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Ydelsesbeskrivelse Birkegården Social og Handicap 2021 

Lovgrundlag 

Aktivitets- og samværstilbud  
Lov om social service §104 

Leverandør 

Selvejende aktivitets- og samværstilbud med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. 
 
Aktivitetscentret Birkegården  
Tranegårdsvej 73 
2900 Hellerup 
 
E-mail:  lgh@gentofte.dk 
Hjemmeside: www.aktivitetscentretbirkegaarden.dk 
Tlf. 39 62 41 17 
 
Leder: Lise Jørgensen 

Målgruppe 

Aktivitetscentret Birkegården er et aktivitets- og samværstilbud for borgere fra det fyldte 18. år. Målgruppen 
har på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau behov for hjælp og støtte til alle 
dagligdagens funktioner. 
En del af borgerne har derudover også psykiatriske diagnoser. Hovedparten af borgerne har et begrænset ver-
balt sprog, 
men kommunikerer med enkelte ord, lyde, kropssprog, billeder og tegn til tale. 

Antal pladser 

19 Pladser 

Fysiske rammer 

Birkegården har til huse i en ældre stor villa, som er beliggende tæt ved offentlig transport, både bus og S-tog.  
Villaen er indrettet med store rum, og har plads til 3 basisgrupper. 
Birkegården er ikke fysisk indrettet til borgere, der anvender større hjælpemidler som f.eks. en permanent kø-
restolsbruger, større hjælpemidler som lift og lignende. Der er handicapparkering ved huset. 

Personalesammensætning 

På Birkegården får borgerne støtte og hjælp af pædagogisk personale. Der er 6 medarbejdere ansat på Birke-
gården samt en forstander. Birkegården har åben i dagtimerne mandag til fredag. 

Faglig tilgang 

Birkegården arbejder ud fra en rehabiliterende, neuropædagogisk, anerkendende og sanseorienteret tilgang. 
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. Borgerne motiveres 

 

http://www.aktivitetscentretbirkegaarden.dk/
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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.  
Birkegarden arbejder ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme, hvor viden om hjernens funktioner bliver 
omsat til tilgange og metoder i den pædagogisk praksis. Målet er at fremme borgerens kompetencer ved sy-
stematisk at afdække og tilpasse den pædagogiske praksis til den enkelte borger.  
 

Pædagogiske metoder 

Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry) 
 
-Tegn til Tale (TTT) 
 
-Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) 
 
-SIVUS-metoden: Socialt Individ Via Udvikling i Samarbejde. Det sociale samvær mellem mennesker er i fokus. 
Metoden lægger vægt på, hvordan den enkelte udvikler sig i en gruppe og hvordan den pågældende fungerer i 
en gruppe. Metoden giver gruppens del-tagere mulighed for at udvikle sociale egenskaber og blive trygge i 
deres arbejde i gruppen. Aktiviteterne tilrettelægges således at der skabes samvær omkring en given aktivitet 

Ydelse 

På Birkegården 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. Der tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov, ønsker og res-
sourcer, og aktiviteter gives både som individuelle aktiviteter og som aktiviteter i grupper.  
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 på Birkegår-
den. 
 
Nogle ydelser gives individuelt, men en stor del af ydelserne gives til flere borgere ad gangen, og der gives for 
det meste flere ydelser på en gang. Det gælder f.eks., når borgerne på Birkegården får hjælp og støtte til at til-
berede måltider og oprydning sammen, eller når borgeren hjælpes og støttes til at indgå i sociale sammen-
hænge. Ydelserne tager udgangspunkt i en helhedsforståelse af hverdagens mange forskellige aktiviteter og 
handlinger.  
 
På Birkegården modtager borgerne som hovedregel et 4 dages eller 5 dages tilbud 
 
Birkegårdens aktivitetscenter er inddelt i 3 basisgrupper: 
 
Basisgruppe 1. Cafeen  
Aktiviteterne er madlavning, borddækning, opvask mv. Der laves varm mad en gang ugentligt, som sælges til 
de øvrige borgere på Birkegården. Derudover læses der højt af aviser, spilles spil, lægges puslespil m.m.  
 
Basisgruppe 2. Krea 1  
Gruppens hovedaktivitet er fremstilling af smykker. Der tilbydes derudover andre aktiviteter som diverse spil, 
sang, musik og ture ud af huset. Borgerne deltager også i fremstilling af billeddokumentation af dagens aktivi-
teter.  
 
Basisgruppe 3. Krea 2 
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Gruppens hovedaktivitet er fremstilling af smykker, tegning, maling og fremstilling af kort. Der tilbydes derud-
over andre aktiviteter som lette spil. Borgerne deltager i fremstilling af billeddokumentation af dagens aktivi-
teter. Sang og musik og forskellige ture er ligeledes et tilbud. 
 
Tværgående aktiviteter: 
Efter et fastlagt ugeskema tilbydes desuden aktiviteter på tværs af basisgrupperne, så som rytmik og afspæn-
ding, sang og musik, diskotek og udflugter, samfundsrelateret oplæsning og brug af Facetime til at skabe og 
vedligeholde relationer.   
   
Birkegårdens borgere får udleveret en iPad til låns, hvis borgeren ikke har sin egen iPad. Formålet er at bor-
gerne opnår digitale færdigheder og dermed bliver en del af det digitale samfund. Borgerne anvender deres 
iPad som kontaktbog mellem bosted og Birkegården. Dette understøttes af de billeder borgerne (sammen 
med personalet) tager af deres dagligdag.  
  
Brugerråd 
Det er grundtanken, at borgerne trænes i at leve i - og være en del af et demokratisk samfund med de mulig-
heder og forpligtelser, der ligger i dette. 
Birkegården har et brugerråd, som mødes en gang om måneden. På mødet drøftes der forskellige temaer in-
denfor sundhed, social forståelse på Birkegården, rammer for afholdelse af fællesaktiviteter, planlægning af 
årets fælles aktiviteter mv. 
 

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.  
Birkegården yder moderat til omfattende støtte.  
Se yderligere om graduering af støtten på www.gentofte.dk  
 
 

Dokumentation og kvalitetssikring 

Tilbuddet udarbejder sammen med borgeren en indsatsplan, der har til formål at beskrive og dokumentere, 
hvordan indsatsen i § 141 handleplanen og bestillingsmålene konkretiseres og omsættes i praksis. Planen skal 
samtidig danne rammen om det konkrete samarbejde mellem borger, handlekommune og tilbud om de ydel-
ser, som borgeren modtager. 
Tilbuddet reviderer indsatsplanen minimum 1 x årligt.   

https://gp.gentofte.dk/cases/SAM23/SAM-2021-00319/Dokumenter/Birkeg%C3%A5rden%20ydelsesbeskrivelse%202021/www.gentofte.dk
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Hvis 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 

Birkegården er omfattet af tilsyn fra Socialtilsynet, Arbejdstilsynet, levnedsmiddelkontrollen samt det risiko-
baserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 
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. 
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 
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