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Ydelsesbeskrivelse 

 
Overskrift 

 

Job- og aktivitetscenter Gentofte  

Aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap 

Lov om social service § 104 

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 aktivitets- og samværstilbud: 

 Sansning og samvær, Bank-Mikkelsens Vej  

   2 C, 2820 Gentofte,  

 Struktur og samvær, Kellersvej 5, 2860 Søborg, tlf.: 39 98 79 10 

 Udeliv og samvær, Bank Mikkelsensvej 15, 2820 Gentofte    

 te, Gr.2 tlf.: 39 98 79 20, Gr. 3, tlf.: 39 98 79 19 

 Nærvær og samvær, Bank Mikkelsensvej 15, 2820 Gentofte, tlf.: 39 98   

 79 21 

 Bevægelse og samvær, Sandtoften 7, 2820 gentofte 

 Kreativitet og samvær, Sandtoften 3, 2820 Gentofte 

 

Organiseret under Job & Aktivitetscentret er også 

 Snedkeri og Montage, Sandtoften 3, 2820 Gentofte 

 Tekstilværkstedet, Sandtoften 3, 2820 Gentofte 

 Medieværkstedet, Sandtoften 3, 2820 Gentofte 

 Værkstedet Garderhøj, Garderhøjfort 1, 2820 Gentofte, tlf.: 45 42 42 

06  

 Matrikelløs beskæftigelse, BRFkredit, Klampenborgvej 205, 2800 Kgs.     

     Lyngby, samt IKEA på Nybrovej, 2820 Gentofte. 

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

 Center for Specialterapi, Kellersvej 16, 2860 Søborg, tlf.: 39 98 79 

12/13/16/17  

 Snoezelhus, Bank Mikkelsens vej 2 B, 2820 Gentofte, tlf.: 39 98 79 29 

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

 

Se også ydelsesbeskrivelse for Aktivitets- & Samværstilbud § 103 på Job- 

& Aktivitetscentrets hjemmeside www.jacinfo.dk 

 

   
  

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

gruppe 

Job- & Aktivitetscenteret, Gentofte Kommune er et job- og aktivitetstilbud 

til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-

ne. På Job- & Aktivitetscentret er der aktuelt i alt 172 pladser, hvoraf 90 

pladser er aktivitets- og samværspladser. 

 

Målgruppen er voksne udviklingshæmmede borgere, hvoraf nogle ud over 

deres udviklingshandicap også har psykiatriske diagnoser og/ eller fysiske 

funktionsnedsættelser. 

 

Job- og Aktivitetscenterets aktivitets- og samværstilbud retter sig mod  

borgere fra 18 år. Der er stor variation i borgernes ønske og behov for 

støtte og hjælp til daglige aktiviteter og samvær. Borgere har et perma-

nent behov for omfattende eller fuld støtte. Hovedparten af borgerne skal 

have fuld støtte, når de færdes udenfor Job- & Aktivitetscenterets ram-

mer.  

 

Flertallet af borgerne har et begrænset verbalt sprog, men kommunikerer 

med enkelte ord, lyde, kropssprog, billeder og tegn til tale, eller andre 

kommunikationssystemer. 

 

Den overvejende del af Job- og Aktivitetscenterets tilbud har fysiske 

rammer med mulighed for borgere, der har brug for hjælpemidler, som 

f.eks. permanent kørestol eller rollator samt loftslifte og diverse hjælpe-

midler til toiletbesøg m.m. 

 

Job- & Aktivitetscenteret modtager praktikanter fra ungdomsuddannelser 

og i forbindelse med eventuel visitation til tilbuddene. 

Pladstal Der er 90 pladser på § 104-området. På Job- & Aktivitetscentret modtager 

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

Formål og faglig 

referenceramme 

Formålet er at tilgodese den enkelte borgers behov for aktiviteter, socialt 

samvær og udvikling af kompetencer, samt at give den enkelte borger 

mulighed for at opøve, vedligeholde, forbedre og udvikle sociale, psyki-

ske, praktiske og personlige færdigheder med fokus på et 

(re)habiliterende sigte for borgeren. 

 

Der lægges vægt på at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livs-

glæde, samt støtte til at kunne kommunikere og opleve størst mulig ind-

flydelse på eget liv. 

 

JAC’s målsætning er: 

 at udvikle sig til at være et kompetencecenter, der:  

o har individuelle læringsmiljøer for alle brugere, medarbejde-

re og kursister  

o er videnscenter på udvalgte områder inden for de områder 
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missionen dækker 

o 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 samt karrie-

remuligheder 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 

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-

rer, sidemandsoplæring, fysiske udfoldelser, empowerment samt en in-

kluderende tilgang. I samtlige tilbud i JAC arbejdes der med individuelle 

læringsforløb for borgeren. De individuelle læringsforløb dokumenteres 

ved hjælp af vores eget effektmålingsredskab; Kompetencekompasset.  

De individuelle læringsmål har fokus på både sociale, personlige og fagli-

ge 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. 

 

Desuden er der en række tværgående personlige interessekurser, hvor 

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

samme interesse.   
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Ydelse 

 

På Job- og Aktivitetscenterets kan borgeren modtage aktivitets- og sam-

værstilbud efter Lov om social service § 104.  

 

Job- og Aktivitetscentrets § 104 tilbud dækker en bred målgruppe: Fra 

borgere, som ønsker, men kun delvist magter, at deltage i produktion, til 

borgere der udelukkende deltager i andre aktiviteter og samvær, modta-

ger pleje, omsorg og/ eller deltager i kompetencegivende aktiviteter. 

Støtten i tilbuddene tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov og 

ønsker og gives som støtte individuelt eller i små eller større grupper.  

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

ren og JAC’s personale. 

 

Praktiske oplysninger om ydelserne: 

På Job- & Aktivitetscentret er der aktuelt seks forskellige § 104-tilbud, der 

fysisk er placeret på flere matrikler. Tre på Sandtoften 3-7 og tre på eks-

terne adresser. 

 

Ét af tilbuddene, Kreativitet og samvær, er et sammensat tilbud og har 

borgere indskrevet under både § 104 og § 103.  

 

Alle tilbud har bus til rådighed med mulighed for at tage på ture. 

På aktivitets og samværstilbuddene i Job- & Aktivitetscenteret planlæg-

ges der med en bemanding på hhv. 1:4, 1:3, 1:2 og 1.1. 

 

De seks tilbud har forskelligt antal borgere: Fra ca. 7 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 eller pårørende, kan 

blive på tilbuddene frem til klokken 16:00. 

Den enkelte borger skal selv medbringe sin frokost. På Sandtoften er der 

en kantine, som alle kan benytte og købe mad i. 

 

Udvikling af kompetencer: 

Det er gældende for samtlige tilbud, at der foruden aktivitet, samvær, ple-

je og omsorg foregår udvikling af kompetencer med udgangspunkt i den 

enkeltes behov og ressourcer, og der arbejdes mod størst mulig grad af 

inklusion i forskellige typer af fællesskaber. 

 

Kommunikation og information er et grundlæggende kompetenceudvik-

lingsområde i hele JAC. Der anvendes en bred vifte af hjælpemidler og 

metoder til at understøtte den enkelte borgers kommunikative evner: 

F.eks. brug af it-hjælpemidler, tegn-til-tale, konkreter, piktogrammer, 

sprogstimulering, begrebsudvikling og træning af kognitive færdigheder. 

Brugerindflydelse: 
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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. initiativer omkring totalkommu-

nikation og en struktur tilrettet i de enkelte tilbud, der indbefatter medar-

bejdermøder, mus - samtaler m.m.  

 

Sociale aktiviteter: 

Job- og Aktivitetscenteret består af mange tilbud, så der er mulighed for 

at møde mange ligestillede eller at holde sig til sit eget tilbud med kendte 

mennesker omkring sig, og har mange traditioner for at fremme socialt liv 

og netværksdannelse. 

 

Foruden en række forskellige traditioner på samtlige enkelte tilbud er der 

samlede fester for hele JAC herunder sommerfest, idrætsdag, årligt jule-

marked, receptioner, når der f.eks. er jubilæer m.m. 

 

Der bliver til stadighed udviklet tilbud på tværs af de enkelte dagtilbud. 

Der er som eksempel etableret et sangkor, fælles motionsture, oprettet 

kursus i tegn til tale, sikkerhedskursus, kursus i brugerbestyrelse, etable-

ret et motionsrum, internetcafe m.m. 

 

Aktivitets- og samværstilbud: 

Kreativitet og samvær (aktivitetsgruppen), Sandtoften 3 

Aktivitetsgruppen er et tilbud for dig, som har brug for at være et mindre 

sted med ro og trygge rammer. Vi har fokus på at udvikle dine sociale og 

kognitive kompetencer. 

I Aktivitetsgruppen har vi en bred vifte af kreative, fysisk og sociale aktivi-

teter. Igennem aktiviteterne og arbejdsopgaverne udvikler du dine indivi-

duelle færdigheder og kompetencer.  

I aktivitetsgruppen er der fokus på: 

 Aktiviteter og opgaver 

 Produktion 

 Motion  

 Kommunikation 

 Medbestemmelse 

 Sociale arrangementer 

Der er ni brugere i Aktivitetsgruppen, hvoraf mange har et bevægehandi-

cap.  

 

Kreativitet og samvær (keramikværkstedet), Sandtoften 3 

På Keramikværkstedet arbejder vi med at producere brugskunst i keramik 
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og med andre kreative aktiviteter som tegning og maling. 

På Keramikværkstedet kan du udfolde dine kreative evner med ler, ma-

ling og tegning. Vi producerer blandt andet forskellige brugsting i keramik, 

maler og tegner på lærred og kort og fremstiller keramiksmykker. Vi lader 

også kreativiteten få frit løb og skaber unikke kunstværker. Det hele sker 

med henblik på salg af vores produkter. 

Der tilbydes aktiviteter som højtlæsning, motion og undervisning i Tegn til 

tale og tager på ture ud af huset i vores egen bus. Vi har en have, som vi 

bruger om sommeren til hygge og lidt havearbejde. 

Der tilbydes en struktureret hverdag med alsidige arbejdsopgaver, sjove 

udfordringer og plads til forskellighed. Vi kommunikerer på mange måder. 

Vi bruger blandt andet Tegn til tale, visuel kommunikation samt individuel-

le og fælles kommunikationstavler. 

I Kreativitet og samvær har aktiviteterne særligt fokus på: 

 Fremstilling af keramik 

 Kreativ produktion 

 Kommunikation 

 Samarbejde og fællesskab 

 Sociale arrangementer og traditioner 

 Medbestemmelse 

Der er plads til 20-30 brugere i tilbuddet. 

 

Bevægelse og samvær, Sandtoften 3 

Et lille aktivitets- og samværstilbud med faste rytmer og fokus på indre ro. 

Bevægelse & 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 omverde-

nen, impulsstyrede og som lever ”i nuet”. Vi holder til i et nyistandsat loka-

le i et roligt hjørne på JAC, Sandtoften 3.  

Aktiviteterne i bevægelse og samvær har særligt fokus på: 

 Udvikling af personlige kompetencer 

• Bevægelse  

• Egen ro 

• Kommunikation 

Der er ca. 10 brugere tilknyttet tilbuddet. 

 

Udeliv og samvær, Bank-Mikkelsens Vej 15  

Udeliv og samvær er et tilbud for mennesker med særlige behov, der har 

brug for fysisk udfordrende aktiviteter. Vi beskæftiger os med naturen og 

det offentlige rum som læringsrum og er dagligt på ture ud af huset. 

Vi arbejder ud fra en struktureret hverdag, hvor det sociale samvær, indi-

viduelle aktiviteter og udeaktiviteter er i fokus. Vi er et rummeligt og flek-

sibelt tilbud, der tager udgangspunkt i vores borgeres behov og forskellig-

hed. Her bliver alle mødt med udfordringer. Vi stiller krav for at afprøve og 
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videreudvikle den enkeltes evner og sociale kompetencer. 

Aktiviteterne i udeliv og samvær har særligt fokus på: 

• Inklusion i det offentlige rum 

• Motion og fysisk aktivitet 

• Erfaringsdannelse 

• Sociale kompetencer 

Udeliv og samvær har ca.16 borgere, der er opdelt i to grupper med hhv. 

6 borgere og 10 borgere i hver. Borgerne er mobile, seende, skal kunne 

fungere i en gruppe og forstå og følge en mundtlig besked. 

 

Nærvær og samvær, Bank-Mikkelsens Vej 15 

Nærvær og samvær er et lille tilbud med fokus på omsorg og relations-

dannelse.  

Nærvær & samvær er et lille aktivitets- og samværstilbud med få brugere 

for unge mennesker med særlige behov, herunder udviklingsforstyrrelser 

som autisme og atypisk autisme. Borgerne befinder sig på et tidligt udvik-

lingstrin, er sensible og impulsstyret. De har brug for genkendelighed, en 

fast daglig rytme og et stort behov for omsorg og tæt personalekontakt. 

Aktiviteterne i nærvær og samvær har særligt fokus på: 

• Relationsdannelse 

• Erfaringsdannelse 

• Kommunikation 

• Inklusion i samfundet 

 

Der er ca. 6 borgere tilknyttet tilbuddet, de har alle fuldstændigt støttebe-

hov på de fleste områder. 

 

Sansning og samvær, Bank-Mikkelsens Vej 2C  

I Sansning og samvær er udgangspunktet for alle vores aktiviteter at styr-

ke vores borgeres sociale og kommunikative udvikling i et sansestimule-

rende miljø. 

Sansning og samvær er et aktivitets- og samværstilbud til dig med bety-

delig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Vi arbejder for at 

skabe et trygt og rart miljø, hvor du kan udvikle dine muligheder og fær-

digheder. 

Vi har mange forskellige aktiviteter, som taler til vores borgeres nysger-

righed, og vi sørger for, at alle får brugt kroppen og alle deres sanser. 

 Social og kommunikativ udvikling 

 Sansestimulering 

 Udendørsaktiviteter 

Sansning og samvær består af 20 borgere, som er opdelt i to grupper. 

Alle borgere har behov for hjælp til personlig pleje og andre daglige funk-

tioner som fx spisning. 

De fysiske rammer:  
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Sansning og samvær bor i er et stort etplanshus, som er opdelt i to grup-

pemiljøer. Derudover har vi to sanserum, bl.a. et snoezelrum med sanse-

ting, vandseng og musik. Vi har en stor solrig, aflukket have med gynge, 

frugttræer og skyggefulde steder, som vi opholder os meget i om somme-

ren. 

 

Struktur og samvær, Kellersvej 5 

Struktur og samvær er et lille aktivitets- og samværstilbud for voksne 

mennesker med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse (autisme) og 

en varig funktionsnedsættelse. 

Vi bor i et hus, der ligger omgivet af en have, hvor du som borger hver 

dag får motion ved at løse forskellige fysiske arbejdsopgaver. I aktivitets-

rummet har vi aktiviteter, der vedligeholder og udvikler din grov- og finmo-

torik. 

Aktiviteterne i struktur og samvær, har særligt fokus på: 

 Forudsigelige og genkendelige rammer 

 Fysiske aktiviteter 

 Udvikling af grov- og finmotorik 

 Daglige struktur 

 Kommunikation 

Struktur og samvær er et lille team, hvor vi er otte borgere med en gen-

nemgribende udviklingsforstyrrelse og en varig funktionsnedsættelse. 

Flere har en psykiatrisk overbygning og befinder sig på et tidligt udvik-

lingstrin og er sensible og kommunikationssvage. Udadrettet adfærd kan 

forekomme som udtryksform.  

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 støtte af omfattende og fuldt omfang på § 104-området. 

Borgerens konkrete støttebehov er afgørende for, hvilken af de 4 takster 

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

rens evner er på udvalgte områder: 

 

Takst med planlagt normering 1:4 

Omfattende støttebehov 

Borgeren deltager i forskellige fysiske, kreative og sociale aktiviteter 

sammen med andre ligestillede borgere. 

Den pædagogiske støtte gives primært som verbal støtte, guidning og 
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motivering. 

Borgeren: 

 Er i nogen grad selvhjulpen i forhold til udførelsen af de fleste dag-

ligdags funktioner. 

 Kan holde fokus på en simpel aktivitet eller opgave i kortere tid. 

 Kan forstå simple beskeder 

 Kan gøre brug af simple sociale spilleregler og i nogen grad forstå 

disse. 

 Har en veludviklet evne til impulskontrol og behovsudsættelse. 

 

Takst med planlagt normering 1:3 

Omfattende støttebehov 

Borgeren deltager i forskellige fysiske, kreative og sociale aktiviteter 

sammen med andre ligestillede borgere. 

Den pædagogiske støtte gives som verbal støtte, guidning og motivering. 

Dog på enkelte områder som fysisk støtte 

Borgeren: 

 Er i mindre grad selvhjulpen i forhold til udførelsen af dagligdags 

funktioner. 

 Kan holde fokus på en velkendt aktivitet eller opgave i kortere tid. 

 Kan forstå simple instrukser. 

 Kan i velkendte sammenhænge gøre brug af simple sociale spille-

regler.  

 Har evne til impulskontrol i velkendte sammenhænge og kan be-

hovsudsætte. 

 

Takst med planlagt normering 1:2 

Fuldstændigt støttebehov 

Borgeren deltager i forskellige fysiske, kreative og sociale aktiviteter 

sammen med andre ligestillede borgere. 

Den pædagogiske støtte gives som verbal og fysisk støtte, guidning og 

motivering. 

Borgeren: 

 Har behov for støtte til at klare de mest almindelige dagligdags 

funktioner. 

 Kan kortvarigt holde fokus på en simpel og velkendt aktivitet eller 

opgave. 

 Kan reagere relevant på meget simple instrukser. 

 Kan i velkendte rammer gøre brug af de simpleste sociale spille-

regler. 

 Har evne til impulskontrol i kortere tid i velkendte og trygge ram-

mer. 

 

Takst med Planlagt normering 1:1 
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Fuldstændigt støttebehov 

Borgeren deltager i forskellige fysiske, kreative og sociale aktiviteter 

sammen med andre ligestillede borgere. 

Den pædagogiske støtte gives primært som massiv verbal og fysisk støt-

te, guidning og motivering. 

Borgeren: 

 Har behov for konstant støtte for at klare de mest simple daglig-

dags funktioner. 

 Kan glimtvis fastholde fokus på en meget simpel og velkendt akti-

vitet eller opgave. 

 Responderer hensigtsmæssigt på meget simple instrukser, fra 

velkendte personer. 

 Kan opholde sig sammen med andre borgere med massiv pæda-

gogisk støtte. 

 Kan modtage støtte fra velkendte personer til at sortere indtryk fra 

omverdenen, og med massiv støtte kontrollere egne impulser. 

Se yderligere om graduering af støtten i på www.gentofte.dk.   

Ydelsens indhold 

og omfang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydelserne på JAC’s aktivitets- og samværstilbud er opdelt efter voksen-

udredningsmetodens(VUM’s) temaer. Herunder beskrives hvordan tema-

erne relaterer sig til ydelserne på JAC’s aktivitets- og samværstilbud. 

 

Egenomsorg 

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

hovedsageligt have fokus på at opnå færdigheder i eller kunne håndtere 

at få hjælp til yde omsorg for egen person. 

 

Omfattende eller fuld støtte til udvikling eller vedligeholdelse af kompe-

tencer der knytter sig til den enkelte borgerens evne til egenomsorg. 

Egenomsorg i hverdagen er her kompetencer og færdigheder der knytter 

sig til borgerens evne til fx at: Spise, drikke, tage tøj af og på, toiletbesøg 

samt foretage valg der sikrer egenomsorgen fx årstidsbestemt tøj m.m.   

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

muliggør. 

 

Socialt liv 

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

hovedsagelig have fokus sociale kompetencer på dagtilbuddet. 

Omfattende eller fuld støtte til at udvikle eller vedligeholde kompetencer i 

forhold til at deltage i aktiviteter og samvær med andre. 

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

kende og kunne gøre brug af simple sociale spilleregler, kunne opbygge 

tryghed til andre borgere og personale, kunne kontakte andre på en hen-

sigtsmæssig måde, samt at kunne udskyde egne umiddelbare behov i 

forhold fællesskabet og lign. 

http://www.gentofte.dk/
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Målet er, at borgeren bliver så selvhjulpen som hans/hendes potentialer 

muliggør. 

 

Sundhed 

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

hovedsagelig have fokus på personlige kompetencer.  

Omfattende eller fuld støtte til at opnå kompetencer og færdigheder i for-

hold til fx at: Spise og drikke hensigtsmæssigt, deltage i fysiske aktivitet, 

finde ro og hvile, håndtere sanseindtryk, tage medicin, samt vedligeholde 

basale funktioner gennem aktivitet 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. 

Omfattende eller fuld støtte til at udvikle eller vedligeholde kompetencer i 

forhold til at kommunikere med andre. 

Kommunikation er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til 

at: opnå viden i forhold fx 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- & Aktivitetscenteret vil det pædagogiske arbejde med dette tema 

hovedsagelig have fokus på de personlige kompetencer. 

Omfattende eller fuld støtte til at udvikle eller vedligeholde kompetencer i 

forhold til at bruge kroppen hensigtsmæssigt. 

Mobilitet er her primært kompetencer i forhold til fx at: gå, sidde og bevæ-

ge sig ergonomisk korrekt, gøre opmærksom på kropslig utilpashed, fær-

des med offentlig transport eller i trafikken samt kunne lide 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. 

Omfattende eller fuld støtte til at udvikle eller vedligeholde kompetencer i 

forhold til at deltage i samfundslivet i rammerne af et dagtilbud. 

Samfundsliv er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til fx at: 
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kunne begå sig udenfor rammerne af tilbuddet, forstå simple regler og 

normer i samfundet, kunne rumme mange mennesker og brud på rutiner i 

det offentlige rum, deltagelse i aktiviteter og opgaver i forbindelse med 

større arrangementer, samt opnå ønske om at opleve og benytte samfun-

dets tilbud. 

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

muliggør 

 

Deltagelse i beskæftigelse/aktivitetetstilbud 

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

hovedsageligt have fokus på deltagelse i sociale aktiviteter i dagtilbuddet 

Omfattende eller fuld støtte til udvikling eller vedligeholdelse af kompe-

tencer der knytter sig til det enkelte tilbuds aktiviteter og dagligdag. 

Praktiske opgaver er her primært kompetencer og færdigheder, der knyt-

ter sig borgerens evne til fx at: Deltage i forskelligartede aktiviteter med 

andre, rumme at være sammen med andre menneskers, udføre simple 

opgaver, følge en fastlagt struktur, kunne håndtere afvigelser fra det vel-

kendte, have mod på at prøve nyt, samt at tage initiativ til at deltage i fæl-

lesskab m.m.  

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

muliggør. 

 

Øvrige ydelser og servicemeddelelser 

 Samarbejde med og mellem: pårørende og andet netværk, botilbud, 

skole mv. samt øvrige samarbejdspartnere for at koordinerer indsat-

sen. 

 Der er adgang til ergoterapeutisk bistand og vedligeholdende fysiote-

rapi fra Center for Specialterapi i Gentofte Kommune som tilkøbsydel-

se. 

 Aktivitetscenteret tilbyder praktikforløb for elever fra bl.a. ungdomsud-

dannelsen Maglemosen. 

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.  
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§ 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. 

 

Indsatsplanen udarbejdes på baggrund af kommunens konkrete bestil-

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

Indsatsplanen har til formål, at beskrive og dokumentere hvordan indsat-

sen i bestillingsmålene konkretiseres og omsættes i praksis. 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.  

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 fra bestillingen vil der blive udarbejdet en række in-

dividuelle læringsmål for borgeren, således 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 botilbud, med henblik på fornyet stilling-

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

den rette takst. 

Se kvalitetsstandard for § 104 på www.gentofte.dk.   

Tilsyn Tilsyn af Job- & Aktivitetscenter Gentofte 

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. Dagstaksten opkræves over 365 dage årligt for et 5-dages tilbud. 

Der opkræves 80% af årstaksten for et 4-dages tilbud. 

Der er aktuelt fire forskellige takster på § 104-området. 

Takst med planlagt normering 1:4, dækker et omfattende støttebehov 

Takst med planlagt normering 1:3, dækker et omfattende støttebehov. 

http://www.gentofte.dk/
http://www.jacinfo.dk/
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Takst med planlagt normering 1:2, dækker et fuldstændigt støttebehov. 

Takst med planlagt normering 1.1, dækker et fuldstændigt støttebehov. 

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

indplaceringen revurderes 1 gang om året.  

Der henvises til www.tilbudsportalen.dk 

Egenbetaling Der kan forekomme brugerbetaling i forbindelse med udgifter til transport 

samt deltagelse i arrangementer. 

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 11.12.2014.  

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

