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Ydelsesbeskrivelse Klub Droslen 2021 

Lovgrundlag 

Aktivitets- og samværstilbud  
Lov om social service §104 

Leverandør 

Gentofte Kommune 
Klub Droslen 
 
Center for Trivsel og Netværk  
Stolpegårdsvej 24 
2820 Gentofte 
 
Hjemmeside: cfn.gentofte.dk/da 
E-mail:    centerfornetværk@gentofte.dk 
 
Centerleder: Anne Mette Harder, tlf. 40 13 57 34 
Daglig leder Henning Pedersen, tlf.: 29 36 94 56 

Målgruppe 

Borgere over 18 år med særligt behov for socialpædagogisk vejledning, primært på grund af nedsat kognitivt 
funktionsniveau.  
Borgere med et behov for og interesse for at indgå i et socialt netværk med ligestillede og borgere, som øn-
sker at deltage i fælles aktiviteter og samvær både i og uden for Center for trivsel og netværk. 
Medlemmerne af Klub Droslen skal kunne klare sig med let pædagogisk støtte, da der kun er 2 medarbejdere 
til stede i klubben til ca. 20 medlemmer. 
Medlemmerne skal være selvtransporterende (eller have mulighed for ledsagelse) til og fra klubbens lokaler 
samt være i stand til at kunne benytte offentlige transportmidler, fx i forbindelse med ture, udflugter og rejser. 
Det er muligt for borgere, der ikke bor i Gentofte Kommune, at blive visiteret til Klub Droslen. Betalingskom-
munen skal i disse tilfælde henvende sig til Social & Handicap i Gentofte Kommune 
 

Antal pladser 

20 pladser 

Fysiske rammer 

Klub Droslen holder til på Stolpegårdsej 24 i Vangede. Der er forskellige lokaler, som har hver sin funktion. Der 
er køkkenfaciliteter, hvor borgerne sammen med personalet kan tilberede mad, spillerum samt tv - og sam-
værsrum.  
Klub Droslen har elevator, så man kan tilgå Klubben, selvom man er gangbesværet. 

Personalesammensætning 

I Klub Droslen får borgerne støtte af pædagogisk personale. Der er som udgangspunkt 2 pædagoguddannede 
medarbejdere til stede i Klubbens åbningstid. 

 

https://cfn.gentofte.dk/da
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Faglig tilgang 

Klub Droslen arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor borgerne opfordres og støttes i at bruge de fysi-
ske og psykiske ressourcer, de har.  
Den rehabiliterende indsats, tager udgangspunkt i den enkelte borgers fysiske, sociale og psykiske situation.  
Vi arbejder ligeledes ud fra: 
 
- Anerkendende tilgang 
- Kognitiv tilgang 
- Neuropædagogisk tilgang 
- Narrativ tilgang 
 
Den enkelte borger støttes i at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. En vig-
tig del af denne støtte består i støtte til at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde samt støtte til 
at kunne fungere socialt, og opleve størst mulig indflydelse på eget liv. 
Med afsæt i viden om medlemmernes særlige forudsætninger  
tilpasses støtten individuelt, så den retter sig mod borgerens ressourcer - ikke mod borgerens problemstillin-
ger. En væsentlig del af støtten består af motivationsarbejde. 

Pædagogiske metoder 

- Low arousal – herunder Trafiklysmodel 
- Motiverende samtale (MI) 
- Trivselskort – en systematisk kortlægning af egen trivsel i form af netværk, aktiviteter og steder i borge-

rens liv 
 

Ydelse 

Samspillet og relationerne mellem borger og personale er et væsentligt element i alle de ydelser, der gives til 
den enkelte borger. Ydelserne gives i praksis inden for den ramme af forskellige aktiviteter som hverdagen 
består af i klub Droslen. Nogle ydelser gives individuelt, men en stor del af ydelserne gives til flere borgere ad 
gangen.  
 
Ydelserne beskrives med udgangspunkt i en helhedsforståelse af hverdagens mange forskellige aktiviteter og 
handlinger. Ydelserne skal altså ses og vurderes samlet, inden for de rammer som en individuelt sammensat 
ydelsespakke til den enkelte borger udgør. 
 
I Klub Droslen kan den enkelte borger modtage aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §104.  
Udgangspunktet er at tilgodese den enkelte borgers behov for aktiviteter og socialt samvær samt at give den 
enkelte borger mulighed for at vedligeholde, forbedre og udvikle sociale og praktiske færdigheder gennem 
socialt samvær og aktiviteter. 
Klub Droslen tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, ønsker og ressourcer, og gives både som 
individuelle aktiviteter og som aktiviteter i grupper. Medlemmerne af Klub Droslen skal være i stand til at 
modtage støtte i gruppesammenhæng.  
 
Indsatsen bliver tilrettelagt i et team sammen med borgeren for at sikre en høj faglighed og forskellige per-
spektiver på borgerens situation. Der samarbejdes med borgerens netværk, i det omfang det er muligt, samt 
med andre faggrupper.   
 
I Klub Droslen tilbydes alle mulighed for at deltage i en årlig ferierejse med Center for trivsel og netværk på 
mellem 4 og 7 dage. Der er tilknyttet egenbetaling af egen rejse, ophold, kost og aktiviteter til ferieturen 
 
Der holdes månedlige klubmøder, hvor medlemmerne kan give udtryk for deres ønsker til klubbens aktivite-
ter, menuen til fællesspisning, nedsættelse af udvalg m.m.  
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I den tilknyttet brugerbestyrelse holdes der møder hver anden måned. Brugerbestyrelsen sammensættes af 
repræsentanter fra Klub Droslen og Botilbuddene i centeret, og hvert andet år er der nyvalg til brugerbestyrel-
sen 

Graduering af støttebehov 

I Gentofte Kommune gradueres støttebehovet i forhold til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsned-
sættelse 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 vej-
ledning 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. 
 
Borgerens konkrete støttebehov er afgørende for, hvilken takst for ydelsen, der skal benyttes 

 
Klub Droslen hører til typen af lettere specialiseret tilbud, der yder let Støtte. 
Se yderligere om graduering af støtten på www.gentofte.dk.    
 

Dokumentation og kvalitetssikring 

Aktivitets-og samværstilbuddet Klub Droslen skal understøtte netværk og trivsel i et fritidsperspektiv. Bor-
gerne har mulighed for at kommer 2 gange ugentligt, samt hver anden lørdag. Formålsbeskrivelsen for klubtil-
buddet afstemmes kontinuerligt med borgerne fx ved klubmøder og i brugerbestyrelser. 
Borgere, der benytter klubben kontinuerligt tilbydes en indsatsplan, som laves i samarbejde med en klub-
medarbejder og der følges op hver halve år. 

Tilsyn 

Klub Droslen er omfattet af tilsyn fra Socialtilsynet og Arbejdstilsynet . 
Se tilsynsrapporter på www.gentofte.dk  

Takst 

Taksten fastsættes første gang i forbindelse med visitationen, og revurderes 1 gang årligt,  
eller ved væsentlige ændringer. 
Der henvises til www.tilbudsportalen.dk 

Egenbetaling 

Der kan forekomme brugerbetaling i forbindelse med udgifter til f.eks. transport samt deltagelse i arrange-
menter. 

https://gp.gentofte.dk/cases/SAM23/SAM-2021-00319/Dokumenter/Det%20f%C3%A6llescenter%20p%C3%A5%20Stolpeg%C3%A5rdsvej%20Ydelsesbeskrivelser%202021/www.gentofte.dk
http://www.tilbudsportalen.dk/
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Der henvises til ”Serviceniveau for brugerbetaling” på www.gentofte.dk. 

Revision af ydelsesbeskrivelsen 

Ydelsesbeskrivelsen revurderes én gang i hver valgperiode samt ved væsentlige ændringer.  
Godkendt af socialdirektør Helene Rasmussen d.10.6.2021 
  
 

http://www.gentofte.dk/

	Ydelsesbeskrivelse Klub Droslen 2021
	Lovgrundlag
	Leverandør
	Målgruppe
	Antal pladser
	Fysiske rammer
	Personalesammensætning
	Faglig tilgang
	Pædagogiske metoder
	Ydelse
	Graduering af støttebehov
	Let støtte
	Moderat støtte
	Omfattende støtte
	Fuld støtte

	Dokumentation og kvalitetssikring
	Tilsyn
	Takst
	Egenbetaling
	Revision af ydelsesbeskrivelsen


