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Ydelsesbeskrivelse 
Overskrift 

 

Job- & Aktivitetscenteret   

Beskyttet beskæftigelse - Handicap 

Lov om social service § 103 

Leverandør 

 

Gentofte Kommune 

Job- & Aktivitetscenteret Gentofte 

Sandtoften 3 

2820 Gentofte 

Tlf. 45 28 05 28 

Hjemmeside: www.jacinfo.dk 

Email: jacinfo@gentofte.dk 

 

Der er følgende beskæftigelsestilbud: 

 Snedkeri og Montage, Sandtoften 3, 2820 Gentofte 

 Tekstilværkstedet, Sandtoften 3, 2820 Gentofte 

 Kreativitet og samvær, Sandtoften 3, 2820 Gentofte  

 Medieværkstedet, Sandtoften 3, 2820 Gentofte   

 Matrikelløs beskæftigelse, BRFkredit, Klampenborgvej 205, 2800 Kgs.     

     Lyngby, samt IKEA på Nybrovej, 2820 Gentofte. 

 Villaen, Kellersvej 3, 2860 Søberg, tlf.: 3998 7919  

 Værkstedet Garderhøj, Garderhøjfort 1, 2820 Gentofte, tlf.: 4542 4206 

 

Organiseret under Job- & Aktivitetscentret er også 

 Center for Specialterapi, Kellersvej 16, 2860 Søborg, tlf.: 3998 7912 

 Snozelhuset, Bank Mikkelsens vej 2 B, 2820 Gentofte, tlf.: 3998 7929 

 Bevægelse og samvær (SEL § 104), Sandtoften 3 

 Sansning og samvær (SEL § 104), Bank-Mikkelsensvej 2 C, tlf.: 3998 

7922 

 Nærvær og samvær (SEL § 104), Bank-Mikkelsensvej 15 

 Udeliv og samvær (SEL § 104), Bank-Mikkelsensvej 15 

 Struktur og Samvær (SEL § 104), Kellersvej 5  

 Nextjob, Sandtoften 7, 45 28 05 26 www.nextjob.dk  

     Tilbud under Nextjob:  

 Ungeprogrammet og STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) 

 Afklaring & Job 

 Café Nema 

 iGenbrug 

 Gartnerteamet 

 

Se ydelsesbeskrivelse for Aktivitets- & Samværstilbud § 104 på Job- & 

Aktivitetscentrets hjemmeside www.jacinfo.dk 

mailto:jacinfo@gentofte.dk
http://www.nextjob.dk/
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Modtagere/mål-

gruppe 

Job- & Aktivitetscenteret er et job- og aktivitetstilbud til borgere med be-

tydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

 

Job- & Aktivitetscentrets beskyttede beskæftigelse retter sig mod borgere 

mellem 18 og 65 år (kan efter aftale forlænges udover det 65. år), som 

ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på ar-

bejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 

 

De borgere, der modtager et beskæftigelsestilbud på Job- & Aktivitetscen-

teret er unge og voksne udviklingshæmmede. Udover at være udviklings-

hæmmede kan der være andre funktionsnedsættelser, f.eks. gennemgri-

bende udviklingsforstyrrelse, bevægehandicap, epilepsi mv.. 

 

Der er variation i borgernes ønske og behov for støtte og vejledning un-

dervejs i arbejds- og læringsprocesserne. Nogle borgere har brug for let 

vejledning, mens andre borgere har – afhængigt af arbejdets karakter og 

kompleksitet, brug for løbende vejledning eller moderat verbal eller prak-

tisk/fysisk støtte.  

 

Job- og Aktivitetscentrets § 103-tilbud dækker en bred målgruppe: Fra 

borgere, som ønsker og magter at deltage i ekstern beskæftigelse i grup-

pe med jobcoach på det ordinære arbejdsmarked, til borgere der udeluk-

kende deltager i produktion og kompetencegivende aktiviteter på beskyt-

tet værksted. 

 

Job- & Aktivitetscenteret modtager praktikanter fra de særlig tilrettelagte 

ungdomsuddannelser og i forbindelse med eventuel visitation til tilbudde-

ne er der også mulighed for at komme i praktik, et eller flere steder, af-

hængigt af ønskerne hos den enkelte. 

Pladstal Der er 82 pladser på § 103-området. På Job- & Aktivitetscentret modtager 

borgerne som hovedregel et 4-dages eller 5-dages tilbud.   

Formål og faglig 

referenceramme 

Formålet er at give tilbud om beskyttet beskæftigelse og udvikling af 

kompetencer til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke 

er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet på 

normale vilkår. Samtidig vil vi støtte til at opnå øget selvværd, selvhjul-

penhed, livskvalitet og sociale kompetencer, med fokus på et 

(re)habiliterende sigte for borgeren.  

 

JAC’s målsætning er: 

 at udvikle sig til at være et kompetencecenter, der:  

 har individuelle læringsmiljøer for alle brugere, medarbejdere 

og kursister  

 er videnscenter på udvalgte områder inden for de områder 

missionen dækker 
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 har forskningstilknytning til relevante uddannelsessteder, 

forskningsmiljøer o. lign.  

 

 JAC skal arbejde for inklusion på arbejdsmarkedet på alle niveau-

er for alle brugere, medarbejdere og kursister  

 

  JAC skal give valgmuligheder og medbestemmelse (karrieremu-

ligheder) for alle brugere, medarbejdere og kursister  

 

 JAC skal være med til at sikre livskvalitet og socialt netværk for al-

le brugere, medarbejdere og kursister 

 

 JAC skal udvikle sine tværfaglige miljøer 

 

 JAC skal geares til markedsvilkår.  

 

JAC's filosofi er: 

JAC er et kompetencecenter, hvor ingen borgere er i tvivl om, at JAC kan 

lære alle mennesker noget nyt. 

 At mange flere borgere end i dag kan tilknyttes det ordinære ar-

bejdsmarked 

 At alle borgere får mulighed for at udnytte deres potentialer i eget 

liv 

 At alle borgere kan udfylde en vigtig plads i samfundet 

 At tilpassede læringsforløb kan give alle mennesker nye mulighe-

der. 

 

JAC's teoretiske og metodiske grundlag 

Den pædagogiske referenceramme og metode består af en mangfoldig-

hed af metoder, idet tilbuddet har tilknyttet en meget differentieret borger-

gruppe. 

 

Der arbejdes blandt andet med neuropædagogik, sanseintegration, relati-

onspædagogik, totalkommunikation, ADL-støttende aktiviteter, mesterlæ-

re, sidemandsoplæring, fysiske udfoldelser, empowerment samt en inklu-

derende tilgang. I samtlige tilbud i JAC arbejdes der med individuelle læ-

ringsforløb for borgeren. De individuelle læringsforløb dokumenteres ved 

hjælp af vores eget effektmålingsredskab; Kompetencekompasset. De 

individuelle læringsmål har fokus på både sociale, personlige og faglige 

kompetencer.   

 

Hver afdeling har særligt tilrettelagte kurser, hvor indholdet knytter sig til 

produktionen. Kurserne afsluttes med et diplom, der tydeliggør, at borge-

ren har opnået konkrete færdigheder ved at følge kurset. 
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Desuden er der en række tværgående personlige interessekurser, hvor 

borgeren har mulighed for at lære nyt, i fællesskab med andre, der har 

samme interesse.   

Ydelse 

 

Hvor udgår ydelserne fra 

På Job- & Aktivitetscenteret kan borgeren modtage beskyttede beskæfti-

gelsestilbud efter Lov om Social service § 103.  

 

På Job & Aktivitetscentret er der aktuelt 7 forskellige beskæftigelsestilbud, 

der fysisk er placeret på flere matrikler. 4 på samme matrikel og 3 på eks-

terne adresser. 

 

4 af tilbuddene er sammensatte tilbud og har såvel borgere indskrevet 

under § 103 som borgere indskrevet under § 104. Dette gælder Kreativitet 

og samvær, Medieværkstedet, Snedkeri og Montage samt Værkstedet 

Garderhøj. 

 

Støttemuligheder/normeringer 

Støtten på værkstederne tager udgangspunkt i borgerens individuelle 

behov, ønsker og funktionsevne og gives som støtte i små eller større 

grupper.  

 

Borgere, der arbejder i § 103-tilbud kaldes på Job- & Aktivitetscenteret for 

medarbejdere, og der lægges vægt på det at have en arbejdsidentitet. 

Støtten tilrettelægges ud fra en faglig vurdering og i dialog mellem borge-

ren og JAC.  

 

Det er gældende for samtlige tilbud, at der foruden produktion foregår 

kompetenceudvikling samt vedligeholdelse, udvikling og træning af kogni-

tive færdigheder med udgangspunkt i den enkeltes behov, og der arbej-

des mod størst mulig grad af inklusion i fællesskaber på alle niveauer. 

 

Kommunikation og information er et grundlæggende kompetenceudvik-

lingsområde herunder med anvendelse af computere og internet. 

 

De 7 tilbud kan rumme et forskelligt antal borgere; ca. 8 til 50. 

 

Tilbuddenes åbningstid er som udgangspunkt kl. 8-15. Der kan laves sær-

lig aftale om, at borgere kan komme fra kl. 7.36 ligesom der fra kl. 15 -16 

er mulighed for, at borgere der bor hos forældre, kan blive til kl. 16. F.eks. 

hvis forældrene arbejder, og der skal være en til at modtage borgeren ved 

hjemkomsten. 

Som udgangspunkt er en arbejdsdag 6 ½ time. 
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JAC har to takster for ydelser på § 103-området. Den planlagte normering 

for de to takster er: 

Lav takst: planlagt normering 1:7 

Høj takst: planlagt normering 1:4 

   

Brugerindflydelse 

Der lægges stor vægt på brugerindflydelse, og der er nedsat en bruger-

bestyrelse, hvor der sidder udviklingshæmmede medarbejdere/ brugere 

på flertallet af pladserne. Bestyrelsen skal være med til at sikre brugere/ 

medarbejdere indflydelse på deres hverdag på JAC. Som supplement til 

brugerbestyrelsen er nedsat et pårørenderåd. 

En række yderligere tiltag sætter fokus på brugerindflydelsen – bl.a. fokus 

på totalkommunikation, interne kurser i tegn til tale, medarbejdermøder, 

MUS - samtaler m.m.  

 

Traditioner 

Job- & Aktivitetscenteret har mange traditioner for at fremme socialt liv og 

netværksdannelse. Foruden en række forskellige traditioner på de enkelte 

tilbud, er der fælles fester for hele JAC herunder sommerfest, idrætsdag, 

årligt julemarked, receptioner, når der f.eks. er jubilæer m.m. 

Alle tilbud kan disponere over bus med mulighed for at tage på ture og 

enkelte tilbud tager på ”firmarejser” til ind – eller udland. 

Tværfaglige tilbud på tværs af de enkelte værksteder er under stadig ud-

vikling. Der er etableret internetcafe, kursus i tegn til tale, arbejde med 

Totalkommunikation, sangkor, fælles motionsture, motionsrum, der kan 

købes frossen mad med hjem i vores Café Nema, m.m. 

Job- & Aktivitetscenteret er et stort sted med mulighed for at være i kon-

takt med mange andre, og/eller udelukkende være i kontakt med de øvri-

ge medarbejdere/brugere på det værksted, man arbejder på. 

 

Der er følgende § 103 tilbud: 

 

Snedkeri og Montage  

Snedkeri og Montage er et stort moderne snedkerværksted, hvor medar-

bejderne fremstiller træprodukter som f.eks. dele til møbelindustri, musik-

instrumenter samt legetøj og spil til mindre private virksomhe-

der. Værkstedet udfører endvidere montage- og industriarbejde samt gi-

ver mulighed for at deltidsudplacere i gruppe med jobcoach på det ordi-

nære arbejdsmarked. 

Værkstedet kan rumme 45 - 55 medarbejdere/brugere. 

Snedkeri og Montage er differentieret tilbud for såvel § 103-medarbejdere 

som § 104-brugere.  

Tekstilværkstedet  

På Tekstilværkstedet produceres der bl.a. håndvævede viskestykker, tør-
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klæder og udføres forskellige opgaver i stof, filt og strik. Al produktion 

sker med salg for øje. Værkstedet udfører lettere pakke- og montagear-

bejde for forskellige private virksomheder, og endvidere er der mulighed 

for at deltidsudplaceres i gruppe med jobcoach på det ordinære arbejds-

marked.  

Tilbuddet rummer 30 – 40 medarbejdere/brugere. 

 

Kreativitet og samvær  

Kreativitet og samvær er et arbejds- og aktivitetstilbud, hvor man kan ud-

folde sine kreative evner med ler bl.a. drejning, fri modellering mv. samt 

maling og tegning. Der produceres blandt andet forskellige brugsting i 

keramik, kort og smykker, og der skabes unikke kunstværker, alt sammen 

med henblik på salg. Det vægtes, at brugerne er med i hele processen 

også PR og salg.  

Der tilbydes dagligt motion, sang og musik. 

I Kreativitet og samvær arbejdes der med et særligt fokus på kommunika-

tion – bl.a. tegn til tale, visuel kommunikation, IKT, individuelle og fælles 

kommunikationstavler mv. Der lægges endvidere vægt på at skabe over-

skuelighed og overblik via tydelige strukturer i dagligdagen.  

Tilbuddet kan rumme 20 – 30 medarbejdere/brugere. 

Kreativitet og samvær er differentieret tilbud for såvel § 103-medarbejdere 

som § 104-brugere.  

 

Medieværkstedet Råtstof  

På Råtstof kan medarbejderne udvikle sig og arbejde med en bred vifte af 

opgaver inden for film, radio, foto, layout, IT og teknik. Råtstof arbejder 

som en lille medievirksomhed og løser opgaver både internt på JAC og 

for eksterne kunder. Medarbejderne tilrettelægger og producerer selv ra-

dioindslag med hjælp fra pædagogisk personale. Råtstof har sit eget foto-

studie, der er specialindrettet og handicapvenligt, så alle kan være med 

og løser fotoopgaver for det øvrige JAC og eksterne kunder. Medarbej-

derne producerer også små film, hvor de er med i hele processen.  

Der er mulighed for at deltage i ture ud af huset, opgaver i felten samt ad 

hoc-opgaver som f.eks. montagearbejde. 

Der arbejdes med at afdække og udvikle borgernes personlige og fagre-

levante kompetencer og interesser med henblik på at kunne tilbyde aktivi-

teter tilpasset den enkeltes funktionsniveau. 

Borgerne er primært værkstedsmedarbejdere, der enten pga. bevæge-

handicap eller/og på grund af arbejdets særlige karakter, er normeret som 

et aktivitetstilbud, med deraf afledt takst. 

Tilbuddet kan rumme 10 - 20 medarbejdere. 

 

Matrikelløs beskæftigelse: 

Der er to tilbud om matrikelløs beskæftigelse, dvs. beskæftigelse der ud-
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føres udenfor Job & Aktivitetscenteret, af de udviklingshæmmede medar-

bejdere med støtte fra en ansat (jobcoach). 

- Rengøring i BRFkredit i Lyngby, hvor mindre teams bestående af 

udviklingshæmmede medarbejdere og servicepersonale, står for 

rengøringen, bortkørsel af papir og pap mv. Tilbuddet kan rumme 

7 – 15 medarbejdere. 

- Praktiske arbejdsopgaver i IKEA, hvor en gruppe fra henholdsvis 

Snedkeri & Montage og Tekstilværkstedet, sammen med en job-

coach, løser en række konkrete opgaver, 3–4 timer dagligt. Der er 

mellem 5 og 7 medarbejdere i hver gruppe.  

Villaen  

Villaen er et eksternt beliggende tilbud, hvor der hovedsageligt udføres 

med havearbejde i haverne for de øvrige dagtilbud under Job- & Aktivi-

tetscenteret. Villaen har selv en stor have, hvor der dyrkes forskellige 

planter, krydderurter og blomster. Der er endvidere mulighed for inden-

dørsaktiviteter i form af kreativt arbejde og lettere montage.  

Tilbuddets fysiske rammer muliggør ikke optagelse af kørestolsbrugere 

og gangbesværede. 

Tilbuddet kan rumme 15 – 25 medarbejdere/brugere. 

 

Værkstedet Garderhøj  

På værkstedet Garderhøj arbejdes der med lettere pakke- og montage-

opgaver for virksomheder. Endvidere tilbydes mere kreative aktiviteter 

som tegning, maling og brætspil samt en lille net-café, hvor der er mulig-

hed for at spille spil og surfe på internettet. Hertil kommer diverse aktivite-

ter som små ture i nærmeste omegn, cafébesøg og kikke butikker, ind-

køb, deltage i småsysler såsom plante i krukker, vande blomster, lægge 

vasketøj sammen, borddækning, afrydning, fællesspisning. Endvidere 

mulighed for motion, boldspil og bevægelse, samt hvert andet år tilbud 

om 4 dages tur i Danmark.  

Tilbuddets fysiske rammer muliggør ikke optagelse af kørestolsbrugere 

og gangbesværede. 

Tilbuddet kan rumme 15- 25 brugere. 

Graduering af støt-

tebehov 

I Gentofte Kommune gradueres støttebehovet, i forhold til borgere med 

fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer, ud 

fra 4 kategorier: 

 

 Let støtte  

 Moderat støtte  

 Omfattende støtte 

 Fuld støtte 

 

JAC tilbyder § 103-ydelser til borgere med moderat til omfattende og om-

fattende støttebehov. 
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Borgerens konkrete støttebehov er afgørende for, hvilken af de to takster 

for ydelsen, der skal benyttes. På JAC lægger vi vægt på, hvordan borge-

rens evner er på udvalgte områder: 

 

Lav takst: Planlagt normering 1:7  

Moderat til omfattende støttebehov 

Borgeren indgår i egen produktion eller serviceopgaver og modtager løn 

for dette.  

Den pædagogiske støtte gives primært som lettere verbal støtte, guid-

ning/instruktion og motivering.  

Borgeren: 

 Er selvhjulpen i forhold til de fleste dagligdags funktioner. 

 Kan i fastholde fokus omkring en kendt arbejdsopgave 

 Forstår kollektive beskeder  

 Forstår og gør brug af almindelige sociale spilleregler. 

 

Høj takst: Planlagt normering 1:4  

Omfattende støttebehov 

Borgeren indgår i egen produktion eller serviceopgaver og modtager løn 

for dette.  

Den pædagogiske støtte gives primært som verbal støtte, guidning og 

motivering. På enkelte områder som fysisk støtte. 

Borgeren: 

 Er i mindre grad Selvhjulpen i forhold til udførelsen af dagligdags 

funktioner. 

 Kan holde fokus på en kendt arbejdsopgave eller opgave i kortere 

tid. 

 Kan forstå simple kollektive beskeder om velkendte emner 

 Kan i velkendte sammenhænge gøre brug af simple sociale spille-

regler og i mindre grad forstå disse. 

 Har i nogen grad evne til impulsstyring. 

Ydelsens indhold 

og omfang 
 

 

 

Øvrige ydelser og 

servicemeddelelser 

Ydelserne på JAC’s beskyttede beskæftigelsestilbud er opdelt efter vok-

senudredningsmetodens(VUM’s) temaer. Herunder beskrives, hvordan 

temaerne relaterer sig til ydelserne på JAC’s beskyttet beskæftigelsestil-

bud. 

 

Egenomsorg 

På Job- og Aktivitetscenteret vil det pædagogiske arbejde med dette tema 

hovedsagelig have fokus på de personlige kompetencer.  

Moderat til omfattende eller omfattende støtte til at udvikle eller vedlige-

holde kompetencer i forhold til personlig fremtoning.  

Egenomsorg er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til: 

hensigtsmæssig påklædning, passende sprogbrug, hygiejne, spisning 

samt toiletbesøg og lign. Målet er, at borgeren bliver så selvhjulpen som 
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hans/hendes potentialer muliggør. 

 

Socialt liv 

På job og aktivitetscenteret vil det pædagogiske arbejde med dette tema 

hovedsagelig have fokus på sociale kompetencer på arbejdspladsen. 

Moderat til omfattende eller omfattende støtte til at udvikle eller vedlige-

holde kompetencer i forhold til at deltage i aktiviteter og samarbejde med 

andre. 

Socialt liv er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til: at ken-

de og kunne gøre brug af alm. sociale spilleregler, kunne opbygge relati-

oner til andre borgere og personale, samt at kunne genkende egne og 

andres behov i en social sammenhæng og lign. 

Målet er, at borgeren bliver så selvhjulpen som hans/hendes potentialer 

muliggør. 

 

Sundhed 

På Job- og Aktivitetscenteret vil det pædagogiske arbejde med dette tema 

hovedsagelig have fokus på personlige kompetencer.  

Moderat til omfattende eller omfattende støtte til at udvikle eller vedlige-

holde kompetencer i forhold til at opnå/opretholde et godt fysisk og psy-

kisk helbred. 

Sundhed er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til at: opnå 

viden i forhold til sundhed og sundhedsfremme, spise sundt, forståelse for 

egen krop, at kunne genkende og give udtryk for følelser og sindstilstand, 

at kunne bede om hjælp, samt at forstå egen sindstilstands indvirkning på 

fællesskabet m.m.   

Målet er, at borgeren bliver så selvhjulpen som hans/hendes potentialer 

muliggør. 

 

Kommunikation 

På Job- & Aktivitetscenteret vil det pædagogiske arbejde med dette tema 

hovedsagelig have fokus på de personlige kompetencer. 

Moderat til omfattende eller omfattende støtte til at udvikle eller vedlige-

holde kompetencer i forhold til at kommunikere med andre. 

Kommunikation er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til 

at: opnå viden i forhold til at: udtrykke sig ekspressivt gennem tale eller 

totalkommunikation, forstå andres kommunikation, at kende og kunne 

formidle egne holdninger, drømme og behov, samt kunne sig til og fra i 

forhold til andre m.m. 

Målet er, at borgeren bliver så selvhjulpen som hans/hendes potentialer 

muliggør. 

 

Mobilitet 

På Job- og Aktivitetscenteret vil det pædagogiske arbejde med dette tema 



 

 

 GENTOFTE KOMMUNE 

 SOCIAL & HANDICAPDRIFT                                 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Ydelsesbeskrivelse § 103, Job - & Aktivitetscenteret, Gentofte, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 10 af 12 

hovedsagelig have fokus på de personlige kompetencer. 

Moderat til omfattende eller omfattende støtte til at udvikle eller vedlige-

holde kompetencer i forhold til at bruge kroppen hensigtsmæssigt. 

Mobilitet er her primært kompetencer i forhold til at: gå, sidde og arbejde 

ergonomisk korrekt, genkende og forstå hensigtsmæssig omgang med 

ex. Maskiner, færdes med offentlig transport eller i trafikken samt kende til 

og gøre brug af sunde kropsvaner og motion m.m.  

Målet er, at borgeren bliver så selvhjulpen som hans/hendes potentialer 

muliggør. 

 

Samfundsliv 

På Job- & Aktivitetscenteret vil det pædagogiske arbejde med dette tema 

hovedsagelig have fokus på de personlige kompetencer. 

Moderat til omfattende eller omfattende støtte til at udvikle eller vedlige-

holde kompetencer i forhold til at deltage i samfundslivet i rammerne af en 

arbejdsplads. 

Samfundsliv er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til at: 

udvikle egen arbejdsidentitet, samarbejde med andre, forstå grundlæg-

gende samfundsmæssige forhold, deltage i samfundslivet gennem ar-

bejdspladsen ex matrikelløs beskæftigelse, deltagelse i aktiviteter og op-

gaver i forbindelse med større arrangementer, samt opnå ønske om at 

deltage i samfundslivet gennem arbejdspladsen m.m.     

 

Beskæftigelse, faglige kompetencer 

På Job- & Aktivitetscentret vil det pædagogiske arbejde med dette tema 

hovedsageligt have fokus på arbejdsliv. 

 Moderat til omfattende eller omfattende støtte til udvikling eller vedlige-

holdelse af kompetencer, der knytter sig til det enkelte tilbuds produktion 

samt tværgående aktiviteter.  

Praktiske opgaver er her primært faglige kompetencer og færdigheder. 

Herunder også borgerens evne til at: samarbejde med andre, skabe 

overblik og struktur over en opgave, få erfaring med arbejdsgange og 

materialer, samt udvise initiativ og planlægge opgaver m.m. 

Målet er, at borgeren bliver så selvhjulpen som hans/hendes potentialer 

muliggør. 

 

Øvrige ydelser og servicemeddelelser 

 Der er adgang til ergoterapeutisk bistand og vedligeholdende fysiote-

rapi fra Center for Specialterapi i Gentofte Kommune som tilkøbsydel-

se. 

 Nextjob, der pt. har seks forskellige programmer/tilbud og tilbyder kor-

tere som længerevarende kompetenceudviklingstilbud, typisk indehol-

dende undervisning i en lang række færdigheder, der er nødvendige 

for at kunne fungere på det ordinære arbejdsmarked, afklaringsforløb 
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og praktikophold. Der er aktuelt omkring 150 kursister tilknyttet et af 

Nextjobs tilbud. Se i øvrigt www.nextjob.dk  

 Snozelhuset kan som et supplement til beskæftigelsen og efter nær-

mere aftale, tilbyde sanseintegration, til fremme af den enkelte udvik-

lingshæmmedes medarbejders krops- og sanseforståelse.  

 Alle der er optaget på en værkstedsplads jf. Servicelovens § 103 mod-

tager løn for deres arbejde. Lønnen er reguleret i en Lovbekendtgø-

relse fra Socialministeriet. Lønnen fastsættes individuelt, men skal 

dog være på mindst 5 % af den overenskomstmæssige løn, inden for 

det arbejdsområde den enkelte udfører.  

Dokumentation og 

kvalitetssikring 

Voksenudredningsmetoden VUM 

Gentofte Kommune anvender voksenudredningsmetoden (VUM) til en 

systematisk afdækning af den enkelte borgers ressourcer, funktionsni-

veau og behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i udredningen, med 

egne ønsker og behov, i forhold til at forbedre sit funktionsniveau og fun-

gere bedst muligt i eget hverdagsliv. Denne udredning danner grundlag 

for indsatsen. 

 

§ 141 handleplaner og indsatsplaner  

I Gentofte Kommune arbejdes der systematisk med § 141 handlepla-

ner/bestillingsmål og indsatsplaner, for at sikre sammenhæng i den ind-

sats, der ydes.  

 

§ 141 Handleplan   

§ 141 handleplanen tilbydes af borgerens sagsbehandler. I § 141 handle-

planen beskrives det overordnede formål med indsatsen/støtten, og det er 

samtidig en skriftlig aftale om, hvad den enkelte skal have støtte til. § 141 

handleplanen udarbejdes på baggrund af borgerens behov, ønsker og 

mål og ud fra en funktionsvurdering. 

Såfremt borgeren ikke ønsker en § 141 handleplan, arbejdes der alene ud 

fra bestillingsmålene. 

 

Indsatsplan 

Indsatsplanen udarbejdes på baggrund af kommunens konkrete bestilling 

ud fra VUM og en eventuel § 141 handleplan minimum 1 gang årligt. Ind-

satsplanen har til formål, at beskrive og dokumentere hvordan indsatsen i 

§ 141 handleplanen/bestillingsmålene konkretiseres og omsættes i prak-

sis. Planen skal samtidig danne rammen om det konkrete samarbejde 

mellem borger og medarbejder om de ydelser som borgeren modtager. 

 

Dokumentation: 

Som supplement til indsatsplanen anvender JAC et eget udviklet kompe-

tencekompas til dokumentation og effektmåling af den pædagogiske ind-

sats.  

http://www.nextjob.dk/
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Kompetencekompasset består af 10 forskellige dimensioner, der tilsam-

men giver et dækkende billede af de emner, der er relevante for pædago-

gisk arbejde med målgruppen i et dagtilbud. Hver dimension er underop-

delt i tre emner. På hvert af disse emner vil borgerens evner bliver vurde-

ret på en skala fra 1-10. Denne vurdering foretages efter behov dog mi-

nimum 1. gang årligt, for at dokumentere effekten af indsatsen. 

For hvert indsatsmål i bestillingen vil der blive udarbejdet en række indivi-

duelle læringsmål for borgeren, således at der kan arbejdes systematisk 

og konkret med indsatsmålene.   

 

Såfremt indsatsen over en periode afviger væsentligt fra de aftalte pæ-

dagogiske mål samt omfanget af de bevilgede ydelser, skal sagen revur-

deres jf. kvalitetsstandarden for dagtilbud, med henblik på fornyet stilling-

tagen til, hvorvidt borgeren får det rette tilbud og/eller er indplaceret på 

den rette takst. 

 

Se kvalitetsstandard for § 103 på www.gentofte.dk.   

Tilsyn Tilsyn af Job- og Aktivitetscenter  

Det følges op med årlige tilsyn. 

Se tilsynsrapporter på www.jacinfo.dk   

Takst  

 

Betalingskommunen betaler en takst pr. dag. Taksten reguleres en gang 

om året.  

Der er aktuelt to forskellige takster på § 103-området. 

Lav takst: Planlagt normering 1:7 dækker et moderat til omfattende støt-

tebehov. 

Høj takst: Planlagt normering 1:4 dækker et omfattende støttebehov 

Taksten fastsættes første gang i forbindelse med visitationen, og takst-

indplaceringen revurderes 1 gang om året.  

Der henvises til www.tilbudsportalen.dk 

Egenbetaling Værkstedsmedarbejderne skal selv betale for transporten til og fra Job & 

aktivitetscenteret. Der er loft over egenbetalingen til transport, så trans-

port indenfor 10 km, afholdes af medarbejderen. For transport på over 10 

km kan borgeren søge om betalingstilsagn hos sin kommune. 

Der henvises til ”Serviceniveau for brugerbetaling” på www.gentofte.dk.    

Opfølgning og re-

vision af ydelses-

beskrivelsen 

Ydelsesbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med serviceniveau for bru-

gerbetaling og kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune.  

Ydelsesbeskrivelsen er vedtaget i Socialudvalget den 12.12.2014.  

Ydelsesbeskrivelsen revurderes og behandles politisk mindst én gang i 

hver valgperiode, eller efter behov.  

Ved revision af ydelsesbeskrivelsen skal tilbuddets bestyrelser og råd 

samt Handicapråd høres. 

 

http://www.gentofte.dk/
http://www.jacinfo.dk/
http://www.tilbudsportalen.dk/
http://www.gentofte.dk/

