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

Vi har fået en pris på JAC. En pris, som viser 
hvor værdifuldt vores læringsfundament, kurser 
og samarbejde er. JAC er blevet kåret til Danmarks 
Bedste Offentlige Arbejdsplads 2018. En titel, som 
afspejler, at den måde vi samarbejder på skaber 
stolthed og arbejdsglæde. Endnu vigtigere 
giver den os lyst og mod til at fortsætte med at 
udvikle vores kurser og læringsretning. 

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.

Vores arbejdsrettede læringsforløb er normalt til 
borgere i beskæftigelsestilbud. Men i år tilbyder 
vi for første gang et arbejdsrettet læringsforløb 
til borgere i aktivitets- og samværstilbud også. 
Det drejer sig om det helt nye læringsforløb 
”Design og produktudvikling”, hvor borgere 
på tværs af hele JAC sammen skal lære at 
arbejde med design og produktudvikling. For 
alle borgere kan noget, og alle kan bidrage til 
samfundet.

I år har vores kataloger fået nyt design, som 
vi er meget stolte over at præsentere. Det skal 
afspejle vores ambitioner om at sætte nye 
standarder for læring og udvikling på alle 
områder i vores organisation.

Rigtig god læselyst! 
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LÆSEVEJLEDNING TIL KATALOGET 
- VORES TILBUD TIL DIG
Dette katalog beskriver vores forskellige tilbud og læringsmuligheder til borgere i aktivitets- og 
samværstilbud. Vi har inddelt kataloget i forskellige farver for at gøre det nemmere at finde rundt i.

INDLEDNING

VORES TILBUD OG  
INDIVIDUELT TILRETTELAGTE LÆRINGSFORLØB
På de blå sider finder du information om, 
hvordan vi arbejder med individuelt tilrettelagte 
læringsforløb på JAC samt beskrivelser af vores 
forskellige aktivitets- og samværstilbud. 

PERSONLIGE INTERESSEKURSER
På de rosa sider finder du kurser, som handler om 
sundhed, selvhjulpenhed og personlige interesser. 
Kurserne henvender sig til alle borgere, uanset 
tilbud og funktionsniveau.

ERGOTERAPI, FYSIOTERAPI OG SNOEZELEN
På de grønne sider finder du vores Center for 
Specialterapi og Snoezelhus, hvis viden og 
kompetencer vi trækker på i vores læringsforløb og 
kurser. 

KURSUS- OG KOMPETENCEBEVISER
Alle borgere, der har fuldført et kursus, får et 
kursusbevis. Vi fejrer de borgere, der har været på 
kursus, ved en stor dimissionsfest hvert år i maj.

PRAKTISK INFORMATION
JAC’s tilbud er åbne for unge og voksne med 
særlige behov i alle kommuner. For at kunne 
deltage i et læringsforløb eller kursus skal 
man være indskrevet på en plads på JAC efter 
servicelovens § 103 eller § 104. Læs mere om det 
praktiske omkring tilbud og kurser læringsforløb 
og takster på side 44 og 46. 

Udover aktivitets- og samværstilbud har JAC 

også en række beskæftigelsestilbud efter 

servicelovens § 103. Dem kan du læse mere i 

vores katalog ’Hvad vil du lære? Hvad kan du 

blive?’, som kan ses på www.jacinfo.dk. 

Har du en borger, der er 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.
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VORES TILBUD OG INDIVIDUELT 
TILRETTELAGTE LÆRINGSFORLØB

På JAC arbejder vi ud fra, at alle kan lære noget, 
og at alle kan udvikle sig. Fælles for alle vores 
aktivitets- og samværstilbud på JAC er, at alle 
borgere får et individuelt tilrettelagt 
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.

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, som 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, og hvem 
de henvender sig til.

UDVIKLING I TRYGGE RAMMER 
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KREATIVITET 
OG SAMVÆR

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 fællesskabsfølelse 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.

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

Læs mere om Kreativit og Samvær

på www.jacinfo.dk

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. 
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UDELIV 
OG SAMVÆR

FOKUS FOR KOMPETENCEUDVIKLING
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 tilegne sig 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 og få nye kompetencer.

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

Læs mere om Udeliv og Samvær

på www.jacinfo.dk

ET AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD 
MED UDELIVET SOM LÆRINGSRUM

Udeliv og Samvær er et aktivitets- og 
samværstilbud for otte 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. 

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 er selv med 
til at beslutte, hvor vi tager hen i det 
omfang, det er muligt.

Vi deler os som regel op i mindre 
grupper alt efter turens længde, indhold 
og destination, men for at styrke 
sammenholdet i gruppen som helhed, 
er vi også på fællesture. Disse ture er på 
5-15 km dagligt. 

Vi arbejder bevidst ikke med en fast 
daglig struktur og piktogrammer, 
men har en række genkendelige 
fi xpunkter som fx frokost på turen og 
eftermiddagste, når vi er hjemme igen. 
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BEVÆGELSE 
OG SAMVÆR

FOKUS FOR KOMPETENCEUDVIKLING
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 på daglige 
gåture og udfl ugter til forskellige destinationer, 
hvilket giver 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 en 
kugledyne. Efter en dag med mange impulser er 
der her tid og mulighed for at bearbejde de mange 
indtryk fra omverdenen og få pulsen ned.  

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

Læs mere om Bevægelse og Samvær

på www.jacinfo.dk

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, der er sensible 
over for indtryk fra omverdenen, 
impulsstyrede, og som lever ’i nuet’.  

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. 
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NÆRVÆR
OG SAMVÆR

FOKUS FOR KOMPETENCEUDVIKLING
Borgergruppen 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. 

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 kurset ’Bold og Bevægelse’.

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

Selvbestemmelse og medbestemmelse 
Vi tilskynder borgerne til at være så selvhjulpne som 
muligt og inddrager alle i dagens praktiske gøremål i det 
omfang, de kan. Det kan fx være at lægge sin madkasse 
i køleskabet, sætte varer på plads, rydde af bordet, vaske 
tøj, gå ud med skraldespanden og købe ind. Borgerne 
opfordres til selv at vælge ”pause”-aktiviteter og komme 
med forslag til de daglige ture ud af huset. Det giver både 
større indfl ydelse på eget liv og øger motivationen.

ADRESSE
Bank-Mikkelsens Vej 17
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 19

Læs mere om Nærvær og Samvær

på www.jacinfo.dk

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, 
omsorg og tæt personalekontakt. 

Vores hus er indrettet med fl ere små 
rum, hvor man kan trække sig og har 
en stor lukket have, som vi bruger året 
rundt.

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 
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 tur. 
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SANSNING 
OG SAMVÆR

FOKUS FOR KOMPETENCEUDVIKLING
Vi arbejder med en blanding af fælles aktiviteter og 
særlige individuelle aktiviteter, som udfordrer borgernes 
nysgerrighed, krop og sanser. Det sker i et trygt og 
sansestimulerende 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 borgernes 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. Vi bruger 
totalkommunikation som fx enkelte ord, mimik, lyde, 
kropssprog, naturlige tegn og hjælpemidler som 
piktogrammer og konkreter.

ADRESSE
Bank-Mikkelsens Vej 5
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 22

Læs mere om Sansning og Samvær

på www.jacinfo.dk

ET AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD 
DER UDFORDRER ALLE SANSER

Sansning og Samvær er et aktivitets- og 
samværstilbud for voksne med særlige 
behov. Vi har ca. 22 borgere, som er 
fordelt i to gruppemiljøer. Alle borgere 
behov har for hjælp til personlig pleje 
og andre daglige funktioner som fx 
spisning.

Vi bor i et stort nyistandsat etplanshus, 
der er indrettet med loftliftsystem, 
og som er fuldt tilgængeligt for 
kørestolsbrugere. 

Huset er indrettet med to store 
grupperum, et fællesrum og fem 
fl ex-solo-rum. Flex-solo-rummene 
giver mulighed for særligt målrettede 
aktiviteter og læringsforløb og tæller 
et rum med kuglebassin, et skovrum, 
et fokusrum, et gyngerum og et 
musikrum. 

Vi har også en have med frugttræer, 
gynger og grill.
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STRUKTUR
OG SAMVÆR

FOKUS FOR KOMPETENCEUDVIKLING
Vi arbejder i et struktureret miljø, hvor forudsigelighed og 
genkendelighed er nøgleordene. Dette er med til at skabe tryghed 
for borgerne, som er en forudsætning for læring og udvikling.

Motion og fysisk aktivitet
Vi arbejder på at skabe fysisk og psykisk balance hos 
borgerne. Daglig skemalagt 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, sprogstimulering som bl.a. sang, musik, 
spil, 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 mere selv- og 
medbestemmelse.ADRESSE

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

Læs mere om Struktur og Samvær

på www.jacinfo.dk

ET AKTIVITETS- OG 
SAMVÆRSTILBUD MED 
FORUDSIGELIGHED OG FAST DAGLIG 
STRUKTUR

Struktur og Samvær er et lille tilbud 
for voksne mennesker med en 
gennemgribende udviklingsforstyrrelse, 
ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser) 
og en varig funktionsnedsættelse. Flere 
har psykiske problematikker og befi nder 
sig på et tidligt udviklingstrin. Borgerne 
er sensible og kommunikationssvage og 
kan reagere udadrettet og selvskadende, 
når de vil udtrykke sig. 

Borgerne udvikler deres kompetencer 
gennem forskellige aktiviteter tilpasset 
deres individuelle behov. Vi deler os 
ofte op i mindre grupper for at kunne 
målrette aktiviteterne til de enkelte 
borgere.

Vi har dagligt fysiske aktiviteter som cykel- 
og gåture, aktiviteter i haven og løbebånd. 

Borgerne kan arbejde med 
montageopgaver, spille spil, lægge 
puslespil og tegne Mandala-tegninger. 
Vi har et krearum, som vi bruger til at 
arbejde med det fælles tredje. De kreative 
aktiviteter er med til at styrke borgernes 
koncentrationsevne og fi nmotorik, og giver 
borgerne succesoplevelser og stolthed.
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RAATSTOFS 
IKT-LINJE

FOKUS FOR KOMPETENCEUDVIKLING
Vi arbejder med at give alle borgere 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 IKT-Raatstof.

Medieproduktion
Borgerne bruger deres særlige teknologiske viden og 
kompetencer til at løse de forskellige medieopgaver. 
Samtidig har vi fokus på, hvordan borgerne kan 
udvikle og understøtte deres faglige kompetencer 
gennem velfærdsteknologiske hjælpemidler. Som en 
del af produktionen lærer borgerne også at bruge 
almen teknologi som fx Windows og Google Docs til 
at løse deres opgaver.

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 sammen med borgerne, der 
kan kompensere for deres handicap og øge deres 
livskvalitet. Et vigtigt mål er at lære borgerne at 
kommunikere mere effektivt og udtrykke det, de 
gerne vil med deres kommunikationsmidler, så de 
kan deltage aktivt og give deres 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 at 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

ET MEDIETILBUD MED FOKUS PÅ 
ALTERNATIV OG SUPPLERENDE 
KOMMUNIKATION

Raatstofs IKT-linje er en lille afdeling 
i vores beskæftigelsestilbud Raatstof 
Medie for borgere med særlige behov, 
der benytter alternativ og supplerende 
kommunikation som fx fx Android 
telefoner, iPad, Rolltalk og Tobii Rolltalk. 

IKT står for informations- og 
kommunikationsteknologi. På 
IKT-linjen bruger borgerne deres 
særlige kommunikationsformer til 
at løse arbejdsopgaver inden for 
fi re hovedområder; journalistik 
og avisartikler, videoproduktion, 
oplæg og fremlæggelser samt test af 
velfærdsteknologi. 
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PERSONLIGE
INTERESSEKURSER

KURSER MED FOKUS PÅ SUNDHED, 
SELVSTÆNDIGHED OG 
LIVSKVALITET

På de følgende rosa sider har vi samlet en række 
personlige interessekurser. De har som mål at øge 
velværet hos borgerne, gøre dem mere selvhjulpne, 
styrke deres relationer og give dem mulighed for at 
dyrke deres interesser. 

Borgerne kan deltage i lige så mange af de rosa kurser, 
som de ønsker. Der er dog deltagerbegrænsninger på 
de fl este af kurserne.  
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PERSONLIGE INTERESSEKURSER

SANG OG MUSIK

SANG, DANS OG MUSIK

På dette kursus bruger vi musik og 
sang til at lære hinanden bedre at 
kende, stimulere vores sprog og 
bevæge os sammen.

Ved hjælp af billeder er borgerne selv 
med til at vælge, hvilke sange vi skal 
synge. Vi understøtter sangene med 
tegn til tale, som styrker borgerne i 
kommunikationen med andre. 

Vi synger og danser til musik 
på anlægget og træner motorik 
og rytmesans. Man kan også 
vælge at spille med på forskellige 
instrumenter. 

Vi slutter af med stille musik, som 
afstresser og beroliger kroppen igen.

Vi er sammen fra fl ere forskellige 
aktivitets- og samværstilbud på JAC. 
Man møder derfor også nye ansigter 
og får nye relationer. 

På holdet vil deltagerne: 
• Synge og bevæge sig til musik
• Lytte til forskellig musik
• Prøve at spille på forskellige musikinstrumenter
• Få sjove oplevelser med andre fra JAC
• Få mere ro i kroppen.

Sted
Kurset foregår i Struktur og Samvær 
på Bank-Mikkelsens Vej 15 i Gentofte. 

Tidspunkt og deltagerantal
• Hver onsdag kl. 10.00-10.30 fra d. 11. september 2019
   til d. 29. april 2020.
• Antal deltagere: 8-9 og op til 4 personaler.

Deltagerne får et kursusbevis for at have deltaget, 
når de afslutter kurset. 
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PERSONLIGE INTERESSEKURSER

BOLD OG 
BEVÆGELSE

BEVÆGELSE AF KROPPEN 
OG SANSESTIMULATION

Dette hold er for borgere, der gerne 
vil bevæge sig og samtidig have 
stimuleret sanserne.

Vi starter hver gang ud med fri 
bevægelse og leg med bolde til høj 
musik, hvor vi får vækket sanserne 
(high arousel). Herefter træner vi 
mere systematisk kroppen ved hjælp 
af forskellige øvelser med bolde og 
musik i forskellige tempi og genrer. 
Vi har fokus på kropsfornemmelse 
og kropsbevidsthed og på at bevæge 
og træne de forskellige kropsdele.

Vi slutter hver gang af med at ligge 
på madrasser og lytte til stille musik, 
så kroppen får ro og afspændes, og 
så sansesystemet bliver beroliget igen 
(low arousel). 

På holdet vil deltagerne: 
• Bevæge sig til musik
• Få udfordret og stimuleret sanserne
• Få bedre balance i krop og sjæl 
• Få nogle sjove oplevelser med andre fra JAC.

Sted
Kurset foregår i en gymnastiksal på 
Nymosehave i Gentofte. 

Tidspunkt og deltagerantal
• Hver fredag kl. 12.30-13.30 fra d. 6. september 2019 til
  d. 8 maj 2020.
• Antal deltagere: 8-10 og op til 5 personaler.

Deltagerne får et kursusbevis for at have deltaget, 
når de afslutter kurset. 
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PERSONLIGE INTERESSEKURSER

DANSEFITNESS

BEVÆGELSE 
TIL GOD MUSIK

På dette hold har vi fokus på dans og 
bevægelse. Man kan deltage uanset, 
om man 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.

Holdet er for alle, der har lyst til en 
dansetime, som både giver motion 
og er en sjov oplevelse sammen med 
en masse andre. 

På holdet vil deltagerne: 
• Få pulsen op
• Få sved på panden
• Få trænet balancen
• Få sjove oplevelser med kollegaer fra hele JAC.

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

Tidspunkt og deltagerantal
• Hver torsdag kl. 13.00-14.00 fra d. 5. september 2019
   til d. 7. maj 2020.
• Ingen deltagerbegrænsninger.

Deltagerne får et kursusbevis for at have deltaget, 
når de afslutter kurset. 
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PERSONLIGE INTERESSEKURSER

IT SOM TRÆNING
OG HJÆLPEMIDDEL

LEG 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 deltagerne i hverdagen 
med fx at holde koncentrationen 
og huske ting. Vi prøver Skype, 
Facetime og YouTube og forskellige 
streamingmuligheder af. Samtidig 
bliver deltagerne fortrolige med at 
bruge teknologi i form af en iPad/
tablet.

Vi arbejder individuelt med 
teknologien som værktøj til at træne 
borgerne kognitivt og fi nmotorisk, 
helt afhængigt af den enkeltes behov.  

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

På holdet lærer deltagerne: 
• At blive mere fortrolige med teknologiske hjælpemidler
• At blive bedre til at koncentrere sig 
• 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. 5. september 2019
  til d. 23. april 2020
• Antal deltagere: 4-5 på holdet på Sandtoften og 2-4 på
  holdet på Bank-Mikkelsens Vej.

Deltagerne får et kursusbevis for at have deltaget, 
når de afslutter kurset. 
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PERSONLIGE INTERESSEKURSER

TEGN TIL TALE

TEGN TIL TALE ER ET SUPPLEMENT 
TIL TALESPROGET, HVOR MAN
BRUGER TEGN

På dette kursus lærer borgerne tegn 
til tale med udgangspunkt i dét, de 
er optagede af i deres hverdag og i 
samfundet. Vi hjælper 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 borgere, der til 
daglig er i beskyttet beskæftigelse 
eller i et aktivitets- og samværstilbud 
på Sandtoften. Det andet hold 
henvender sig til borgere, der er i et 
aktivitets- og samværstilbud på Bank-
Mikkelsens Vej.

På holdet lærer deltagerne: 
• At understøtte deres talesprog med tegn til tale
• At arbejde med tegn til tale gennem billeder, tegninger,
  spil, rim, remser og fi lm
• Dagligdagstegn, som hjælper dem i hverdagen
• De andre kursister at kende og hører 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. 3. september 2019 
  til d. 21. april 2020. 
• Antal deltagere: 10-12 på holdet på Sandtoften og 2-4
  på holdet på Bank-Mikkelsens Vej.

Deltagerne får et kursusbevis for at have deltaget, 
når de afslutter kurset. 
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PERSONLIGE INTERESSEKURSER

MOTION

BEVÆGELSE ER GODT FOR ALLE

På dette kursus får borgerne bevæget 
kroppen og trænet musklerne. 

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

På holdet får deltagerne: 
• Et ugentligt fokus på motion og sundhed
• Trænet muskler og pulsen op
• Viden om hygiejne, når man dyrker sport.

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

Tidspunkt
Hver tirsdag og fredag formiddag. Fra september (uge 37) 
2019 til maj (uge 21) 2020.
OBS: Dette kursus bliver kun udbudt til borgere i 
Kreativitet og Samvær.

Deltagerne får et kursusbevis for at have deltaget, 
når de afslutter kurset. 
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PERSONLIGE INTERESSEKURSER

KOR

KORSANG FOR ALLE

I koret synger vi én gang om ugen, 
og alle kan deltage. Der er ingen krav 
til sangtalent, det vigtigste er, at man 
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 også 
besøg af musikere og skuespillere, 
der hjælper os med at blive endnu 
bedre. 

På holdet vil deltagerne få: 
• Glæde ved musik og sang
• Socialt samvær med andre
• Trænet deres stemme
• Udfordret sig selv ved at stå på en scene foran mange
  mennesker
• Viden om musikgenrer.

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

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

Deltagerne får et kursusbevis for at have deltaget, 
når de afslutter kurset. 
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ARBEJDSRETTEDE LÆRINGSFORLØB

DESIGN OG 
PRODUKTUDVIKLING

HVORDAN ARBEJDER MAN MED 
DESIGN AF NYE PRODUKTER? 

I dette læringsforløb lærer borgerne, 
hvordan en designproces foregår. 
Lige fra hvordan man fi nder 
inspiration til nye produkter, og 
hvordan man vælger materialer, 
farver og former, til hvordan man 
udformer det færdige produkt. 

Vi tager på en heldagstur sammen, 
hvor vi kan tage ud i naturen, 
besøge butikker og måske en 
messe for at indsamle inspiration 
til udviklingen af vores produkter. 
Efter inspirationsturen går vi i 
designlaboratoriet og udvælger 
elementer som materiale, form og 
farver. Vi samler det hele på store 
plancher, også kaldet moodboards. 
Vi bruger vores moodboards til at 
udvælge et konkret tema, som vi 
udarbejder nogle prototyper ud fra, 
der i sidste ende skal munde ud i 
nogle færdige produkter. 

Forløbet vil give deltagerne en 
dybere forståelse for design og 
produktudvikling, som de kan bruge, 
når vi skal udvikle nye produkter på JAC.

Læringsforløbet afholdes på tværs af 
afdelinger på JAC og sker i fællesskab 
mellem borgere og personale.

Hvad kan deltagerne lære?
• Hvordan en designproces forløber fra inspiration til
  færdigt produkt
• Hvordan man kan hente inspiration til produktudvikling
  mange steder
• Hvordan man arbejder med inspirationsplancher
  (moodboards)
• Om farver, materialer og former.

Undervisningsform og sted
Læringsforløbet fi nder sted i et kursuslokale på JAC. 
Vi starter op med introduktion til forløbet, hvorefter 
kursusgangene består af en inspirationstur, en tur 
i designlaboratoriet (workshop) og udvælgelse af 
produkter ud fra prototyper. Når produkterne er færdige, 
mødes vi og pakker produkterne sammen.

Tidspunkt og deltagerantal
• Fem undervisningsgange med opstart fredag 
  d. 14. februar 2020 kl. 9.00-14.30
• Antal deltagere: 6.

Deltagerne får et kursusbevis, når de har afsluttet forløbet.

Samarbejde 
på tværs
En del af vores aktivitets- og 
samværstilbud på JAC arbejder med 
produktion ligesom fl ere af JAC’s seks 
beskyttede værksteder. Derfor udbydes 
dette arbejdsrettede læringsforløb på 
tværs af JAC til borgere i både § 103– og 
§ 104-tilbud.

Mere specifi kt er læringsforløbet 
målrettet borgere i ’Kreativitet og 
Samvær’ og ’Struktur og Samvær’ 
samt borgere fra JAC’s tre beskyttede 
værksteder; Tekstilværkstedet, 
Raatstof Medie og Snedkerværkstedet.

Læs mere om JAC’s øvrige 
arbejdsrettede læringsforløb i kataloget 
”Hvad vil du være? Hvad kan du blive?” 
eller på www.jacinfo.dk.
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CENTER FOR 
SPECIALTERAPI
Sandtoften 3-7  
2820 Gentofte  
Tlf.: 39 98 79 12 
centerforspecialterapi.dk 

  
SNOEZELHUSET
Bank-Mikkelsens Vej 2B
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 29
snoezelhus.dk
  

ERGOTERAPI, FYSIOTERAPI OG 
SNOEZELEN

KOMPETENCEUDVIKLING FORSKEL

Forflytning
ArbejdsteknikFysisk træning Det gode måltid Sansebearbejdning 

Kurser til fagpersoner og borgere inden for specialområdet

KURSUSKATALOG2019/2020SAMMEN SKABER VIHVERDAGSSEJRE KOMPETENCEUDVIKLING FORSKEL

Forflytning
ArbejdsteknikFysisk træning Det gode måltid Sansebearbejdning- og meget mere... 

Kurser til fagpersoner og borgere inden for specialområdet

KURSUSKATALOG2019/2020

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 vores 
arbejdsrettede læringsforløb. 

OM CENTER FOR SPECIALTERAPI
Center for Specialterapi tilbyder til daglig 
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-, 
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 fem 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. 

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 samlet en bred 
vifte af deres kurser i 
et katalog. Kurser, som  
henvender sig til både 
borgere og 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.

KOMPETENCER OG 
VIDEN PÅ TVÆRS
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INFO OM KURSER OG JAC

Hvis du vil vide mere om vores tilbud eller 
kurser, er du 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 borgeren være indskrevet i et 
dagtilbud på JAC efter servicelovens § 103 eller 
§ 104, eller det kan indgå som en del af et 
ressourceforløb. Er borgeren allerede i et tilbud 
på JAC, kan personalet i tilbuddet hjælpe med at 
søge om et læringsforløb eller kursus.

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

ARBEJDSRETTEDE LÆRINGSFORLØB, STØTTET 
OG BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

JAC har også arbejdsrettede læringsforløb 
samt støttet og beskyttet beskæftigelse efter 
servicelovens § 103. Dem 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 

Arbejdsrettede læringsforløb Beskyttet beskæftigelseStøttet beskæftigelsePersonlige interessekurserErgoterapi og fysioterapi  
Snoezelen

”HVAD VIL DU LÆRE? HVAD KAN DU BLIVE?”

KOMPETENCEUDVIKLING OG LÆRING
- TILBUD EFTER SERVICELOVENS § 103
Job,- Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC)
2019/2020

4342



TAKSTER 

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 

borgere tilknyttet Snoezelhuset og 

Center for Specialterapi.  

 

JAC er en del af Gentofte Kommune.

TAKSTER 2019

Tilbud i hht. servicelovens § 103
Produktion, montage, service,  
planlagt normering 1:7 
352,00 kr. per døgn.  

Produktion, montage, service,  
planlagt normering 1:4 
560,00 kr. per døgn.  

Tilbud i hht. servicelovens § 104 
Oplevelsesaktivitet,  
planlagt normering 1:4
648,00 kr. per døgn. 
 
Oplevelsesaktivitet,  
planlagt normering 1:3  
824,00 kr. per døgn.
 
Oplevelsesaktivitet,  
planlagt normering 1:2
1.013,00 kr. per døgn. 

Oplevelsesaktivitet,  
planlagt normering 1:1  
1.755,00 kr. per døgn. 

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.

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: 

4544



ALLE 
MENNESKER 
KAN
UDVIKLE 
SIG

JOB-, AKTIVITETS- OG 
KOMPETENCECENTERET
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf: 4528 0528

jacinfo@gentofte.dk
www.jacinfo.dk 
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