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Beskrivelse af de fysiske rammer:
Sødisbakkes aktivitets- og samværstilbud er fysisk placeret i området omkring botilbuddene på
Sødisbakke.
Der er i alt 127 pladser.
Aktivitets- og samværstilbuddene på Sødisbakke er placeret på følgende lokaliteter:
• Dagcentret (bygning C)
• Sysseltinget (bygning B)
• Bøgely (nedlagt landbrug)
• Ridehallen og ridebanerne
• Sansehuset
• Salen (bygning C)
• Rytterstuen
• Skoven
• Kuben (bygning A)
• Musiklokalet (bygning B)
• Kreativt værksted (bygning B)
Desuden benytter brugere og medarbejdere mulighederne for udendørs aktiviteter i stort omfang.

Målgruppe
Sødisbakkes aktivitets- og samværstilbud er dagbeskæftigelse for personer, som bor i de forskellige
botilbud på Sødisbakke, i bofællesskab eller andre steder i området, alene eller sammen med deres
familie. Fælles for målgruppen er, at de alle har betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne.
Der er imidlertid samtidig store forskelle i målgruppen i forhold til alder, behov, interesser og
funktionsevne:
•
•
•
•

Unge og ældre
Personer med og uden verbalt sprog
Personer, der er fysisk aktive og fuldt mobile – samt personer, som har fysiske handicaps,
der besværliggør deres færden
Personer, der har behov for et socialt fællesskab og personer, der har behov for beskyttelse
mod for meget stimuli

Enkelte beboere har behov for, at aktivitets- og samværstilbuddet tilrettelægges fleksibelt – i
perioder eller permanent.
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Det kan dreje sig om
• Beboere med et øget behov for stimulusbeskyttelse
• Beboere, der har svært ved at håndtere et skift mellem døgn- og dagtilbud
• Beboere med svære og betydelige stemningsskift, der skaber ustabilitet i forhold til
fremmøde
Til disse brugere kan der efter aftale med handlekommunen permanent eller periodevis
tilrettelægges et aktivitets- og samværstilbud, der foregår i de fysiske rammer i botilbuddet – med
normering fra aktivitets- og samværstilbuddet.
Normering
Aktivitets- og samværstilbuddet på Sødisbakke har åbent på hverdage mellem 8 og 15.30.
På fredage lukkes kl. 13.
Til den enkelte bruger i aktivitets- og samværstilbuddet er der en normering svarende til 0,25
stilling.
Har en bruger behov for et særligt tilrettelagt tilbud, kan der aftales en tillægsydelse og dermed øget
normering.
Følgende faggrupper er repræsenteret i den personalegruppe, der er tilknyttet aktivitets- og
samværstilbuddet på Sødisbakke:
Pædagoger, omsorgsasssistenter, omsorgsmedhjælpere og dramapædagoger.
Desuden er der i forhold til alle tilbud på Sødisbakke mulighed for at benytte tværgående funktioner
som sygeplejerske, psykiater, pædagogiske konsulenter, ergoterapeut samt de 4 interne
serviceafdelinger (køkken, administration, vaskeri og rengøring, teknisk afdeling).

Ydelsen:
Ydelsen tager udgangspunkt i den handleplan, der er aftalt med den enkelte beboers
handlekommune jf. Lov om social service § 141. Ydelsen beskrives i en pædagogisk handleplan for
hver beboer, som er udarbejdet på baggrund af hans eller hendes interesser, behov, ønsker og
ressourcer.
En stor del af det pædagogiske arbejde består i at finde det enkelte menneskes potentiale og
planlægge dèt pædagogiske tilbud, der vedligeholder og/eller udvikler den enkelte brugers
kompetencer. Der er fokus på brugernes selvbestemmelse, medbestemmelse og livskvalitet.
Brugerne i aktivitets- og samværstilbuddet kan forvente mange forskellige tilbud om aktiviteter,
beskæftigelse, job og underholdning.
Eksempler på aktiviteter:
•
•
•
•

Sansestimulering
Kreative udtryk (male, synge, spille musik o.l.)
Leg
Musik
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drama
Cirkus
Kulturscenens arrangementer (musik, biograf, julefest, dans, teater, koncerter)
Lykkehjul
Idræt
Ridning
Aktiviteter ift. bygninger / have / landbrug
Dyrehold
Aktiviteter i og omkring skoven
Samvær
Film

Ud over deciderede aktiviteter tilbydes i aktivitets- og samværstilbuddet også socialpædagogisk
støtte som beskrevet i det følgende:
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af pædagogiske handleplaner efter behov – minimum 1 gang årligt
Pædagogisk indsats med henblik på at udvikle / vedligeholde kompetencer
Guidning i de sociale relationer i dagtilbuddet
Vurdering af beboernes kommunikation, adfærd og kropssprog
Planlægning af brugernes dag i et samarbejde med disse
Etablering samt vedligeholdelse af et trygt, kærligt og anerkendende miljø
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