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Furesø Kommune udbygger i disse år de lokale tilbud. Der er udarbejdet 
kvalitetsstandarder - ydelsesbeskrivelser for de enkelte tilbud.  
 
 
Dagtilbud (§§ 
103-104) 

Borgere med 
udviklingshæmning 

Borgere med 
psykosociale 
problemer 

Borgere med 
misbrug 

side 

Lynghuset X   3 
Lyspunktet, 
Lysthuset  & 
Dagligstuen 

 X 
X 
X 

  
7 

Skiftesporet   X 9 
     
Botilbud (§107)     
Langkærgård X         10 
Jonstrup  X        14 
     
Bybækterrasserne X         15 
Overgangsboligerne*         X                                                                          17 
 
 
 
 
*) Overgangsboligerne er et midlertidigt botilbud for unge med lettere udviklingshæmning 
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Dagtilbuddet Lynghuset, Et beskæftigelses- og aktivitets- og 

samværstilbud – Ryetvej 17, 3500 Værløse. 

 Lovgrundlag for 
ydelse. 

§§103 og 104 i Lov om Social Service. 

Målgruppe. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede med betydelig og varig 
funktionsnedsættelse i alderen 18 +. Der er ikke øvre 
aldersbegrænsning. 
Borgere, visiteret til tilbuddet, er kendetegnet ved at have forskellige 
fysiske og psykiske handicaps.  
De fleste bor i botilbud/bofælleskab, andre hos forældre/pårørende og 
enkelte bor i egen bolig med støtte.  
 

Antal pladser. 12 pladser i samværstilbuddet Ældreklubben, (dag) 
25 pladser i job- og aktivitetstilbuddet (dag) 
30 pladser i aftentilbuddet – Klub Lynghuset 
 

Fysiske rammer. Lynghuset består af 2 huse, der ligger på samme matrikel. Husene ligger 
i umiddelbar nærhed af skove og søer, der benyttes jævnligt. Der er 
tilknyttet en have med bålplads, frugttræer og buske. 
Der er en lille udendørs hockeybane og en græsplæne med mulighed for 
at spille f.eks. kroket, fodbold, badminton, basket m.m. 
Der er flere overdækkede terrasser med udendørs møbler. 
 

Pædagogisk fokus. Borgerne mødes med respekt, imødekommenhed  og ret til med- og 

selvbestemmelse. Det styrker borgernes selvværd og er grobund for at 
motivere beboeren til at anvende egne ressourcer. Og det giver borgeren 
mulihed for at tage ansvar for beslutninger i eget liv og øger dermed 
udviklings og selvstændighedsprocessen. 
  
Der lægges – på den baggrund -  stor vægt på borgerens individuelle 
behov og ønsker gennem kommunikation, medlemsmøder og lydhørhed 
i dagligdagen overfor borgernes ønsker og behov.  
Derudover lægges vægt på behovet for socialt netværk med andre 
tidligere og nye venner ved at invitere og besøge andre klubber i 
nabokommunerne. Derigennem fastholder vi tidligere venskaber og 
kammerater fra tidligere tilbud. 
 

Aktiviteter. For aktiviteter i Lynghuset gælder, at de tager udgangspunkt i de 
borgere, der aktuelt er i huset, og deres behov og ønsker. Følgende 
beskrivelse er udfra status primo 2012.  
 
Ældreklubben er et dagtilbud 3 dage om ugen fra 10 – 14. Tilbuddet er 
målrettet vores ældre borgere fra ca. 60 år og opefter. Vi arbejder 
primært i denne gruppe med aktiviteter såsom: Vævning, broderi, 
syning, billedkunst, tegning, ler og glas. 
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Derudover har vi fokus på oplevelser i form af ture 1 gang om ugen, 
enten med Lynghusets bus eller gåture i nærområdet. Det pædagogiske 
fokus er her: socialt samvær, vedligeholdelse af færdigheder og 
spændende oplevelser. Vi tilbyder fysisk aktivitet ved at lave gymnastik 
hver dag i vores motionsrum. 
 
Job- og aktivitetstilbuddet er et dagtilbud for alle voksne borgere med 
pt. 5 værksteder som tilbyder følgende beskæftigelses- og 
aktivitetsmuligheder, 

 Kreaværksted, der har flere forskellige kreative tilbud. F.eks.: 
Billedkunst, ler, glas, klip og klister, perleplader, syning, strik, 
vævning m.m. 

 Træværksted, hvor der arbejdes med træ på forskellig måde. 
Snittebænk til f. eks grydeske fremstilling, fuglehuse og 
foderbræt m.m. 

 Køkkenværksted, hvor der dagligt produceres frokost og 
aftensmad til medarbejdere, klubmedlemmer og personale. 

 Cykelværksted, hvor medlemmer og medarbejdere kan få 
repareret deres cykler. 

 Gartnerteam, hvor der passes haver henholdsvis i eget regi, samt 
i Bofællesskabet Langkærgård m.fl. i sommerhalvåret og 
indendørs forefaldende viceværtopgaver i vinterhalvåret. 

 
Job- og aktivitetstilbuddet følger relevante forskrifter i 
arbejdsmiljøreglerne.  

 
Aftentilbuddet - Klub Lynghuset, er et tilbud til alle voksne 
udviklingshæmmede borgere fra 18 +. Åbent  alle ugens hverdage fra kl. 
15 – 21:30. 
Tilbuddet indeholder mange forskellige aktiviteter, for tiden f. eks 
filmforevisning, svømning, cykel- og gåture, forskellige kreative tilbud i 
husets værksteder 2 gange ugentligt, bankospil, udflugter, disco- og 
cafeaftener med gæster udefra, hjemmelavet aftensmad (med 
individuelle kosthensyn, f.eks. kost til diabetikere), gymnastik, pc spil, 
bål og overnatning under åben himmel (sommerhalvåret), fisketure, en 
sommerferietur og udflugter. 
Klubben lægger vægt på hyggeligt og socialt samvær med andre 
ligestillede, samt fastholdelse af venskaber og socialt netværk. 
 
I året 2012 og 2 år frem er tilknyttet et Sundhedsfremmeprojekt i huset 
og vi har derfor stort fokus på sund mad og motion. 
Hver dag tilbydes sund buffet fra køkkenværkstedet og motion i det 
dertil indrettede motionsrum. Derudover tilbyder vi forskellige 
idrætsdicipliner i Værløsehallen 1 gang om ugen. 
Borgerne bliver tilbudt at få kostvejledning og sundhedstjek af uddannet 
kostvejleder og sundhedspersonale i projektet. 
  

Særlig viden og Alt fast personale har pædagogisk baggrund.  Derudover har en stor del 
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erfaring. anden faglig baggrund som f. eks landmand, smed, psykoterapeut, social 
og sundhedshjælper.  
Det tilstræbes at personalet kommer på relevante kurser, der holder dem 
opdateret på områdets faglige udvikling og giver nye input til gavn for 
borgerne. 

Ydelsens omfang 
(tid/hyppighed/plac
ering på dagen). 

Lynghusets åbningstid er alle hverdage fra kl. 8:00 til 21:30. 
 
Ældreklubben har åbent 3 hverdage om ugen fra 10.00 til 14.00. 
 
Job- og Aktivitetstilbuddet alle hverdage fra 9-15.00 
 
Aftenklubben – Klub Lynghuset – har åbningstid fra 15:00 til 21:30,  
alle ugens hverdage. 

Bruger-
/pårørendebestyrels
e. 

Klubben har et klubråd med en formand og næstformand, samt 
deltagelse af lederen. 
Der afholdes et månedligt medlemsmøde så vi sikrer at så mange som 
muligt får indflydelse. 
 

Særlige 
bemærkninger. 
 

Tilbuddet er i 2012 fortsat  i opstartfase, Der sker en løbende udvikling 
af tilbuddet i samarbejde med og med hensyntagen til de visiterede 
borgeres ønsker og interesser. 
 
Økonomi:  
Arbejdsdusør/-løn: 
Borgere i beskæftigelsestilbud efter § 103 kan, hvis arbejdet indebærer 
produktion med salg for øje, oppebære arbejdsdusør/-løn efter indsats 
m.v. jf. bekendtgørelse 628 af 15. juni 2006. Udgifter til transport til 
beskæftilgelsestilbuddet skal borgeren selv afholde inden for en afstand 
af 10 km.  
 
Brugerbetaling:  
I aftenklubben betales et kontigent på 50,-kr pr. måned.  
I alle tilbud betaler borgerne for materialer efter forbrug.  
 
Transport 
Borgere i Ældreklubben bliver afhentet og kørt hjem i Lynghusets  bus 
For øvrige, der har behov for hjælp til transport, tages der stilling hertil i 
forbindelse med visitation til tilbuddet. (Dog de særlige forhold hvis 
borgeren deltager i beskæftigelsesaktiviteter) 
 
Ferieture:  
Der er tilbud om en årlig ferietur af 3-5 døgns varighed, evt. sammen 
med andre lokale tilbud, som f.eks. Langkærgård. 
Beboerne betaler for egne udgifter til aktiviteter og til ophold, kost og 
transport på ferieture. 
Kommunen betaler  - udover løn - for medarbejdernes udgifter til 
ophold, kost og transport i forbindelse med ferieture.  
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Henvisninger Visitation til tilbuddet: henvendelse til Voksenhandicap, Center for 
Social og Sundhed.  
Tlf: 7235 5665 i Rådhusets åbningstid  
 
(hjemmeside og mailadresse er undervejs) 
Kontakt leder Jane Hansen, jeh@furesoe.dk eller tlf. 7235 5873 
 

 

 



 

7  
Kvalitetsstandarder for lokale bo- og dagtilbud. 
Tiltrådt af Social og Sundhedsudvalget den 11. april 2012 + 5. sep. 2012 

 
 

§ 104 – Aktivitets- og samværstilbud 

Lyspunktet, Lysthuset og Dagligstuen, Nygårdsterrasserne 22, 3520 Farum 

 Lovgrundlag for 
ydelse. 

§ 104 i Lov om Social Service. 

Målgruppe. Målgruppen er voksne psykisk syge med betydelig og varig 
funktionsnedsættelse i alderen 18 -60 år.  
Borgere, der visiteres til tilbuddet, er kendetegnet ved ikke at kunne 
bruge kommunens almene tilbud.  
De fleste bor i egen bolig med støtte. Enkelte i lokale botilbud.  
 

Antal normerede 
pladser. 

50 pladser i samværstilbuddet Lyspunktet 
10 pladser i aktivitetstilbuddet Lysthuset 
20 pladser i aftentilbuddet Dagligstuen 
 

Fysiske rammer. Lyspunktet har store lyse lokaler i Farum Midtpunkt med stor terrasse. 
På græsplæne er der mulighed for udendørs spil fx. kroket, badminton 
m.m. 
. 
 

Pædagogisk fokus. Der arbejdes med psykosocial rehabilitering ud fra en grundidé om, at 
borgernes funktionsniveau både på det psykiske, sociale og praktiske 
område kan bedres.  
Brugernes deltagelse i indkøb, madlavning og oprydning er en del af den 
pædagogiske træning. 

Særlige aktiviteter. Lyspunktet, der er et samværstilbud, har åbent alle ugens dage i 
dagtimerne. Der tilbydes socialt samvær, et måltid mad og forskellige 
aktiviteter. Der er fokus på sund mad, motion og vedligeholdelse af 
færdigheder. 
Der er fokus på brugerindflydelse med Husmøde 1 gang mdl. 
 
Lysthuset er et aktivitetstilbud med åbent 2 dage ugtl. i dagtimerne. Der 
er tilbud om kreative aktiviteter, motion i sportshallen og fælles frokost.  

 
Aftentilbuddet Dagligstuen er et tilbud til en lille gruppe af brugere, 
som har et særligt behov for social kontakt og et måltid mad om aftenen. 
Der er åbent 4 aftener om ugen. 
Der er fokus på brugerindflydelse med afholdelse af Stuemøde 1 gang 
mdl. 
 
I alle tilbuddene er der tilbud om ferieture 1 gang årligt af 3-5 dages 
varighed. 
Brugerne betaler selv for deres egen udgift til rejse, ophold og kost. 
Der er egenbetaling for mad, aktiviteter og evt. indkøb af materialer.  
 Som et sundhedsfremme-tiltag er der tilbud om gratis rygestop-kursus 
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ved egne rygestopinstruktørere 
Særlig viden og 
erfaring. 

Medarbejderne er tværfagligt sammensat med relevant sundhedsfaglig 
og pædagogisk uddannelse. 
Alle er uddannet i kognitiv terapi og i metoden inden for psykosociale 
rehabilitering. 
 
 
 

Ydelsens omfang 
(tid/hyppighed/plac
ering på dagen). 

Lyspunktets åbningstid: sp

 mandag, onsdag og fredag kl. 10-15, 
 tirsdag kl.10-14.30 
 torsdag kl.9-12 og 
 lørdag og søndag kl.10.30-14.30 

 
Lysthusets åbningstid: 

 mandag og onsdag kl.10-14 
 
Dagligstuens åbningstid: 

 mandag, onsdag og torsdag kl.16-20 og 
 fredag kl.15.30-18 

 
Brugerindflydelse Der afholdes månedlige møder for brugerne med henblik på styrkelse af 

brugernes indflydelse på tilbuddene 
 

Særlige 
bemærkninger. 
 

Transport 
Der er ingen transport til tilbuddene. 
Hvis en borger har et særligt transport behov, tages der stilling til evt. 
bevilling af kørsel i forbindelse med visitationen  
 

Henvisninger Visitation til tilbuddene: henvendelse til Voksenhandicap, Center for 
Social og Sundhed. 
Tlf.: 7235 5665 i Rådhusets åbningstider. 
 
Yderligere oplysninger om tilbuddene: 
Områdeleder Marianne Laursen, mail:mrii@furesoe.dk og mobil 72 16 
49 82. 
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§ 104 - Aktivitets- og samværstilbud 

Værestedet Skiftesporet, Kollekollevej 27, 3500 Værløse 

Lovgrundlag for ydelse. § 104 I lov om social service 

Målgruppe. Misbrugere imellem 18-65 år, der ønsker hjælp til et liv uden 
misbrug. 
Der er visitation til værestedet. 

Antal normerede pladser 20 pladser 

Fysiske rammer. Skiftesporet ligger i et centralt beliggende ældre hus med have, 
hvor der er mulighed for udendørs aktiviteter. 
Huset indeholder fælles stue, køkken og bad samt værksted.  
 

Pædagogisk fokus 
 
 
 

Der arbejdes med psykosocial rehabilitering ud fra en grundide 
om, at borgernes funktionsniveau, både på det psykiske, 
sociale og praktiske område kan bedres. 
Tilbuddet er et alternativ til det tidligere misbrugsmiljø, og der 
er fokus på netværks skabende tiltag. 
 

Særlige aktiviteter De daglige aktiviteter er en del af optræning / vedligeholdelse 
af brugernes færdigheder 
Der er tilbud om socialt samvær, aktiviteter f.x. spil, 
havearbejde og et let måltid mad med fokus på sundhed. 
Desuden arrangeres udflugter f.x. fisketure, biografture, osv.. 
Der er egen betaling for mad og aktiviteter. 
Der er tillige tilbud om rygestop ved egne rygestopinstruktører.  

Særlig viden og erfaring Medarbejderne er tværfagligt sammensat med relevant 
sundhedsfaglig uddannelse. 
Medarbejderne superviseret i kognitiv terapi og arbejder ud fra 
psykosociale rehabilitering. 

Ydelsens omfang 
(tid/hyppighed/placering 
på dagen) 

 
Der er åbent mandag og onsdag fra kl.10-14. 

Brugerindflydelse 
 

Der afholdes Husmøde hver måned med henblik på styrkelse 
af brugernes indflydelse på tilbuddet.  

Særlige bemærkninger  Forudsætningen for at komme i værestedet er, at brugerne ikke 
er påvirkede, hvilket er medarbejdernes vurdering 
Transport: 
Der er ingen transport til tilbuddet 

Henvisninger  Visitation til tilbuddet: henvendelse til Voksenhandicap, Center 
for Social og Sundhed.  
Tlf: 7235 5665 i Rådhusets åbningstid  
 
Oplysninger om tilbuddet:  
Områdeleder Marianne Laursen, mail: mrii@furesoe.dk og 
mobil 72 16 49 82 
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§ 107 Basisydelser i midlertidig boform med døgndækning. 

Bofællesskabet Langkærgård, Højeloft Vænge 2-4, 3500 Værløse 

Lovgrundlag for 
ydelse. 

.§ 107 i lov om social service 

Målgruppe. Borgere visiteret til midlertidigt botilbud kendetegnet ved at være bedre 
fungerende, lettere udviklingshæmmede i aldersgruppen 25-65 år. 

Antal boliger. 15 faste boliger og 1 midlertidig bolig 
Fysiske rammer. Langkærgård har plads til 15 beboere, samt 1 ekstrabeboer i en 

midlertidig situation. (Kvalitetsstandard for den midlertidige bolig vil 
blive udarbejdet.) 

Beboerne bor i 2 huse: 

1. I det ene hus”Gården”, bor 12 af beboerne med egen 2-værelses 
lejlighed fra 82,5 til 96,5 m2, inkl. fællesarealer. Hver lejlighed har 
køkkenniche og bad, Dette hus er delt i 2 plan med køkken og 
fællesrum på begge etager og kælderrum. Der er elevator i 
ejendommen. 

Fællesrummet på 1. sal anvendes tillige af medarbejderne til 
administrative opgaver, samt møder. 

2. Det andet hus – ”Stuehuset” - er et ældre renoveret hus, hvor der er 3 
lejemål og en midlertidig bolig. Disse boliger er noget mindre, 
henholdsvis 52,8, 40 og 35 m2.  Der er 3 badeværelser og i et af 
lejemålene er køkkenniche. Der er fælleskøkken og opholdsrum også i 
dette hus 

Da der er stor forskel på de individuelle boliger i Langkærgård, 
tilbydes en ledig bolig først internt. 

Personale Der er personale tilstede fra 6.30-22.30 og der er sovende nattevagt, der 
kan tilkaldes i tidsrummet 22.30-06.30.  

Krav til personalet er en socialpædagogisk eller sundhedsfaglig 
baggrund med viden om målgruppen og evnen til at arbejde med 
respekt, imødekommenhed og selvbestemmelse 
 

Formålet med 
botilbuddet  
 

At borgeren trives og oplever livskvalitet og værdighed i 
bofællesskabet. Målet er at beboeren kan bevare og udvikle sine 
psykiske, fysiske og sociale funktioner. 
 

Pædagogisk  
fokus/ Indhold i 

Beboerne skal mødes med respekt, imødekommenhed og ret til med- 
og selvbestemmelse. Det styrker beboerens selvværd og er grobund for 
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tilbuddet at motivere beboeren til at anvende egne ressourcer. Samtidig giver det 
beboeren mulighed for at tage ansvar for beslutninger der vedrører hans 
eller hendes liv og dermed øge udviklings- og 
selvstændighedsprocessen.. 
I samarbejde med beboeren udarbejdes årligt en personlig plan med 
beskrevne udviklingsmål. 
 
Ud fra en individuel vurdering af den enkelte beboers behov ydes i 
dagligdagen  

 vejledning i daglig fysisk færden, personlig pleje og hygiejne, 
påklædning, indkøb, tilberedning af mad, sund kost og livsstil, 
oprydning i bolig, vask af tøj, støvsugning, lægge tøj sammen 
og på plads,  

 støtte til sociale og adfærdsmæssige færdigheder, så beboeren 
lærer at begå sig socialt, sammen med andre.  

 støtte til at beboeren kan leve i et bofællesskab og i samfundet 
og lære at håndtere konflikter og følelsesmæssige udfordringer.  

 støtte til at deltage i dag- og fritidstilbud, kontakt til familie, 
venner, læge, fysioterapeut, tandlæge og ledsagelse efter behov 
til sundhedsbesøg.  

 støtte til at strukturere dagligdagen, så der skabes overblik over 
planlagte aktiviteter, lære at overholde aftaler, håndtering af 
post og egen økonomi, samt tage korrekt medicin. 

 personlig og praktisk hjælp som f.eks. hjælp til rengøring, vask 
af tøj og linned og personlig pleje. 

 
Furesø Kommune fører tilsyn med tilbuddet. 

Ledsagerordning Beboere der søger om ledsagerordning, skal forvente, at de som 
hovedregel vl blive bevilget 12 timers ledsagelse pr måned i den 
almindelige ledsagerordning, idet det forventes, at Langkærgård  
tilbyder op til 3 timers individuel ledsagelse om måneden.  
 
Det er handicaprådgiveren, der træffer afgørelse om ledsagerordning, 
der tillige afgør i hvilket omfang, der ydes timer i bofællesskabet. Dette 
sker i dialog med borger og ved indhentning af oplysninger fra 
bofælleskabet. 
  
Som eksempler på aktiviteter, hvor den individuelle ledsagelse på 
Langkærgård vil blive anvendt, kan nævnes: ledsagelse til frisør, cafe, 
motion/fittness, tøjindkøb, ture, udflugter, minrejser, ferieture m.v. 
 
Bevilingen gælder for 12 mdr. ad gangen, med mindre der sker 
væsentlige ændringer. 

Møder. Beboermøder: Der afholdes beboermøder hver anden måned. 
Bruger- og pårørenderåd: Der er et Bruger- og pårørenderåd, (ej 
lovpligtigt). Der henvises til vedtægterne for Bruger- og pårørenderådet 
for Langkærgård. 

Dagligdag i Måltider:  
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fællesskabet. Der er et fælleskøkken i ”Gården” med fortilberedningsrum, hvor 
beboerne kan tilberede aftensmad sammen med personalet. 
Beboeren tilbydes 3 måltider, samt mulighed for mellemmåltid. Der er 
fokus på ernæringsrigtig kost og at måltidet gerne må være en 
oplevelse. 
 
Fællesarealer:  
Beboerne har 3 fællesrum: I ”Gården” er der et i stuen, hvor der er 
forskellige spillemuligheder, samt et på første sal, hvor der er køkken 
og motionsapparater. I ”Stuehuset” findes en hyggestue.  
Der er tilknyttet en stor gårdsplads og en have med bålplads, 
 
Socialt samvær: Beboerne inddrages i et fællesskab med ligestillede, 
og beboerne kan benytte de aktiviteter der foregår på stedet. Traditioner 
med udflugter, sommerfest, ferier og fødselsdage skal være med til at 
skabe en kultur som beboerne kan genkende og identificere sig med. 
Beboeren bestemmer hvad der skal serveres til morgenmad og 
aftensmad på fødselsdage. 
Bofællesskabet planlægger jul og nytår sammen med beboerne. Der 
arrangeres frokoster ved højtiderne sammen med beboerne 
 

Aktiviteter ud af huset: 
Ved siden af botilbuddet har beboerne på hverdage aktivitets- og 
samværstilbud eller et beskæftigelsestilbud. 
 
Beboerne har en bus til rådighed, som kan anvendes til forskellige 
typer kørsel. Til driften af bussen betales kilometertakst, 4,- kr. (2012-
priser). 
 

Ferieture:  
Beboerne tilbydes 1 årlig tur med overnatning på 3-5 døgn. Beboerne 
bestemmer hvor turen går hen.  
Beboerne betaler for egne udgifter. Kommunen betaler – udover løn – 
for medarbejdernes udgifter til ophold, kost og transport. 
 
(Beboere, der er bevilget ledsagerordning og hvor op til 3 timer pr. 
måned skal udmøntes af Langkærgård, skal påregne at  disse timer 
udmøntes, hvis de deltager i ferieture)   
 
Økonomi:  
Beboerne betaler hver måned et fast beløb til den fælles kost-kasse.  
Beboerne betaler for egne faste udgifter og udgifter til aktiviteter. 

Henvendelse Visitation til tilbuddet: henvendelse hos Voksenhandicap, Center for 
Social og Sundhed. 
Tlf.: 7235 5665 i Rådhusets åbningstider. 
 
Yderligere oplysninger om Langkærgård: 
Leder Morten Ulrik Kristensen, 7235 5876, muj@furesoe.dk.  
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§ 107 basisydelser i midlertidig boform uden døgndækning 

Bofællesskabet Jonstrup, Jonstrupvangvej 140, 3500 Værløse 

Lovgrundlag for 
ydelse. 

Servicelovens §107 

Målgruppe. Psykisk syge imellem 18-60 år 

Antal boliger. 5 2-rums boliger med kælderrum til hver bolig. Boligerne udlejes 
enkeltvis med lejekontrakt efter lejelovens bestemmelser. 

Fysiske rammer. En ældre villa, som indeholder 3 plan fordelt på kælder, stue og 
1. sal med terasse og stor have   

Normering. 
 
 
 
Pædagogiske 
metoder 
 

Personalet er tilstede på hverdage fra kl.8-18, samt om lørdagen 
fra kl.9-15. 
 
Der arbejdes med psykosocial rehabilitering ud fra en grundidé 
om, at beboernes funktionsniveau både på det psykiske, sociale 
og praktiske område kan bedres. 
Der udarbejdes en personlig plan for hver enkelt beboer, 
indeholdende mål for indsatsen, som følges op ved samtaler 
med beboernes kontaktperson. 
 

Møder. Husmøde: Der afholdes husmøde hver uge 
 

Dagligdag i 
fællesskabet. 

De daglige aktiviteter er en del af optræning / vedligeholdelse af  
beboernes færdigheder med henblik på  en mere selvstændig 
tilværelse og boform på sigt. 
 
Måltider: alle måltider spises i fællesskab og beboerne har 
ansvaret for indkøb og madlavning på skift med støtte fra 
personalet ved behov 
 
Fællesarealer: består af entre, trappe, spisekøkken, stue og 
kælder. Ansvaret for rengøring af fællesarealerne er fordelt 
imellem beboerne med støtte fra personalet 
 
Socialt samvær: ud over fællesspisning er der mulighed for 
socialt samvær 
 
Aktiviteter ud af huset: der er en forventning om, at beboerne 
deltager i tilbud om motion, gåture og kulturelle arrangementer 
efter beboernes ønsker, og deltager i dagtilbud f.x. i kommunens 
væresteder i forhold til den enkeltes behov, evner  og 
muligheder.  
Botilbudet ejer en bus, som benyttes til indkøb, fælles udflugter 
og lign. 
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Ferieture: der er tilbud om en årlig ferietur af 3-5 døgns 
varighed, evt. sammen med de øvrige socialpsykiatriske tilbud. 

Økonomi Ud over huslejen betaler beboerne hver måned et fast beløb til 
den fælles kostkasse og et mindre beløb til fælles anskaffelser. 
 
Beboerne betaler for egne udgifter til aktiviteter uden for huset 
samt for ophold, kost og transport på ferieture. 
Kommunen betaler udover løn - for medarbejdernes udgifter til 
ophold, kost og transport i forbindelse med ferieture.   

Henvisninger Visitation til tilbuddet: henvendelse hos Voksenhandicap, Center 
for Social og Sundhed. 
Tlf.: 7235 5665 i Rådhusets åbningstider. 
 
For yderligere oplysninger:  
Områdeleder Marianne Laursen, mrii@furesoe.dk og mobil 7235 
5678. 
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Basisydelser i boform uden døgndækning 

Bofællesskabet Bybækterasserne,  

Bybækterasserne 151A – 152A, 3500 Farum (etableret 1999) 

Lovgrundlag for ydelsen § 107 i Lov om social service 
Målgruppe   Udviklingshæmmede borgere over 60 år visiteret til botilbud 

og kendetegnet ved at have let til moderate problemer.   
 Tilbuddet retter sig mod borgere, der er i stand til at klare sig 

selvstændigt og uden støtte mellem kl. 18.00 – 09.00 samt i 
weekenderne 

 
Antal pladser 5 faste boliger 
Fysiske rammer 
 
 
 
 
 
 
 

Bofællesskabet ligger i Farum Midtpunkt og består af to 4 værelses 
lejligheder.  
Beboerne har eget værelse på mellem 9 m2 og 18 m2. Beboerne har 
fælles bad/toilet og køkken.  
 
Stuen i den ene lejlighed fungerer som fællesrum for alle 5 beboere. 

Personale Der er personale tilstede mandag til fredag fra kl. 9.00 til 18.00. 
Formålet med botilbuddet 
 
 
 

Målet er, at beboerne kan bevare og evt. udvikle færdigheder, og 
deres selvopfattelse som selvstændige mennesker med rettigheder og 
pligter. 

Pædagogisk fokus/indhold 
i tilbuddet 

Beboerne skal mødes med respekt, imødekommenhed og ret til med- 
og selvbestemmelse. Der arbejdes ud fra princippet ”hjælp til 

selvhjælp”.  
 
 Den socialpædagogiske indsats er tilrettelagt ud fra den 

enkelte borgeres ønsker og evner/ ressourcer.  
 Der lægges vægt på styrkelse og udvikling af kompetencer, 

der øger den enkelte borgers indflydelse på eget voksenliv 
Krav til personalet er en pædagogisk uddannelse, samt viden og 
interesse for målgruppens særlige livsvilkår. 

Fokus indhold i tilbuddet    
 Vejledning i almindelige daglige gøremål, som fysisk færden, 

personlig pleje, påklædning, indkøb og tilberedning af mad, 
sund kost og livsstil, indkøb af personlige nyanskaffelser, 
tøjvask, rengøring, m.v. 

 Støtte til at indgå i et bofællesskab, til at deltage i dag- og 
fritidstilbud, kontakt til familie og venner.  

 Administration og vejledning af både personlig økonomi og 
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bofællesskabets fælles økonomi 
 Støtte og ledsagelse til besøg hos læge, fysioterapeut, 

tandlæge . m.v. efter behov. 
Møder  Der afholdes beboermøde hver fjerde onsdag 
Dagligdag i fællesskabet Måltider:  

Beboerne indbetaler penge til en fælles ”kostkasse”. Beløbet dækker 

alle måltider. Det forventes, at beboerne deltager i de forskellige 
opgaver og forpligtigelser, der er i et hjem.  
 
Socialt samvær: Fællesrummet i stuen danner ofte ramme for 
uformel hygge og samtaler. Der afholdes fødselsdage for beboerne og 
højtider markeres.  
Beboerne ydes hjælp til at forberede de tidspunkter, hvor der ikke er 
personaledækning.  
Beboerne har mulighed for at anvende Lynghusets bus. 

Aktiviteter ud af huset Ud fra beboernes egne ønsker arrangeres udflugter i løbet af året. 
f.eks. til Tivoli, Zoologisk have, Dyrehaven og lignende.  

Ferieture Beboerne tilbydes en årlig ferietur på 3-5 overnatninger. Der skal der 
mindst deltage 2 beboer ved ture indenlands og mindst 4 beboere ved 
ture udenlands for at turene gennemføres. Beboerne bestemmer, hvor 
turen går hen. 

Brugerbetaling/økonomi   

      

Den enkelte beboer betaler egne udgifter, som husleje, for egne 
udgifter ved udflugter og ferieture,  tandlæge. m.m 
Hver beboer betaler mdlt. 2300,00*) kr. til en fælles kostkasse, 600,- 
kr. til andre fælles udgifter.  
*)2012-priser 

Henvendelse Visitation til tilbuddet: henvendelse til Voksenhandicap, Center for 
Social og Sundhed tlf. 72 35 56 65   
Yderligere oplysninger ved områdeleder Jørgen Larsen 72  16 49 83   
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§ 107 Basisydelser i midlertidig boform uden døgndækning. 

Bofællesskabet Overgangsboligerne, Lillevangspark 8, 3520 Farum  

Lovgrundlag for 
ydelse. 

.§ 107 i lov om social service 

Målgruppe. Borgere med behov for et tidsafgrænset botilbud, kendetegnet ved at 
have lette til moderate problemer, som sent udviklede og lettere 
udviklingshæmmede, i aldersgruppen 18-30 år.  

Antal boliger. 6 boliger  
Fysiske rammer Beboerne har eget værelse, på 36 m2, inkl. køkkenniche og bad. Der er 

fælles arealer foran boligerne, samt køkken, sammenhængende med en 
fælles spise- og opholdsstue. I alt 162 m2. Desuden er der en fælles 
have, med terrasse. Der er servicearealer for personalet, med 
samtalerum, toilet og bad.     

Personale Der er personale tilstede fra 7.00-ca.20.00 på ugens hverdage, og – som 
hovedregel - fra 10.00-20.00 i weekender.  

Det forventes at personalet har socialpædagogisk og/eller 
sundhedsfaglig baggrund, med viden om målgruppen.   

Formålet med 
botilbuddet  
 

Botilbuddet er et målrettet rehabiliteringstilbud for unge i målgruppen, 
hvor målet, som udgangspunkt er, at den unge efterfølgende kan flytte i 
selvstændig bolig.  
Beboerne trænes i almindelig daglig livsførelse og støttes i at udvikle 
deres psykiske, fysiske og sociale funktioner, med henblik på at blive 
så selvhjulpne som muligt i egen bolig. 
 

Pædagogisk  
fokus/ Indhold i 
tilbuddet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Træningsperspektiv 

Beboeren skal mødes med respekt, imødekommenhed og ret til med- 
og selvbestemmelse. 
I samarbejde med beboeren udarbejdes en plan med beskrevne 
udviklingsmål. Ud fra denne plan trænes beboeren dagligt målrettet. 
Elementer i træningen er:  

 vejledning i daglig fysisk færden, personlig pleje og hygiejne, 
påklædning, indkøb, tilberedning af mad, sund kost og livsstil, 
oprydning i bolig, vask af tøj, støvsugning, lægge tøj sammen 
og på plads, m.v.  

 støtte til sociale og adfærdsmæssige færdigheder, og til at opnå 
netværk, så beboeren lærer at begå sig socialt, sammen med 
andre, herunder støtte til at lære at håndtere konflikter og 
følelsesmæssige udfordringer.  

 støtte til at deltage i dag- og fritidstilbud, kontakt til familie, 
venner, læge, fysioterapeut, tandlæge m.v.  

 støtte til at strukturere dagligdagen, så der skabes overblik over 
planlagte aktiviteter, lære at overholde aftaler, håndtering af 
post og egen økonomi, tage korrekt medicin, m.v. 

 
Udslusning Efter ophold i Overgangsboligerne udsluses den unge til egen bolig. 
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I f.m. udslusningen ydes vejledning fra personalet, ligesom det er 
muligt at bevare kontakten til huset. Og til de tidligere bofæller.  
Tidligere beboere fungerer samtidig som kulturbærere overfor nye 
beboere. 
  

Møder. Beboermøder: Der afholdes beboermøder hver uge 
Dagligdag i 
fællesskabet. 

Måltider:  
Måltider forberedes, tilberedes og indtages sammen i fællesskab, som 
led i botræning. Der er fokus på sund kost og levevis.  
Socialt samvær:  
I fællesarealerne er der muligheder for socialt samvær udover måltider. 
Medarbejderne er behjælpelige med sætte struktur herpå. F.eks. 
oparbejdes traditioner med udflugter, sommerfest, ferier og fødselsdage 
m.m. 
Beboerne har mulighed for at anvende en bus til forskellige typer 
kørsel. Til driften af bussen betaler beboerne kilometertakst. (4,- kr. - 
2012-priser) 
 

Individuelle aktiviteter ud af huset: 
Alle beboerne har på hverdage arbejde, uddannelse eller et aktivitets- 
og samværstilbud, der skal passes.  
 

Ferieture:  
Beboerne tilbydes 1 årlig tur med overnatning på 3-5 døgn. Beboerne 
bestemmer hvor turen går hen, og turen planlægges sammen med 
personalet.  
Beboerne betaler for egne udgifter. Kommunen betaler – udover løn – 
for medarbejdernes udgifter til ophold, kost og transport. 
(Beboere, der er bevilget ledsagerordning og hvor op til 3 timer pr. 
måned skal udmøntes af Overgangsboligerne, skal påregne at disse 
timer udmøntes, hvis de deltager i ferieture)   
Økonomi:  
Beboerne betaler hver måned et fast beløb til den fælles kost-kasse.  
Beboerne betaler for egne faste udgifter og udgifter til aktiviteter. 

Særlige 
bemærkninger 

Furesø Kommune fører tilsyn med tilbuddet i samarbejde med Herlev 
Kommune. 

Henvendelse Visitation til tilbuddet: henvendelse hos Voksenhandicap, Center for 
Social og Sundhed. 
Tlf.: 72 35 56 65 i Rådhusets åbningstider. 
Yderligere oplysninger om Overgangsboligerne: 
Områdeleder Jørgen Larsen - 7216 4983 jla@furesoe.dk   
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