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Ny læring
- nye muligheder

Forord
På JAC arbejder vi hver dag for at give borgerne nye muligheder i livet gennem læring. 
For nye kompetencer åbner verden og giver nye valgmuligheder. På JAC har vi over 20 
forskellige tilbud om aktivitets- og samværstilbud, beskyttet og støttet beskæftigelse, 
kompetenceudvikling, afklaringsforløb, snoezelen samt ergo- og fysioterapi til mennesker 
med særlige behov. Uanset tilbud har vi et skarpt fokus på at skabe rammer for læring og 
udvikling hos den enkelte borger.

Flere og fl ere af vores kurser afsluttes med eksamen, som giver borgerne mulighed for at 
vise, hvad de har lært. Hvert år fejrer vi alle kursister til en stor dimissionsfest, hvor de får 
overrakt kursusbeviser og diplomer. Vi oplever, at borgernes stolthed, selvstændighed og 
ikke mindst mod og lyst til at lære nyt vokser år for år. 

I dette katalog kan du læse om vores aktivitets- og samværstilbud, individuelt tilrettelagte 
læringsforløb og personlige interessekurser på JAC. De er målrettet borgere i aktivitets- og 
samværstilbud efter servicelovens § 104. Vi har også udgivet et katalog ”Hvad vil du lære? 
Hvad kan du blive?”, hvor du kan læse om vores arbejdsrettede læringsforløb og støttede 
og beskyttede beskæftigelsestilbud, som er målrettet borgere i tilbud efter servicelovens § 103.

De individuelle læringsforløb bliver tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte borgers 
kompetencer, ønsker og behov. På de personlige interessekurser har borgerne mulighed for 
at udvikle sig i fællesskab med andre.  

I 2017 blev JAC for anden gang kåret som én af Danmarks Bedste Arbejdspladser. Det er vi 
selvfølgelig stolte af. Vi oplever en stolthed, tillid og arbejdsglæde, som både er resultatet 
af vores fokuserede arbejde med læring, og som samtidig understøtter en bedre læring hos 
borgerne. 

Rigtig god læselyst!

Ann-Christina Matzen
Centerleder
Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret
August 2018
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Hvad kan du blive?

“ ”
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Læsevejledning til kataloget - vores tilbud til dig
Dette katalog henvender sig til borgere i aktivitets- og samværstilbud, der gerne vil udvikle 
sig. Vi har inddelt kataloget i forskellige farver for at gøre det nemmere for dig at fi nde 
rundt i. 

Individuelt tilrettelagte læringsforløb
• På de blå sider fi nder du information om, hvorfor og hvordan vi arbejder med individuelt 
tilrettelagte læringsforløb på JAC og beskrivelser af vores aktivitets- og samværstilbud. 

Personlige interessekurser
• På de gule sider fi nder du kurser, som handler om sundhed, selvhjulpenhed og 
personlige interesser. Kurserne henvender sig til alle, uanset tilbud og funktionsniveau.

Ergoterapi, fysioterapi og snoezelen
• På de pink sider fi nder du vores Center for Specialterapi og Snoezelhus, hvis viden og 
kompetencer vi trækker på i vores læringsforløb og kurser. 

Kursus- og kompetencebeviser
Når du har fuldført et læringsforløb eller kursus, får du et kursusbevis. 

Information til dig og dem, som hjælper dig
JAC’s tilbud er åbne for unge og voksne med særlige behov i alle kommuner. For at kunne 
deltage i et læringsforløb eller kursus på JAC skal man være indskrevet på en plads efter 
servicelovens § 103 eller § 104. Læs mere om det praktiske omkring læringsforløb på 
side 40 og 42, hvor du også fi nder vores takster. 

Er du interesseret i et arbejdsrettet læringsforløb og beskæftigelsestilbud efter 
servicelovens § 103, så har vi kataloget ’Hvad vil du lære? Hvad kan du blive?’, som kan ses 
på www.jacinfo.dk.

Er du interesseret i et forløb eller tilbud her på JAC, er du altid velkommen til at kontakte 
os på tlf.: 45 28 05 28 eller skrive til jacinfo@gentofte.dk.

Indledning
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Udvikling i trygge rammer 
På JAC arbejder vi ud fra, at alle kan lære noget – alle kan udvikle sig. Fælles for alle vores 
aktivitets- og samværstilbud på JAC er, at alle borgere får tilbudt individuelt tilrettelagte 
læringsforløb. Vores udgangspunkt er, at ALLE skal have mulighed for at udvikle deres 
kompetencer ud fra zonen for nærmeste udviklingstrin. 

Vi tilrettelægger det individuelle læringsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers 
kompetencer, ønsker og behov. Som en del af et individuelt tilrettelagt læringsforløb vil 
nogle borgere deltage i ét eller fl ere af vores ’personlige interessekurser’, der udbydes til alle 
borgere på JAC på tværs af tilbud. Dem kan du læse mere om på side 22.

Kompetencekompas og læringsmål
Til at arbejde med individuel kompetenceudvikling har vi udviklet et arbejdsværktøj. Det 
består dels af et kompetencekompas, der kan måle en borgers funktionsniveau inden for 10 
forskellige kompetenceområder som fx sociale kompetencer. Dels af et simpelt redskab til at 
skitsere læringsmål for den enkelte borger.

Individuelt tilrettelagte 
læringsforløb 
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Med koblingen af kompetencekompasset og personlige læringsmål har vi et værktøj, der 
kan dokumentere, på hvilket område en borger har brug for kompetenceudvikling, inden 
for hvilken ramme det kan ske og ikke mindst effekten af indsatsen. Med andre ord styrker 
værktøjet den faglige kvalitet og kan synliggøre nye udviklingspotentialer hos den enkelte 
borger. Kompetencekompas og læringsmål tager altid udgangspunkt i de indsatsmål, der er 
sat for den pædagogiske opgave, vi skal levere. 

Forskellige tilgange til kompetenceudvikling
JAC har seks forskellige aktivitets- og samværstilbud, hvor fokus for aktiviteterne er personlig 
udvikling, social træning og omsorg. Derudover har vi en særlige linje for aktivitets- og 
samværsborgere, der bruger alternativ og supplerende kommunikation i vores beskyttede 
værksted, Raatstof Medie. 

Vores mål er at tilbyde meningsfulde aktiviteter, der udvikler og giver livskvalitet til den 
enkelte. Tilbuddene har forskellige fokusområder for kompetenceudvikling og forskellige 
tilgange til at arbejde med kompetenceudvikling hos borgerne. 

På de følgende sider kan du læse mere om de enkelte aktivitets- og samværstilbud, hvem de 
henvender sig til, og hvor de adskiller sig.

7
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Produktionsværksted og samværstilbud i ét
Kreativitet og samvær er et stort aktivitets- og samværstilbud for voksne med særlige behov, 
hvor borgerne kan udfolde deres kreative evner ved blandt andet at fremstille keramik, male, 
tegne, sy og meget mere. Produktionen bliver solgt videre til virksomheder og private. 

For at kunne være i Kreativitet og samvær skal man kunne rumme at være i et stort tilbud 
med mange mennesker. Produktionen og aktiviteterne er inddelt i tre forskellige mindre 
arbejdszoner. 

Fokus for kompetenceudvikling
Hverdagen er struktureret med alsidige arbejdsopgaver, sjove udfordringer og plads til 
forskellighed. Det hele sker i trygge rammer. Arbejdsprocesserne i produktionen er tydeligt 
opdelte,så borgerne kan overskue deres funktion og opgave.

• Selvstændighed
Vi arbejder med læringsprocesser fra start til slut. Det vil sige, at den enkelte borger er med 
i hele processen fra forberedelse og design af et produkt til at fi nde materialer, producere, 
rydde op og gøre rent efter sig. Vi skaber struktur og overblik for den enkelte og motiverer 
gennem ros. Vi har en rehabiliterende tilgang, idet vi arbejder med at sætte mål i samarbejde 
med borgeren og stiller krav, der kan give succesoplevelser og ejerskab. 

• Sociale kompetencer
Vi arbejder med at udvikle borgernes sociale kompetencer bl.a. ved, at de samarbejder om en 
opgave eller er sammen om en aktivitet. Vi laver aktiviteter, som skaber fællesskabs-
følelse og en fælles referenceramme, som fx temauger. Vi opfordrer også borgerne til at 
hjælpe hinanden, så de opdager styrker og ressourcer hos sig selv og hinanden.

• Kommunikation 
Vi har fokus på at udvikle borgernes individuelle kommunikative kompetencer og bruger 
værktøjer inden for totalkommunikation. Vi bruger ny kommunikationsteknologi, 
personlige kommunikationsbøger, digitale billeder, tegn til tale og piktogrammer. Vi styrker 
kommunikationen borgerne imellem ved at opfordre dem til at hjælpe hinanden og spørge 
hinanden om hjælp. Det udvider deres begrebsverden og styrker selvstændigheden.

Kreativitet og samvær

Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 37

Læs mere om Kreativitet og samvær på www.jacinfo.dk 9



Et aktivitets- og samværstilbud med 
udelivet som læringsrum
Udeliv og samvær er et aktivitets- og samværstilbud for 9-10 voksne med særlige behov. 
Alle borgere er mobile, seende, fungerer i en gruppe og kan forstå og følge en mundtlig 
besked. Men borgerne har vanskeligheder med sansebearbejdning, dømmekraft, selvkontrol 
og med at planlægge og tage initiativ. 

Fokus for kompetenceudvikling 
Vi er dagligt på heldagsudfl ugter med offentlig transport og bruger naturen og det offentlige 
rum som læringsrum til at arbejde med kompetenceudvikling hos borgerne.

Borgerne bliver delt op i mindre grupper, alt efter turens længde, indhold og destination. Der 
er mulighed for at gå ture på 5-10 km dagligt for dem, der kan gå langt.

Vi arbejder bevidst ikke med en fast daglig struktur og piktogrammer, men har en 
række genkendelige fi xpunkter som fx morgensamling i tilbuddet, frokost på turen og 
eftermiddagste, når vi er hjemme igen. Kernen i vores arbejde er tæt personalekontakt og 
opdeling i små grupper, der gør, at vi hurtigt ser borgernes behov og kan skabe de optimale 
muligheder for læring og udvikling. 

• Sociale kompetencer
Vi arbejder med at udvikle borgernes sociale kompetencer, så de bliver bedre til at indgå 
i både nære relationer, gruppesammenhænge og samfundslivet. Et vigtigt mål er også, 
at borgerne lærer at give udtryk for egne ønsker og behov og kan sige til og fra over for 
hinanden.

• Kropslige kompetencer
Gennem daglige fysiske udfordringer i forskelligt terræn og på fx trapper og i busser arbejder 
vi med at udvikle og vedligeholde borgernes kondition, fysik og grovmotoriske færdigheder. 
Den daglige motion i både byrum og natur giver også borgerne gode oplevelser og styrker 
koncentrationsevnen og evnen til at fordybe sig og opnå indre ro.

• Følelsesmæssige kompetencer
Vi arbejder med at udvikle borgernes selvværd og selvforståelse. Det handler fx om borgernes 
evne til at føle, hvad de kan lide, hvad der interesserer dem, og hvem de er. Vi arbejder med 
at udvikle borgernes evne til at genkende og give udtryk for følelser, kunne lægge dårlige 
oplevelser bag sig og opleve stolthed over at være god til noget. 

• Sensoriske kompetencer
Når man er sansemæssigt afbalanceret, har man bedre mulighed for at lære nye 
kompetencer. Vi arbejder med at udvikle borgernes evne til at bearbejde deres sanseindtryk 
og højne deres tolerance over for de indtryk, omverdenen giver dem. Vi tilrettelægger dagen, 
så den indeholder mulighed for forskellige arousalniveauer. Vekselvirkningen understøtter 
borgernes evne til at holde fokus og være parate til at lære nye kompetencer.

Udeliv og samvær

Adresse
Bank-Mikkelsens Vej 15
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 20

Læs mere om Udeliv og samvær på www.jacinfo.dk10
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Et lille aktivitets- og samværstilbud med 
fast daglig rytme og fokus på indre ro
Bevægelse og samvær er et lille aktivitets- og samværstilbud for 7-10 voksne mennesker 
med særlige behov, som er mobile. Det er borgere med udviklingsforstyrrelser, som er 
sensible over for indtryk fra omverdenen, impulsstyrede, og som lever ’i nuet’.  

Fokus for kompetenceudvikling
Vores hverdag er bygget op med en daglig rytme, som skaber ro, tryghed og genkendelighed 
hos borgerne, der giver basis for udvikling. Udgangspunktet for dagligdagen er at styrke 
borgernes fysiske, psykiske og sociale færdigheder samt at give gode fælles oplevelser. 

Vi møder vores borgere med omsorg og respekt og tager udgangspunkt i deres individuelle 
behov. Vi indleder hver morgen med at læse kontaktbøger og præciserer dagens program. Vi 
samles til kaffe/saft, så borgerne har noget velkendt at begynde dagen med. Afsættet for det 
pædagogiske arbejde er at skabe tætte relationer med borgerne, så de føler sig trygge og fx 
har mod på at bevæge sig med ud i samfundet. 

• Bevægelse 
Vi arbejder på at styrke borgernes grovmotorik og sikre dem bevægelse i hverdagen, der er 
med til at skabe velvære og give indre ro. Det gør vi ved at have daglige gåture og udfl ugter til 
mange forskellige destinationer, hvilket giver mange forskellige læringsrum. Vi har en bus til 
rådighed og deler ofte gruppen op i to hold.

• Kommunikation
Vi arbejder med at vedligeholde og udvikle borgernes basale færdigheder og personlige 
kommunikation med bl.a. verbal guidning og tegn til tale. Vi tager udgangspunkt i den 
enkelte borgers kommunikation og bygger videre herpå. 

• Egen ro
Vi arbejder målrettet på at skabe indre ro, tolerance og kaosmestring hos borgerne, så de 
bedre kan rumme sig selv, andre og forandringer. 

• Low arousel
Hver eftermiddag arbejder vi med musik, fx Music Care, som redskab til low arousel. Mens 
vi lytter, bliver alle tilbudt at hvile med et tæppe eller kugledyne. Efter en dag med mange 
impulser er der her tid og mulighed for at bearbejde de mange indtryk fra omverdenen og for 
at få pulsen ned.  

Bevægelse og samvær

Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 51 64 83 60

Læs mere om Bevægelse og samvær på www.jacinfo.dk 13



Et aktivitets- og samværstilbud med fokus på 
relationsdannelse, fysiske aktiviteter og omsorg 
Nærvær og samvær er et aktivitets- og samværstilbud med 10 borgere med særlige behov, 
herunder udviklingsforstyrrelser som atypisk autisme. Borgerne befi nder sig på et tidligt 
udviklingstrin og er sensible og impulsstyrede. De har brug for genkendelighed, en fast 
daglig rytme og et stort behov for omsorg og tæt personalekontakt. 

Fokus for kompetenceudvikling
Vi arbejder dagligt med at styrke borgernes sociale kompetencer og færdigheder inden for 
kommunikation og sanseintegration. Målgruppen er i høj grad individualister, og derfor er det 
i det pædagogiske arbejde vigtigt at opbygge tillidsfulde relationer for, at borgerne har mod 
på at bevæge sig ud i samfundet. 

Vi har vores egen bus og tager alle på tur hver dag, som regel i mindre grupper, for at 
stimulere borgerne fysisk og sansemæssigt. Det giver også det bedste fundament for læring. 
Vi hjælper borgerne med at danne kropslige og mentale erfaringer gennem forskellige 
sansepåvirkninger, både hjemme og når vi er på ture. 

Vi har forskellige aktiviteter om eftermiddagen, når vi kommer hjem fra vores ture, da 
borgerne har et højt energiniveau. Vi har fl ere små rum, hvor man kan trække sig og en stor 
lukket have, som vi bruger året rundt.

• Sociale kompetencer
Alle borgere har svært ved at forstå sociale spilleregler, behovsudskyde, indgå i relationer 
udover de personalemæssige og at deltage i fællesskaber på grund af deres udviklingstrin. 
Vi arbejder med at lære borgerne at kunne rumme hinanden, være en del af et fællesskab 
og fx kunne sidde sammen ved et bord. En af forudsætningerne for at kunne arbejde med 
borgernes sociale kompetencer er, at de er fysisk og sansemæssigt stimulerede. 

• Fysik og sundhed
Vi arbejder med borgernes fysik og sundhed og har fokus på daglig bevægelse. Borgerne har 
et højt energi- og arousalniveau, som kræver fysiske aktiviteter og sansestimuli for, at de kan 
slappe af og opnå indre ro. Vi tager på længere gåture i lokalområdet og i skoven eller byen, 
cykler, spiller fodbold og deltager i dansemotion.

• Kommunikation
Alle borgere har vanskeligheder ved at udtrykke sig og forstå andres kommunikation. Derfor 
har hver borger en kommunikationsbog, som vi bruger som et vigtigt pædagogisk redskab. 
Her skriver vi dagligt, hvad borgeren har lavet, oplevet og spist. Hver eftermiddag sidder vi 
sammen og læser højt fra kommunikationsbøgerne og visualiserer ved hjælp af tegn til tale. 
På den måde arbejder vi også med sprogstimulering og sprogforståelse.

Nærvær og samvær

Adresse 
Bank-Mikkelsens Vej 17
2820 Gentofte
Tlf.: 29 44 63 20

Læs mere om Nærvær og samvær på www.jacinfo.dk14
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Et aktivitets- og samværstilbud der 
udfordrer alle sanser
Sansning og samvær er et aktivitets- og samværstilbud for voksne med særlige behov. 
Vi har 22 borgere, der er fordelt i to gruppemiljøer. Alle borgere har behov for hjælp til 
personlig pleje og andre daglige funktioner som fx spisning. 

Vi bor i et stort etplanshus, der er indrettet med loftliftsystem, og som er fuldt tilgængeligt 
for kørestolsbrugere. Vores hus rummer to mindre sanserum med blandt andet kuglebad og 
vandseng. Vi har også en have med frugttræer, gynger og grill.

Fokus for kompetenceudvikling
Udgangspunktet for alle vores aktiviteter er at styrke borgernes sociale og kommunikative 
udvikling i et sansestimulerende miljø. Vi arbejder med en blanding af fælles aktiviteter og 
særlige individuelle aktiviteter, som udfordrer borgernes nysgerrighed, krop og sanser. Det 
sker i et trygt miljø, hvor vi har fokus på følgende: 

• Sansestimulering
Vi har dagligt sansestimulerende aktiviteter både indendørs og udendørs til at vedligeholde 
og udvikle borgernes færdigheder. Sansestimulering hjælper borgerne til at blive mere 
bevidste, nærværende, opmærksomme og få mere sindsro.

• Erfaringsdannelse
Vi hjælper borgerne med at danne kropslige og mentale erfaringer gennem forskellige 
sansepåvirkninger. Påvirkninger som fx lys, mørke, varme og kulde, der kan være med 
til, at de lærer sig selv bedre at kende. Målet er at udvikle og vedligeholde helt konkrete 
færdigheder hos den enkelte borger.

• Sociale kompetencer
Vi arbejde med at styrke vores borgeres relationer og dermed også deres venskaber og 
fællesskabsfølelse. Det sker gennem fælles aktiviteter i små og større grupper.

• Kommunikation
Vi har dagligt fokus på at vedligeholde og forbedre borgernes kommunikation, uanset 
hvilket kommunikationsniveau de er på. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers 
kommunikation og bygger videre herpå. 

Sansning og samvær

Adresse 
Bank-Mikkelsens Vej 2C
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 22

Læs mere om Sansning og samvær på www.jacinfo.dk 17



Et lille aktivitets- og samværstilbud med 
forudsigelighed og fast daglig struktur
Vi er et lille tilbud for voksne mennesker med gennemgribende Autisme Spektrum 
Forstyrrelser og varige funktionsnedsættelser. Vi har otte borgere, hvoraf fl ere har 
psykiske problematikker, befi nder sig på et tidligt udviklingstrin og er sensible og 
kommunikationssvage. 

Fokus for kompetenceudvikling
Vi arbejder bevidst med faste, genkendelige rammer og en stram struktur i vores hverdag. 
Målet er at give borgerne en indre ro, så de kan rumme sig selv og andre. Indre ro er samtidig 
forudsætning for læring og udvikling. 

Borgerne udvikler deres kompetencer gennem forskellige aktiviteter tilpasset deres individuelle 
behov. Vi deler os ofte op i grupper og tager ud af huset på små gå- og cykelture.

Vi har et krearum, som vi bruger til at arbejde med det fælles tredje. Her producerer vi 
brugskunst i fx beton og af genbrugsting, som bliver solgt videre til private og virksomheder. De 
kreative aktiviteter er med til at styrke borgernes koncentrationsevne og fi nmotorik - og giver 
borgerne succesoplevelser og stolthed.

• Motion og fysisk aktivitet
Vi arbejder på at skabe fysisk og psykisk balance hos borgerne. Det sker gennem daglig 
fysisk motion på løbebånd, i haven eller gå- og cykelture. Den daglige skemalagte motion 
giver velvære og minimerer selvskadende og udadreagerende adfærd. Samtidig opretholder 
motion kroppens funktioner. 

• Kommunikation
Vi arbejder med at udvikle den enkelte borgers kommunikationsfærdigheder, så borgeren kan 
give udtryk for simple behov. Det sker gennem kort, konkret kommunikation, sprog-
stimulering som bl.a. sang, rim og remser samt tegn til tale og billedkommunikation som 
understøttende samtaleværktøjer.

• Social træning
Vi arbejder med at udvikle borgernes helt grundlæggende sociale kompetencer, så de kan 
rumme hinanden og andres behov. Det sker gennem social træning, hvor de lærer at være 
sammen med andre ud fra et fælles sæt spilleregler. Når vi er ude på ture og i butikker træner 
vi de gældende normer og spilleregler i samfundet. 

• Selvstændighed og initiativ
Vi arbejder med at øge borgernes selvstændighed og selvhjulpenhed. Dagligdagens faste 
struktur gør borgeren mindre personaleafhængig, mere selvstændig og initiativrig, og 
dermed får borgeren også mere selv- og medbestemmelse. 

Struktur og samvær

Adresse 
Bank-Mikkelsens Vej  15
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 10

Læs mere om Struktur og samvær på www.jacinfo.dk18
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Raatstofs IKT-linje

Et medietilbud med fokus på alternativ 
og supplerende kommunikation
Raatstofs IKT-linje er en afdeling i Raatstof Medie for borgere med særlige behov, der 
benytter alternativ og supplerende kommunikation. Ved hjælp af kommunikationsmidler, 
som fx Rolltalk og iPad, er borgerne med til at løse de daglige arbejdsopgaver i Raatstof 
Medie inden for fi lm, layout og foto. 

Fokus for kompetenceudvikling
Vi arbejder med at give alle en arbejdsidentitet og skabe de rette rammer, så alle kan arbejde 
og agere så selvstændigt som muligt. Målet er at give borgerne mulighed for at bidrage til 
samfundet. Opgaverne bliver differentieret og tilpasset den enkelte, så alle får mulighed for 
at være med til at løse opgaverne i Raatstof.

• Medieproduktion
Borgerne bruger deres særlige teknologiske viden og kompetencer til at løse 
medieopgaverne. Samtidig har vi fokus på, hvordan borgerne kan udvikle og understøtte 
deres faglige kompetencer gennem velfærdsteknologiske hjælpmidler. 

• Kommunikation
Alle borgere har individuelle mål for udvikling af deres kommunikative kompetencer. Vi har 
skarpt fokus på at følge med i og afprøve nye teknologiske kommunikationsmidler, der kan 
kompensere for borgernes handicap og øge deres livskvalitet. Samtidig er et mål at lære 
borgerne at deltage aktivt og give sin mening til kende. 

• Sociale kompetencer
Vi arbejder med, at borgerne udvikler deres sociale kompetencer, bl.a. gennem fælles 
teknologiske platforme, som borgerne interagerer igennem. Målet er styrke deres sociale 
kompetencer og samtidig øge deres mulighed for at socialisere med andre. 

Adresse 
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 03 46

Læs mere om Raatstofs IKT-linje på www.jacinfo.dk

Om Raatstof Medie
I Raatstof Medie arbejder borgerne med videoproduktion, fotoopgaver, layout og 
designopgaver. Raatstof er en professionel medievirksomhed, der løser opgaver både for 
eksterne kunder og internt på JAC. Raatstof har sit eget lydstudie, webtv-studie og et 
fotostudie, der er specialindrettet og handicapvenligt. 
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Kurser der gør dig sundere, mere selvhjulpen 
eller bare har din interesse
Som borger i et aktivitets- og samværstilbud på JAC har du mulighed for at deltage i en 
række kurser, hvor du er sammen med borgere i andre tilbud på JAC. 

På de følgende gule sider kan du læse mere om kurserne,  som handler om fx 
kommunikation og motion. Du kan også fi nde kurser, som kan gøre dig bedre til at klare ting i 
hverdagen på egen hånd. Eller kurser, som bare har din interesse. Kig på de næste sider og se, 
hvordan:

• Du kan komme i form og få mere energi 
• Du kan blive bedre til at kunne ting selv
• Du kan dyrke dine interesser.

Du kan deltage i lige så mange af de gule kurser, som du har lyst til. Det er dog ikke sikkert, 
at der er plads på dem alle, men så er der måske i næste sæson. 

Personlige interessekurser

23



24



Dansemotion

Vil du have rørt kroppen og stimuleret sanserne?
Dette hold er for dig, der gerne vil bevæge dig og samtidig have stimuleret dine sanser. Du 
kan være med, uanset om du er gående eller sidder i kørestol. Vi starter med at varme op 
og har en række faste sanseøvelser og bevægelser, som vi skal igennem, mens vi hører god 
musik. Vi har også fri dans, hvor vi slår os løs til musikken.
 
Vi har fokus på at bevæge og træne de forskellige kropsdele, træne rytme, kropsfornemmelse 
og kropsbevidsthed. Vi bruger redskaber som store bolde, faldskærm og en ’dansesnor’, der 
både træner motorikken og stimulerer sanserne. Vi slutter af hver gang med afspænding. 

Du deltager sammen med personale og andre fra dit tilbud. 

På holdet vil du få:
• Rørt dig
• Udfordret dine sanser
• Trænet din balance
• Få en sjov oplevelse med dine kollegaer.

Sted
Dansemotion foregår i en sal i nærområdet ved Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte. 

Tidspunkt og deltagerantal
• Hver torsdag kl. 13.00-14.00 fra d. 6. september 2018 til d. 13. juni 2019.
• Ingen deltagerbegrænsninger.

Du får et kursusbevis for at have deltaget, når du afslutter kurset.
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Kan du lide at bevæge dig til god musik?
På dette hold har vi fokus på dans og bevægelse. Du kan deltage uanset, om du sidder i 
kørestol eller kan gå. Dansetrinene er simple og bliver gentaget mange gange i løbet af en sang. 

Dansefi tness handler om at få rørt sig og opleve glæden ved at danse. Vi starter med at 
varme op. Herefter får vi pulsen op og træner både kondition og styrke, mens vi danser. 
Vi slutter af med at strække ud.

Så har du lyst til en dansetime, der både giver dig motion og er en sjov oplevelse sammen 
med en masse andre, så meld dig til dette hold. 

På holdet vil du få:
• Pulsen op
• Sved på panden
• Trænet din balance
• Få en sjov oplevelse med dine kollegaer.

Sted
Dansefi tness foregår i kantinen på Sandtoften 3-7 i Gentofte.

Tidspunkt og deltagerantal
• Hver torsdag kl. 13.00-14.00 fra d. 6. september 2018 til d. 13. juni 2019.
• Ingen deltagerbegrænsninger.

Du får et kursusbevis for at have deltaget, når du afslutter kurset.

Dansefi tness
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Vil du blive bedre til at bruge en computer, tablet 
eller smartphone til at kommunikere med?
På dette kursus er målet, at du bliver mere tryg og selvhjulpen i forhold til at bruge IT som 
computere, tablets og telefoner. Vi arbejder individuelt på dette kursus. Det betyder, at vi 
tager udgangspunkt i, hvor meget du kan, og hvad du gerne vil lære og bygger videre herpå. 
Det gælder også, hvis du er helt nybegynder.

Du behøver ikke selv at have en computer, tablet eller smartphone, men hvis du har, må du 
gerne tage den med på kurset. 

Hvad kan du lære?
•  Hvad internettet egentlig er
•  At blive fortrolig med at kommunikere via IT
•  At bruge internettet til at søge efter informationer 
•  At bruge NemID og selvbetjeningsløsninger som fx borger.dk
•  At arbejde med skrive- og regneprogrammer 
•  At installere nye programmer eller apps.

Undervisningsformen er diskussioner og praktisk læring.

Sted
Undervisningen foregår i et kursuslokale på Sandtoften 3-7 i Gentofte. 

Tidspunkt og deltagerantal
• Hver mandag kl. 13.00-14.00 fra d. 3. september 2018 til d. 22. april 2019. 
• Antal deltagere: 4-5.

Du får et kursusbevis for at have deltaget, når du afslutter kurset. 

Lær at bruge IT
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Vil du være med til at lege med teknologi?
På dette kursus stiller vi skarpt på teknologi og personlig udvikling samtidig med, at vi har 
det sjovt. Vi udforsker forskellige apps for at fi nde ud af, hvordan de kan hjælpe og støtte dig 
i hverdagen med fx at holde koncentrationen og huske ting. Vi prøver også Skype, Facetime 
og YouTube og forskellige streamingmuligheder af. Samtidig bliver du fortrolig med at bruge 
teknologi i form af en iPad/tablet.

Vi arbejder individuelt med teknologien som værktøj til at træne dig kognitivt og fi nmotorisk, 
helt afhængigt af dig og dine behov. Vi starter lige dér, hvor du er. 

Vi har to hold, hvor det ene henvender sig til dig, der dagligt er i beskyttet beskæftigelse eller 
i et aktivitets- og samværstilbud på Sandtoften. Det andet henvender sig til dig, der er i et 
aktivitets- og samværstilbud på Bank-Mikkelsens Vej.

Hvad kan du lære? 
• At blive bedre til at koncentrere dig 
• At blive bedre til at huske
• At bruge apps, Facetime og YouTube
• At bruge en iPad/tablet.

Undervisningsformen er sidemandsoplæring og praktisk læring.

Sted
Det ene hold har undervisning på Sandtoften 3-7 i Gentofte. Det andet hold har undervisning 
på Bank-Mikkelsens Vej 15 i Gentofte.

Tidspunkt og deltagerantal
• Hver torsdag kl. 13.00–14.00 fra d. 6. september 2018 til d. 25. april 2019.
• Antal deltagere: 4-5.

Du får et kursusbevis for at have deltaget, når du afslutter kurset. 
 

IT som træning 
og hjælpemiddel
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Tegn til tale er et supplement til talesproget, 
hvor du bruger tegn  
På dette kursus vil du lære tegn til tale med udgangspunkt i dét, du er optaget af i din 
hverdag og i samfundet. Vi skal hjælpe hinanden med at fi nde de rigtige tegn, lytte til hvad 
hinanden siger og have det sjovt og hyggeligt sammen.

Tegn til tale kan være et hjælpemiddel for mange forskellige mennesker uden talesprog eller 
med et svært forståeligt talesprog. Tegn til tale bruger kropssprog, mimik og naturlige tegn. 
Tegnene forstås også internationalt. 

Vi har to hold, hvor det ene henvender sig til dig, der dagligt er i beskyttet beskæftigelse eller 
i et aktivitets- og samværstilbud på Sandtoften. Det andet henvender sig til dig, der er i et 
aktivitets- og samværstilbud på Bank-Mikkelsens Vej.

Hvad kan du lære?
• At understøtte dit talesprog med tegn til tale
• At arbejde med tegn til tale gennem billeder, tegninger, spil, rim, remser og fi lm
• Dagligdagstegn, som hjælper dig i hverdagen
• De andre kursister at kende og høre om deres dagligdag.

Sted
Det ene hold har undervisning på Sandtoften 3-7 i Gentofte. Det andet hold har undervisning 
på Bank-Mikkelsens Vej 15 i Gentofte.

Tidspunkt og deltagerantal
• Hver tirsdag kl. 13.15-14.00 fra d. 4. september 2018 til d. 23. april 2019. 
• Antal deltagere: 10-12.

Du får et kursusbevis for at have deltaget, når du afslutter kurset. 

Tegn til tale

33



Bevægelse er godt for dig og mig og alle
På dette kursus vil du en gang om ugen få rørt din krop og trænet dine muskler, som er sundt 
for kroppen. 

Du træner sammen med andre fra dit tilbud. Vores motionslokale har forskellige maskiner, 
og vi fi nder sammen ud af, hvilken træning der er bedst for dig. Vi taler også om sundhed og 
hygiejne, når man dyrker sport. 

På med træningstøjet! Meld dig til motionsholdet og få det bedre i kroppen!

På dette kursus kan du få:
• Et ugentligt fokus på motion og sundhed
• Trænet dine muskler og få pulsen op
• Viden om hygiejne, når du dyrker sport.

Vi tilrettelægger træningen efter, hvad din krop har brug for.

Sted
Kurset foregår i JAC’s motionslokale på Sandtoften 3-7 i Gentofte. 

Tidspunkt
• Hver tirsdag formiddag og fredag formiddag fra uge 37, 2018 til uge 21, 2019

OBS: Dette kursus bliver i denne sæson kun udbudt til borgere i Kreativitet og samvær.

Du får et kursusbevis for at have deltaget, når du afslutter kurset. 

Motion
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Elsker du at synge?
I koret synger vi én gang om ugen, og alle kan deltage. Der er ingen krav til sangtalent - det 
vigtigste er, at du kan lide at synge og have det sjovt sammen med de andre i koret.

Vi er et stort kor med 40 medlemmer, hvor vi også har fokus på at lære hinanden at kende.

Vi arbejder med rytme, solosang, sang i grupper, musikquiz og meget mere. Vi synger 
mange forskellige sange, både danske og udenlandske, nye og gamle. Alle kan komme med 
sangforslag. 

Vi tager ud og optræder med vores sange, indspiller cd’er og tager også sammen ud til 
koncerter. Vi har besøg af musikere og skuespillere udefra, der hjælper os med at blive endnu 
bedre.

Kom og bliv en del af vores fantastiske kor!

På dette hold vil du få:
• Glæde ved musik og sang
• Socialt samvær med andre
• Trænet din stemme
• Udfordret dig selv ved at stå på en scene foran mange mennesker
• Viden om musikgenrer.

Sted
Koret synger én gang om ugen på Sandtoften 3-7 i Gentofte. 

Tidspunkt og deltagerantal
• Hver onsdag kl. 13.00-14.00.
• Ingen deltagerbegrænsning.

Du får et kursusbevis for at have deltaget, når du afslutter kurset. 

Kor
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Kompetencer og viden på tværs
Ud over aktivitets- og samværstilbud og beskæftigelsestilbud har vi en bred vifte af 
kompetencer og fagområder i den øvrige del af vores organisation på JAC. Vi har det 
specialterapeutiske tilbud; Center for Specialterapi, som også rummer et Snoezelhus, der 
kan tilføre læringsforløbene og kurserne særlig viden og indsatser. 

Til en borger med fx sanseproblemer kan vi gøre brug af JAC’s Snoezelhus som en del 
af et individuelt tilrettelagt læringsforløb. På samme måde kan vi trække på kompetencer 
fra vores Center for Specialterapi til fx undervisning i ergonomi og løfteteknik i de 
arbejdsrettede læringsforløb. 

Om Center for Specialterapi
Center for Specialterapi tilbyder rehabilitering og målrettet træning hos ergo- og fysioterapeuter. 
Rammerne er tilpasset mennesker, der har brug for særlig støtte eller hjælp til 
at gennemføre et behandlingsforløb. Centeret har loftlifte og handicapvenlige 
træningsredskaber og særlige metoder og viden om målgruppens behov og udfordringer i 
hverdagen. Derfor kan de sætte ind dér, hvor det gør en forskel.

Center for Specialterapi tilbyder også rådgivning og vejledning til borgere og pårørende 
om hverdagens udfordringer. Det kan fx være problemer med sansning, spisning eller 
aldersrelaterede følger af fysiske handicap.

Snoezelhuset
Snoezelhuset er designet til at give helt specielle sanseoplevelser, som kan stimulere syns-, 
høre-, lugte-, berørings-, balance- og muskelsanserne. Snoezelen er hollandsk og betyder at 
snuse og døse.

Formålet med et besøg i Snoezelhuset er bl.a. at afhjælpe eventuelle sanseproblemer ved at 
vække eller dæmpe sanserne efter behov. Snoezelhuset har fi re forskellige sanserum med 
kuglebassin, vandseng med musik, lydbriks og mange andre effekter. Hvert rum er specielt 
designet til at stimulere specifi kke sanser. Som bruger kan man selv vælge, hvilke sanser 
man har behov for stimuli til. 

Ergoterapi, fysioterapi og 
snoezelen 

38



Nyt kursuskatalog
Center for Specialterapi har en helt unik viden om borgere med særlige behovs potentiale for 
at udvikle sig. En viden og en faglighed, som terapeuterne deler ud af med det mål at give 
endnu fl ere borgere med handicap mulighed for at få en øget livskvalitet.

Center for Specialterapi har derfor samlet en bred vifte af deres kurser i et katalog. Kurser, 
som både henvender sig til borgere og til pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og 
andre fagpersoner, der arbejder med borgere med særlige behov. 

Tre hovedtemaer
Kurserne i kataloget er inddelt i tre hovedtemaer; kurser om sansebearbejdning og adfærd, 
kurser om arbejdsteknik samt kurser om øget livskvalitet og fysisk velvære. 

Kursuskataloget kan ses på www.centerforspecialterapi.dk eller rekvireres på tlf.: 39 98 79 12.

Center for Specialterapi     Snoezelhuset
Sandtoften 3-7      Bank-Mikkelsens Vej 2B
2820 Gentofte      2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 12       Tlf.: 39 98 79 29

www.centerforspecialterapi.dk     www.snoezelhus.dk

KURSUS-KATALOG2018/2019

Faglig kompetenceudvikling, der gør en forskel- kurser til fagpersoner og borgere inden for specialområdet
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Information til dig og dem, som hjælper dig
Er du interesseret i et tilbud eller kursus her i kataloget, er du og dem, der hjælper dig, 
velkommen til at kontakte os for mere information om optagelse og visitation. Du er også 
meget velkommen til at komme ud og få en rundvisning, hvis du ikke kender JAC i forvejen. 

For at kunne deltage i et læringsforløb eller kursus skal du være indskrevet i et dagtilbud på 
JAC efter servicelovens § 103 eller § 104, eller det kan indgå som en del af et ressourceforløb. 
Er du allerede i et tilbud på JAC, kan personalet i dit tilbud hjælpe dig med at søge om et 
læringsforløb eller kursus.

Kontakt os på tlf.: 45 28 05 28 eller skriv til jacinfo@gentofte.dk. 

Vi har også arbejdsrettede læringsforløb samt støttet og beskyttet beskæftigelse
JAC har også arbejdsrettede læringsforløb samt støttet og beskyttet beskæftigelse efter 
servicelovens § 103. Det kan du læse mere om i vores katalog ’Hvad vil du lære? Hvad kan du 
blive?’, som kan rekvireres på tlf.: 45 28 05 28 eller ses på www.jacinfo.dk.

Praktisk information
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Om JAC
JAC har ca. 170 fuldtidspladser, heraf ca. 80 beskyttede værkstedspladser (servicelovens 
§ 103) og 90 aktivitets- og samværspladser (servicelovens § 104), som er fordelt på 12 
forskellige dagtilbud. 

Derudover har vi over 100 borgere tilknyttet Nextjob og yderligere 100 tilknyttet 
Snoezelhuset og Center for Specialterapi. JAC er en del af Gentofte Kommune.

JAC’s tilbud er åbne for unge og voksne med særlige behov i alle kommuner.

Se vores tilsynsrapporter, ydelsesbeskrivelser og læs mere om JAC på www.jacinfo.dk.

Følg os på www.facebook.com/jacgentofte eller scan her: 

Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 28
jacinfo@gentofte.dk

Takster

Takster 2018

Tilbud i hht. servicelovens § 103
Produktion, montage, service; 346,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:7.
Produktion, montage, service; 585,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:4. 

Tilbud i hht. servicelovens § 104 
Oplevelsesaktivitet; 654,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:4.
Oplevelsesaktivitet; 834,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:3.
Oplevelsesaktivitet; 1.028,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:2.
Oplevelsesaktivitet; 1.788,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:1. 

Der gælder særlige takster i Nextjob, Center for Specialterapi og Snoezelhuset.

Alle læringsforløb og kurser er gratis, når man er indskrevet i et tilbud på JAC.
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Job-, Aktivitets- og 
Kompetencecenteret
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf: 4528 0528
jacinfo@gentofte.dk
www.jacinfo.dk 

Alle mennesker 

  kan  udvikle sig
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Hvad vil du lære? 
Hvad kan du blive?

“

”

Arbejdsrettede læringsforløb

Beskyttet beskæftigelse

Støttet beskæftigelse
Personlige interessekurser

Ergoterapi, fysioterapi og snoezelen

Hvad vil du lære? 
Hvad kan du blive?

“

Arbejdsrettede læringsforløb

Beskyttet beskæftigelse

Støttet beskæftigelse
Personlige interessekurser

Ergoterapi, fysioterapi og snoezelen
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Ny læring 

- nye muligheder

“ ”

Individuelt tilrettelagte læringsforløb

Aktivitets- og samværstilbud

Personlige interessekurser

Ergoterapi, fysioterapi og snoezelen


