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Hvad kan du lære?
Hvad kan du blive?

Forord
I Job- & Aktivitetscenteret (JAC) tror vi på, at alle mennesker kan lære noget nyt, og at alle
mennesker har en funktion i vores samfund. Vi tror på, at nye kompetencer giver nye muligheder i livet. I 2014 lancerede vi derfor vores første katalog med læringsforløb og kurser
til borgere på JAC.
Over 55 borgere har i første sæson gennemført et eller flere læringsforløb eller kurser på
JAC. Og de nyerhvervede kompetencer har allerede givet de første borgere mod på nye
udfordringer. Som fx en borger, der netop har fejret 25 års jubilæum på vores beskyttede
Snedkeriværksted:
’Efter at have været på snedkerkurset har jeg fået lyst til at prøve en praktik i en snedkervirksomhed og se, om jeg kan arbejde der’.
Alle borgere kan noget, og alle borgere skal have mulighed for at udnytte deres potentialer
i livet.
I JAC har vi over 20 forskellige tilbud om beskyttet og støttet beskæftigelse, aktivitets- og
samværstilbud, kompetenceudvikling, afklaringsforløb, snoezel samt fysio- og ergoterapi til mennesker med særlige behov. I alle vores dagtilbud har borgerne mulighed for at
udvikle sig gennem læringsforløb og kurser.
Jeg er stolt over at kunne præsentere anden udgave af JAC’s katalog, som du sidder med
i hånden. I kataloget kan du læse om alle vores tilbud på JAC og om de læringsforløb og
kurser, som vi udbyder i sæson 2015/2016 til borgere med særlige behov.
God inspirationstur!

Ann-Christina Matzen
Centerleder, Job- & Aktivitetscenteret
Maj 2015
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Indledning

Læsevejledning til kataloget - vores tilbud til dig
Dette katalog henvender sig til mennesker med forskellige kompetencer, interesser og
funktionsniveau. Vi har derfor inddelt kataloget i forskellige farver for at gøre det nemmere
for dig at finde rundt i, og så du kun behøver at læse dét, som er relevant for dig. Læringsforløbene bliver i kataloget præsenteret med udgangspunkt i det dagtilbud på JAC, som
udbyder forløbet. De personlige interessekurser står beskrevet alene, da de ikke er bundet
op på et tilbud, men frit kan vælges af alle.
Arbejdsrettede læringsforløb
• På de mørkegrønne sider finder du læringsforløb, som alle handler om at arbejde og
være på en arbejdsplads. De er til dig, der gerne vil udvikle dig og er tilknyttet et beskyttet
beskæftigelsestilbud på JAC.
Støttet beskæftigelse
• På de lysegrønne sider finder du vores tilbud om støttet beskæftigelse. De er til dig, der
gerne vil videre i dit arbejdsliv og lære nyt på arbejdsmarkedet.
Personlige interessekurser
• På de gule sider finder du kurser, som handler om sundhed, selvhjulpenhed og personlige
interesser. Kurserne henvender sig til alle, uanset tilbud og funktionsniveau.
Individuelt tilrettelagte læringsforløb
• På de blå sider finder du information om individuelt tilrettelagte læringsforløb. De er
til dig, der har meget begrænset eller ingen arbejdsevne og er tilknyttet et aktivitets- og
samværstilbud på JAC.
Fysioterapi, ergoterapi og snoezelen
• På de pink sider finder du vores Center for specialterapi og Snoezelhus, hvis viden og
kompetencer vi trækker på i vores læringsforløb og kurser.
Kursus- og kompetencebeviser
Når du har fuldført et læringsforløb eller kursus, får du et bevis. Der er to typer af beviser.
Du skal have et fremmøde på minimum 85 % for at få dem:
• Du får et kursusbevis, når du afslutter et læringsforløb eller kursus
• Du får et kompetencebevis, når du består den afsluttende prøve, der indgår som en del af
nogle af de arbejdsrettede læringsforløb.
Information til dig og dem, som hjælper dig
JAC’s tilbud er åbne for unge og voksne med særlige behov i alle kommuner. For at kunne
deltage i et læringsforløb eller kursus på JAC skal man være indskrevet på en plads efter
Servicelovens § 103 eller § 104. Et forløb kan også indgå som en del af et ressourceforløb.
Læs mere om det praktiske omkring læringsforløb sidst i dette katalog.
Er du interesseret i et forløb eller tilbud her på JAC, er du altid velkommen til at kontakte
os på tlf.: 45 28 05 28 eller skrive til jacinfo@gentofte.dk.
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Arbejdsrettede læringsforløb

Læringsforløb, der hjælper dig videre i dit arbejdsliv
På de følgende grønne sider kan du finde vores beskyttede værksteder og de arbejdsrettede
læringsforløb, som værkstederne tilbyder. For at deltage i et læringsforløb skal du arbejde på
det værksted, som afholder læringsforløbet. Læringsforløbene tilrettelægges, så de passer til
dig og dit læringstempo.
Du kan kun deltage på ét af de grønne arbejdsrettede læringsforløb på en sæson, men du kan
sætte det sammen med et eller flere af de gule kurser inden for ”Personlige interessekurser”.
Grundelementer i alle arbejdsrettede læringsforløb
I alle læringsforløb vil der være nogle fælles temaer, som handler om arbejdskultur.
• Sociale kompetencer
Du lærer om sociale spilleregler, relationer og det at indgå i fællesskaber.
• Personlig fremtoning
Du lærer om personlig hygiejne, hvordan du klæder dig og taler i konkrete situationer.
• Kommunikation
Du lærer at kunne udtrykke dig, forstå andres kommunikation og at deltage i et
kommunikativt samspil.
• Regelsættet på arbejdsmarkedet
Du lærer om de skrevne og uskrevne regler, der gælder både på det beskyttede og ordinære
arbejdsmarked.
De dage, hvor der ikke er undervisning, vil du få praktisk læring på dit værksted som en del
af forløbet.
Hvis du ikke allerede er i et tilbud på JAC og er interesseret i et læringsforløb, er du altid
velkommen til at kontakte os og komme forbi og besøge os inden et evt. læringsforløb.
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Køkken- og kaffemedarbejder

Tekstilværkstedet
Tekstilværkstedet er et stort beskyttet produktionsværksted, hvor du kan arbejde med en
bred palet af kreative opgaver. Her kan du lære bl.a. at væve, sy, strikke og brodere. Du lærer
om samspillet mellem farver, former, størrelser og udtryk i forskellige materialer og prøver
det af, når du fx skal væve et viskestykke eller sy en taske. Værkstedets produkter bliver solgt
videre til virksomheder og private. Du kan også arbejde med montage- og pakkeopgaver for
virksomheder. Som medarbejder på Tekstilværkstedet har du mulighed for at arbejde i IKEA
med støtte fra en jobcoach, se side 20.
Tekstilværkstedet udbyder følgende kursus:

Køkken- og kaffemedarbejder
Vil du lære at lave kaffe og holde et køkken?

Mange arbejdspladser kan have glæde af én, der sørger for, at der er kaffe og te på kanden,
at mødebakken står klar, og at køkkenet er afryddet og rent.
På dette kursus lærer du at lave kaffe og te og gøre mødebakker klar. Du lærer også at
betjene en kaffemaskine, elkedel, opvaskemaskine m.v. Vi taler om hygiejnen i et køkken,
og hvordan du selv holder en god hygiejne.
Kurset kan forberede dig til at arbejde med køkkenarbejde i fx Café Nema, se side 24,
eller i en virksomhed. Læs mere om Nextjob på side 22.
Hvad kan du lære?
• At brygge kaffe og te
• At bruge forskellige køkkenmaskiner
• At gøre mødebakker klar
Tekstilværkstedet
• At arbejde selvstændigt i et køkken
Tekstilværkstedet
et stort beskyttet
• At holde en goderkøkkenhygiejne
og produktionsværksted,
personlig hygiejne. hvor du kan arbejde med en bred
palet af kreative opgaver. Her kan du udvikle dine kompetencer inden for fx vævning, syning,
strikning og broderi.
Du lærer om samspillet mellem farver, former, størrelser og udtryk
Undervisningsform
og sted
i forskellige
materialer
og
prøve
det af,
nårundervisning
du fx skal væve
viskestykke
Kurset foregår på Tekstilværkstedet
med
én et
gang
om ugeneller
og sy en taske.
Værkstedets
produkter
bliver
solgt
videre
til
virksomheder
og
private.
Du
kan
også arbejde med
praktisk læring i løbet af ugen, bl.a. med sidemandsoplæring.
montage- og pakkeopgaver for virksomheder. Som medarbejder på Tekstilværkstedet har du
mulighed
forog
at arbejde
i IKEA med støtte fra en jobcoach. Som en del af et godt arbejdsmiljø
Tidspunkt
deltagerantal
vægter
værkstedet
motion
i hverdagen
højt.
• Hver tirsdag kl. 9.00-14.30
fra d. 15. september
2015 til d. 26. april 2016
• Antal deltagere: 4
Praktisk prøve og kompetencebevis ved afslutning af forløbet.

Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 39
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Læs mere om Tekstilværkstedet på www.jacinfo.dk
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Arbejdskultur på en stor
produktionsarbejdsplads
Montageværkstedet
På vores Montageværksted kan du arbejde med forskellige montageopgaver, pakkeopgaver
og udstansning af produkter. Alle er opgaver, som værkstedet løser for virksomheder. Du kan
også være med til at transportere varer til kunder. Arbejdet er meget selvstændigt og foregår
som på enhver anden arbejdsplads. Som medarbejder på Montageværkstedet har du også
mulighed for at arbejde i IKEA med støtte fra en jobcoach, se side 20.
Montageværkstedet udbyder følgende kursus:

Arbejdskultur på en stor produktionsarbejdsplads
Hvad kræver det at være på en stor produktionsarbejdsplads?

På dette kursus lærer du, hvad det vil sige at være på en stor produktionsarbejdsplads med
mange mennesker og mange forskellige opgaver. Vi taler om, hvordan man går klædt, når
man er på arbejde, hvordan man taler sammen, hvornår man holder pause og meget mere.
Du lærer også, hvilke arbejdsopgaver der er, og hvordan du løser dem. Det hele sker i beskyttede rammer på et stort montageværksted.
Som en del af forløbet tager vi på besøg hos private virksomheder og hos vores egne tilbud
og ser, hvordan andre arbejdspladser arbejder med montageopgaver.
Dette kursus kan være med til at forberede dig til at være på en arbejdsplads på arbejdsmarkedet.
Hvad kan du lære?
• Hvordan dagligdagen er på en produktionsarbejdsplads
• Hvordan man løser montageopgaver
• Hvad produktionen går ud på
• Hvilke krav og regler der er på en arbejdsplads
• At transportere varer til kunder
• Hvordan du løfter på den rigtige måde.
Undervisningsform og sted
Kurset foregår på Montageværkstedet. Der er undervisning én gang om ugen samt praktisk
læring i ugens løb.
Tidspunkt og deltagerantal
• Hver fredag kl. 9.00-14.30 fra d. 11. september 2015 til d. 22. april 2016
• Antal deltagere: 5
Praktisk prøve og kompetencebevis ved afslutning af forløbet.

Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 35
Læs mere om Montageværkstedet på www.jacinfo.dk
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Arbejdskultur på en lille
produktionsarbejdsplads
Værkstedet Garderhøj
Garderhøj er et lille beskyttet værksted, der ligger i naturskønne omgivelser ved siden af
det gamle Garderhøjfort. Her har du mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for
montage- og pakkearbejde. Alle er opgaver, som værkstedet løser for virksomheder.
Du kan også arbejde med mindre kontoropgaver og IT-opgaver på værkstedets computere.
Dagligdagen krydres med forskellige kreative aktiviteter.
Værkstedet Garderhøj udbyder følgende kursus:

Arbejdskultur på en lille produktionsarbejdsplads
Hvad kræver det at være på en lille produktionsarbejdsplads?

På dette kursus lærer du om, hvilke krav der bliver stillet til dig på en arbejdsplads. Hvordan
skal du være klædt? Hvordan taler du til og med dine kollegaer? Hvornår holder du pause?
Det er bare nogle af de spørgsmål, vi kommer omkring.
Du lærer også om, hvilke arbejdsopgaver der er på en produktionsarbejdsplads med montagearbejde, og hvordan du løser dem. Du lærer om selve produktionen, betydningen af kvalitet
i dit arbejde og om at kunne få opgaverne færdige til tiden. Du lærer også om rigtige arbejdsstillinger og sikkerhed på en arbejdsplads.
Dette kursus kan være med til at forberede dig til at være på en arbejdsplads på
arbejdsmarkedet.
Hvad kan du lære?
• Hvordan du løser montageopgaver
• Om krav og regler på en arbejdsplads
• Hvordan det er at være på en beskyttet arbejdsplads
• Hvordan du løfter rigtigt og har den rigtige arbejdsstilling
• Hvordan du forebygger arbejdsulykker.
Undervisningsform og sted
Kurset finder sted på Garderhøj. Der er undervisning én gang om ugen og praktisk læring de
øvrige ugedage på værkstedet. Vi tager udgangspunkt i, hvad du ved og kan og tilrettelægger
forløbet herefter.
Tidspunkt og deltagerantal
• Hver onsdag kl. 9.00-14.30 fra d. 9. september 2015 til d. 20. april 2016
• Antal deltagere: 4-5

Adresse
Garderhøjfort 1
2820 Gentofte
Tlf.: 45 42 42 06
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Læs mere om Garderhøj på www.jacinfo.dk
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Fotografarbejde

Råtstof Medie
På det beskyttede værksted Råtstof Medie kan du arbejde med en bred vifte af opgaver inden
for foto, film, radio, layout, IT og teknik. Råtstof fungerer som en lille medievirksomhed, der
løser opgaver både internt på JAC og for eksterne kunder. Råtstof har eget lyd- og radiostudie
og et fotostudie, der er specialindrettet og handicapvenligt.
Råtstof Medie udbyder følgende kursus:

Fotografarbejde
Har du en fotograf i maven?

På dette kursus lærer du at arbejde med fotoudstyr i et fotostudie. Vi arbejder med at tage
billeder, finde det gode motiv, gøre billeder skarpe, sætte lys og meget mere, både i fotostudiet og ’on location’. Vi eksperimenterer og øver os en masse, men arbejder også med at
løse konkrete fotoopgaver for kunder.
Kom og lær om flash, fokusering, skarphed og blitz.
Vores fotostudie er indrettet, så både kamera og lys kan styres via en iPad, som du lærer at
bruge. Derfor kræver det ingen forudsætninger at være med på dette kursus.
Hvad kan du lære?
• At finde det gode motiv
• At indstille et kamera
• At sætte lys
• At styre kamera, lys mv. via iPad
• Hvordan man taler med kunder
• Hvilke regler der er på en arbejdsplads.
Undervisningsform og sted
Kurset foregår hos Råtstof Medie. Ud over ugentlig undervisning er der praktisk læring i
ugens løb.
Tidspunkt og deltagerantal
• Hver onsdag kl. 9.00-14.30 fra d. 9. september 2015 til d. 20. april 2016
• Antal deltagere: 5-6
Kursusbevis for deltagelse ved afslutning af forløbet.

Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 03 46
Læs mere om Råtstof Medie på www.jacinfo.dk
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Basismodul i
snedkerarbejde
Snedkeriet
JAC’s Snedkeri er et stort beskyttet værksted, som rummer alt, hvad et professionelt snedkeri
skal have af maskiner og redskaber. Her kan du udfolde og udvikle dine evner inden for snedkerarbejde. Arbejdsopgaverne er varierende og spænder lige fra finere træarbejde i hånden
til udskæringer og tilslibninger ved større maskiner. Snedkeriet har sin egen produktlinje og
løser også bestillingsopgaver for virksomheder og private.
Snedkeriet udbyder følgende kursus:

Basismodul i snedkerarbejde
Har du en snedker gemt i maven?

Dette kursus er for dig, der gerne vil arbejde med træ og bruge dine hænder til at skabe
produkter i træ. Her bliver du introduceret til snedkerfaget og lærer samtidig, hvordan det er
at være på en arbejdsplads med alt, hvad det indebærer af krav og forventninger. Kurset er
bygget op, så du kan dygtiggøre dig i dit eget tempo.
Når du har fuldført basismodulet, har du mulighed for at tage en række maskinmoduler. Du
aftaler med din underviser, hvilke du kan tage.
Hvad kan du lære?
• Om krav og regler på en arbejdsplads
• Om sikkerheden på et snedkeri
• Førstehjælp
• At skelne mellem træsorter, og hvad de kan bruges til
• At slibe, tilskære og samle træ.
Undervisningsform og sted
Kurset finder sted på Snedkeriet. Basismodulet strækker sig over en halv sæson med undervisning en gang om ugen samt praktisk læring på værkstedet i ugens løb. Kurset udbydes
Snedkeriet
to gange i løbet af en sæson.
JAC’s Snedkeri er et stort beskyttet værksted, som rummer alt, hvad et professionelt snedkeri
skal have af maskiner og redskaber. Her kan du udfolde og udvikle dine evner inden for snedTidspunkt og deltagerantal
kerarbejde. Arbejdsopgaverne er varierende og spænder lige fra finere træarbejde i hånden til
• Hver onsdag kl. 9.00-14.30 fra d. 9. september 2015 til d. 9. december 2015
udskæringer og tilslibninger ved større maskiner. Snedkeriet har sin egen produktlinje og løser
• Hver tirsdag kl. 9.00-14.30 fra d. 12. januar 2016 til d. 19. april 2016
også bestillingsopgaver for virksomheder og private.
• Antal deltagere: 5-6
Praktisk prøve og kompetencebevis ved afslutning af basismodul og maskinmoduler.

Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 35
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Læs mere om Snedkeriet på www.jacinfo.dk
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Havearbejde

Villaen
Villaen er et lille beskyttet værksted, hvor du kan arbejde med havearbejde. Villaen har sit
eget hus, som er omgivet af en stor og frodig have med frugttræer, bærbuske, køkkenhave
og drivhus. Her går dagligdagen med at passe haven, holde huset og lave montagearbejde.
Villaens rolige, overskuelige rammer understøtter muligheden for tætte relationer og et godt
socialt arbejdsmiljø.
Villaen udbyder følgende kursus:

Havearbejde
Drømmer du om at arbejde med planter og blomster?

På dette kursus kan du lære at holde en have og grønne områder. I løbet af undervisningen
kommer vi omkring forskellige emner som planter, blomster, ukrudt, såning og lugning. Vi
taler også om, hvordan det er at være på en arbejdsplads.
Kurset kan forberede dig til at arbejde med gartnerarbejde i fx Gartnerteamet, se side 26
eller i en virksomhed. Læs mere om Nextjob på side 22.
Så har du en gartner gemt i maven, eller vil du bare gerne blive klogere på havearbejde, så
meld dig til dette kursus.
Hvad kan du lære?
• At kende forskellige planter og genkende ukrudt
• At bruge forskellige haveredskaber rigtigt og fx luge ukrudt
• At løfte på den rigtige måde
• Hvilke krav og regler der er på en arbejdsplads samt at arbejde i et team.
Undervisningsform og sted
Kurset foregår i Villaen, med undervisning en gang om ugen samt praktisk læring i ugens løb.
Vi tager udgangspunkt i det, du kan og arbejder videre derfra.
Tidspunkt og deltagerantal
•H
 ver tirsdag kl. 9.00-14.30 fra d. 18. august 2015 til d. 7. juni 2016. Fra december til
februar holder kurset vinterpause.
• Antal deltagere: 5
Kursusbevis for deltagelse ved afslutning af forløbet.

Adresse
Kellersvej 3
2860 Søborg
Tlf.: 39 98 79 11
Læs mere om Villaen på www.jacinfo.dk

19

Arbejdstræning på
arbejdsmarkedet
Tekstilværkstedet og Montageværkstedet
JAC’s Tekstilværksted (se side 8) og Montageværksted (se side 10) har begge en gruppe medarbejdere, der arbejder en eller flere dage om ugen i møbelvirksomheden IKEA med støtte fra
en jobcoach fra værkstederne.
De to værksteder samarbejder derfor om kurset ’Arbejdstræning på arbejdsmarkedet’
nedenfor.

Arbejdstræning på arbejdsmarkedet
Vil du prøve kræfter med arbejdsmarkedet og lære, hvordan det er at
arbejde i en stor virksomhed?
Kurset begynder med et grundforløb, hvor du lærer om krav og regler på en arbejdsplads,
arbejdsstillinger og meget mere.

Herefter skal du i et praktisk læringsforløb i møbelvirksomheden IKEA, hvor du løser forskellige arbejdsopgaver og samtidig træner dét, du har lært i grundforløbet. Du arbejder sammen
med andre i en gruppe og en jobcoach, som støtter og underviser dig i arbejdet. Du kan bl.a.
prøve at vaske arbejdstøj, sortere returvarer, lægge varer på plads, rydde op, samle pap og
papir og køre storskrald ud.
Kurset kan være første skridt på vejen til et job på arbejdsmarkedet.
Hvad kan du lære?
• At løse arbejdsopgaver i en virksomhed
• Om krav og regler på en arbejdsplads
• Hvordan du skal gå klædt
• Hvordan du taler til kunder og arbejdskollegaer
• Hvordan du løfter på den rigtige måde.
Undervisningsform og sted
Snedkeriet
Grundforløbet foregår på Tekstilværkstedet og Montageværkstedet og er en kombination af
JAC’s
Snedkeriog
er rollespil.
et stort beskyttet
værksted,
som irummer
alt, hvadmed
et professionelt
snedkeri
undervisning
Læringsforløbet
foregår
IKEA i Gentofte
sidemandsoplæring.
skal
have afsluttes
af maskiner
Forløbet
medogenredskaber.
prøve. Her kan du udfolde og udvikle dine evner inden for snedkerarbejde. Arbejdsopgaverne er varierende og spænder lige fra finere træarbejde i hånden til
udskæringer
ogdeltagerantal
tilslibninger ved større maskiner. Snedkeriet har sin egen produktlinje og løser
Tidspunkt og
også
bestillingsopgaver
for virksomheder
og private.
• Hver
tirsdag eftermiddag
fra d. 15. september
til d. 20. april 2016
• Antal deltagere: 5-7
For at kunne deltage på dette kursus forventes det, at du kan møde til tiden og er
selvhjulpen. Praktisk prøve og kompetencebevis ved afslutning af forløbet.

Tekstilværkstedet
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 39
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Læs mere på www.jacinfo.dk

Montageværkstedet
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 35
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Støttet beskæftigelse

Vil du gerne have et job på arbejdsmarkedet?
Vores arbejdsrettede læringsforløb på de forrige sider kan være første skridt på vejen til et
job uden for de beskyttede rammer. Næste skridt kan være at arbejde i ét af vores fire tilbud
om støttet beskæftigelse på arbejdsmarkedet; Café Nema, iGenbrug, Gartnerteamet og
Rengøring i BRFkredit.
Støttet beskæftigelse er for dig, der gerne vil være på arbejdsmarkedet, men som endnu ikke
er helt klar til et job alene. Jobcoaches støtter dig i arbejdet og sørger for, at du udvikler dig
og lærer at være på en arbejdsplads. Målet kan være, at du på et tidspunkt bliver klar til et
job alene på arbejdsmarkedet.
Læring i støttet beskæftigelse
Når du er i et af de fire tilbud har du mulighed for at tage forskellige interne og eksterne
kurser. Du kan læse mere om tilbuddene og kurserne på de følgende sider.

Nextjob – vejen til arbejdsmarkedet
De tre af vores støttede beskæftigelsestilbud; Café Nema, iGenbrug og Gartnerteamet er små
virksomheder, som hører under JAC’s afdeling Nextjob. Nextjob har en bred vifte af
tilbud, som alle er for dig, der gerne vil tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.
Nextjob kan forberede dig til voksen- og arbejdslivet og hjælpe dig med at finde ud af, hvad
du kan arbejde med, hvor meget du kan arbejde, og hvor du kan arbejde.
Nextjob tilbyder:
• Individuelle afklarings- og kompetenceudviklingsforløb
• Ungeprogrammet; et toårigt holdforløb med bl.a. virksomhedspraktikker, arbejdsmarkedsrettet undervisning og motion.
• Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med fokus på arbejdsmarkedet for 16-25
årige, der ikke kan gøre brug af de gængse ungdomsuddannelser.
• Etablering af job på særlige vilkår.
Målgruppen for Nextjob er unge og voksne med særlige behov, herunder mennesker med
psykiske funktionsnedsættelser, sindslidelser, fysiske funktionsnedsættelser og sociale
problemer.
Nextjobs tilbud gives i henhold til lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats og lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Vil du vide mere om Nextjobs tilbud, forløb og takster eller om visitation til Nextjob, kan du
læse mere på www.nextjob.dk eller ringe på tlf.: 45 28 05 26.
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Café Nema

Er du vild med at lave mad?
Og drømmer du om at arbejde på en café, hvor du har kontakt med mange mennesker og er
en del af en spændende arbejdsplads? Så er Café Nema måske noget for dig. Vi driver caféen
på Gentofte Hovedbibliotek og står for kantinedriften på Job- & Aktivitetscenteret, hvor vores
produktionskøkken også ligger.
En café med rummelighed
I Café Nema arbejder vi som på en almindelig arbejdsplads og producerer mad til over 100
mennesker dagligt. En kok og to jobcoaches støtter dig i arbejdet. De hjælper med at strukturere dine arbejdsopgaver og sikrer, at du kan arbejde og udvikle dig i dit eget tempo.
Vi laver vores mad fra bunden, så du kan arbejde med alt lige fra at skrælle gulerødder til at
bage brød, stege kød og tilberede varme retter. Du kan lære at stå bag kassen og servere mad,
både i caféen og til møder.
Arbejdet foregår i et hyggeligt, sjovt og ungdommeligt miljø. Vi kan have travlt og har ofte
deadlines, men vi har altid tid til pjat og snak og sørger for, at ingen stresser. Vi lægger stor
vægt på at have et godt samarbejde og en god stemning, både i køkkenet, på caféen og over
for vores kunder.
Læring i Café Nema
Når du er en del af Café Nema, sørger vi for, at du udvikler dig og lærer nyt. Du bliver grundigt
oplært i madlavning, køkkenarbejde, kundebetjening og i at bruge vores køkkenmaskiner. Du
kommer også på hygiejnekursus og har mulighed for at tage kurser i fx førstehjælp. Målet
er, at du udvikler dine kompetencer og evt. kan komme videre i et job uden for de støttede
rammer.
Du vil typisk være tilknyttet enten caféen på Gentofte Hovedbibliotek eller vores produktionskøkken på Job- & Aktivitetscenteret, men du kan også arbejde begge steder.

Arbejdsopgaver
• Tilberede kold og varm mad
• Bage brød og kager
• Anrette mad
• Servere mad
• Betjene kunder
• Brygge kaffe og te
• Rydde af
• Vaske op
• Køre med mad

Café Nema 		
Sandtoften 7		
2820 Gentofte		
Tlf.: 45 28 05 26		
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Café Nema, Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup
Tlf.: 51 68 98 98

Læs mere om Café Nema på www.nextjob.dk og www.cafenema.dk
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Gartnerteamet

Kan du lide at få jord på fingrene?
I Gartnerteamet har du rig mulighed for at arbejde med jord og planter, bruge kroppen og
prøve kæfter med mange forskellige maskiner. Du bliver en del af et lille fasttømret team,
hvor der dagligt er fysisk arbejde og masser af frisk luft på programmet. I Gartnerteamet
løser vi gartneropgaver og udendørs vedligeholdelsesopgaver for virksomheder og private
med BRFkredit i Lyngby som største kunde.
En arbejdsplads som alle andre - og meget mere...
Vi møder sammen ind om morgenen, planlægger dagens arbejde og kører ud i større eller
mindre grupper til opgaver i nærområdet. Dagligdagen og arbejdsopgaverne er som på en
almindelig arbejdsplads. Den eneste forskel er, at en jobcoach sikrer, at du får den nødvendige
støtte til at kunne løse arbejdsopgaverne og udvikle dig.
Selv om vi har travlt, er der altid plads til et godt grin og en snak over riven. Da arbejdet i Gartnerteamet er hårdt for kroppen, er der i vinterhalvåret styrketræning én gang om ugen efter
arbejdstid i JAC’s motionsrum for dem, der har lyst.
Læring i Gartnerteamet
Når du er en del af Gartnerteamet, har vi hele tiden fokus på, at du lærer nyt og udvikler dig.
Du bliver oplært i både gartnerarbejdet og i de mange forskellige maskiner, vi bruger. Du kan
deltage i vores egne kurser i bl.a. beskæring og førstehjælp. Og så kan du deltage i gartnerkurser på Teknisk Skole i fx ’Pleje af grønne arealer’. For nogle kan Gartnerteamet være et
springbræt til et job uden for de støttede rammer.

Arbejdsopgaver
• Slå græs
• Beskære træer og buske
• Klippe hæk
• Feje
• Fjerne ukrudt
• Anlægsarbejde
• Fælde træer og fræse stubbe
• Sætte hegn op
• Kørselsopgaver
• Vaske biler

Gartnerteamet
Garderhøjfort 1
2820 Gentofte
Tlf.: 20 35 72 06
Læs mere om gartnerteamet på www.nextjob.dk
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iGenbrug

Brænder du for butiksarbejde?
iGenbrug er en arbejdsplads og genbrugsbutik for psykisk sårbare mennesker og andre med
særlige behov. Vi bemander også et hus på Gentofte Genbrugsstation, hvor vi indsamler de
brugte ting til videresalg i butikken.
I iGenbrug kan du arbejde med alle aspekter af butiksarbejde - lige fra at udvælge varer og
vurdere deres pris til at lave udstillinger og betjene kunder. Du kan også arbejde med mere
fysiske og praktiske opgaver som fx at transportere varer til og fra butikken og sortere varer
på genbrugsstationen.
En arbejdsplads med mange muligheder
Vi arbejder som på en almindelig arbejdsplads, men jobcoaches hjælper dig med at tilrettelægge din arbejdsdag og støtter dig i arbejdet, så du kan arbejde og udvikle dig i dit eget
tempo. Målet er at udvikle dine kompetencer, så du evt. på sigt kan komme videre i et job
uden for de støttede rammer.
Vi er en lille og rolig arbejdsplads, hvor der både er mulighed for opgaver med kontakt til
mange forskellige mennesker, men også for mere afskærmede opgaver. Vores motto er, at det
skal være sjovt og lærerigt at gå på arbejde. Vi arbejder tæt sammen, hjælper hinanden, og
alle er med til at drive butikken. Og hvis det hele bliver for hektisk, er der altid tid til en pause.
Vores butik ligger på Job- & Aktivitetscenteret, men planen er, at den flytter ud i lokalområdet i løbet af 2015.
Læring i iGenbrug
I iGenbrug sørger vi for, at du hele tiden lærer nyt og udvikler dig. Du bliver grundigt oplært i
arbejdsopgaverne og har mulighed for at deltage i kurser i fx førstehjælp og butiksarbejde. Vi
arbejder med at udvikle din arbejdsevne, dine sociale evner og give dig erfaring med arbejdsmarkedet.

Arbejdsopgaver
• Afhente brugte ting
• Sortere og istandsætte varer
• Prissætte og prismærke varer
• Opstille varer
• Indrette butikken
• Betjene kunder
• Lettere kontorarbejde
• Tage imod brugte ting på
Gentofte Genbrugsstation

iGenbrug
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 26
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Læs mere om iGenbrug på www.nextjob.dk
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Rengøring i BRFkredit

Kan du lide at svinge støvkluden?
Rengøring i BRFkredit er et tilbud til dig, der har lyst til at arbejde med rengøring og forefaldende arbejde i en privat virksomhed, og som har brug for særlige hensyn og støtte i arbejdet.
Vi er et beskæftigelsestilbud, som står for at gøre rent på finanskoncernen BRFkredits hovedkontor i Lyngby. Her rengør vi kontorarbejdspladser, mødelokaler, indgangshal og gangarealer. Du kan med andre ord prøve kræfter med alle aspekter af rengøring.
En arbejdsplads med støtte
Vi er et rummeligt og mangfoldigt team. Vi stiller krav til dig som på en almindelig arbejdsplads, men en jobcoach sikrer, at du får den støtte i arbejdet, som du har brug for til at kunne
løse arbejdsopgaverne og udvikle dig.
Som servicemedarbejder møder du dagligt ind på BRFkredits hovedsæde i Lyngby, hvor vi
har vores egne lokaler. Du bliver en synlig del af en stor virksomhed og indgår på lige fod
med de øvrige medarbejdere i BRFkredit. Du har mulighed for at få dine egne ansvarsområder som fx at tørre garderobeskabe af, eller du kan arbejde med flere forskellige områder, alt
efter hvad du kan og har lyst til.
Vi arbejder hovedsageligt om morgenen og formiddagen, mens de øvrige medarbejdere også
er i huset. Arbejdstiden ligger typisk mellem kl. 6.00-12.30 i hverdagene, men kan tilrettelægges efter dine ønsker og behov.
Læring i BRFkredit
Når du er en del af rengøringsteamet i BRFkredit, sørger vi for, at du hele tiden udvikler dig og
lærer nyt. Du bliver løbende oplært i arbejdsopgaverne og kommer bl.a. på kursus i rengøringsteknik, førstehjælp og arbejdsteknik.

Arbejdsopgaver
• Fylde papirvarer op
• Samle pap sammen
• Tømme skraldespande
• Tørre og vaske flader af
• Støvsuge
• Vaske gulv
• Afspritte dørhåndtag

Rengøring i BRFkredit
Klampenborgvej 205
2800 Lyngby
Tlf.: 23 42 34 41
Læs mere om BRFKredit på www.jacinfo.dk
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Personlige interessekurser

Kurser der gør dig sundere, mere selvhjulpen
eller bare har din interesse
På de følgende gule sider har vi samlet en række kurser, som handler om fx motion, der er
med til at holde dig sund. Du kan også finde kurser, som kan gøre dig bedre til at klare ting
i hverdagen på egen hånd. Eller kurser, som bare har din interesse. Kig på de næste sider og
se, hvordan:
• Du kan komme i form og få mere energi
• Du kan blive bedre til at kunne ting selv
• Du kan dyrke dine interesser.
Du kan deltage i lige så mange af de gule kurser, du har lyst til. Det er dog ikke sikkert, at der
er plads på dem alle, men så er der måske i næste sæson.
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Det sunde liv
Hvordan lever man sundt og godt?
På dette kursus har vi fokus på det sunde liv, og hvordan sundhed fremmer din læring og
udvikling. Du lærer, hvordan du lever sundt og kommer til at arbejde med din krop, både fysisk,
mentalt og følelsesmæssigt.
Vi har masser af motion på programmet, og du kommer til at få rørt din krop og trænet dine
muskler. Vi taler også om, hvad der skal til for at få det godt med sin krop. Du kommer til at
arbejde med dig selv og blive klogere på, hvad der gør dig glad i hverdagen. Vi taler om
velvære, livskvalitet, mad, motion og alt dét, som kan være vejen til et godt og energisk liv.
Fx hvad det gør for os, når vi går en tur i skoven i den friske luft.
Vi starter med at spise frokost sammen hver gang og har fokus på at støtte hinanden i at leve
sundt.
På dette kursus vil du:
• Lære, hvordan du spiser sundt
• Få masser af motion
• Få oplevelser i den friske luft
• Få coaching i din personlige udvikling
• Prøve meditation og mindfulness
• Lære om kroppens fysiologi/anatomi.
Undervisningsform og sted
Kurset foregår i undervisningslokaler og motionsrum på Sandtoften og ude i naturen.
Tidspunkt og deltagerantal
• Hver mandag kl. 12.00-14.30 fra d. 31. august til d. 25. april 2016 (Vi spiser frokost sammen)
• Antal deltagere: 5
Kursusbevis for deltagelse ved afslutning af forløbet.
Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
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Lær at bruge IT

Vil du blive bedre til at bruge en computer, tablet
eller smartphone som kommunikationsredskab?
På dette kursus er målet, at du bliver mere tryg og selvhjulpen i forhold til at bruge IT som
computere, tablets og telefoner. Vi arbejder individuelt på dette kursus. Det betyder, at vi
starter med udgangspunkt i, hvor meget du kan, og hvad du gerne vil lære. Det gælder også,
hvis du er helt nybegynder.
Du behøver ikke selv at have en computer, tablet eller smartphone, men hvis du har, kan du
tage den med på kurset.
Hvad kan du lære?
• At blive fortrolig med at kommunikere via IT
• At bruge internettet til at søge efter informationer
• At bruge NemID og selvbetjeningsløsninger som fx borger.dk
• At arbejde med skrive- og regneprogrammer
• At installere nye programmer eller apps.
Undervisningsform og sted
Undervisningen foregår i JAC’s netcafé på Sandtoften, og undervisningsformen er sidemandsoplæring og praktisk læring.
Tidspunkt og deltagerantal
• Hver mandag kl. 12.30-14.30 fra d. 7. september 2015 til d. 18. april 2016
• Antal deltagere: 4-5
Kursusbevis for deltagelse ved afslutning af forløbet.
Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
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IT som træning
og hjælpemiddel

Kunne du tænke dig at prøve noget nyt?
På dette kursus stiller vi skarpt på teknologi og personlig udvikling samtidig med, at vi har
det sjovt. Vi skal fx arbejde med sjove øvelser, som træner dig i at holde koncentrationen og
huske ting. Samtidig med læringen bliver du fortrolig med at bruge teknologi bl.a. i form af
en iPad/tablet.
Vi arbejder individuelt med teknologien som værktøj til at træne dig kognitivt og finmotorisk,
helt afhængigt af dig og dine behov. Vi starter lige dér, hvor du er.
Hvad kan du lære?
• At blive bedre til at koncentrere dig
• At blive bedre til at huske
• At bruge en iPad/tablet.
Undervisningsform og sted
Undervisningen foregår i JAC’s netcafé på Sandtoften, og undervisningsformen er sidemandsoplæring og praktisk læring.
Tidspunkt og deltagerantal
• Hver torsdag kl. 13.00–14.00 fra d. 24. september 2015 til d. 21. april 2016
• Antal deltagere: 4-5
Kursusbevis for deltagelse ved afslutning af forløbet.
Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
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Tegn til tale

Tegn til tale er et supplement til talesproget,
hvor du bruger tegn
På dette kursus vil du lære tegn til tale med udgangspunkt i dét, du er optaget af i din
hverdag og i samfundet. Vi skal hjælpe hinanden med at finde 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, naturlige tegn, og
tegnene forstås også internationalt.
Hvad kan du lære?
• At understøtte dit talesprog med tegn til tale
• At arbejde med tegn til tale gennem billeder, tegninger, spil, rim og remser og film
• Dagligdagstegn, som underbygger din hverdag og samfundet, du lever i
• De andre kursister at kende og høre om deres dagligdag.
Undervisningsform og sted
Undervisningen foregår på Sandtoften i grupper ved praktisk læring.
Tidspunkt og deltagerantal
• Hver tirsdag kl. 13.15-14.00 fra d. 8. september 2015 til d. 19. april 2016
• Antal deltagere: 10-12
Kursusbevis for deltagelse ved afslutning af forløbet.
Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
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Motion
Bevægelse er godt for dig og mig, ja alle
På dette kursus vil du en gang om ugen få rørt din krop og trænet dine muskler. Bevægelse
og motion er sundt for kroppen, og du vil samtidig være sammen med andre om at træne.
Vores motionslokale har forskellige maskiner, og vi finder sammen ud af, hvilken træning der
er bedst for dig. Vi taler også om sundhed og hygiejne, når man dyrker sport.
På med træningstøjet! Meld dig til motionsholdet og få det bedre i kroppen!
På dette kursus kan du få:
• Et ugentligt fokus på motion og sundhed
• Trænet dine muskler og få pulsen op
• Viden om hygiejne, når du dyrker sport.
Undervisningsform og sted
Kurset foregår i JAC’s motionslokale på Sandtoften. Vi tilrettelægger træningen efter, hvad
din krop har brug for.
Varighed og tidspunkt
Dette kursus har flere hold om ugen. Du følger dit værksteds hold.
Fra september (uge 37) 2015 til maj (uge 22) 2016.
Mandag: Råtstof Medie, eftermiddag
Tirsdag: Kreativitet og Samvær, formiddag
Tirsdag: Tekstilværkstedet, formiddag
Onsdag: Villaen, formiddag
Torsdag: Snedkeriet, formiddag
Torsdag: Tekstilværkstedet, eftermiddag
Fredag: Kreativitet og Samvær, formiddag
Kursusbevis for deltagelse ved afslutning af forløbet.
Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte

42

43

44

Trafiksikkerhed

Kender du færdselsreglerne?
Har du svært ved at overskue trafikken og bedømme, om du kan nå over vejen inden, der
kommer biler? Vil du kunne føle dig sikker og tryg, når du bevæger dig rundt i trafikken?
Så er det her kurset, du skal tilmelde dig.
På dette kursus vil du få en grundlæggende viden om færdselsregler. Du lærer, hvornår du
må gå over vejen, hvornår du skal holde tilbage, hvad du skal kigge efter i trafikken og meget
mere. Formålet er, at du lærer at færdes trygt i trafikken på egen hånd.
Hvad kan du lære?
• Om færdselsregler
• Hvad du skal være opmærksom på i trafikken
• At blive mere selvstændig i trafikken.
Undervisningsform og sted
Kurset vil foregå i et af JAC’s kursuslokaler og ude i trafikken i nærområdet. Undervisningsformen vil være en blanding af teori og praktiske opgaver ude i trafikken.
Tidspunkt og deltagerantal
• Hver mandag kl. 13.00-14.00 fra d. 7. september 2015 til d. 18. april 2016
• Antal deltagere: 4-5
Kursusbevis for deltagelse ved afslutning af forløbet.
Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
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Dansefitness
Kan du lide at bevæge dig til god musik?
Vi har to dansefitnesshold, hvor vi har fokus på dans og bevægelse. Du kan deltage uanset,
om du sidder i kørestol eller kan gå. Dansetrinene er simple og bliver gentaget mange gange
i løbet af en sang. Alle danser rundt blandt hinanden.
Dansefitness handler om at få rørt sig og opleve glæden ved at danse.
Så har du lyst til en dansetime, der både giver motion og er en sjov oplevelse, så meld dig til
ét af holdene.
På holdene vil du få:
• Pulsen op
• Trænet din balance
• Få en sjov oplevelse med dine kollegaer.
Undervisningsform og sted
Dansefitness foregår hver torsdag i kantinen på Sandtoften og i salen på Bank-Mikkelsens
Vej. Kom og vær med på det hold, der er tættest på dig!
Tidspunkt og deltagerantal
• Hver torsdag kl. 13.00-14.00 fra d. 3. september 2015 til d. 16. juni 2016
• Ingen deltagerbegrænsninger
Kursusbevis for deltagelse ved afslutning af forløbet.
Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
og
Bank-Mikkelsens Vej 2
2820 Gentofte
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Lær dit eget kamera at kende

Vil du gerne blive bedre til at tage feriebilleder,
billeder af din kæreste, familie eller venner?
På dette kursus kan du lære at bruge dit kamera og blive bedre til at fotografere. Hvad skal
man kigge efter i søgeren, inden man trykker på knappen? Hvordan og hvornår bruger man
blitz, og hvordan stiller man skarpt? Det er nogle af de emner, vi kommer omkring. Vi taler
også om, hvad der skaber et godt billede, og hvad du kan gøre for at få det gode billede
”i kassen”.
Kurset henvender sig til dig, som har dit eget kamera, en iPad eller mobil med kamera i, og
som gerne vil lære om fotografering. Så går du rundt med en hjemmefotograf i maven,
så meld dig til dette kursus i fotografering.
Råtstof Medie tilbyder også et længerevarende arbejdsrettet læringsforløb i fotografarbejde.
Se side 15.
Hvad kan du lære?
• At fokusere og stille skarpt
• At finde det gode motiv
• At sørge for at hele motivet er med i billedet
• At tage et godt billede.
Undervisningsform og sted
Undervisningen foregår på JAC’s beskyttede værksted, Råtstof Medie. Du skal medbringe et
kamera. Undervisningen foregår både i grupper og ved sidemandsoplæring.
Tidspunkt og deltagerantal
Kurset strækker sig over tre formiddage og udbydes to gange.
• Hver tirsdag kl. 10.00-11.30 fra d. 8. til d. 22. september 2015
• Hver onsdag kl. 10.00-11.30 fra d. 6. til d. 20. januar 2016
• Antal deltagere: 6
Kursusbevis for deltagelse ved afslutning af forløbet.
Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
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Elkørestolskørekort
Har du lige fået en elkørestol?
Eller har du haft én i lang tid og aldrig tænkt
over de uskrevne færdselsregler, der gælder?
På dette kursus vil du lære, hvordan man kører hensynsfuldt og få gennemgået, hvilke
uskrevne færdselsregler der gælder, når du kører i en elkørestol.
Kurset består, ligesom et almindeligt personbilskørekort, af undervisning i teori og en afsluttende køreprøve. Består du både teoriprøve og køreprøve kan du få dit eget elkørestolskørekort. For at kunne deltage i kurset skal du selv kunne køre din elkørestol.
Så har du lyst til at udfordre dig selv på dine kørerevner og blive god til at styre din elkørestol,
er det her kurset, du skal melde dig til.
Hvad kan du lære?
• At styre din egen elkørestol på en sikker måde
• At være forudseende og køre efter forholdene
• At kommunikere med gående for bedst muligt at navigere blandt andre mennesker
• At gøre andre opmærksom på, at du har brug for hjælp til fx at få flyttet ting.
Undervisningsform og sted
Kurset varer en dag, og undervisningen foregår på JAC’s arealer på Sandtoften og vil være en
blanding af teori og praksis.
Tidspunkt og deltagerantal
• Onsdag d. 6. april 2016 kl. 9.00-14.30
• Antal deltagere: 3
Kompetencebevis og elkørestolskort ved bestået prøve ved afslutning af forløbet.
Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
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Kor

Elsker du at synge?
I koret synger vi én gang om ugen, og alle kan deltage. Der er ingen krav til sangtalent, det
vigtigste er, at du kan lide at synge og have det sjovt sammen med de andre i koret.
Vi synger mange forskellige sange, både danske og udenlandske, nye og gamle. Alle kan
komme med sangforslag. Udover en korleder er vi så heldige at have en pianist, der spiller til.
På dette hold vil du få:
• Glæde ved musik og sang
• Socialt samvær med andre
• Trænet din stemme.
Undervisningsform og sted
Koret synger én gang om ugen på Sandtoften. Vi varmer stemmerne op og synger bagefter.
Alle kan være med!
Tidspunkt og deltagerantal
• Hver onsdag kl. 13.00-14.00
• Ingen deltagerbegrænsning
Kursusbevis for deltagelse ved afslutning af forløbet.
Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
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Individuelt tilrettelagte
læringsforløb

Læringsforløb i trygge rammer for borgere
i aktivitets- og samværstilbud
Til borgere i aktivitets- og samværstilbud tilbyder vi individuelt tilrettelagte læringsforløb.
Nogle borgere i aktivitets- og samværstilbud vil kunne deltage i de ’gule’ kurser, men for størstedelen er trygge rammer en forudsætning for læring. Derfor arbejder vi med individuelle
læringsforløb til borgere i aktivitets- og samværstilbud, som foregår i vante rammer, og hvor
fokus især er på personlig og social udvikling.
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. Forløbet finder sted i det
tilbud, som borgeren er indskrevet i.
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 sansebearbejdning. Dels af et simpelt redskab til at
skitsere læringsmål for den enkelte borger.
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Med koblingen af kompetencekompasset og konkrete 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 ligger på social træning,
omsorg og pleje. 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 tilbud, hvem de henvender sig til, og
hvor de adskiller sig.
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Kreativitet og samvær
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 ting i ler, male,
tegne, sy og producere smykker og meget mere. En del af 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 foregår dog ofte i
mindre grupper.
Fokus for kompetenceudvikling
Hverdagen er struktureret og med alsidige arbejdsopgaver, sjove udfordringer og plads til
forskellighed. Det hele sker i trygge rammer.
• Kreativ produktion
Vi har en bred vifte af kreative aktiviteter, som er centreret om produktion af brugskunst i
keramik og postkort. Vi lader også kreativiteten få frit løb og skaber unikke kunstværker.
• Motion
Vi har daglig pausegymnastik og bruger JAC’s motionsrum hver uge. Vi laver individuelle
træningsprogrammer og træner især muskelstyrke, koordination og kropsforståelse hos
borgerne. Gennem aktiviteterne får borgerne nye færdigheder og mærker deres fysiske
styrker og begrænsninger.
• 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 fælles referenceramme, som fx temauger.
• 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.
Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 37
Læs mere om Kreativitet og samvær på www.jacinfo.dk
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Udeliv og samvær
Et aktivitets- og samværstilbud med udeliv
som læringsrum
Udeliv og Samvær er et aktivitets- og samværstilbud for voksne med særlige behov.
Vi har ca. 16 borgere, der er opdelt i to grupper. Borgerne er mobile, seende, skal kunne
fungere i en gruppe og forstå og følge en mundtlig besked.
Vores borgere har behov for aktiviteter, der er fysisk udfordrende. Vi beskæftiger os med
naturen og det offentlige rum som læringsrum og er dagligt på ture.
Fokus for kompetenceudvikling
Vi arbejder ud fra en struktureret hverdag, hvor det sociale samvær, individuelle aktiviteter
og udeaktiviteter er i fokus. Vi er et rummeligt og fleksibelt tilbud, der tager udgangspunkt i
vores borgeres behov og forskellighed. Her bliver alle mødt med udfordringer. Vi stiller krav
for at afprøve og videreudvikle den enkeltes evner og sociale kompetencer.
• Inklusion i det offentlige rum
Vi bruger det offentlige rum som læringsrum. Vi tager dagligt på ture ud af huset, som både
kan være i den frie natur eller i byen. Her arbejder vi med, at borgerne kan navigere i det
offentlige rum på lige fod med andre på fx et museum, i et tog eller på en café samtidig med,
at de lærer at begå sig blandt andre mennesker.
• Motion og fysisk aktivitet
Borgerne får dagligt fysiske udfordringer, der både giver dem gode oplevelser, vedligeholder
og udvikler deres fysik og grovmotoriske færdigheder. Samtidig styrker det koncentrationsevnen og evnen til at fordybe sig og opnå indre ro.
• Erfaringsdannelse
Vi hjælper borgerne med at danne kropslige og mentale erfaringer, så de bedre bliver i stand
til at føle, hvad de kan lide, hvad der interesserer dem, og hvem de er.
• Sociale kompetencer
Vi arbejder med at udvikle borgernes sociale kompetencer, så de bedre kan forstå andres
behov og udskyde deres egne umiddelbare behov. Vi arbejder også med, at de lærer at sige til
og fra over for hinanden.
Adresse
Bank-Mikkelsens Vej 15
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 21
Læs mere om Udeliv og samvær på www.jacinfo.dk
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Bevægelse og samvær
Et lille aktivitets- og samværstilbud med
fast daglig rytme og fokus på indre ro
Bevægelse og samvær er et lille aktivitets- og samværstilbud for 7-10 voksne mennesker
med særlige behov, som er mobile. Det er borgere med udviklingsforstyrrelser, som er sensible over for indtryk fra omverdenen, impulsstyrede, og som lever ”i nuet”. Vi holder til i et
lokale i et roligt hjørne på JAC, Sandtoften 3.
Fokus for kompetenceudvikling
Vores hverdag er bygget op med en daglig rytme, som skaber ro, tryghed og genkendelighed hos borgerne, der giver basis for udvikling. Udgangspunktet for dagligdagen er at styrke
borgernes selvværd og fysik og give gode oplevelser.
Vi indleder hver morgen med kaffe og sang, 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 ud i samfundet.
• Bevægelse
Vi arbejder på at styrke borgernes grovmotorik og sikre dem bevægelse i hverdagen, der er
med til at skabe velvære og give indre ro. Det gør vi ved at have daglige tilbud om gåture,
busture og motion.
• 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.
• 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.
Adresse
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 28
Læs mere om Bevægelse og samvær på www.jacinfo.dk
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Nærvær og samvær
Et lille aktivitets- og samværstilbud med fokus på
omsorg og relationsdannelse
Nærvær og 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 udviklingstrin og er sensible og impulsstyrede. De har brug
for genkendelighed, en fast daglig rytme og et stort behov for omsorg og tæt personalekontakt.
Fokus for kompetenceudvikling
Vi arbejder dagligt med at styrke borgernes kompetencer og færdigheder inden for kommunikation og sanseintegration. Målgruppen er i høj grad individualister, og derfor er det i det
pædagogiske arbejde vigtigt at opbygge tillidsfulde relationer for, at borgerne har mod på at
bevæge sig ud i samfundet.
• Relationsdannelse
En tæt og tillidsfuld relationsdannelse mellem borgeren og personale er essentielt i det daglige arbejde, fordi det er i den relation, at trygheden til at bevæge sig ud på ture og prøve nye
ting ligger.
• Erfaringsdannelse
Vi hjælper borgeren med at danne kropslige og mentale erfaringer gennem forskellige sansepåvirkninger. Vi træner borgerne i at rette deres opmærksomhed mod kroppen og mærke
de stimuli, kroppen modtager i vind og vejr.
• Kommunikation
Vi arbejder med at udvikle den enkelte borgers kommunikationsfærdigheder. Vi underbygger sprogstimuleringen med verbalt sprog for at give den enkelte borger den bedst mulige
auditive forståelse.
• Inklusion i samfundet
Vi arbejder på at inkludere borgerne i samfundet og vænne dem til at være ude i det offentlige rum. Derfor tager vi ofte på ture ud af huset.
Adresse
Bank-Mikkelsens Vej 15
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 19
Læs mere om Nærvær og samvær på www.jacinfo.dk
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Sansning og samvær
Et aktivitets- og samværstilbud der
udfordrer alle sanser
Sansning og samvær er et aktivitets- og samværstilbud for mennesker med særlige behov.
Vi har 20 borgere, der er opdelt i to gruppemiljøer. Vi bor i et stort etplanshus, der er indrettet
med loftliftsystem, og som er fuldt tilgængeligt for kørestolsbrugere. Vores hus rummer to
mindre sanserum med kuglebad, vandseng mv. Vi har også en have med frugttræer, gynger
og grill.
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, 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 vores borgeres relationer og dermed også deres venskaber og fællesskabsfølelse. Det sker gennem fælles aktiviteter i små og større grupper.
• Kommunikation
Vi har dagligt fokus på at vedligeholde og forbedre borgernes kommunikation, uanset hvilket
kommunikationsniveau de er på. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers kommunikation og bygger videre herpå.
Adresse
Bank-Mikkelsens Vej 2C
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 22
Læs mere om Sansning og samvær på www.jacinfo.dk
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Struktur og samvær
Et lille aktivitets- og samværstilbud med
forudsigelighed og fast daglig struktur
Vi er et lille tilbud for voksne mennesker med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse ASF
(Autisme Spektrum Forstyrrelser) og en varig funktionsnedsættelse. Vi har otte borgere, hvoraf flere har psykiske problematikker, befinder sig på et tidligt udviklingstrin og er sensible og
kommunikationssvage.
Fokus for kompetenceudvikling
Vi arbejder bevidst med faste, genkendelige rammer og en stram struktur i vores hverdag.
Målet er at give borgerne en indre ro, så de kan rumme sig selv og andre. Indre ro er samtidig
forudsætning for læring og udvikling. Alle aktiviteter foregår i vores tilbud, hvor vi har fokus på:
• Motion og fysisk aktivitet
Vi arbejder på at skabe fysisk og psykisk balance hos borgerne. Det sker gennem daglig
fysisk motion på løbebånd og ved at arbejde i haven. Den daglige skemalagte motion giver
velvære og minimerer selvskadende og udadreagerende adfærd. Samtidig opretholder
motion kroppens funktioner.
• Kommunikation
Vi arbejder med at udvikle den enkelte borgers kommunikationsfærdigheder, så borgeren kan
give udtryk for simple behov. Det sker gennem kort, konkret kommunikation, sprogstimulering som bl.a. sang, rim og remser samt tegn til tale og billedkommunikation som
understøttende samtaleværktøjer.
• Social træning
Vi arbejder med at udvikle borgernes helt grundlæggende sociale kompetencer, så de kan
rumme hinanden og andres behov. Det sker gennem social træning, hvor de lærer at være
sammen med andre ud fra et fælles sæt spilleregler.
• Selvstændighed og initiativ
Vi arbejder med at øge borgernes selvstændighed og selvhjulpenhed. Dagligdagens faste
struktur gør borgeren mindre personaleafhængig, mere selvstændig og initiativrig, og dermed får borgeren også mere selv- og medbestemmelse.
• Egen og almen hygiejne
Vi arbejder med at øge borgernes personlige hygiejne og den almene hygiejne for at mindske
sygdom og generelt fremme sundheden.
Adresse
Kellersvej 5
2860 Søborg
Tlf.: 39 98 79 10
Læs mere om Struktur og samvær på www.jacinfo.dk
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Fysioterapi, ergoterapi og
snoezelen
Kompetencer og viden på tværs
Ud over beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud har vi en bred vifte af kompetencer og fagområder i den øvrige del af vores organisation. Vi har bl.a. to specialterapeutiske
tilbud; Center for specialterapi og Snoezelhuset, som kan tilføre læringsforløbene og kurserne
særlig viden og indsatser.
Vi kan trække på kompetencer fra vores Center for specialterapi til fx undervisning i
ergonomi og løfteteknik i de arbejdsrettede læringsforløb. På samme måde kan vi til en
borger med fx sanseproblemer gøre brug af JAC’s Snoezelhus som en del
af et individuelt tilrettelagt læringsforløb.

Center for specialterapi
Center for specialterapi tilbyder rehabilitering og målrettet træning hos ergo- og fysioterapeuter.
Rammerne er tilpasset mennesker, der har brug for særlig støtte eller hjælp til at gennemføre
et behandlingsforløb. Centeret har loftlifte og handicapvenlige træningsredskaber og særlige
metoder og viden om målgruppens behov og udfordringer i hverdagen. Derfor kan de sætte
ind dér, hvor det gør en forskel.
Center for specialterapi tilbyder også rådgivning og vejledning til borgere og pårørende om
hverdagens udfordringer. Det kan fx være problemer med sansning, spisning eller aldersrelaterede følger af fysiske handicap.
Terapeuterne underviser gerne borgere eller personalegrupper i relevante problematikker.

68

Center for specialterapi
Kellersvej 15-16 og 18
2860 Søborg
Tlf.: 39 98 79 12
Læs mere på www.centerforspecialterapi.dk

Snoezelhuset
Snoezelhuset er designet til at give helt specielle sanseoplevelser, som kan stimulere syns-,
høre-, lugte,- berørings-, balance- og muskelsanserne. Snoezelen er hollandsk og betyder at
snuse og døse.
I Snoezelhuset er der etableret en æstetisk ramme, hvor det gode samvær mellem mennesker kan udfoldes i en tillidsvækkende og rolig atmosfære. Den særlige tilrettelagte sanselighed i aktiviteten opleves og deles i samværet med hinanden, og det har stor betydning for
borgerens glæde ved Snoezelhuset.
Formålet med et besøg i Snoezelhuset er bl.a. at afhjælpe eventuelle sanseproblemer ved at
vække eller dæmpe sanserne efter behov. Snoezelhuset har fire forskellige sanserum med
kuglebassin, vandseng med musik, lydbriks og mange andre effekter. Hvert rum er specielt
designet til at stimulere specifikke sanser. Som bruger kan man selv vælge, hvilke sanser
man har behov for stimuli til.
Huset har en også have, hvor der er mulighed for at sanse naturen i kontrollerede omgivelser.
Snoezelhuset er åbent for alle borgere.
Snoezelhuset
Bank-Mikkelsens Vej 2B
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 29
Læs mere på www.snoezelhus.dk

69

Praktisk information
Information til dig og dem, som hjælper dig
Er du interesseret i et tilbud, læringsforløb eller kursus her i kataloget, er du, og dem der
hjælper dig, velkomne til at kontakte os for mere information om optagelse og visitation. I
er også meget velkomne til at komme ud og besøge os, hvis I ikke kender JAC i forvejen.
For at kunne deltage i et læringsforløb eller kursus, skal du være indskrevet i et dagtilbud
på JAC efter Servicelovens § 103 eller § 104, eller det kan indgå som en del af et ressourceforløb.
Er du allerede i et tilbud på JAC, kan personalet i dit tilbud hjælpe dig med at søge om et
læringsforløb eller kursus.
Kontakt os på tlf.: 45 28 05 28 eller skriv til jacinfo@gentofte.dk

Takster 2015
Tilbud i hht. Servicelovens § 103
Produktion, montage, service; 353,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:7.
Produktion, montage, service; 557,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:4.
Tilbud i hht. Servicelovens § 104
Oplevelsesaktivitet; 641,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:4.
Oplevelsesaktivitet; 818,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:3.
Oplevelsesaktivitet; 1.007,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:2.
Oplevelsesaktivitet; 1.753,00 kr. per døgn, planlagt normering 1:1.
Der gælder særlige takster i Nextjob, Center for specialterapi og
Snoezelhuset.

Om JAC
JAC har ca. 180 fuldtidspladser, heraf ca. 85 beskyttede værkstedspladser (Servicelovens §
103) og 95 aktivitets- og samværspladser (Servicelovens § 104), som er fordelt på 12 forskellige dagtilbud. Derudover har vi over 100 borgere tilknyttet Nextjob og yderligere 100
tilknyttet Snoezelhuset og Center for Specialterapi. JAC er en del af Gentofte Kommune.
JAC’s tilbud er åbne for unge og voksne med særlige behov i alle kommuner.
Læs mere om JAC på www.jacinfo.dk
Job- & Aktivitetscenteret
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 28
jacinfo@gentofte.dk
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Følg os på www.facebook.com/jobogaktivitetscenteret eller scan her:
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Et skridt foran…

- kompetenceudvikling og læring

Job- & Aktivitetscenteret
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf: 4528 0528
jacinfo@gentofte.dk
www.jacinfo.dk

