks.
efter endt toiletbesøg, hjælpes borgeren over til håndvasken og borgeren får
hjælp til at vaske hænder.

Socialt liv
 Fx moderat verbal støtte til at forstå kommunikationsmåden i et socialt
f.eks. det at lytte til hinanden og forsøge ikke tale i munden på hinanden. Aktiviteter foregår som hovedregel i samspil med andre i fællesskabet hvor man
er afhængig af andre. Verbal vejledning til forståelse af brugerbestyrelsens
arbejde.

Kommenterede [r4]: Skrives ind under omfattende eller fuld

 Fx omfattende verbal og/eller praktisk hjælp til på den enkeltes måde, at
deltage i sociale fællesskaber. F.eks. verbal støtte til ikke at tale hele tiden eller støtte til at turde være en del af gruppen. Der laves kaffe, en dækker bord
- en anden henter vand - en tredje laver kaffe. Der er brug for alle for, at alle
kan få kaffe.
 Fx fuld verbal støtte og/eller fuld praktisk støtte til at være en del af gruppen
og til at blive accepteret af gruppen. F.eks. være talerør for borgere, der ikke
selv formår at udtrykke sig, guide den enkelte borger i forhold til at begå sig.
Det samme gør sig gældende om onsdagen hvor der laves mad. Resultatet
af fællesskabet er: Den færdige mad serveret på et pynteligt bord, eller fællesskab af mere uforpligtende karakter i en gruppe som har en særlig interesse i hvad der står i sladderbladene som kommer om torsdagen, og som
bliver studeret og kommenteret i fællesskabet.
 Fx moderat verbal støtte i at indgå i og deltage i fælles aktiviteter som
aktiviteter eller indkøb. Støtte og vejledning til valg af materialer til f.eks.
fremstilling af smykker mv. Men det kan også være støtte til fx Ipadanvendelse.

Kommenterede [r5]: Skrives ind under omfattende eller fuld

 Fx omfattende verbal og/eller fysisk støtte til, boldspil, puslespil, klodser eller regne nemme regnestykker mv. F.eks. når borgerne har valgt at lægge et
puslespil støttes vedkommende i at få lagt puslespillet rigtigt.
 Fx fuld verbal og/eller fysisk støtte til at indgå i og deltage i sociale relationer
omkring spil med andre borgere mv. F.eks. fysisk støtte til at lægge puslespillet rigtigt.
 Fx moderat verbal støtte til at, være i sociale sammenhænge og til at fastoner. SIVUS metoden bliver anvendt ved at borgerne er sammen i små
grupper. Her støtter gruppemedlemmerne hinanden i de sociale spilleregler.
Et eksempel kunne være social adfærd på Skype og vedligeholdelse af netværk på Skype.
 Fx omfattende verbal støtte og praktisk hjælp til sammen med andre at deltage i kulturelle arrangementer og fritidsliv, arrangere fester og besøg, huske
mærkedage, deltage i fællesskaber mv. Borgerne fungerer i små grupper,
der gør det mere overskueligt for den enkelte borger, hvad der forventes af
hver enkelt eksempelvis når man er ude på ture.
 Fx fuld fysisk/praktisk og verbal hjælp til alt omkring opbygning og fastholYdelsesbeskrivelse § 104, Aktivitetscentret Birkegården, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune
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delse af netværk. Borgerne hjælpes i grupperne til en forståelse af andre
borgeres grænser og behov. F.eks. vedligeholdelse og træning i hvordan
man omgås og tiltaler hinanden i gruppesammenhæng. Det være sig ved
planlægningen men også i de situationer hvor aktiviteter gennemføres
 Fx moderat verbal støtte til at fastholde en acceptabel omgangstone og til at
lytte når andre taler. Der tales med borgerne om hensigtsmæssig og socialt
accepteret adfærd. Samt styrkelse af opmærksomhed på andres personlige
grænser

Kommenterede [r7]: Skrives ind under omfattende eller fuld

 Fx omfattende verbal støtte og praktisk hjælp til, at komme ud af en konfliktsituation med en anden borger.
 Fx fuld fysisk/praktisk og verbal hjælp til at løse konflikter eller adfærd der er
udtryk for, at følelserne har taget over og styre adfærden.

Sundhed
 Fx moderat verbal støtte og praktisk hjælp til indkøb, valg af frokost,
frokosten og ved frokosten. Borgerne har madpakker med på Birkegården
undtaget om onsdagen, hvor cafeen, som en del af aktivitetstilbuddet, tilbereder varm mad som borgerne kan købe. I den forbindelse sker der en vejledning i, og optræning af indkøb til madlavning, valg af mad, madlavning/tilberedning, spisning mv., samt at dække pynteligt op.

Kommenterede [r8]: Skrives ind under omfattende eller fuld

 Fx omfattende verbal støtte og praktisk hjælp til at øse maden op på tallerken og glas/kop, til udskæring af maden, få maden på ske eller gaffel, drikke,
borgeren hjælpes til at pakke madpakken ud og få spist den på en socialt accepteret måde.
 Fx fuld fysisk/praktisk og verbal hjælp til alt omkring spisning, f.eks. sørger
personalet for at borgeren får sin mad. Enten giver personalet borgeren maden eller der gives fysisk støtte til, at borgeren selv spiser.
 Fx moderat verbal støtte til at, indtage korrekt medicin og følge diætplan.
Støtte og vejledning i overholdelse af f.eks. fedtfattig kost.

Kommenterede [r9]: Skrives ind under omfattende eller fuld

 Fx omfattende verbal støtte og praktisk hjælp til at indtage korrekt medicin
på faste tidspunkter, observation og registrering af eventuelle bivirkninger
mv.
 Fx fuld fysisk/praktisk og verbal hjælp til alt omkring indtagelse af korrekt
medicin. Borgerne på Birkegården får som hovedregel deres medicin på botilbudet, men der er borgere der har brug for medicin i det tidsrum de opholder
sig på Birkegården. I den forbindelse får borgeren støtte til at tage korrekt
medicin.

Kommunikation
 Fx moderat verbal støtte til at, udvikle sproget i dialogen, samt brug af komonsredskaber. F.eks. foregår der samtaler i grupperne ved dagens planlægning. Der skal tages stilling til de daglige aktiviteter, hvilket udfordre kommunikative færdigheder.
 Fx omfattende verbal støtte og praktisk hjælp til at anvende relevante kommunikationshjælpemidler f.eks. billeder, piktogrammer mv. Borgerne fotogra-
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ferer deres dagligdag på Ipad. Billeder der viser hvad borgeren har deltaget i
den pågældende dag.
 Fx fuld fysisk/praktisk og verbal hjælp til alt omkring kommunikationsredskaber i dagligdagen. Dermed sker der både vedligeholdelse og udvikling.
Kommunikationen afpasses efter borgernes behov. Det hvad enten det drejer
sig om verbal kommunikation, eller ved hjælp af billeder, kropssprog eller anden form for kommunikation.

Samfundsliv
 Fx moderat verbal støtte til at afdække borgens behov, ønsker og interesser
i aktivitetstilbuddet for aktiviteter, forløb, kompetenceudvikling mv. F.eks. I
det daglige søges den enkelte borgers interesser ønsker og behov afdækket,
eller udtrykt ved de daglige samlinger. Det kunne være ønsket om en udflugt
den pågældende dag, eller ønsket om en kreativ aktivitet.

Kommenterede [r11]: Skrives ind under omfattende eller
fuld

 Fx omfattende verbal og/eller fysisk støtte og hjælp til at afdække ønsker og
muligheder for individuelt tilrettelagte træningsforløb eller kompetenceudviklingsforløb, f.eks. at lære at bruge en eller flere kommunikationsredskaber,
og/eller på det mere overordnede plan, søges den enkelte borgeres interesser afdækket i forbindelse med udarbejdelse af borgerens handleplansmål.
 Fx fuld verbal og/eller fysisk støtte og hjælp til alt omkring den enkeltes ønske om deltagelse i pædagogiske forløb. Væsentligt er at hver aktivitet foregår som et fællesskab.
 Fx moderat verbal støtte til, at dække bord eller tage ud af bordet, huske
borgeren på hvad der skal på bordet af service mv. F.eks. en borger har arbejdet med at feje blade sammen, der foregår støtten ved verbal støtte til
hvor der skal fejes blade.

Kommenterede [r12]: Skrives ind under omfattende eller
fuld

 Fx omfattende verbal støtte og/eller praktisk hjælp til at tage ud af bordet,
f.eks. guide borgeren i hvad han/hun skal tage ud af bordet, du skal bære din
egen tallerken ud, borgeren støttes og fastholdes i, at bære sit brugte service
ud efter middagsmaden.
 Fx fuld verbal og/eller fysisk støtte og hjælp mv. f.eks. følger medarbejderen
med borgeren til køkkenet med vedkommendes brugte service til opvasken.
 Fx moderat verbal støtte til, at fremstilling af smykker. Støtten kan f.eks. væpe borgeren med at finde frem til det rigtige materialevalg.

Kommenterede [r13]: Skrives ind under omfattende eller
fuld

 Fx omfattende verbal støtte og/eller praktisk hjælp til f.eks. at male en ko, at
vejlede i, at alle flader bliver dækket.
 Fx fuld verbal og/eller fysisk støtte og hjælp til at male et postkort, ligeledes
vejledning i at alle flader bliver dækket, efterfølgende udfører personalet den
sidste finish på kortet.
 Fx moderat verbal støtte til, at deltage i et tema. F.eks. tale om hvad der
kendetegner de forskellige årstider og tale om hvad håndhygiejne er. Håndhygiejne har f.eks.været drøftet i brugerbestyrelsen, hvordan dårlig håndhygiejne kan sprede smitte.
 Fx omfattende verbal støtte og/eller praktisk hjælp til, at deltage i et tema.
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Fx forståelse af hvordan årstiderne opleves og hvordan man får en ordentlig
håndhygiejne. F.eks. opfordres borgene til at vaske hænder før og efter måltider samt efter toiletbesøg.
 Fx fuld verbal støtte og/eller fuld praktisk støtte til at deltage i temaer om
f.eks. årstider, hvor den enkelte borger oplever årstiden ved at være i den.
F.eks. Udeholdet mærker og smager på årstidernes skiften når de er i skoven.
 Fx moderat verbal støtte til håndtering af penge, f.eks.. ved køb af ugeblad.
Borgerne har som udgangspunkt deres egne penge med til indkøb af kaffe
mad udflugter, blade mv.

Kommenterede [r15]: Skrives ind under omfattende eller
fuld

 Fx omfattende verbal støtte og praktisk hjælp til håndtering af penge fx ved
indkøb af cd’er eller souvenirs. Der gives der støtte til styring og administration af egen økonomi herunder også til forståelse af penges værdi.
 Fx fuld fysisk/praktisk og verbal hjælp til alt omkring nyindkøb i brugerbetalingen på Birkegården. I andre tilfælde fuld støtte til administrationen af brugernes medbragte penge.

 Fx moderat verbal støtte via dialoger om handleplan, personlige forhold og
indflydelse i dagligdagen og i brugerbestyrelsen.
 Fx omfattende verbal støtte og praktisk hjælp til at kunne vælge selvstændigt på store som små områder, deltage aktivt i demokratiske processer, borgermøder, brugerbestyrelse, tage ordet og lytte til andre, deltage i handleplansmøde mv.
 Fx fuld fysisk/praktisk og verbal hjælp til at blive forstået og blive hørt. Hjælp
til alt omkring det, at have indflydelse på eget liv og dagligdag, f.eks. handleplanmålene for den enkelte borger på Birkegården, udarbejdes i samarbejde
med Borgeren. Det vil sige at personalet og borgeren afholder et møde hvor
målene forberedes. Dette således at der altid vil være overensstemmelse
med borgerens mål og de pædagogiske mål.

Øvrige ydelser og servicemeddelelser
Øvrige ydelser og
servicemeddelelser

Dokumentation og
kvalitetssikring



Samarbejde med og mellem: pårørende og andet netværk, botilbud, skole
mv. samt øvrige samarbejdspartnere for at koordinerer indsatsen.



Aktivitetscenteret tilbyder praktikforløb for elever fra ungdomsuddannelsen
fra Maglemoseskolen.

Voksenudredningsmetoden VUM
Gentofte Kommune anvender voksenudredningsmetoden (VUM) til en
systematisk afdækning af den enkelte borgers ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i udredningen, med
egne ønsker og behov, i forhold til at forbedre sit funktionsniveau og fungere bedst muligt i eget hverdagsliv. Denne udredning danner grundlag
for indsatsen.
§ 141 handleplaner og Indsatsplanen
I Gentofte Kommune arbejdes der systematisk med § 141 handlepla-
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ner/bestillingsmål og Indsatsplanen, for at sikre sammenhæng i den indsats, der ydes.
§ 141 Handleplan
§ 141 handleplanen tilbydes af borgerens sagsbehandler, første gang i
forbindelse med bestilling til ekstern støtte. I § 141 handleplanen beskrives det overordnede formål med indsatsen/støtten, og det er samtidig en
skriftlig aftale om, hvad den enkelte skal have støtte til. § 141 handleplanen udarbejdes på baggrund af borgerens behov, ønsker og mål og ud
fra en funktionsvurdering.
Såfremt borgeren ikke ønsker en § 141 handleplan, arbejdes der alene ud
fra bestillingsmålene.
Indsatsplanen
Indsatsplanen udarbejdes på baggrund af kommunens konkrete bestilling
ud fra VUM og en eventuel § 141 handleplan minimum 1 gang årligt. Indsatsplanen har til formål, at beskrive og dokumentere hvordan indsatsen i
§ 141 handleplanen/bestillingsmålene konkretiseres og omsættes i praksis. Planen skal samtidig danne rammen om det konkrete samarbejde
mellem borger og medarbejder om de ydelser som borgeren modtager.
Såfremt indsatsen over en periode afviger væsentligt fra indsatsmål samt
omfanget af de bevilgede ydelser, skal sagen revurderes jf. kvalitetsstandarden for § 104, med henblik på fornyet stillingtagen til, hvorvidt borgeren får det rette tilbud.
Se kvalitetsstandard for § 104 på www.gentofte.dk.

Tilsyn

Tilsyn af Aktivitetscentret Birkegården
Det følges op med årlige tilsyn.
Se tilsynsrapporter på www.gentofte.dk samt på www.tilbudsportalen.dk/

Takst

Betalingskommunen betaler en takst pr. dag. Taksterne reguleres en
gang om året.
Der er aktuelt 2 forskellige takster, afhængig af den enkelte borgeres vurderede funktionsniveau. Den ene takst dække omfattende omfang af støtte. Den anden takst dækker fuldt omfang af støtte. I forbindelse med visitationen fastsættes den enkeltes takstkategori.
Taksten fastsættes første gang i forbindelse med visitationen, og revurderes 1 gang om året.
Der henvises til www.tilbudsportalen.dk/

Egenbetaling

Der kan forekomme brugerbetaling i forbindelse med udgifter til eksempelvis transport samt deltagelse i arrangementer.
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Der henvises til ”Serviceniveau for brugerbetaling” på www.gentofte.dk.

Opfølgning og revision af ydelsesbeskrivelsen

Ydelsesbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med serviceniveau for brugerbetaling og kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune som kan ses
på www.gentofte.dk
Ydelsesbeskrivelsen er vedtaget i Socialudvalget den xx.xx.xxxx.
Ydelsesbeskrivelsen revurderes og behandles politisk ved Handicaprådet
og Socialudvalget mindst én gang i hver valgperiode, eller efter behov.
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