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Ydelsesbeskrivelse Boligerne ved Gammelmosen  
samvær og aktivitetstilbud 2021 

Lovgrundlag 

Aktivitets- og samværstilbud 
Lov om social service §104 

Leverandør 

Gentofte Kommune 
Aktivitets og samværstilbud i Boligerne ved Gammelmosen 
Bank-Mikkelsens Vej 10A 
2820 Gentofte 
 
Hjemmeside: gammelmosen.gentofte.dk/  
E-mail: bank-mikkelsensvej@gentofte.dk 
Tlf: 3998 7070 
Forstander: Margrethe Nørgaard 
 
Administrationen: 
Bank-Mikkelsens Vej 12 
2820 Gentofte  

Målgruppe 

Samvær og aktivitetstilbuddet v/ Boligerne ved Gammelmosen er et specialiseret tilbud for borgere over 18 år 
med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau og med psykiatriske diagnoser.  
Målgruppen er voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som foruden deres udviklings-
handicap, har en eller flere diagnosticerede sindslidelse(r), som f.eks. OCD, skizofreni, affektiv psykose, angst, 
demens og/eller adfærdsudfordringer. Flere borgere har endvidere fysiske udfordringer.     
Borgerne har behov for hjælp og støtte til alle dagligdagens funktioner samt behov for døgndækning. Enkelte 
borgere kan være selvskadende og have udadreagerende adfærd. Der er i et vist omfang mulighed for at etab-
lere skærmede boliger efter en konkret individuel aftale med handlekommunen. 

Antal pladser 

18 pladser 

Fysiske rammer 

Aktivitets- og samværstilbuddet består dels af Aktivitetshuset Loppen, som er beliggende på området tæt ved 
boligerne, og dels af individuelt tilrettelagte aktiviteter og arbejdsopgaver, som forgår i eller ud fra boligen. 

Personalesammensætning 

I Boligerne ved Gammelmosen, hvor aktivitetstilbuddet også er beliggende, får borgerne støtte og hjælp af 
pædagogisk og sundhedsfagligt personale. Der er medarbejdere til rådighed for borgerne i tidsrummet kl. 
07:00 – 22:30. Desuden er der 2 vågne nattevagter i Boligerne ved Gammelmosen. 

 

https://gammelmosen.gentofte.dk/da
mailto:bank-mikkelsensvej@gentofte.dk
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Faglig tilgang 

Boligerne ved Gammelmosen arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang. 
Borgerne motiveres og støttes til at bevare, forbedre og udvikle de fysiske, psykiske og sociale ressourcer og 
potentialer, de hver især har.  
Borgerne støttes til at fastholde og udvikle identitet, selvværd og indflydelse på eget liv.  
Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i et indgående kendskab til den enkelte borgers behov og øn-
sker, ressourcer og vanskeligheder.  
Der er fokus på den borgerrettede effekt af indsatsen.  
Med udgangspunkt i indsigtspædagogikken og neuropædagogikken kvalificeres støtten til borgeren. 
De pædagogiske tilgange tager sit afsæt i den indsigtspædagogiske metode, med reference i en psykodyna-
misk forståelsesramme og de psykodynamiske grundprincipper, samt i neuropædagogikken. Der arbejdes 
med individuelle strukturer og aftaler, idet beboerne profiterer af forudsigelighed og en veltilrettelagt hverdag. 
Der arbejdes med Sanseprofiler som er et af de neuropædagogiske redskaber. Sanseprofilerne har til formål, at 
kortlægge og afklare en borgers sansebearbejdningsmønster og forstyrrelser,  
og iværksætte tiltag og fremgangsmåder i det pædagogiske miljø, 
som bidrager til, at borgeren oplever færre sansebearbejdningsforstyrrelser. 

Pædagogiske metoder 

Indsigtspædagogiks tilgang 
Neuropædagogik – herunder Struktur, aftaler og forudsigelighed 

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 Boligerne 
ved Gammelmosen. Nogle ydelser gives individuelt, men en stor del af ydelserne gives til flere borgere ad gan-
gen. 
Ydelserne gives med udgangspunkt i en helhedsforståelse af hverdagens mange forskellige aktiviteter og 
handlinger.  
I Helhedstilbuddet Boligerne ved Gammelmosen kan den enkelte borger modtage aktivitets- og samværstil-
bud efter Servicelovens §104. Aktivitetstilbuddet kan alene benyttes af borgere, der bor i Boligerne ved Gam-
melmosen. 
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.  
Tilbuddet tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, ønsker og ressourcer, og gives både som indivi-
duelle aktiviteter og som aktiviteter i grupper. Indsatsen bliver tilrettelagt i et team med og omkring borgeren 
for at sikre en høj faglighed og forskellige perspektiver på borgerens situation. Vi samarbejder med borgerens 
netværk og andre faggrupper.  Relationerne mellem borger og personale er et væsentligt element i alle de 
ydelser, der gives til den enkelte borger.  
 
Aktiviteterne er tilrettelagt sådan, at borgeren deltager i fastlagte aktiviteter og arbejdsopgaver på hverdage i 
tidsrummet fra klokken 9.00 til 15.00. For borgere der har behov for et differentieret og fleksibelt tilbud, tilret-
telægges aktivitetstilbuddet individuelt hen over dagen og alle ugens 7 dage.  
Der arrangeres i løbet af året forskellige øvrige aktiviteter, som f.eks. Fastelavnsfest, kulturelle aktiviteter, festi-
val deltagelse mv., ligesom der indimellem planlægges aktiviteter og arrangementer, som foregår på hellig-
dage.  
Enkelte borgere har aktivitetstilbud i weekenden, som bl.a. foregår i Aktivitetshuset Loppen.  
For at sikre helhed er aktivitets- og samværstilbuddet en integreret del af borgernes hverdag i hele tilbuddet. 
Aktivitets- og samværstilbud kan starte i såvel Aktivitetstilbuddet som i botilbuddet, afhængig af borgernes 
aktuelle psykiske tilstand og behov.   
I samarbejde med borgerne aftales og planlægges den enkeltes ugeplan.  
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I Aktivitetstilbuddet tilbydes der:  
-Kreative aktiviteter  
-Musik og sang med musikpædagog 
-Fysisk aktivitet så som yoga, dans, boldspil, cykling m.v. 
-Natur- og kulturoplevelser 
-Velvære og skønhedspleje 
-Madlavning  
-IT-Brug og udvikling af kompenserende IT-kommunikation  
-Praktiske opgaver f.eks. let rengøring, indkøb m.m  
 
Endvidere tilbydes sansestimulation og sanseoplevelser i Snozellhuset, hvor der tilbydes sanseoplevelser af 
forskellig art, f.eks. lys- og synsoplevelser, afspændingsmusik og kuglebad.   
Det er en forudsætning for takstberegningen, at de borgere, der benytter Boligerne ved Gammelmosen som 
helhedstilbud, er indskrevet i tilbuddets aktivitets- og samværstilbud 5 dage ugentligt. 
 

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. 
 
Boligerne ved Gammelmosen, samværs – og aktivitetstilbud hører til typen af højt specialiserede tilbud og 
yder støtte primært af fuldt omfang. I særlige tilfælde kan tilbuddet yde støtte af omfattende omfang. 
Nedenfor er oplistet de 5 gradueringer for taksten for tilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej-området.  
Borgerens konkrete støttebehov er afgørende for hvilken takst for ydelsen, der skal benyttes.  
  
Borgere der har behov for omfattende støtte:                       Takst niveau 1 
Borgere der har behov for omfattende støtte:                       Takst niveau 2  
Borgere der har behov for fuld støtte:                                      Takst niveau 3                           
Borgere der har behov for fuld støtte                                       Takst niveau 4 
Borgere der har behov for fuld støtte:                                      Takst niveau 5 
  
Der kan i særlige tilfælde være behov for at ansøge om en tidsbestemt tillægstakst / særtakst: 
 
For borgere hvis støttebehov overstiger den højeste takstgruppe, opkræves en særtakst. 
 
-For borgere der midlertidigt har en væsentlig eller betydelig forværring af deres handicap/situation opkræves 
en særtakst 
 
Borgerens konkrete støttebehov er afgørende for, hvilken takst for ydelsen, der skal benyttes.  
Se takstbeskrivelser på www.Gentofte.dk 

https://gp.gentofte.dk/cases/SAM23/SAM-2021-00319/Dokumenter/Boligerne%20ved%20Gammelmosen%20Ydelsesbeskrivelser%202021/www.Gentofte.dk
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Dokumentation og kvalitetssikring 

Tilbuddet udarbejder indsatsplan i samarbejde med borgeren på baggrund af handlekommunens konkrete 
bestilling.  Indsatsplanen har til formål, at beskrive og dokumentere, hvordan indsatsen i § 141 handlepla-
nen/bestillingsmålene konkretiseres og omsættes i praksis. Planen skal samtidig danne rammen om det kon-
krete samarbejde mellem borger, handlekommune og tilbud om de ydelser, som borgeren modtager. 
Tilbuddet reviderer Indsatsplanen minimum 1 x årligt.   
Såfremt indsatsen over en periode afviger væsentligt fra de aftalte indsatsmål samt omfanget af de bevilgede 
ydelser, skal sagen revurderes med henblik på fornyet stillingtagen til,  
hvorvidt borgeren får den rette indsats på rette tilbud. 

Tilsyn 

Aktivitets- og samværstilbuddet er omfattet af tilsyn fra Socialtilsynet, Arbejdstilsynet samt det risikobase-
rede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 
Se tilsynsrapporter på www.gentofte.dk  

Takst 

Taksten fastsættes første gang i forbindelse med visitationen,  
og revurderes 1 gang om året, 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. 
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 
  
 

https://gp.gentofte.dk/cases/SAM23/SAM-2021-00319/Dokumenter/Boligerne%20ved%20Gammelmosen%20Ydelsesbeskrivelser%202021/www.gentofte.dk
http://www.tilbudsportalen.dk/
https://gp.gentofte.dk/cases/SAM23/SAM-2021-00319/Dokumenter/Boligerne%20ved%20Gammelmosen%20Ydelsesbeskrivelser%202021/www.gentofte.dk.

	Ydelsesbeskrivelse Boligerne ved Gammelmosen
	samvær og aktivitetstilbud 2021
	Lovgrundlag
	Leverandør
	Målgruppe
	Antal pladser
	Fysiske rammer
	Personalesammensætning
	Faglig tilgang
	Pædagogiske metoder
	Ydelse
	I Aktivitetstilbuddet tilbydes der:

	Graduering af støttebehov
	Let støtte
	Moderat støtte
	Omfattende støtte
	Fuld støtte

	Dokumentation og kvalitetssikring
	Tilsyn
	Takst
	Egenbetaling
	Revision af ydelsesbeskrivelsen


