
 

 

/  GENTOFTE KOMMUNE    SOCIAL & HANDICAPDRIFT 

 

 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 SOCIAL & HANDICAPDRIFT                                 

                                                                                                                                                                                     

Ydelsesbeskrivelse 

Overskrift 

 

Aktivitets- og samværstilbud 
 

Lov om social service § 104 

Leverandør 

 
Gentofte Kommune 

Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret (JAC) 

 

Sandtoften 3 

2820 Gentofte 

Tlf.: 45 28 05 28 

Hjemmeside: jacinfo.dk 

E-mail: jacinfo@gentofte.dk 

 

Der er følgende aktivitets- og samværstilbud:  

 Sansning og Samvær, Bank-Mikkelsens Vej 5, 2820 Gentofte,  

 Struktur og Samvær, Bank-Mikkelsens Vej 15, 2820 Gentofte,  

 Udeliv og Samvær, Bank-Mikkelsens Vej 15, 2820 Gentofte  

 Nærvær og Samvær, Bank-Mikkelsens Vej 17, 2820 Gentofte 

 Natur og Samvær, Bank-Mikkelsens Vej 17, 2820 Gentofte 

 Bevægelse og Samvær, Sandtoften 7, 2820 Gentofte  

 Kreativitet og Samvær, Sandtoften 3, 2820 Gentofte  

 IKT Raatstof, Sandtoften 3, 2820 Gentofte 

 

Organiseret under JAC er også:  

 Snedkeri og Montage, Sandtoften 3, 2820 Gentofte  

 Tekstilværkstedet, Sandtoften 3, 2820 Gentofte  

 Medieværkstedet Raatstof, Sandtoften 3, 2820 Gentofte  

 Værkstedet Vintappergården, Lyngbyvej 485, 2820 Gentofte  

 Center for Specialterapi, Sandtoften 3, 2820 Gentofte  

 Snoezelhuset, Bank-Mikkelsens vej 2 B, 2820 Gentofte  

 Nextjob, Sandtoften 7, 2820 Gentofte  

 

Se også ydelsesbeskrivelse for beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 

på JAC’s hjemmeside: jacinfo.dk 

mailto:jacinfo@gentofte.dk
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Ydelsesbeskrivelse § , X, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 2 af 16 

Overskrift 

 

Aktivitets- og samværstilbud 
 

Lov om social service § 104 

Målgruppe JAC er et kompetencecenter med bl.a. job- og aktivitetstilbud til borgere med 

betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 

Målgruppen er voksne borgere med kognitive funktionsnedsættelser, hvoraf 

nogle også har psykiatriske diagnoser og eller fysiske funktionsnedsættelser. 

 

JAC’s aktivitets- og samværstilbud retter sig mod borgere fra 18 år. Der er stor 

variation i borgernes ønsker og behov for støtte og hjælp til at indgå i daglige ak-

tiviteter.  

 

Flertallet af borgerne har et begrænset verbalt sprog, men kommunikerer med 

enkelte ord, lyde, kropssprog, billeder, tegn til tale eller andre kommunikations-

systemer. 

 

JAC’s § 104-tilbud dækker en bred målgruppe: Fra borgere, som ønsker, men 

kun delvist magter, at deltage i produktion, til borgere, der udelukkende delta-

ger i andre aktiviteter og samvær, modtager pleje, omsorg og/ eller deltager i 

kompetencegivende aktiviteter. 

 

Antal pladser JAC har 90 pladser på § 104-området. På JAC modtager borgerne som hovedre-

gel et fire eller fem dages tilbud. 

Fysiske rammer JAC har otte forskellige aktivitets- og samværstilbud. Tre af tilbuddene; Kreativi-

tet og Samvær, Bevægelse og Samvær samt Raatstof IKT er beliggende på Sand-

toften 3. De resterende fem tilbud, Struktur og Samvær, Udeliv og Samvær, 

Nærvær og Samvær, Natur og Samvær samt Sansning og Samvær er beliggende 

på Bank-Mikkelsens Vej.  

 

Alle tilbud er indrettet således, at de fysiske rammer understøtter borgernes po-

tentialer for at lære noget og udvikle sig. 

 

Den overvejende del af JAC’s tilbud er indrettet til borgere, der bruger hjælpe-

midler som fx kørestol og rollator. Flere af tilbuddene har også loftlifte og andre 

hjælpemidler.  
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Overskrift 

 

Aktivitets- og samværstilbud 
 

Lov om social service § 104 

Værdigrundlag JAC arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor borgerne opfordres og støt-

tes i at bruge de fysiske og psykiske ressourcer, de har. Den rehabiliterende/ha-

biliterende indsats tager afsæt i den enkelte borgers fysiske, sociale og psykiske 

situation og har bredt set som sigte at genskabe livsbetingelserne for borgeren.  

Den enkelte borger støttes i at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske 

og sociale funktioner. En vigtig del af denne støtte består i støtten til at 

fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde samt støtte til at kunne 

fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget 

liv. 

JAC’s vision for det pædagogiske arbejde er, at: 

 Alle kan lære noget  

 Alle borgere skal have mulighed for at udnytte deres potentialer i eget 

liv 

 Alle borgere kan udfylde en vigtig plads i samfundet  

 Tilpassede læringsforløb kan give alle mennesker nye muligheder.  

Faglig målsætning JAC er et tilbud med fokus på den enkelte borgers læring og udvikling. 

Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i et indgående kendskab til den 

enkelte borgers behov og ønsker, ressourcer og vanskeligheder. Der er fokus på 

den borgerrettede effekt af indsatsen.   
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Ydelsesbeskrivelse § , X, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 4 af 16 

Overskrift 

 

Aktivitets- og samværstilbud 
 

Lov om social service § 104 

Pædagogiske tilgange 

og metoder 

 

JAC's teoretiske og metodiske grundlag  

Den pædagogiske referenceramme og metode på JAC består af flere forskellige 

metoder, idet JAC’s borgergruppe har forskellige udfordringer og støttebehov.  

 

Der arbejdes blandt andet med neuropædagogik, sanseintegration, relations 

pædagogik, totalkommunikation, ADL-støttende aktiviteter, mesterlære, side-

mandsoplæring, fysiske udfoldelser, empowerment og en inkluderende tilgang.  

 

I samtlige tilbud i JAC arbejdes der med individuelle læringsforløb for borgeren. 

De individuelle læringsforløb dokumenteres ved hjælp af vores eget effektmå-

lingsredskab; Kompetencekompasset. De individuelle læringsmål går på både so-

ciale, personlige og faglige kompetencer.  

JAC udbyder 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 JAC kan borgeren modtage aktivitets- og samværstilbud efter Lov om social 

service § 104.  

 

Støtten i tilbuddene tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov og øn-

sker og gives som støtte individuelt eller i små eller større grupper. Støtten til-

rettelægges ud fra en faglig vurdering og i dialog mellem borgeren og JAC’s per-

sonale.  

Overordnet set gives tilbuddene til borgerne med udgangspunkt i en socialfaglig 

forståelsesramme. Det betyder blandt andet, at samspillet og relationerne mel-

lem borger og personale er et væsentligt element i grundlaget for alle de ydel-

ser, der gives til den enkelte borger. I tilbuddene får borgerne støtte og hjælp af 

socialpædagoger og omsorgsmedhjælpere.  

Nogle ydelser gives individuelt, men en stor del af ydelserne gives til flere bor-

gere ad gangen, og der gives for det meste flere ydelser på en gang. Det gælder 

fx, når borgerne i tilbuddet får hjælp og støtte til at rydde op sammen. Eller når 

borgeren hjælpes og støttes til at indgå i sociale sammenhænge.  

Ydelserne beskrives med udgangspunkt i en helhedsforståelse af hverdagens 

mange forskellige aktiviteter og handlinger. Vurderet enkeltvis giver ydelserne 

ikke et dækkende billede af den komplekse og nuancerede virkelighed, som 

hverdagen er, og som ydelserne leveres i. Ydelserne skal derfor ses og vurderes 

samlet, inden for de rammer som en individuelt sammensat ydelsespakke til den 

enkelte borger, udgør. 

 

Udgangspunktet er at tilgodese den enkelte borgers behov for aktiviteter og so-

cialt samvær og at give den enkelte borger mulighed for at vedligeholde, for-

bedre og udvikle sine sociale og praktiske færdigheder gennem socialt samvær 

og aktiviteter.  

 

Aktiviteterne tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, ønsker og res-

sourcer, og gives både som individuelle aktiviteter og som aktiviteter i grupper.  

 

 

Aktivitets- og samværstilbud:  

 

Kreativitet og Samvær, Sandtoften 3  

 

I tilbuddet arbejder borgerne med at producere brugskunst i keramik, håndma-

lede postkort og andre kreative aktiviteter som tegning og maling. Det hele sker 

med henblik på videresalg af produkterne.  



 

 

 GENTOFTE KOMMUNE 

 SOCIAL & HANDICAPDRIFT                                 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Ydelsesbeskrivelse § , X, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 6 af 16 

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

tale. Tilbuddet tager også på ture ud af huset i egen bus. Tilbuddet har en have, 

som bruges om sommeren til hygge og lidt havearbejde.  

Der tilbydes en struktureret hverdag med alsidige arbejdsopgaver, sjove udfor-

dringer og plads til forskellighed. Tilbuddet bruger blandt andet Tegn til tale, vi-

suel kommunikation samt individuelle og fælles kommunikationstavler til at 

kommunikere.  

I Kreativitet og Samvær har aktiviteterne særligt fokus på:  

 

• Fremstilling af keramik  

• Kreativ produktion  

• Kommunikation  

• Samarbejde og fællesskab  

• Selvstændighed 

• Sociale kompetencer. 

 

Der er plads til 20-30 borgere i tilbuddet.  

 

 

Bevægelse og Samvær, Sandtoften 3  

Bevægelse og Samvær er et lille aktivitets- og samværstilbud med faste rytmer 

og fokus på indre ro. Tilbuddets borgere er mobile og har udviklingsforstyrrelser, 

er sensible over for indtryk fra omverdenen, impulsstyrede og lever ”i nuet”. Be-

vægelse og Samvær har lokaler i et roligt hjørne på JAC.  

 

Aktiviteterne i Bevægelse og Samvær har særligt fokus på:  

 

• Udvikling af personlige kompetencer  

• Bevægelse  

• Egen ro  

• Kommunikation. 

 

Der er ca. 10 borgere 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. 

 

Tilbuddet er dagligt på heldagsudflugter og bruger naturen og det offentlige rum 

som læringsrum til at arbejde med borgernes kompetencer. Udeliv og Samvær 

arbejder med at øge borgernes selvstændighed, trivsel og kompetencer – og 
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med deres inklusion i samfundet. Tilbuddet bruger offentlig transport til de dag-

lige udflugter, som også bruges til at udvikle borgerens kompetencer og selv-

stændighed. Der arbejdes bevidst ikke med en fast daglig struktur og piktogram-

mer, men med en række genkendelige fixpunkter som fx morgensamling i til-

buddet. Kernen i det pædagogiske arbejde er tæt personalekontakt og opdeling 

i små grupper, der gør det muligt hurtigt at se borgernes behov og skabe de op-

timale muligheder for læring og udvikling.  

 

Aktiviteterne i Udeliv og Samvær har særligt fokus på:  

 

• Inklusion i det offentlige rum  

• Motion og fysisk aktivitet 

• Erfaringsdannelse  

• Sociale, kropslige og følelsesmæssige kompetencer.  

 

Udeliv og Samvær har ca. 10 borgere. 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 fysiske aktiviteter, omsorg og 

relations dannelse.  

Nærvær og Samvær er et lille aktivitets- og samværstilbud med få brugere for 

unge mennesker med særlige behov, herunder udviklingsforstyrrelser som au-

tisme og atypisk autisme. Borgerne befinder sig på et tidligt udviklingstrin, 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:  

 

• Relations dannelse  

• Sociale kompetencer 

• Fysik og sundhed  

• Kommunikation.  

 

Der er ca. 10 borgere tilknyttet tilbuddet, og de har alle et fuldstændigt støtte-

behov på de fleste områder.  

 

Natur og Samvær, Bank-Mikkelsens Vej 17 

I Natur og Samvær er det sociale fællesskab omdrejningspunkt for borgerne. Til-

buddet er indrettet til at give borgere med stort støttebehov mulighed for at 

indgå i meningsfulde aktiviteter, hvor naturen er gennemgående tema. Daglig-

dagen er tydeligt struktureret og tager udgangspunkt i den enkeltes behov.  
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Ydelsesbeskrivelse § , X, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 8 af 16 

I Natur og Samvær har borgeren mulighed for at indgå i daglige arbejdsopgaver 

som f.eks. at plante blomster og krydderurter. Tilbuddet har en stor have, som 

danner grundlag for det fælles tredje.  

I Natur og Samvær har aktiviteterne særligt fokus på:  

 

 Sociale kompetencer 

 Fysisk vedligeholdelse, herunder udvikling af grov- og finmotorik 

 Behovsudsætning og kravhåndtering 

 Kommunikation.  

 

Sansning og Samvær, Bank-Mikkelsens Vej 5  

I Sansning og Samvær er udgangspunktet for alle aktiviteter at styrke borgernes 

sociale og kommunikative udvikling i et sansestimulerende miljø.  

Sansning og Samvær er et aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig 

og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der arbejdes 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. 

Sansning og Samvær bor i er et stort etplanshus, som er opdelt i to gruppemil-

jøer. Tilbuddet har fem forskellige flex-solorum indrettet til at stimulere forskel-

lige sanser og give mulighed for at finde ro for sig selv. Tilbuddet har også en 

stor aflukket have med gynge, frugttræer og skyggefulde steder.  

 

I Sansning og Samvær har aktiviteterne særligt fokus på: 

 

 Erfaringsdannelse 

 Sociale kompetencer  

 Sansestimulering  

 Kommunikation.  

 

Sansning og Samvær har ca. 25 borgere, som er opdelt i to grupper. Alle borgere 

har behov for hjælp til personlig pleje og andre daglige funktioner som fx spis-

ning.  

 

 

Struktur og Samvær, Bank-Mikkelsens Vej 15 

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

med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse (autisme) og en varig funktions-

nedsættelse.  

Struktur og Samvær bor i et hus med en stor have.  Tilbuddet har faste, genken-

delige rammer og en overordnet struktur i hverdagen. Målet er at give borgerne 

en indre ro, så de kan rumme sig selv og andre. En stor del af aktiviteterne er 
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Ydelsesbeskrivelse § , X, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 9 af 16 

bygget op omkring socialt samvær, hvor borgerne hjælper hinanden og yder om-

sorg over for hinanden. Tilbuddet arbejder med årstider og traditioner, hvor 

borgerne inddrages i planlægning og udførelse af et arrangement. Der arbejdes 

med at udvikle borgernes kompetencer gennem forskellige aktiviteter tilpasset 

borgernes behov. Borgerne deles ofte op i grupper og tilbuddet tager ud af hu-

set på gå- og cykelture eller går i butikker som et led i social træning. Struktur og 

Samvær har et krea rum, som bruges til at arbejde ud fra det fælles tredje.  

 

Aktiviteterne i struktur og samvær, har særligt fokus på:  

 

 Sociale kompetencer 

 Motion og fysiske aktiviteter  

 Selvstændighed og initiativ  

 Kommunikation.  

 

Struktur og samvær har syv-otte borgere med en gennemgribende udviklingsfor-

styrrelse og en varig funktionsnedsættelse. Flere har en psykiatrisk overbygning 

og befinder sig på et tidligt udviklingstrin og er sensible og kommunikations-

svage. Udadrettet adfærd kan forekomme som udtryksform.  

 

Raatstof IKT, Sandtoften 3 

Raatstof IKT er en underafdeling til Raatstof, som er særligt målrettet borgere, 

der benytter alternativ og supplerende kommunikation. Raatstof IKT arbejder 

med at give alle en arbejdsidentitet og skabe de rette rammer, så alle kan ar-

bejde og agere så selvstændigt som muligt. Målet er at give borgerne mulighed 

for at bidrage til samfundet. Opgaverne bliver differentieret og tilpasset den en-

kelte, så alle får mulighed for at være med til at løse opgaverne i Raatstof.  

Alle borgere har individuelle mål for udvikling af deres kommunikative kompe-

tencer.  

 

Tilbuddet har skarpt fokus på at følge med i og afprøve nye teknologiske kom-

munikationsmidler, der kan kompensere for borgernes handicap og øge deres 

livskvalitet. Samtidig er det et mål at lære borgerne at deltage aktivt og give sin 

mening til kende. 

 

Raatstof IKT arbejder med, at borgerne udvikler deres sociale kompetencer, bl.a. 

gennem fælles teknologiske platforme, som borgerne interagerer igennem. Må-

let er styrke deres sociale kompetencer og samtidig øge deres mulighed for at 

socialisere med andre. 

 

Aktuelt kan tilbuddet rumme tre til seks borgere. 
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Ydelsesbeskrivelse § , X, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 10 af 16 

Overskrift 

 

Aktivitets- og samværstilbud 
 

Lov om social service § 104 

 

Udover ovennævnte tilbud vil der i særlige tilfælde være mulighed for at mod-

tage et aktivitets- og samværs tilbud i et af vores tilbud, der tilbyder beskyttet 

beskæftigelse efter servicelovens § 103. 
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Graduering af støtte-

behov 

I Gentofte Kommune gradueres støttebehovet i forhold til borgere med fysisk 

og/eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer ud fra fire ka-

tegorier: 

 Let støtte  

 Moderat støtte 

 Omfattende støtte 

 Fuld støtte. 

 

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

fire forskellige takster, og borgerens konkrete støttebehov er afgørende for, 

hvilken af de fire takster for ydelsen, der skal benyttes. På JAC lægger vi vægt 

på, hvordan borgerens 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 ver-

bal støtte, guidning og motivering.  

Borgeren:  

 Er i nogen grad selvhjulpen i forhold til at udføre dagligdagsfunktioner.  

 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 at udføre dagligdagsfunktioner.  

 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 spilleregler  

 Har evne til impulskontrol i velkendte sammenhænge og kan behovsud-

sætte.  

 

Takst med planlagt normering 1:2  

Fuldstændigt støttebehov  
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Overskrift 

 

Aktivitets- og samværstilbud 
 

Lov om social service § 104 

Borgeren deltager i forskellige fysiske, kreative og sociale aktiviteter sammen 

med andre ligestillede borgere. Den pædagogiske støtte gives som verbal og fy-

sisk støtte, guidning og motivering.  

Borgeren:  

 Har behov for støtte til at klare de mest almindelige dagligdagsfunktio-

ner 

 Kan kortvarigt holde fokus på en simpel og velkendt aktivitet eller op-

gave  

 Kan reagere relevant på meget simple instrukser  

 Kan i velkendte rammer gøre brug af de simpleste sociale spilleregler  

 Har evne til impulskontrol i kortere tid i velkendte og trygge rammer.  

 

Takst med Planlagt normering 1:1  

Fuldstændigt støttebehov  

Borgeren deltager i forskellige fysiske, kreative og sociale aktiviteter sammen 

med andre ligestillede borgere. Den pædagogiske støtte gives primært som om-

fattende verbal og fysisk støtte, guidning og motivering.  

Borgeren:  

 Har behov for konstant støtte for at klare de mest simple dagligdags 

funktioner.  

 Kan glimtvis fastholde fokus på en meget simpel og velkendt aktivitet el-

ler opgave.  

 Responderer hensigtsmæssigt på meget simple instrukser fra velkendte 

personer.  

 Kan opholde sig sammen med andre borgere med massiv pædagogisk 

støtte.  

 Kan modtage støtte fra velkendte personer til at sortere indtryk fra om-

verdenen og med massiv støtte kontrollere egne impulser.  

 

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

http://www.gentofte.dk/
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Ydelsens indhold og 

omfang i relation til 

de syv VUM-temaer 

 

 

 

 

 

Ydelserne på JAC er tilrettelagt, så de tilgodeser alle voksenudredningsmetodens 

(VUM) temaer. Det pædagogiske arbejde med temaerne har fokus på, at borge-

ren opnår færdigheder i selv at kunne mestre eller kunne håndtere at få hjælp til 

de forskellige delelementer i temaerne. Målet er, at borgeren bliver så selvhjul-

pen som muligt.  

Herunder beskrives det, hvordan temaerne relaterer sig til ydelserne på JAC. 

 

Egenomsorg  

På JAC har det pædagogiske arbejde med dette tema hovedsageligt fokus på, at 

borgeren opnår færdigheder i at kunne håndtere at få hjælp til at yde omsorg 

for egen person.  

Der gives omfattende eller fuld støtte til udvikling eller vedligeholdelse af kom-

petencer 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 og foretage 

valg, der sikrer egenomsorg som fx årstidsbestemt tøj m.m.  

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

gør.  

 

Socialt liv  

På JAC har det pædagogiske arbejde med dette tema hovedsagelig fokus på so-

ciale kompetencer på dagtilbuddet. Der gives 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 tillidsfulde re-

lationer til andre borgere og personale, kunne kontakte andre på en hensigts-

mæssig måde og at kunne udskyde egne umiddelbare behov i forhold fællesska-

bet og lign.  

 

Sundhed  

På JAC har det pædagogiske arbejde med dette tema hovedsagelig fokus på per-

sonlige kompetencer.  

Der gives omfattende eller fuld støtte til at opnå kompetencer og færdigheder i 

forhold til fx at spise og drikke hensigtsmæssigt, deltage i fysiske aktivitet, finde 

ro og hvile, håndtere sanseindtryk, tage medicin og vedligeholde basale funktio-

ner gennem aktivitet m.m.  

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

gør.  

 

Kommunikation  
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På JAC har det pædagogiske arbejde med dette tema hovedsageligt fokus på de 

personlige kompetencer.  

Der gives omfattende eller fuld støtte til at udvikle eller vedligeholde kompeten-

cer i forhold til at kommunikere med andre.  

Kommunikation er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til at 

opnå kompetencer til at udtrykke sig ekspressivt gennem tale eller totalkommu-

nikation, forstå andres kommunikation, at kende og kunne formidle egne hold-

ninger, drømme og behov samt at kunne sig til og fra i forhold til andre m.m.  

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

gør.  

 

 

Mobilitet  

På JAC har det pædagogiske arbejde med dette tema hovedsagelig fokus på de 

personlige kompetencer.  

Der gives omfattende eller fuld støtte til at udvikle eller vedligeholde kompeten-

cer i forhold til at bruge kroppen hensigtsmæssigt.? 

Mobilitet er her primært kompetencer i forhold til fx at gå, sidde og bevæge sig 

ergonomisk korrekt, gøre opmærksom på kropslig utilpashed, færdes med of-

fentlig transport eller i trafikken samt kunne lide og gøre brug af sunde kropsva-

ner og motion m.m.  

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

gør.  

 

Samfundsliv  

På JAC har det pædagogiske arbejde med dette tema hovedsagelig fokus på de 

personlige kompetencer.  

Der gives omfattende eller fuld støtte til at udvikle eller vedligeholde kompeten-

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

Samfundsliv er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til fx at kunne 

begå sig uden for rammerne af tilbuddet, forstå simple regler og normer i sam-

fundet, kunne rumme mange mennesker og brud på rutiner i det offentlige rum, 

deltage i aktiviteter og opgaver i forbindelse med større arrangementer samt 

motivation til at opleve og benytte samfundets tilbud.  

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

gør.  

 

 

Øvrige ydelser og servicemeddelelser  



 

 

 GENTOFTE KOMMUNE 

 SOCIAL & HANDICAPDRIFT                                 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Ydelsesbeskrivelse § , X, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 15 af 16 

Overskrift 

 

Aktivitets- og samværstilbud 
 

Lov om social service § 104 

 Samarbejde med og mellem pårørende og andet netværk, botilbud, 

skole, sagsbehandlere og øvrige samarbejdspartnere for at koordinere 

indsatsen.  

 Der er mulighed for ergoterapeutisk bistand og vedligeholdende fysiote-

rapi fra Center for Specialterapi på JAC som tilkøbsydelse.  

 JAC tilbyder praktikforløb for elever fra forskellige specialskoler.  

 

 

 

Dokumentation og 

kvalitetssikring 

 

FKO indsatsplan (faglige kvalitetsoplysninger)  

FKO indsatsplan udarbejdes på JAC i samarbejde med borgeren på baggrund af 

handlekommunens konkrete bestilling.  FKO indsatsplan har til formål at be-

skrive og dokumentere, hvordan indsatsen i § 141 handleplanen/bestillingsmå-

lene konkretiseres og omsættes i praksis. Planen skal samtidig danne rammen 

om det konkrete samarbejde mellem borger, handlekommune og tilbud om de 

ydelser, som borgeren modtager. 

JAC reviderer FKO indsatsplan minimum en gang årligt.   

Dokumentation:  

Som supplement til Indsatsplanen bruger JAC et eget udviklet kompetencekom-

pas til dokumentation og effektmåling af den pædagogiske indsats.  

Kompetencekompasset består af ti forskellige dimensioner, der tilsammen giver 

et dækkende billede af de emner, som er relevante for det pædagogisk arbejde 

med målgruppen i et dagtilbud. Hver dimension er underopdelt i tre emner. På 

hvert af disse emner vil borgerens evner bliver vurderet på en skala fra 1-10. 

Denne vurdering foretages efter behov, dog minimum én gang årligt, for at do-

kumentere effekten af indsatsen.  

 

For hvert indsatsmål fra bestillingen vil der blive udarbejdet en række individu-

elle læringsmål for borgeren, så der kan arbejdes systematisk og konkret med 

indsatsmålene.  

 

Hvis indsatsen over en periode afviger væsentligt fra de aftalte pædagogiske mål 

samt omfanget af de bevilgede ydelser, skal sagen revurderes i samarbejde med 

handlekommunen og JAC  med henblik på fornyet stillingtagen til, hvorvidt bor-

geren får det rette tilbud og/eller er indplaceret på den rette takst.    
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Overskrift 

 

Aktivitets- og samværstilbud 
 

Lov om social service § 104 

Tilsyn JAC’s aktivitets- og samværstilbud er omfattet af tilsyn fra Gentofte Kommune, 

Arbejdstilsynet samt det Risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Se JAC’s tilsynsrapporter på  jacinfo.dk  

Takst  

 

Taksten fastsættes første gang i forbindelse med visitationen og revurderes en 

gang om året. 

Der henvises til www.tilbudsportalen.dk 

Egenbetaling Der kan forekomme brugerbetaling i forbindelse med udgifter til fx transport og 

deltagelse i arrangementer. 

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

Revision af ydelsesbe-

skrivelsen 

 

 

 

 

 

Ydelsesbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med serviceniveau for brugerbeta-

ling og kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune som kan ses på www.gen-

tofte.dk 

 

Ydelsesbeskrivelsen er opdateret og godkendt af afdelingschef Anita Bahnsen og 

områdeleder Helen Hilario Jønsson d. 21. september 2020. 

Ydelsesbeskrivelsen revurderes hvert fjerde år eller efter behov. 

 

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