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”DET VIGTIGSTE” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Trygge rammer 

Har noget at stå op til. 

Brug for transport til og 

fra sygehus eller andet 

aktiviteter 

Bakkehaven åben om 

lørdagen, så man har et 

sted at være og der er 

personale 

At bevare en 

arbejdsplads, hvor 

man brænder for 

sit speciale 

Lokale 

støttecentre 

Hygiejne: 

- Personlig pleje 

- Renlighed i lejligheder 

- rengøring 

Nærhed og 

tryghed 

Pædagogisk tilbud: 

- Aktiviteter i hverdagen 

- Indkøb, kost og 

madlavning 

- Kommunikation  

o Borger-tilbud 

o Tilbud-pårørende 

Personale: 

- Fast personale 

- Uddannelse 

- Ledelse/styring 

- Arbejdsmiljø, 

trivsel 

De samme 

personer der 

kommer. 

(samme 

hjemmevejleder) 

Vil gerne have et 

nummer at ringe 

til i weekenden ( 

§85 støtte i eget 

hjem) 

 

85 støtte: eget hjem 

Ledsagelse til 

sygehus/kommune. 

Samme 

hjemmevejleder 

som kender mig. 

 

Støttecentre 

Lokalt 

støttecente

r 

Nogle de kan få fat i om 

aften, hvis man får brug 

for hjælp 

At aktivitets og 

samværstilbud 

ikke forsvinder 

At kunne blive ved 

med at møde 

ligestillet borger 

At der er tid til  

hver enkel 

At der forbliver et  

aktivitets & 

samværstilbud 

- Være aktiv 

med sine 

venner 

- At holde fast i 

gode venner 

At tilbuddet fortsat vil 

være funktionsopdelt/liv 

bevægelse/Paletten 

Hjælp når vi har 

brug for det 

Fællesspisning 

Vores hjemmedag 

Tur ud af huset 

Med overnatning 

”Gang-i-den” 

Foredrag 

Popquiz 

Lave budget o.s.v. 

 

Social samvær 

Individuel 

hjælp/bostøtte 

Lave mad. 

Samvær med 

andre 
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Øge samarbejde 

mellem 

støttecentre og 

plejehjemmenes 

aktivitetscentre  

Udarbejd en 

langsigtet plan / 

masterplan for 

borgere og 

medarbejdere 

Opret: 

Bo-, støtte-  & 

samværstilbud 

Bevar nærheden i 

og omkring 

støttecentrene.  

Personale tæt på 

Personalenormering og 

selv/medindflydelse 

Pædagogisk deltagelse til alt 

det man ikke kan finde ud af 

selv 

At have støttecenteret med, 

personale, socialt samvær, 

fællesspisning. 

Og kan få den støtte man har 

brug for 

Brugerinddragelse 

Se bilag 1 

Gode faciliteter med 

mulighed for aktiviteter 

- Evt med lokaler til 

deling mellem 

brugergrupperne 

At der fortsat er et 

aktivitets- og 

samværstilbud at 

stå op til 

At have sit eget sted 

Tryghed, ro, det 

nære, at udfordres 

Fællesskabet i 

”huset” 

- Mad 

- Ture 

- Oplevelser 

-  

At der er tid til 

den enkelte 

borger – med 

personalet 
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Mere: 

- Udflugter 

- Ferietimer 

- Arrangementer 

- Klub/aften akt. 

Grupper på tværs af 

socialpsykiatri 

Samarbejde på tværs af 

hele Toften 

Der skal ikke fyres folk 

Der skal ikke være store 

forandringer 

 

Fælles kørsel på tværs af 

Toftens brugere 

Minus Flextrafik 

Mere personale Flexibilitet i forhold til 

aktiviteter 

- Visitation 

- målgrupper 

Vi skal have flere 

hænder når det brænder 

på 

Fast personale: 

- Mere 

efteruddannelse 

- Specialområder 

- kommunikation 

Ro  

Fælles koncertoplevelser 

Tryghed  

Nærhed  

Bo lokalt 

Mindre enheder med 

fokus på målgruppe 

sammensætning 

Mere samspil mellem 

aktivitets- og 

samværstilbud og STU 

og bostederne Lejlighedsvis spise til 

middag, frokost sammen 

med og hos nabo 

institution (spare timer) 

Lev lokalt 

Fokus på sundhed for 

borgere og ansatte 

Sund mad (og samtalen 

om maden)  

+ sport 

Fællesspisning på de 

forskellige støttecentre 

Opsig indkøbsaftalen og 

lad støttecentrene selv 

handle. 

= spare kommunal 

kontortid 

= flere/mere omsorg 

= støtte det lokale 

erhversliv 

Lad kontaktpersonen 

lave handleplaner i 

stedet for centralt på 

kommunekontoret 

Generelt højere 

inddragelse af 

pårørende/viden om 

brugerens problematik 

Temaarrangement/fored

rag for brugere og 

pårørende: 

- A la Psyk. Info’s 

arrangement 

- Pårørendes 

behov 
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Aktiviteter på tværs 

afafdelinger eks.: 

- Motion 

- Dyr 

- Værksteder  

- Havearbejde 

Omdanne 

støttecentrene til 

støtte- og 

aktivitetscentre  

* 

 

 

Mere på tværs af 

borgergrupperne: 

- Ekspertviden 

- Fælles vognpark 

- Fælles aktiviteter 

- Fælles faciliteter 

Respekt for at der er 

mennesker der har brug for 

stabilitet og genkendelighed 

og tryghed 

Mere ansvarlighed for brug af 

kommunens midler indenfor 

Handicap og Psykiatri området. 

Ansætte mere ansvarsbevidste 

ledere og på den måde minske brug 

af eksterne konsulenter 

Forebyggelse af 

personales sygefravær 

Bedre oplyst 

samarbejde mellem 

stederne og tilbud i 

kommunen 

Borgere kommer på 

kryds og tværs. 

Fx blander mennesker. 

Fx et engelskhold. 

Gruppe for de borgere 

der identificerer sig 

med normalen 

Mere decentral styring på 

støttecentrene, så vi selv kan 

forvalte indkøb, ressourcer 

o.s.v.  

Bevare sommerfester og 

nytårsaften. 

Decentralisering/selvs

tyre på stederne & 

økonomi 

§85 området lægges 

under samme ledelse 

Fælles informationsportal 

Borgere/brugere/personale/pårørende 

Samkørselsmulighed til 

aktiviteter i fritiden: 

- Bowling, disco 

mv 

En fælles 

sundhedspolitik 

- Kost (sund) 

- Motion  

Tænker borgerne som en 

ressource. Ikke kun som en 

udgift, men nogle som kan 

bidrage med noget. Have en 

funktion 
§103 

Beskyttet beskæftigelse = 

mening i hverdagen for borger 

Meningsfyldt 

beskæftigelse. 

Mulighed for at tjene 

penge 

§103 

(udsigten Odense) 
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Dele: 

- Kørsel 

- Aktiviteter 

- faciliteter 

Personale 

sygefravær 

Visitation  

Fælles holdning 

På tværs 

Langtidsplanlægge 

Bevar og styrke støttecentrene 

ved øget selvstyre og læg 

aktiviteterne/undervisningen 

ud til dem 

 

 

Brugere som ressource 

Besparelse 

Beløb? 

Skabe gode rammer 

S+B samarbejde 

Nærhed  Færre konsulenter 

Færre chefer 

Ansvarsbevidste  

Slå sammen ledelse 

Tid til mig 

fællesskab 

Planlægning  

Støttecenter + bosteder  

Selvstyre  
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