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FORORD
På Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret
(JAC) arbejder vi hver dag for at give borgerne
nye muligheder i livet gennem læring.
Nye kompetencer åbner verden og giver
flere valgmuligheder. På JAC har vi over 20
forskellige tilbud om beskyttet og støttet
beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud,
kompetenceudvikling, afklaringsforløb,
snoezelen samt ergo- og fysioterapi til
mennesker med særlige behov. I alle tilbud har
vi et skarpt fokus på at skabe rammer for læring
og udvikling hos den enkelte borger.
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Vi har fået en pris på JAC. En pris, som viser hvor
værdifuldt vores læringsfundament, kurser og
samarbejde er. JAC er blevet kåret til Danmarks
Bedste Offentlige Arbejdsplads 2018. En titel,
som afspejler, at den måde vi samarbejder på
skaber stolthed og arbejdsglæde. Endnu vigtigere
giver den os lyst og mod til at fortsætte med at
udvikle vores kurser og læringsretning.
I dette katalog kan du læse om vores
arbejdsrettede læringsforløb, personlige
interessekurser og støttede og beskyttede
beskæftigelsestilbud på JAC. De er målrettet
borgere i beskæftigelsestilbud efter servicelovens
§ 103. I år tilbyder vi for første gang et
arbejdsrettet læringsforløb, ”Design og
produktudvikling” til både borgere

på værksteder og borgere i aktivitets- og
samværstilbud. Her mødes borgerne på tværs
af hele JAC og skal sammen lære at arbejde med
design og produktudvikling. For alle borgere kan
noget, og alle kan bidrage til samfundet.
Igen i år udgiver vi også kataloget ”Ny læring
- nye muligheder”, hvor du kan læse om
vores individuelt tilrettelagte læringsforløb og
aktivitets- og samværstilbud målrettet borgere i
tilbud efter servicelovens § 104.
I år har vores kataloger fået nyt design, som vi er
meget stolte over at præsentere. Det skal afspejle
vores ambitioner om at sætte nye standarder
for læring og udvikling på alle områder i vores
organisation.
Rigtig god læselyst!

ANN-CHRISTINA MATZEN
Centerleder
Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret
Juni 2019

Danmarks Bedste
Offentlige Arbejdsplads
DENMARK
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LÆSEVEJLEDNING TIL KATALOGET
- VORES TILBUD TIL DIG
Dette katalog henvender sig til borgere 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.

ARBEJDSRETTEDE LÆRINGSFORLØB
På de blå 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. Hvert
læringsforløb bliver udbudt af et eller flere af
vores beskæftigelsestilbud, som også bliver
præsenteret kort i kataloget sammen med
læringsforløbet.

STØTTET BESKÆFTIGELSE
På de grønne sider finder du vores tilbud
om støttet beskæftigelse. De er til dig, der
gerne vil videre i dit arbejdsliv og lære nyt på
arbejdsmarkedet.

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
og takster på side 48 og 50.

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

ERGOTERAPI, FYSIOTERAPI OG SNOEZELEN
På de mørkegrønne sider finder du vores Center
for Specialterapi og Snoezelhus, hvis viden og
kompetencer vi trækker på i vores læringsforløb
og på vores 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.
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• Du får et kompetencebevis, når du består den
afsluttende prøve, der indgår som en del af
nogle af de arbejdsrettede læringsforløb.

JAC har også en række aktivitets- og
samværstilbud efter servicelovens § 104, som
tilbyder individuelt tilrettelagte læringsforløb.
Læs mere i kataloget ’Ny læring - nye
muligheder’, som kan ses på www.jacinfo.dk.
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 blå 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 blå
arbejdsrettede læringsforløb i en
sæson, men du kan sætte det sammen
med et eller flere af de rosa ’Personlige
interessekurser’, som du finder på
side 32.

GRUNDELEMENTER I ALLE ARBEJDSRETTEDE
LÆRINGSFORLØB
Alle læringsforløb har nogle fælles temaer, som
handler om arbejdskultur.
• Sociale kompetencer

Du lærer om sociale spilleregler, relationer og dét at
indgå i fællesskaber.
• Personlig fremtoning

Du lærer om personlig hygiejne, og hvordan du
klæder dig i konkrete situationer.
• Kommunikation

Du lærer at kunne udtrykke dig, forstå andres
kommunikation, og hvordan man kommunikerer
med andre.
• Regelsættet på arbejdsmarkedet

Du lærer om de skrevne og uskrevne regler, der
gælder på arbejdsmarkedet.
• Virksomhedsbesøg

Alle arbejdsrettede læringsforløb har et eller flere
virksomhedsbesøg. Her kan du opleve, hvordan
andre arbejder.
De dage, hvor der ikke er undervisning, er der
praktisk læring på dit værksted som en del
af forløbet.
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ARBEJDSRETTEDE LÆRINGSFORLØB

BASISMODUL I
MEDIEPRODUKTION
ER DU KREATIV OG VIL
ARBEJDE MED MEDIER?
Dette læringsforløb er for
dig, der gerne vil arbejde
med medieproduktioner som
fx video, fotos og layout. Du
bliver introduceret til, hvad en
medievirksomhed er, hvilke
arbejdsopgaver man kan have, og
hvordan man løser dem. Målet er, at
du får en viden om og forståelse af
mediefaget.
Som en del af kurset tager vi på
besøg hos andre medievirksomheder
og ser, hvordan de arbejder.
Basismodulet strækker sig over en
halv sæson, hvorefter du skal vælge
et specialiseret fagmodul i fotoarbejde, grafisk arbejde eller
videoproduktion. Se modulerne på
næste side.

Hvad kan du lære?

• Om medievirksomheder
• Hvordan en medieproduktion foregår
• Hvordan man arbejder med deadlines og kunder
• Om krav og regler på en arbejdsplads.
Undervisningsform og sted

Læringsforløbet finder sted i JAC’s kursuslokaler.
Basismodulet strækker sig over en halv sæson med
undervisning en gang om ugen samt praktisk læring i
Raatstof Medie i ugens løb. Basismodulet afsluttes med to
kursusgange efter fagmodulerne.
Tidspunkt og deltagerantal

• Hver onsdag kl. 9.00-14.30 fra d. 4. september 2019 til
d. 4. december 2019 samt d. 22. og 29. april 2020
• Antal deltagere: 8-10.
Du skal igennem en prøve og får et kompetencebevis,
når du afslutter forløbet.

Raatstof
Medie

ADRESSE

Basismodulet i medieproduktion
udbydes af Raatstof Medie. Her kan
du arbejde med videoproduktion,
fotoopgaver, layout og designopgaver.
Raatstof er en professionel
medievirksomhed, der løser opgaver
både for eksterne kunder og internt på
JAC. Raatstof har sit eget lydstudie,
webtv-studie og et fotostudie, der er
specialindrettet og handicapvenligt.

Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 03 46
Læs mere om Raatstof Medie på

Raatstof har også en IKT-linje for
borgere, der bruger alternativ og
supplerende kommunikation.

www.jacinfo.dk
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ARBEJDSRETTEDE LÆRINGSFORLØB

MEDIEPRODUKTION
- SPECIALISEREDE FAGMODULER
Som en del af basismodulet i medieproduktion hos Raatstof (se side 8) skal du vælge
et fagmodul, som du kan læse mere om her på siden. Alle modulerne finder sted i JAC’s
kursuslokaler med undervisning en gang om ugen og praktisk læring i ugens løb. Du får et
kursusbevis for at have deltaget, når du afslutter forløbet.

GRAFISK ARBEJDE

Kan du lide at arbejde med billeder,
illustrationer og design?

I dette fagmodul lærer du at arbejde med grafisk
design og layout. Vi kigger på, hvordan man
opbygger et layout, tænker i målgrupper, vælger
farver og bruger logoer. Vi lærer også basisfunktioner
i programmer som PhotoShop, InDesign og Final
Cut og om, hvad programmer kan bruges til. Som
en del af kurset tager vi ud og besøger en grafisk
virksomhed.

Tidspunkt og deltagerantal

• Hver tirsdag kl. 9.00-14.30
fra d. 7. januar til d. 14. april 2020
• Antal deltagere: 5-6.

VIDEOPRODUKTION

Vil du med bag kameraet og lære at
producere video?

På dette fagmodul lærer du at planlægge, optage
og redigere video. Vi arbejder med ídeudvikling,
manuskriptskrivning, vinkling af historier og
drejebog, når du skal lave en film. Du lærer om
optageteknikker, billedkomposition, storytelling og
redigering. Og hvordan du bruger tekst og grafik - og
ikke mindst, hvordan den færdige video lægges ud på
forskellige medier som fx YouTube.

Tidspunkt og deltagerantal

• Hver onsdag kl. 9.00-14.30
fra d. 8. januar til d. 15. april 2020
• Antal deltagere: 5-6.

FOTOARBEJDE

Kan du lide at tage billeder?
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På dette fagmodul arbejder vi 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 og skarphed. Vores
fotostudie er indrettet, så både kamera og lys kan
styres via en iPad.

Tidspunkt og deltagerantal

• Kurset holder pause og udbydes først
igen i næste sæson.
• Antal deltagere: 5-6.
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ARBEJDSRETTEDE LÆRINGSFORLØB

BASISMODUL I
SNEDKERARBEJDE
HAR DU EN SNEDKER
GEMT I MAVEN?
Dette læringsforløb 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.
Som en del af forløbet tager vi på
virksomhedsbesøg for at se, hvordan
andre arbejder.
Når du har fuldført basismodulet,
har du mulighed for at tage en række
maskinmoduler, som du kan se på
modsatte side. 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

Læringsforløbet finder sted i et kursuslokale på JAC.
Basismodulet strækker sig over en halv sæson med
undervisning en gang om ugen samt praktisk læring på
værkstedet i ugens løb.

MASKINMODULER

Tidspunkt og deltagerantal

• Hver tirsdag kl. 9.00-14.30 fra d. 14. januar 2020
til d. 21. april 2020
• Antal deltagere: 5-6.

INCA-sav

Søjleboremaskine

Du skal igennem en praktisk prøve og får et
kompetencebevis, når du afslutter basismodulet og
maskinmodulerne.

Langhulsboremaskine

Kategori A, sværhedsgrad 1

Båndpudser

Tykkelseshøvl

Snedkerværkstedet

ADRESSE
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 35
Læs mere om Snedkeriet på

JAC’s snedkeri afholder snedkerkurserne. På Snedkeriet kan du
udfolde og udvikle dine evner inden
for snedkerarbejde. Arbejdsopgaverne
spænder lige fra finere træarbejde i
hånden til udskæringer og tilslibninger
ved større maskiner. Værkstedet
har egen produktlinje og løser
bestillingsopgaver for virksomheder og
private. Som medarbejder har du også
mulighed for at arbejde i IKEA nogle dage
om ugen med støtte fra jobcoaches.

Afkortersav

Basismodul

Maskinmoduler

i snedkerarbejde

(12 moduler)

Afretter

Når du har deltaget på basismodulet og
maskinmodulerne, er der mulighed for
at få kurser i produktfremstilling som fx
trommekursus eller lakkursus.

Kap-/geringssav

Rundsav

Overfræser

Kategori B, sværhedsgrad 2

Drejebænk

Stationær fræser

www.jacinfo.dk
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ARBEJDSRETTEDE LÆRINGSFORLØB

FORBEREDELSE TIL
ARBEJDSMARKEDET
VIL DU LÆRE OM
ARBEJDSMARKEDET?
I dette læringsforløb skal vi på
forskellige virksomhedsbesøg, i
gruppepraktik og lære en masse om
arbejdsmarkedet.
Målet er, at du får et større kendskab
til arbejdsmarkedet og måske får
lyst til at arbejde i en virksomhed
udenfor JAC.
Vi skal blandt andet besøge
Arbejdermuséet og se på, hvordan
man arbejdede før i tiden. Vi taler
også om, hvorfor man skal arbejde,
og hvad det kræver at arbejde. Vi
skal ud at besøge mange forskellige
arbejdspladser, så du får en forståelse
af, hvordan andre arbejder.

Hvad kan du lære?

• Hvordan arbejdsmarkedet fungerer
• Om krav og regler på en arbejdsplads
• Hvordan du taler til kunder og arbejdskollegaer
• Hvordan du skal gå klædt.
Undervisningsform og sted

Læringsforløbet finder sted i et kursuslokale på JAC.
Derudover tager vi på virksomhedsbesøg.
Tidspunkt og deltagerantal

• Hver mandag eftermiddag fra d. 16. september 2019 til
d. 13. april 2020
• Antal deltagere: 5-7.
Du skal igennem en praktisk prøve og får et
kompetencebevis, når du afslutter forløbet.

I løbet af læringsforløbet lærer du
også om gode arbejdsstillinger og
om krav og regler på en arbejdsplads.
Kurset kan være første skridt på vejen
til et job i en virksomhed udenfor
JAC.

Tekstilværkstedet
Dette kursus udbydes af
Tekstilværkstedet, som er et stort
produktionsværksted, hvor du kan
arbejde med en bred palet af kreative
opgaver som at væve, sy og strikke.
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. Produkterne bliver solgt videre til
virksomheder og private.

ADRESSE
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 39
Læs mere om Tekstilværkstedet på

Som medarbejder på Tekstilværkstedet
har du også mulighed for at arbejde i
IKEA nogle dage om ugen med støtte
fra en jobcoach.

www.jacinfo.dk
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ARBEJDSRETTEDE LÆRINGSFORLØB

DET SUNDE
ARBEJDSLIV

HVAD KRÆVER DET AF MIG AT VÆRE
PÅ EN ARBEJDSPLADS OG FÅ ET
GODT ARBEJDSLIV?
I dette læringsforløb stiller vi skarpt
på dine kompetencer og på hvilke
arbejdsopgaver, der er på især
produktionsarbejdspladser.
Vi har fokus på hele dig og kommer
derfor også omkring, hvordan du
får et sundt liv i hverdagen og i
arbejdslivet.
Du lærer om produktionsarbejde,
betydningen af kvalitet i dit arbejde
og om at kunne få opgaverne færdige
til tiden. Du lærer også om, hvilke
krav og regler der er til dig på en
arbejdsplads. Vi kommer fx omkring,
hvordan du skal være klædt, og
hvordan man taler til hinanden
Som en del af undervisningen laver vi
forumteater, hvor vi bl.a. gennemspiller
en jobsamtale og samspil med kunder.
For at se hvordan andre arbejdspladser
arbejder med montageopgaver og
med sundhed i det daglige, tager vi på
besøg hos flere private virksomheder.
Forløbet kan være med til at forberede
dig til et job i en virksomhed udenfor
JAC.

Hvad kan du lære?

• Hvad du kan bruge dine kompetencer til
• Hvordan en produktion foregår
• Om krav, normer og regler på en arbejdsplads
• Hvordan du får et sundt arbejdsliv.
Undervisningsform og sted

Læringsforløbet finder sted i et kursuslokale på
JAC’s produktionsværksted Vintappergården. 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. 6. september 2019 til
d. 24. april 2020
• Antal deltagere: 5.
Du får et kursusbevis, når du har afsluttet forløbet.

Vintappergården
’Det sunde arbejdsliv’ udbydes af
Vintappergården, hvor du kan
arbejde med lettere gartnerarbejde
på Mariebjerg Kirkegård og
montageopgaver for virksomheder.
Du har også mulighed for at arbejde i
IKEA med støtte fra en jobcoach.

ADRESSE
Lyngbyvej 485
2820 Gentofte
Tlf.: 20 35 26 64
Læs mere om Vintappergården på

Vintappergården har en sundhedsprofil,
som betyder, at der er daglig motion
for alle og forskellige aktiviteter, som
understøtter din sundhed.

www.jacinfo.dk
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ARBEJDSRETTEDE LÆRINGSFORLØB

DESIGN OG
PRODUKTUDVIKLING
HVORDAN ARBEJDER MAN MED
DESIGN AF NYE PRODUKTER?
I dette læringsforløb lærer du,
hvordan en designproces foregår.
Lige fra hvordan du finder
inspiration til nye produkter, og
hvordan man vælger materialer,
farver og former, til hvordan man
udformer det færdige produkt.
Vi tager på en heldagstur sammen,
hvor vi kan tage ud i naturen,
besøge butikker og måske en
messe for at indsamle inspiration
til udviklingen af vores produkter.
Efter inspirationsturen går vi i
designlaboratoriet og udvælger
elementer som materiale, form og
farver. Vi samler det hele på store
plancher, også kaldet moodboards.
Vi bruger vores moodboards til at
udvælge et konkret tema, som vi
udarbejder nogle prototyper ud fra,
der i sidste ende skal munde ud i
nogle færdige produkter.
Forløbet vil give dig en
dybere forståelse for design og
produktudvikling, som du kan bruge,
når vi skal udvikle nye produkter på
JAC.
Læringsforløbet afholdes på tværs af
afdelinger på JAC og sker i fællesskab
mellem borgere og personale.

Hvad kan du lære?

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

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

• Fem undervisningsgange med opstart fredag
d. 14. februar 2020 kl. 9.00-14.30
• Antal deltagere: 6.
Du får et kursusbevis, når du har afsluttet forløbet.

Samarbejde
på tværs
Vi arbejder med design og
produktudvikling i flere af vores
tilbud på JAC, og derfor udbydes
dette læringsforløb af flere tilbud;
Tekstilværkstedet, Raatstof Medie og
Snedkerværkstedet i samarbejde med
JAC’s aktivitets- og samværstilbud;
Kreativitet og Samvær samt Struktur og
Samvær.
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ARBEJDSRETTEDE LÆRINGSFORLØB

PRODUKTION
OG MONTAGE

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 om, hvilke arbejdsopgaver der er,
og hvordan du løser dem.
Som en del af forløbet tager vi på
besøg på andre arbejdspladser for
at se, hvordan andre arbejder med
montageopgaver.
Dette kursus kan være med til at
forberede dig til at arbejde i en
virksomhed udenfor JAC.

Hvad kan du lære?

•
•
•
•
•
•

Hvordan dagligdagen er på en
produktionsarbejdsplads
Hvordan man løser montageopgaver
Hvad en produktion 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

Læringsforløbet foregår i et kursuslokale på JAC. Der
er undervisning en gang om ugen og praktisk læring i
ugens løb.
Tidspunkt og deltagerantal

Kurset afholdes ikke i sæson 2019/2010 på grund af
ombygning på værkstedet.
• Antal deltagere: 5.
Du får et kursusbevis, når du har afsluttet forløbet.

Montageværkstedet
På Montageværkstedet kan du arbejde
med forskellige montageopgaver,
pakkeopgaver og udstansning af
produkter, som er opgaver, vi løser for
virksomheder.

ADRESSE
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 35
Læs mere om Snedkeriet på

Vi er i gang med en større renovering
af værkstedet, der skal støtte
op om nye arbejdsopgaver, en
mere alsidig arbejdsdag og nye
samarbejdsmuligheder på tværs af
vores værksted.

www.jacinfo.dk
20
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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
Pedelteamet.
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 og udvikling

Når du er i et af de fire tilbud, har
du mulighed for at tage forskellige
interne og eksterne kurser.
Tilbuddene afholder også to fælles
kursusdage om året, hvor du kan
komme på kursus i emner som fx
arbejdskultur, førstehjælp, løfteteknik
og kassehåndtering.
Du kan læse mere om tilbuddene på
de følgende sider.
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NEXTJOB - VEJEN TIL ARBEJDSMARKEDET
Vores støttede beskæftigelsestilbud 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.
• Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 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 og/eller fysiske
funktionsnedsættelser, sindslidelser 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 ringe
på tlf.: 45 28 05 26 eller læse mere på www.nextjob.dk.
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STØTTET BESKÆFTIGELSE

CAFE´ NEMA
ER DU VIL MED AT LAVE MAD?
Og kan du lide at servere mad og
have kontakt med mange forskellige
mennesker? Så er Café Nema måske
noget for dig. Vi driver kantinen på
JAC og producerer mad til ca. 100
mennesker dagligt.
Som medarbejder i Café Nema får du
støtte fra jobcoaches til dit arbejde.
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
kantinen og til møder.

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.
Vi har to faste kursusdage om året sammen med Nextjobs
andre produktionsteams, hvor du kan komme på kursus i
emner, som er relevante for dit arbejde og udvikling. Det
kan fx være konditorkursus og kassehåndteringskursus.
Målet er, at du udvikler dine kompetencer og evt. kan
komme videre i et job uden for de støttede rammer.

Vi lægger stor vægt på at have et godt
samarbejde og en god stemning, både i
køkkenet og over for vores kunder.

ARBEJDSOPGAVER
• Tilberede kold og varm mad
• Bage brød og kager
• Anrette mad
• Servere mad
• Betjene kunder
• Brygge kaffe og te
• Rydde af
• Vaske op
• Præsentere mad for kunder.

CAFÉ NEMA
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 03 49
Læs mere om Café Nema på www.nextjob.dk
24
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STØTTET BESKÆFTIGELSE

GARTNERTEAMET
KAN DU LIDE AT FÅ JORD
UNDER NEGLENE?
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 team, hvor der
dagligt er fysisk arbejde og masser af
frisk luft på programmet.
I Gartnerteamet løser vi
gartneropgaver og udendørs
vedligeholdelsesopgaver for store og
små virksomheder og private.
Vi møder sammen ind om morgenen
på Vintappergården, hvor vi har
lokaler. Her planlægger vi dagens
arbejde og kører ud i større eller
mindre grupper til opgaver i
nærområdet. Jobcoaches 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 - både fagligt,
pesonligt og socialt.
Du bliver oplært i de daglige arbejdsopgaver, og to
gange om året har vi en hel kursusdag sammen med
kollegerne i Nextjobs andre produktionsteams. Her
kan du komme på kurser i emner, som er relevante for
dit arbejde og din udvikling. Det kan fx være kurser i
løfteteknik og alment gartnerarbejde.
For nogle kan Gartnerteamet være et springbræt til et
job uden for de støttede rammer.

ARBEJDSOPGAVER
• Slå græs
• Beskære buske og træer
• Klippe hæk
• Anlægge fliser
• Gravearbejde
• Fjerne ukrudt.

GARTNERTEAMET
Lyngbyvej 485
2820 Gentofte
Tlf.: 20 35 72 06/40 43 18 26
Læs mere om Gartnerteamet på www.nextjob.dk
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STØTTET BESKÆFTIGELSE

IGENBRUG

BRÆNDER DU FOR BUTIKSARBEJDE?
iGenbrug driver en genbrugsbutik
og bemander et hus på Gentofte
Genbrugsstation, hvor vi modtager
brugte ting til videresalg i butikken.
Hos 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.
Vi er en arbejdsplads, hvor der både er
mulighed for opgaver med kontakt til
mange forskellige mennesker og 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.
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.

Læring i iGenbrug

Hos iGenbrug sørger vi for, at du hele tiden lærer nyt og
udvikler dig. Vi arbejder med at udvikle din arbejdsevne
og dine personlige og sociale kompetencer.
Vi har to faste kursusdage om året sammen med
Nextjobs andre produktionsteams, hvor du kan komme
på kursus i emner, som er relevante for dit arbejde og
udvikling. Det kan fx være kurser i kassehåndtering og
kundehåndtering.

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

IGENBRUG
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Stolpegårdsvej 24
2820 Gentofte
Tlf.: 51 44 18 66
20 35 70 74
40 43 08 41
Læs mere om iGenbrug på www.nextjob.dk
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STØTTET BESKÆFTIGELSE

PEDELTEAMET
HAR DU HÆNDERNE
SKRUET RIGTIGT PÅ?
Pedelteamet er et lille team, hvor du
kan arbejde med forskellige pedelog serviceopgaver. Vi løser opgaver
som småreparationer, mindre
flytninger og diverse forefaldende
arbejde. Vi arbejder en del udenfor
med opgaver som fejning,
snerydning og oprydning.
Vi løser opgaver for hele JAC og
elsker at hjælpe vores kolleger. Vi
har et personalerum på Sandtoften,
hvor vi møder ind om morgenen og
fordeler arbejdsopgaverne. Du får
støtte af jobcoaches, som hjælper
med at strukturere din dag og
opgaverne.
Vi træder til, hvor og når
kollegerne har brug for os, og det
gør arbejdsdagen spændende og
varieret. Vores opgaver er meget
forskellige og ikke to dage ligner
hinanden. Vi har kontakt til mange
forskellige mennesker og har også
mere skærmede opgaver, hvis du har
behov for det.

Læring i pedelteamet

Når du er en del af Pedelteamet sørger vi for, at du
udvikler dig og lærer nyt. Du bliver oplært i alle
opgaver, så du behøver ikke at kunne det hele på
forhånd. Bare du har lysten.
Vi har to faste kursusdage om året sammen med
Nextjobs andre produktionsteams, hvor du kan komme
på kursus i emner, som er relevante for dit arbejde
og udvikling. Det kan fx være kurser i løfteteknik og
arbejdskultur.

ARBEJDSOPGAVER
• Reparationsopgaver
• Samling af møbler
• Montering af hylder
• Små elopgaver
• Efterse toiletter og vandhaner
• Opsætning og opfyldning af
sæbedispensere
• Græsslåning
• Fejning
• Kørselsopgaver
• Vedligeholdelse af miljøplads
• Oprydning indenfor og udenfor.

PEDELTEAMET
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 20 35 19 80/40 42 38 63
Læs mere om Pedelteamet på www.nextjob.dk
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PERSONLIGE
INTERESSEKURSER

KURSER DER GØR DIG SUNDERE,
MERE SELVHJULPEN ELLER BARE
HAR DIN INTERESSE
På de følgende rosa sider finder du en række kurser,
som handler om fx dansefitness og 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 rosa kurser, som
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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PERSONLIGE INTERESSEKURSER

DANSEFITNESS
KAN DU LIDE AT BEVÆGE DIG
TIL GOD MUSIK?
På dette hold har vi 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.
Dansefitness handler om at få rørt
sig og opleve glæden ved at danse.
Vi starter med at varme op. Herefter
får vi pulsen op og træner både
kondition og styrke, mens vi danser.
Vi slutter af med at strække ud.
Så har du lyst til en dansetime, der
både giver dig motion og er en sjov
oplevelse sammen med en masse
andre, så meld dig til dette hold.
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På holdet vil du få:

• Pulsen op
• Sved på panden
• Trænet din balance
• Få en sjov oplevelse med kollegaer fra hele JAC.
Sted

Dansefitness foregår i kantinen på Sandtoften 3-7
i Gentofte.
Tidspunkt og deltagerantal

• Hver torsdag kl. 13.00-14.00 fra d. 5. september 2019
til d. 7. maj 2020.
• Ingen deltagerbegrænsninger.
Du får et kursusbevis for at have deltaget,
når du afslutter kurset.
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PERSONLIGE INTERESSEKURSER

LÆR AT BRUGE IT
VIL DU BLIVE BEDRE TIL AT
BRUGE EN COMPUTER, TABLET
ELLER SMARTPHONE TIL AT
KOMMUNIKERE MED?
På dette kursus er målet at give dig
viden om dagligdags IT-redskaber, så
du bliver mere tryg og selvhjulpen
i forhold til at bruge tablets og
telefoner.
Du lærer, hvilke muligheder en
smartphone eller iPad giver i dag.
Vi kigger på at sms’e, chatte, købe
billetter over nettet, streaming og
meget mere.
Du behøver ikke selv at have en tablet
eller smartphone, men hvis du har,
må du gerne tage den med på kurset.

Hvad kan du lære?

•
•
•
•
•

Hvad internettet egentlig er
At blive fortrolig med at kommunikere via IT
At bruge internettet til at søge efter informationer
At bruge selvbetjeningsløsninger
At arbejde med apps som fx Google Maps og
Rejseplanen
• At installere nye programmer eller apps.
Undervisningsformen er dialog og praktisk læring.
Sted

Undervisningen foregår i et kursuslokale på
Sandtoften 3-7 i Gentofte.
Tidspunkt og deltagerantal

• Hver mandag kl. 13.00-14.00 fra d. 2. september 2019
til d. 20. april 2020.
• Antal deltagere: 7-10.
Du får et kursusbevis for at have deltaget,
når du afslutter kurset.
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PERSONLIGE INTERESSEKURSER

IT SOM TRÆNING
OG HJÆLPEMIDDEL
VIL DU VÆRE MED TIL AT LEGE
MED TEKNOLOGI?
På dette kursus stiller vi skarpt på
teknologi og personlig udvikling
samtidig med, at vi har det sjovt.
Vi udforsker forskellige apps for
at finde ud af, hvordan de kan
hjælpe og støtte dig i hverdagen
med fx at holde koncentrationen
og huske ting. Vi prøver Skype,
Facetime og YouTube og forskellige
streamingmuligheder af. Samtidig
bliver du fortrolig med at bruge
teknologi 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.
Vi har to hold, hvor det ene
henvender sig til dig, der dagligt
er i beskyttet beskæftigelse eller i
et aktivitets- og samværstilbud på
Sandtoften. Det andet henvender
sig til dig, der er i et aktivitets- og
samværstilbud på Bank-Mikkelsens Vej.
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Hvad kan du lære?

• At blive mere fortrolig med teknologiske hjælpemidler
• At blive bedre til at koncentrere dig
• At blive bedre til at huske
• At bruge apps, Facetime og YouTube
• At bruge en iPad/tablet.
Undervisningsformen er sidemandsoplæring
og praktisk læring.
Sted

Det ene hold har undervisning på Sandtoften 3-7
i Gentofte. Det andet hold har undervisning på BankMikkelsens Vej 15 i Gentofte.
Tidspunkt og deltagerantal

• Hver torsdag kl. 13.00–14.00 fra d. 5. september 2019
til d. 23. april 2020
• Antal deltagere: 4-5 på holdet på Sandtoften og 2-4 på
holdet på Bank-Mikkelsens Vej.
Du får et kursusbevis for at have deltaget,
når du afslutter kurset.
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PERSONLIGE INTERESSEKURSER

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 og
naturlige tegn. Tegnene forstås også
internationalt.
Vi har to hold, hvor det ene
henvender sig til dig, der dagligt
er i beskyttet beskæftigelse eller
i et aktivitets- og samværstilbud
på Sandtoften. Det andet henvender
sig til dig, der er i et aktivitets- og
samværstilbud på Bank-Mikkelsens Vej.
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Hvad kan du lære?

• At understøtte dit talesprog med tegn til tale
• At arbejde med tegn til tale gennem billeder, tegninger,
spil, rim, remser og film
• Dagligdagstegn, som hjælper dig i hverdagen
• De andre kursister at kende og høre om deres dagligdag.
Sted

Det ene hold har undervisning på Sandtoften 3-7 i
Gentofte. Det andet hold har undervisning på
Bank-Mikkelsens Vej 15 i Gentofte.
Tidspunkt og deltagerantal

• Hver tirsdag kl. 13.15-14.00 fra d. 3. september 2019
til d. 21. april 2020.
• Antal deltagere: 10-12 på holdet på Sandtoften og 2-4
på holdet på Bank-Mikkelsens Vej.
Du får et kursusbevis for at have deltaget,
når du afslutter kurset.
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PERSONLIGE INTERESSEKURSER

MOTION

BEVÆGELSE ER GODT FOR ALLE
På dette kursus vil du en gang om
ugen få rørt din krop og trænet dine
muskler, som er sundt for kroppen.
Du træner sammen med andre fra
dit værksted. 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 holdet vil du få:

• Et ugentligt fokus på motion og sundhed
• Trænet dine muskler og få pulsen op
• Viden om hygiejne, når du dyrker sport.
Vi tilrettelægger træningen efter, hvad din krop har
brug for.
Sted

Kurset foregår i JAC’s motionsrum på Sandtoften 3-7
i Gentofte.
Tidspunkt og deltagerantal

Dette kursus har flere hold om ugen. Du følger dit
værksteds hold.
Fra september (uge 37) 2019 til maj (uge 21) 2020.
Mandag: Raatstof Medie, eftermiddag
Tirsdag: Tekstilværkstedet, eftermiddag
Onsdag: Vintappergården, formiddag
Torsdag: Snedkerværkstedet, formiddag
Du får et kursusbevis for at have deltaget,
når du afslutter kurset.
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PERSONLIGE INTERESSEKURSER

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 er et stort kor med 40
medlemmer, hvor vi også har fokus
på at lære hinanden at kende.

På holdet vil du få:

• Glæde ved musik og sang
• Socialt samvær med andre
• Trænet din stemme
• Udfordret dig selv ved at stå på en scene foran mange
mennesker
• Viden om musikgenrer.
Sted
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Vi arbejder med rytme, solosang,
sang i grupper, musikquiz og meget
mere. Vi synger mange forskellige
sange, både danske og udenlandske,
nye og gamle. Alle kan komme med
sangforslag.

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

Vi tager ud og optræder med vores
sange, indspiller cd’er og tager også
sammen ud til koncerter. Vi har også
besøg af musikere og skuespillere,
der hjælper os med at blive endnu
bedre. Kom og bliv en del af vores
fantastiske kor!

Du får et kursusbevis for at have deltaget,
når du afslutter kurset.

Tidspunkt og deltagerantal

• Hver onsdag kl. 13.00-14.00
• Ingen deltagerbegrænsning.
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ERGOTERAPI, FYSIOTERAPI OG
SNOEZELEN

KOMPETENCER OG
VIDEN PÅ TVÆRS
Ud over aktivitets- og samværstilbud og
beskæftigelsestilbud har vi en bred vifte af
kompetencer og fagområder i den øvrige
del af vores organisation på JAC. Vi har
det specialterapeutiske tilbud; Center for
Specialterapi, som også rummer et Snoezelhus,
der kan tilføre læringsforløbene og kurserne
særlig viden og indsatser.
Til en borger med fx sanseproblemer kan vi
gøre brug af JAC’s Snoezelhus som en del
af et individuelt tilrettelagt læringsforløb. På
samme måde kan vi trække på kompetencer
fra vores Center for Specialterapi til fx
undervisning i ergonomi og løfteteknik i de
arbejdsrettede læringsforløb.

OM 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
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 12

centerforspecialterapi.dk

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

snoezelhus.dk
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Center for Specialterapi tilbyder også rådgivning
og vejledning til borgere og pårørende om
hverdagens udfordringer. Det kan fx være
problemer med sansning, spisning eller
aldersrelaterede følger af fysiske handicap.

SNOEZELHUSET
Snoezelhuset er designet til at give helt specielle
sanseoplevelser, som kan stimulere syns-,
høre-, berørings-, balance- og muskelsanserne.
Snoezelen er hollandsk og betyder at snuse og
døse.

Formålet med et besøg i Snoezelhuset er bl.a.
at afhjælpe eventuelle sanseproblemer ved
at vække eller dæmpe sanserne efter behov.
Snoezelhuset har fem forskellige sanserum med
kuglebassin, vandseng med musik, lydbriks og
mange andre effekter. Hvert rum er specielt
designet til at stimulere specifikke sanser. Som
bruger kan man selv vælge, hvilke sanser man
har behov for stimuli til.

KURSUSKATALOG
Center for Specialterapi har en helt unik viden
om borgere med særlige behovs potentiale for
at udvikle sig. En viden og en faglighed, som
terapeuterne deler ud af med det mål at give
endnu flere borgere med handicap mulighed
for at få en øget livskvalitet.
Center for Specialterapi
har samlet en bred vifte af
deres kurser i et katalog.
SAMhenvender
Kurser, som
MEN
SKABER VI
sig både til
borgere
HVERDAGSS
EJRE
og til pædagoger,
ergoterapeuter,
fysioterapeuter og
andre fagpersoner, der
arbejder med borgere
med særlige behov.

Kurser til fag
per
inden for spe soner og borgere
cialområdet

KURSUSKATA
LO
2019/2020G

KOMPETENC
EUDVIKLING
FORSKEL
Forflytning
Arbejdstekn
ik
Fysisk trænin
g
Det gode må
ltid
Sansebearbe
jdning
- og meget
mere...

TRE HOVEDTEMAER
Kurserne i kataloget
er inddelt i tre
hovedtemaer; kurser om
sansebearbejdning og adfærd, kurser om
arbejdsteknik samt kurser om øget livskvalitet
og fysisk velvære.
Kursuskataloget kan ses på
www.centerforspecialterapi.dk
eller rekvireres på tlf.: 39 98 79 12.
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PRAKTISK INFORMATION
INFORMATION TIL DIG OG DEM,
SOM HJÆLPER DIG
Er du interesseret i et tilbud eller kursus
her i kataloget, er du og dem, der hjælper
dig, velkommen til at kontakte os for mere
information om optagelse og visitation. Du er
også meget velkommen til at komme ud og
få en rundvisning, hvis du ikke kender JAC i
forvejen.
For at kunne deltage i et læringsforløb eller
kursus skal 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.

AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD
JAC har også seks aktivitets- og samværstilbud
efter servicelovens § 104. Dem kan du læse
mere om i vores katalog ”Ny læring - nye
muligheder?”, som kan rekvireres på
tlf.: 45 28 05 28 eller ses på www.jacinfo.dk.

Kontakt os på tlf.: 45 28 05 28 eller skriv til
jacinfo@gentofte.dk.
KOMPETEN
- TILBUD EFCEUDVIKLING OG LÆRI
NG
TER SERVIC
ELOVENS §
104
center

Job-, Aktivi
2019/2020 tets- og Kompetence

et (JAC)

”NY LÆRIN
MULIGHEDEG NYE
R”

Individuelt

tilrettelag
te lærings
forløb
Aktivitetsog samvær
stilbud
Personlige
interesse
Ergoterap
kurser
i, fysioter
api og sn
oezelen
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TAKSTER
TAKSTER 2019
Tilbud i hht. servicelovens § 103

Produktion, montage, service,
planlagt normering 1:7
352,00 kr. per døgn.
Produktion, montage, service,
planlagt normering 1:4
560,00 kr. per døgn.
Tilbud i hht. servicelovens § 104

Oplevelsesaktivitet,
planlagt normering 1:4
648,00 kr. per døgn.
Oplevelsesaktivitet,
planlagt normering 1:3
824,00 kr. per døgn.

OM JAC
JAC har ca. 170 fuldtidspladser, heraf
ca. 80 beskyttede værkstedspladser
(servicelovens § 103) og 90 aktivitets- og
samværspladser (servicelovens § 104),
som er fordelt på 12 forskellige dagtilbud.
Derudover har vi over 100 borgere
tilknyttet Nextjob og yderligere 100
borgere tilknyttet Snoezelhuset og
Center for Specialterapi.
JAC er en del af Gentofte Kommune.

Oplevelsesaktivitet,
planlagt normering 1:2
1.013,00 kr. per døgn.
Oplevelsesaktivitet,
planlagt normering 1:1
1.755,00 kr. per døgn.
Der gælder særlige takster i Nextjob,
Center for Specialterapi og Snoezelhuset.
Alle læringsforløb og kurser er gratis, når
man er indskrevet i et tilbud på JAC.
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JAC’s tilbud er åbne for unge og voksne med
særlige behov i alle kommuner.
Se vores tilsynsrapporter, ydelsesbeskrivelser
og læs mere om JAC på www.jacinfo.dk
Følg os på
www.facebook.com/jacgentofte
eller scan her:
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ALLE
MENNESKER
KAN
UDVIKLE
SIG

JOB-, AKTIVITETS- OG
KOMPETENCECENTERET
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf: 4528 0528
jacinfo@gentofte.dk
Danmarks Bedste
Offentlige Arbejdsplads
DENMARK

2018

www.jacinfo.dk

