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Forord 

 

I denne pjece præsenteres Sociale Forhold og Beskæftigelses Bo- og dagtilbud, herunder 

undervisningstilbud for voksne med handicap. Tilbuddene er primært tilknyttet 

Driftsområdet Voksne, Job og Handicap i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Enkelte tilbud er 

tilknyttet driftsområderne ’Unge, Job og Uddannelse’ og ’Job, Udsatte og Socialpsykiatri’ i 

Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

 

Tilbuddene gives til følgende målgrupper: 

 

➢ Voksne med udviklingshandicap/udviklingshæmning 

➢ Voksne med fysisk funktionsnedsættelse 

➢ Voksne med erhvervet hjerneskade 

➢ Voksne med autismespektrumforstyrrelser 

 

Pjecen indeholder en kort beskrivelse af de enkelte tilbuds kontaktoplysninger, målgruppe, 

profil, antal boliger og aktivitetscenterpladser, personalesammensætning samt lovgrundlag. 

Herudover indeholder pjecen en oversigt over bo- og aktivitetstilbud under opførelse i 

Aarhus Kommune 

 

Formålet med pjecen er at give brugere, pårørende og sagsbehandlere let mulighed for at 

orientere sig om de mange forskellige tilbud. Pjecen findes også på Aarhus Kommunens 

internet. Der er også mulighed for at se uddybende beskrivelser af de enkelte tilbud og 

takster for tilbuddene på Socialstyrelsens tilbudsportal: www.tilbudsportalen.dk 

 

Sociale Forhold og Beskæftigelse gav i 2019 støtte til 1450 borgere i kommunens boformer 

og bofællesskaber samt bostøtte i eget hjem. Herudover tilbyder Sociale Forhold og 

Beskæftigelse omkring 800 borgere beskyttet beskæftigelse og aktiviteter på en række 

forskellige aktivitetscentre i kommunen. Endelig har Sociale Forhold og Beskæftigelse et 

mindre antal specialundervisningspladser for unge og voksne med handicap. Tilbuddene er 

mangeartede og indbefatter både boformer, bofællesskaber, bostøtte i eget hjem, 

aflastningstilbud, samværstilbud, beskæftigelsestilbud, specialundervisning, hjælperordning 

og ledsagerordningen. Tilbuddene gives efter Lov om Social Service og Lov om 

Specialundervisning for Voksne. 

 

Pjecen er udarbejdet af Fagligt Sekretariat i Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus 

Kommune.  

  

http://www.tilbudsportalen.dk/
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Bo- og 
Aktivitetstilbuddet 

Skovlund 

Borgercenter Nord 

Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen  

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 

 

Bo- og aktivitetstilbud 

Botilbuddet Skovlund 

Skejbygårdsvej 37 

8240 Risskov 

Telefon 40 83 29 11 

 

 

 

Målgruppe 

Botilbuddet Skovlund består af en boform og et bofællesskab. Målgruppen er voksne med 

udviklingshæmning med betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte og omsorg.  

 

Profil 

Skovlunds pædagogiske mål er at skabe et unikt hjem for borgere med særlige behov. 

Skovlund ønsker at borgerne opnår mulighed for at leve et så selvstændigt og engageret liv 

som muligt. Pædagogisk støtte, omsorg og medbestemmelse skal sikre at den enkelte 

beboers ønsker og behov imødekommes. Botilbuddet og borgerens sagsbehandler 

udarbejder, i samarbejde med de enkelte beboeres aktivitetstilbud, en individuel handleplan 

(i henhold til § 141 i Serviceloven).  

 

Antal boliger 

Boformen (Hus 31 og 35) rummer 12 boliger. Bofællesskabet (Hus 29 og 33) rummer 

ligeledes 12 boliger. Herudover har botilbuddet to aflastningspladser. 

 

Personalesammensætning 

Personalet består af pædagogisk uddannet personale og sundhedsfagligt personale såsom 

ergoterapeuter, psykomotoriks terapeuter og SOSU-assistenter. Der er døgndækning med 

vågen nattevagt. Derudover er der teknisk og administrativt personale. 

 

Lovgrundlag 

Boformen er etableret efter § 108 i Serviceloven om boformer til voksne med 

udviklingshæmning. Aflastningsboligerne er etableret efter § 107 i Serviceloven om 

midlertidigt botilbud. Bofællesskabet er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger og 

der ydes socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §§ 83 og 85.  



6 

 

 
Borgercenter Nord 

Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 

 

 

Aktivitetscenter Skovlund 

Skejbygårdsvej 37 

8240 Risskov 

Telefon 87 42 64 62  

 

 

 

 

Målgruppe 

Målgruppen er voksne med udviklingshæmning med betydeligt og varigt behov for 

pædagogisk støtte samt pleje og omsorg. Aktivitetscentrets brugere er primært beboere fra 

Skovlunds botilbud og brugere, som bor hjemme hos deres forældre. 

 

Profil 

Aktivitetscentrets målsætning er at skabe et unikt, afskærmet miljø med fokus på livsglæde 

og nærvær. Aktivitetscentret udarbejder, i samarbejde med de enkelte beboeres botilbud, 

en individuel handleplan (i henhold til § 141 i Serviceloven). Handleplanen fastsættes i 

overensstemmelse med borgerens mål for den pædagogiske indsats. 

 

Pladser på Aktivitetscentret 

Aktivitetscentret har 19 pladser.  

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale. 

 

Lovgrundlag 

Aktivitetstilbuddet er etableret efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud. 

  



7 

 

 
Borgercenter Nord 

Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 

 

 

Bofællesskabet Skejbyparken 

Skejbyparken 53 

8240 Risskov 

Telefon 86 78 30 33 

 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning med behov for pædagogisk støtte i hverdagen.  

 

Profil 

Skejbyparken ønsker at give beboerne mulighed for at tilegne sig færdigheder, der gør den 

enkelte i stand til at kunne leve et ligeværdigt liv i samvær med andre. Skejbyparken 

lægger vægt på at støtte den enkelte beboer i at bo i egen bolig og opnå størst mulig 

selvstændighed i hverdagen.   

 

Skejbyparken ønsker at give beboerne størst mulig indflydelse på eget liv. Dette sikres 

blandt andet gennem faste husmøder og et brugerråd, hvor brugerne deltager i 

beslutningerne. 

 

Botilbuddet udarbejder i tæt samarbejde med den enkelte beboer en individuel 

delhandleplan. I delhandleplanen (i henhold til § 141 i Serviceloven) fastsættes mål for den 

pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger 

Bofællesskabet Skejbyparken består af 12 rummelige 2-rums lejligheder. Lejlighederne 

indeholder stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Hver bolig har egen terrasse. 

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale. Personaledækningen ligger hovedsagelig i tidsrummet kl. 

7-22. Der er ikke tilknyttet nattevagt på stedet. 

 

Lovgrundlag 

Skejbyparken er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger og borgerne modtager 

pædagogisk støtte efter §§ 83 og 85 i Serviceloven.  
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 Bofællesskabet Skødstrup 

 Tronkærgårdsvej 102 

 8541 Skødstrup 

 Telefon 87 13 37 30 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning, herunder borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk 

og fysisk funktionsevne. Borgerne har et betydeligt behov for pædagogisk støtte i 

hverdagen.  

 

Profil 

Bofællesskabet Skødstrup består af 4 afdelinger/Hus 1, 2, 3 og 4. Den pædagogiske indsats 

er helhedsorienteret med fokus på at skabe en tryg og struktureret hverdag for beboerne. 

Botilbuddet lægger vægt på at styrke beboernes sociale kompetencer. 

Hus 4 arbejder med særligt tilrettelagte og specialiserede forløb for beboere med betydeligt 

og varigt behov for at blive skærmet. 

 

I de enkelte beboeres handleplan (i henhold til § 141 i Serviceloven) fastsættes mål for den 

pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger  

I bofællesskabet Skødstrup fordeler boligerne sig i fire enheder: hus 1, hus 2, hus 3 og hus 

4. Hus 1 og 2 rummer 18 lejligheder med stue, soveværelse, køkkenniche og badeværelse.  

Hus 3 rummer 7 lejligheder. Lejlighederne har et rum og et stort badeværelse. Hus 4 

rummer 12 etværelses boliger med kombineret soveværelse/stue med eget wc/bad til hver 

bolig. Der er terrasser til de fire huse, som knytter sig til fællesarealet. 

 

Personalesammensætning 

Personalet består af pædagogisk uddannet personale og sundhedsfagligt personale såsom 

ergoterapeuter, psykomotoriks terapeuter og SOSU-assistenter. Tilbuddet har tilknyttet 

nattevagt. 

 

Lovgrundlag 

Skødstrup er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Borgerne modtager 

pædagogisk støtte efter §§ 83 og 85 i Serviceloven. 

 

Borgercenter Nord 
Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 
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Bofællesskabet Hjortshøj 
Gammel Kirkevej 80  

8530 Hjortshøj,  

Telefon 87 42 64 62 

 

 

 

 

 

Målgruppe 

Unge og voksne med udviklingshæmning med begrænset behov for pædagogisk støtte i 

hverdagen. 

 

Profil 

Andelssamfundet i Hjortshøj har, i partnerskab med Aarhus Kommune, etableret et 

bofællesskab for 16 unge med udviklingshæmning. Andelssamfundet har valgt at blande 

boligtyper, så der både er almene lejeboliger, kommunalt bofællesskab, andels- og 

ejerboliger, fordi andelssamfundet gerne vil rumme mange slags mennesker. Rummelighed 

og forskellighed ser andelssamfundet som en styrke. Andelssamfundet ønsker, at borgerne i 

bofællesskabet inddrages og tager del i Andelssamfundets aktiviteter. Målet er, at borgerne 

i bofællesskabet får et meningsfuldt og godt liv uden for de normale institutioner og 

sammen med andre beboere i Andelssamfundet.  

 

Antal boliger 

Bofællesskabet Hjortshøj har 16 selvstændige 2-rums lejligheder. Alle er indrettet med en 

lille entré, hvorfra der er adgang til køkken, som er indrettet som en del af stuen. Fra 

soveværelset er der adgang til bad. Der er terrasser til hvert hus. 

 

Personalesammensætning 

Personalet består af pædagogisk uddannet personale. Bofællesskabet har ingen nattevagt 

tilknyttet. 

 

Lovgrundlag 

Hjortshøj er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Borgerne modtager 

pædagogisk støtte efter § 85 i Serviceloven. 

 

 

 

 

Borgercenter Nord 
Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 
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Lyngå Kollegiet 

Graham Bells Vej 1B,  

8200 Aarhus N 

Telefon 87 13 33 07  

 

 

 

 

 

Målgruppe 

Unge med udviklingshæmning og med betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte.  

 

Profil 

Lyngå Kollegiet rummer et bo- og aflastningstilbud til unge med udviklingshæmning. 

Kollegiet ønsker at skabe et helhedsorienteret ungdomstilbud, der kan bygge bro mellem 

overgangen fra barn til voksen. På Kollegiet lærer beboerne, sammen med andre unge, at 

blive så selvhjulpne, at de i løbet af 3-5 år kan flytte i bofællesskab eller anden form for 

bolig. 

 

Kollegiet planlægger mulige fritidsaktiviteter i dialog og samarbejde med beboerne. 

Aktiviteterne kan opstå spontant eller planlægges over længere tid. Aktiviteterne skal give 

mening for de enkelte beboere, og beboerne skal selvfølgelig have lyst til at deltage i 

aktiviteten. 

 

Antal boliger 

Lyngå Kollegiet er fordelt på to etager med 7 lejligheder på hver etage. Lejlighederne er på 

40-42 m2, og rummer kombineret stue og tekøkken samt soveværelse og badeværelse.  

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale. 

 

Lovgrundlag 

Botilbuddet er etableret efter §107 og §108 i Serviceloven om boformer til voksne med 

udviklingshæmning.  

 

Borgercenter Nord 
Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 
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Borgercenter Nord 
Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 

 

 

 
 

 Lisbjerg Hus 
 Marie Belows Vej 6 

 8200 Aarhus N 

 Telefon 41 85 48 54 

   

   

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning med betydeligt behov for pædagogisk støtte i hverdagen. 

 

Profil  

Lisbjerg Hus’ pædagogiske mål er at skabe et unikt hjem for brugere med særlige behov. 

Der er fokus på omsorgen og inddragelse af den enkelte beboers ønsker og behov. Centrale 

ord og begreber til både hverdag og fest er: relationer, livsglæde, trygge rammer og at 

kunne blive kompenseret for sit handicap. I de enkelte borgeres handleplan (i henhold til § 

141 i Serviceloven) fastsættes mål for den pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger 

Lisbjerghus er opdelt i to afdelinger med hver 7 boliger. Boligerne er toværelses boliger 

med soveværelse, badeværelse og stue med tekøkken. Der er adgang til terrasser fra 

boligerne. 

 

Personalesammensætning 

Personalet består af pædagogisk uddannet personale og sundhedsfagligt personale såsom 

ergoterapeuter, psykomotoriks terapeuter og SOSU-assistenter.Botilbuddet har tilknyttet 

vågen nattevagt. 

 

Lovgrundlag 

Bofællesskabet Lisbjerg Hus er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Borgerne 

modtager pædagogisk støtte efter §§ 83 og 85 i Serviceloven. 
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Borgercenter Nord 
Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 

 

Bofællesskabet Elev   

Engelstoft i Elev, 8520 Lystrup  

Telefon (Elev Hus 1-3): 87 13 15 43 

      Afdelingsleder Lea Forsberg: 41 85 67 44  

Telefon (Elev Hus 4-5): 87 13 15 44 

      Afdelingsleder Vicki Hvam: 41 85 43 55  

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning som har behov for pædagogisk støtte i hverdagen, og 

voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har behov for 

pædagogisk støtte samt pleje og omsorg. 

 

Profil 

Botilbuddet vil med udgangspunkt i borgernes behov blive opdelt i 5 bogrupper  

➢ Bogruppe med 8 boliger i 4 selvstændige dobbelthuse, med egen indgang og have. 

➢ To bogrupper med i alt 16 boliger med mulighed for tilkald af nattevagt, fordelt på 2 

huse. En bogruppe med lejligheder med indgang fra fællesareal, enkelte dog med 

mulighed for egen indgang. 

➢ Bogruppe med 6 boliger med døgndækning til udviklingshæmmede med behov for 

skærmning, individuelt eller i mindre grupper. 

➢ Bogruppe med 6 boliger med døgndækning til personer med multihandicap. Større 

lejligheder, med stort badeværelse. Til denne gruppe indrettes desuden aktivitetstilbud i 

fælleshuset. 

Herudover er der opført et fælleshus, som kan bruges af alle beboere til fritidsaktiviteter, 

evt. sammen med frivillige og andre borgere i lokalområdet.  

Hus 1 har ikke natdækning, mens hus 2-5 har døgndækning.  

 

Antal pladser  

36 boliger fordelt mellem 5 forskellige huse. Hus 4 rummer seks boliger til borgere med 

stort behov for at blive skærmet. Hus 5 rummer seks boliger til voksne med flere forskellige 

funktionsnedsættelser.  

 

Personalesammensætning 

Personalet består af pædagogisk uddannet personale og sundhedsfagligt personale såsom 

ergoterapeuter, psykomotoriks terapeuter og SOSU-assistenter. 

 

Lovgrundlag 

Boligerne er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter §§ 83 og 

85 i Serviceloven. 
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Borgercenter Nord 
Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 

 

 

Aktivitetscentret Elev   

Engelstoft i Elev 

 8520 Lystrup  

Telefon: 87 13 15 44 

Afdelingsleder Vicki Hvam: 41 85 43 55  

 

Målgruppe 

Aktivitetscentret Elev er et internt tilbud for borgere bosat i Bofællesskabet Elev. 

Målgruppen er borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne med behov for 

pædagogisk støtte. Aktivitetscentret Elev henvender sig desuden til borgere med varig 

fysisk nedsat funktionsevne, som har behov for som pleje og omsorg.  

 

Profil 

Aktivitetscentret Elev befinder sig i bofællesskabets fælleshus. Aktivitetscentret lægger stor 

vægt på aktiviteter ud af huset, med henblik på lokal inklusion, medborgerskab og sundhed. 

Der arbejdes med KRAP (kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik) i den 

pædagogiske forståelsesramme. KRAP bruges ligeledes i det pædagogiske udviklingsarbejde 

med borgerne. Der lægges stor vægt på nærvær, og tages altid udgangspunkt i borgerens 

dagsform. 

 

Aktivitetscentret har fastlagt et ugeskema med forskellige emner: 

Mandag: Ridning 

Tirsdag: Sundhed og bevægelse 

Onsdag: Udflugt 

Torsdag: Kreative aktiviteter 

Fredag: Musikcafé 

 

Antal pladser  

Aktivitetscentret Elev har 4 pladser til borgere, der er bosat i Bofællesskabet Elev. 

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale. 

 

Lovgrundlag 

Aktivitetscentret er opført efter Servicelovens § 103 om beskyttet beskæftigelse. 
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Borgercenter Nord 

Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 

 

 

  

Bofællesskabet på Børglumvej 

Børglumvej 39, Fælleshuset  

8240 Risskov 

Telefon 86 21 64 32 

 

 

 

 

Målgruppe 

Borgere med erhvervede hjerneskader, dvs. personer der har fået en hjerneskade i deres 

voksenliv. Årsagen til skaden kan være trafikuheld eller sygdom.  

 

Profil 

Bofællesskabet ønsker at styrke den enkelte beboers selvværd, selvstændighed og 

livskvalitet. Den pædagogiske støtte skal kompensere for de vanskeligheder borgeren har 

som følge af en erhvervet hjerneskade. Støtten kan både omfatte de fysiske, psykiske, 

sociale og praktiske områder. Formålet er, i samarbejde med den enkelte beboer, at finde 

nye metoder til at løse hverdagens, arbejdslivets og fritidslivets udfordringer. I de enkelte 

beboeres handleplan fastsættes mål for den individuelle pædagogiske indsats. 

 

Sammenfattet er kerneydelserne: 

➢ Individuel støtte i eget hjem med den enkeltes behov i fokus 

➢ Støtte til det sociale samvær beboerne imellem 

➢ Koordinere tværfaglig indsats mellem diverse samarbejdspartnere 

➢ Understøtte den enkelte beboers sociale relationer (venskaber og kontakt til pårørende) 

➢ Understøtte beboerens aktive deltagelse og inklusion i samfundet 

 

Pladsantal 

Bofællesskabet rummer 12 lejligheder og et fælleshus. 

 

Personalesammensætning 

Pædagoger, socialrådgiver eller ergoterapeuter samt køkkenmedarbejder. På hverdage er 

der personale i bofællesskabet mellem kl. 7.00 – 21.00 og i weekenden kl. 11.00 – 20.00.  

 

Lovgrundlag 

Børglumvej er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Borgerne modtager 

pædagogisk støtte efter § 85 i Serviceloven.  
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Borgercenter Nord 
Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 

 

 

 

Kompetencecenter Nord 
Katrinebjergvej 83,  

8200 Aarhus N 

Telefon 87 40 26 00 

 

 

 

 

Målgruppe 

Kompetencecenter Nord er et arbejds- og værkstedstilbud til voksne i alle aldre med 

betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.  

 

Profil 

Kompetencecentret har en række arbejds- og værkstedstilbud, der ændrer sig i takt med 

brugernes ønsker og behov. Værkstedet arbejder løbende på at udvikle forskellige 

beskæftigelses- og aktivitetstilbud til unge og voksne med udviklingshæmning. 

Kompetencecentret prioriterer at være en arbejdsplads for brugere og at tilbyde målrettet 

arbejdspraktik med henblik på efterfølgende ansættelse på det ordinære arbejdsmarked. 

Det er Kompetencecenter Nords mål at skabe et spændende og varieret pædagogisk 

arbejdstilbud med mulighed for individuel tilegnelse af arbejdsrelaterede kompetencer, 

sociale relationer og personlig udvikling.  

 

Pladsantal 

Kompetencecentret har ikke et fast normeret pladstal, men giver tilbud til omkring 80 

borgere. 

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale samt administrativt og teknisk personale.  

 

Lovgrundlag 

Tilbuddet er etableret efter Servicelovens §§ 103 og 104 om beskyttet beskæftigelse samt 

aktivitets-og samværstilbud til voksne med udviklingshæmning. 
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Borgercenter Nord 
Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 

 

 

 

Karavana  

Graham Bells Vej 1  

8200 Aarhus 

Telefon 86 10 99 33 

 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning som har særlig interesse for at udvikle sig igennem 

kreative aktiviteter som billedkunst, teater og musik. 

 

Profil 

Karavana er et aktivitetstilbud til voksne med udviklingshæmning med særlig interesse for 

billedkunst, teater og musik. Karavana giver voksne med udviklingshæmning mulighed for 

at bruge og udvikle deres kreative evner i et kunstnerisk miljø, samt mulighed for at mødes 

med ligestillede i ind- og udland. Målet for Karavanas kunstneriske virksomhed er at komme 

ud i offentligheden med produktionerne. 

 

Karavana giver tilbud om deltagelse i teater, musik og billedkunst. Kompagni Karavana 

beskæftiger sig med teaterproduktion og turnerer med mellemrum for at vise forestillinger 

forskellige steder i landet. Karavana Band har i 2005 udgivet sin tredje CD. Bandet 

optræder på festivaler og til kongresser. Atelier Karavana er en arbejdsplads for kunstnere 

med udviklingshæmning. Kunstnerne arbejder med billedkunst i bred forstand, eksempelvis 

tegning, maleri, grafik og skulptur. Værkerne udstilles, med salg for øje, på institutioner og 

virksomheder samt i Galleributik UNIK. 

 

Pladsantal 

Karavana har ikke et fast normeret pladstal, men giver tilbud til godt 30 brugere. 

 

Personalesammensætning 

Socialpædagoger, musiklærer, værkstedsassistent og forskellige gæstelærere.  

 

Lovgrundlag 

Tilbuddet er etableret efter Servicelovens § 104 om aktivitets-og samværstilbud til voksne 

med udviklingshæmning.  
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Aktivitetscentret Abildhus 
Abildgade 23,  

8200 Aarhus N 

Telefon 87 13 25 10 

 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning og behov for pædagogisk støtte og omsorg i dagligdagen. 

 

Profil 

Aktivitetscentret ønsker at skabe en meningsfyldt og relevant hverdag for brugerne. Den 

pædagogiske indsats er helhedsorienteret med fokus på at fastholde og udvikle den enkelte 

brugers psykiske (sociale) og fysiske kompetencer. Aktivitetscentret tager både hensyn til 

den enkeltes behov og benytter de muligheder, som fællesskabet giver. Målet er, at 

brugerne opnår livsglæde og harmoni. Brugerne får både valgmuligheder og krav. Ved at 

have forventninger til brugerne styrkes den enkeltes opfattelse af, hvem han eller hun er. 

Hensigten er at give brugerne størst mulig indflydelse på eget liv. Det opnås blandt andet 

gennem et brugerråd, hvor brugerne deltager i beslutningerne. Aktivitetscentret tilbyder en 

række aktiviteter tilpasset den enkelte brugers behov.  

 

Pladsantal 

Aktivitetscentret giver tilbud til omkring 50 brugere. 

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale samt teknisk og administrativt personale.  

 

Lovgrundlag 

Lovgrundlaget for Aktivitetscenter Abildhus er Servicelovens § 104 om aktivitets- og 

samværstilbud til voksne med udviklingshæmning. 

  

 

Borgercenter Nord 
Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercentermidt@msb.aarhus.dk 
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Idrætscenter Aarhus 

Skejbyvej 29  

8240 Risskov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe 

IdrætsCenter Aarhus er et tilbud til voksne med udviklingshæmning med særlig interesse 

for at udvikle sig gennem idræt og bevægelsesaktiviteter. 

 

Profil 

IdrætsCenter Aarhus er et idræts- og sundhedscenter, der tilbyder en bred vifte af 

aktiviteter med kropslig udfoldelse, såsom hockey, afspænding, friluftsaktiviteter, fitness, 

fodbold, badminton, floorball, dans/bevægelse, boldspil, lege/aktiviteter, musik, gåture, 

boccia samt undervisning i forhold til anatomi, kost m.m. 

 

IdrætsCenter Aarhus' målsætning er at skabe fysisk og psykisk udvikling for hver enkelt 

borger, samt medindflydelse på egen hverdag, med særligt fokus på kropsforståelse og 

personlig udvikling. 

 

Pladsantal 

IdrætsCentret giver tilbud til omkring 55 borgere. 

  

Personale sammensætning 

Pædagogisk samt idrætspædagogisk uddannet personale. 

 

Lovgrundlag 

Lovgrundlaget for IdrætsCentret er Servicelovens § 104 om aktivitets-og samværstilbud til 

voksne med udviklingshæmning. 

  

  

Borgercenter Nord 
Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 
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Klub Nord 

Sdr. Allé 33  

8000 Aarhus C 

Telefon 87 40 26 00 

 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning som har behov for socialt samvær i trygge rammer i 

fritiden. 

 

Profil 

Klub Nord er et samværstilbud, hvor voksne med udviklingshæmning kan møde ligestillede. 

Klubben understøtter de voksne i at styrke deres sociale netværk og giver mulighed, for at 

de voksne trygt kan ”gå i byen” og møde vennerne. Det er medlemmerne af 

samværstilbuddet og medarbejderne, der i fællesskab danner rammen for hygge, socialt 

samvær og eventuelle arrangementer. 

 

Det er muligt at købe et måltid varm mad. Klubben er alkoholfri. 

 

Klub Nord er åben tirsdag og torsdag mellem kl. 16.00 og 21.00 samt én søndag om 

måneden. 

 

Pladstal 

Samværstilbuddet er et åbent tilbud uden fast normeret pladstal. 

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale. 

 

Lovgrundlag 

Samværstilbuddet er etableret efter Servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud. 

 

 

  

 

Borgercenter Nord 
Borgercenterchef Karin Vibeke Juul Pedersen 

Mailadresse: Borgercenternord@msb.aarhus.dk 
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Selvejende institution Stefanshjemmet 

med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. 

 

Stefanshjemmet 

Carl Nielsens Vej 2, 

8000 Aarhus C 

Telefon 87 33 19 00 

Forstander: Erik Morten Jensen 

www.stefanshjemmet.dk 

 

Målgruppe 

Stefanshjemmets målgruppe er voksne med erhvervet hjerneskade og fysisk handicap med 

betydeligt behov for pædagogisk støtte samt pleje og omsorg i hverdagen. 

 

Profil 

Stefanshjemmet er et socialpædagogisk botilbud og aktivitetscenter for voksne med 

handicap. Brugerne har behov for livslang støtte til at leve "det hele liv", udvikle 

kompetencer og livskvalitet, samt få hverdagen til at hænge sammen og give mening.  

 

Stefanshjemmets socialpædagogiske arbejde er baseret på, at den enkelte bruger får størst 

mulig indflydelse og selvbestemmelse. Støtten gives som råd, vejledning og praktisk 

bistand ud fra den enkeltes individuelle ønsker og behov. Stefanshjemmets værdier er 

åbenhed, respekt, tillid, ansvar, engagement og troværdighed.  

 

I de enkelte beboeres handleplan (i henhold til § 141 i Serviceloven) fastsættes mål for den 

pædagogiske indsats. Det overordnede mål er at tilgodese beboernes ønsker og behov 

således, at den enkelte beboers livskvalitet øges. 

 

Antal boliger og pladser på aktivitetscentret 

Stefanshjemmet består af 44 moderne toværelses lejligheder fordelt på 4 afdelinger.   

Stefanshjemmets aktivitetscenter giver tilbud til 60-65 brugere. 

 

Personalesammensætning 

Pædagoger, terapeuter, social- og sundhedsassistenter, samt teknisk og administrativt 

personale. Endvidere er Stefanshjemmet praktiksted for pædagogstuderende. 

 

Lovgrundlag 

Stefanshjemmet er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aarhus 

Kommune. Botilbuddet er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives 

efter § 85 i Serviceloven. Aktivitetscentret er etableret efter Servicelovens § 104 

vedrørende aktivitets- og samværstilbud. 
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Selvejende institution Solbakken 

med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. 

 

 

Bofællesskabet Egebæksvej 
Egebæksvej 34, 

8270 Højbjerg 

Telefon 20 78 67 31 

Forstander: Flemming Lehm 

www.solbakkensnet.dk  

 

  

Målgruppe 

Bofællesskabet Egebæksvej henvender sig til voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk 

funktionsevne samt senhjerneskade, som har behov for praktisk og pædagogisk støtte.  

 

Profil 

Bofællesskabet Egebæksvej hører under Solbakken, som er en selvejende institution under 

Jysk Børneforsorg/Fredehjem med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. 

 

Bofællesskabet Egebæk lægger vægt på, gennem personlig og praktisk hjælp samt støtte 

og vejledning, at udnytte borgerens ressourcer bedst muligt, så borgeren opnår så 

selvstændig og tilfredsstillende tilværelse som muligt. Bofællesskabet har døgndækning 

med vågen nattevagt. 

 

Bofællesskabet Egebæksvej har fokus på brugerindflydelse. Derfor forventes det, at 

beboerne deltager i husmøder, hvor der gives gensidige informationer og indgås aftaler 

omkring fælles madordning, fælles arrangementer, udendørsarealer mv. Ved ansættelse af 

nye medarbejdere har beboere altid en repræsentant i ansættelsesudvalget, og har 

indflydelse på valget af ny medarbejder.  

 

Solbakken udgiver fire gange årligt et nyhedsbrev, hvor beboerne har mulighed for at 

komme med indlæg om idéer, synspunkter og oplevelser.  

 

Antal boliger 

Bofællesskabet består af 12 boliger med stort værelse og eget bad. Der er fællesrum, fælles 

køkken, vaskeri mv. 

 

Lovgrundlag 

Bofællesskabet Egebæksvej er en selvejende institution med driftsoverenskomst med 

Aarhus Kommune. Bofællesskabet Egebæksvej er opført efter § 105 i lov om almene 

boliger. Bostøtten gives efter Servicelovens § 85. 
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Selvejende institution Solbakken 
med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.  

 

Bofællesskaberne: Karetmagertoften og Absalonsgade 

Forstander Flemming Lehm 

www.solbakkensnet.dk  

 

  Karetmagertoften 

  Karetmagertoften, 54 A,  

  8270 Højbjerg 

  Tlf. nr. 86 29 68 53 

  Absalonsgade 

  Absalonsgade 30 A - F,  

  8000 Aarhus C 

  Tlf. nr. 86 76 36 93 

Målgruppe 

Voksne med nedsat fysisk funktionsevne, der tillige kan have kognitive dysfunktioner som 

følge af ulykke eller sygdom. 

 

Profil 

De pædagogiske metoder tager udgangspunkt i et grundlæggende menneskesyn om 

ligeværd, som udmøntes i elementer fra empowerment-teorier (rum til og mulighed for at få 

indflydelse på egen livssituation), herunder principper om selvforvaltning og 

selvbestemmelse. Bofællesskaberne yder støtte og vejledning til udvikling af den enkelte 

beboers fysiske, psykiske og sociale ressourcer med henblik på at sikre en så selvstændig 

tilværelse som muligt. I de enkelte beboeres handleplan (i henhold til § 141 i Serviceloven) 

fastsættes mål for den pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger 

15 lejligheder fordelt på adresserne: Karetmagertoften i Højbjerg samt Absalonsgade i 

Aarhus C. Karetmagertoften rummer 10 toværelses rækkehuse med egen indgang og en 

lille have. Absalonsgade består af 5 toværelses lejligheder med egen indgang. 

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale samt teknisk og administrativt personale. 

 

Lovgrundlag 

Bofællesskaberne er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter § 

85 i Serviceloven. 
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Selvejende institution Solbakken 
med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.  

 

Bofællesskabet Birkelunden 

Hejredalsvej 142 F, 

8220 Brabrand 

Tlf.nr. 4185 8763 / 5157 5619 

Forstander: Flemming Lehm 

Afdelingsleder: Palle Brix 

www.solbakkensnet.dk  

  

Målgruppe 

Bofællesskabet Birkelunden henvender sig til voksne med betydelige og varige fysiske og 

psykiske funktionsnedsættelser. Alle beboere har i varierende omfang brug for støtte og 

vejledning til personlige og praktiske opgaver i dagligdagen samt guidning i det sociale 

samvær med andre mennesker.  

 

Profil 

Bofællesskabet Birkelunden hører under Solbakken, som er en selvejende institution under 

Jysk Børneforsorg/Fredehjem med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. 

 

Bofællesskabet Birkelunden lægger vægt på, gennem personlig og praktisk hjælp samt 

støtte og vejledning, at udnytte borgerens ressourcer bedst muligt, så borgeren opnår så 

selvstændig og tilfredsstillende tilværelse som muligt. Bofællesskabet har døgndækning 

med vågen nattevagt. 

 

Bofællesskabet Birkelunden har fokus på brugerindflydelse. Derfor forventes det, at 

beboerne deltager i husmøder, hvor der gives gensidige informationer og indgås aftaler 

omkring fælles madordning, fælles arrangementer, udendørsarealer mv.  

 

Alle beboere er afsted i dagtimerne, hvor de har deres hverdag på de forskellige 

aktivitetscentre eller STU-tilbud. Om eftermiddagen deltager beboerne efter eget ønske i 

forskellige aktiviteter som f. eks. ridning, massage, fysioterapi, svømning, gåture i området. 

Flere nyder at slappe af i deres egen lejlighed efter skole eller arbejde. 

 

Solbakken udgiver fire gange årligt et nyhedsbrev, hvor beboerne har mulighed for at 

komme med indlæg om idéer, synspunkter og oplevelser.  
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Antal boliger 

Bofællesskabet består af 12 boliger indrettet som en mindre toværelses lejlighed med stue 

med et lille tekøkken, soveværelse og badeværelse med plads til vaskesøjle. Alle lejligheder 

har hoveddør ud til bofællesskabets fællesarealer, som er inddelt i 3 huse bestående af 4 

lejligheder og et fælles spise- og opholdsrum. Alle lejligheder har udgang til en mindre 

terrasse. 

 

Lovgrundlag 

Bofællesskabet Birkelunden er opført efter § 105 i Lov om almene boliger. Bostøtten gives 

efter Servicelovens § 85. 
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Selvejende institution Solbakken  
med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.  

 

 

Dagtilbuddet KopiTryk/Solbakken  

Engtoften 5,  

8260 Viby 

Tlf. nr. 87 44 11 79 

Forstander Flemming Lehm 

www.solbakkensnet.dk 

 

 

Målgruppe 

Voksne med fysiske funktionsnedsættelser. 

 

Profil 

KopiTryk udarbejder tryksager, foreningsblade, sange, adresser på labels mm. Desuden 

leveres kopiservice, kuvertering, pakkearbejde og lignende. Arbejdet udføres med moderne 

teknologi i en god og konkurrencedygtig kvalitet til interne og eksterne kunder. 

 

Brugerne skriver enten selvstændigt eller efter manuskript på computere, kopierer, samler, 

falser, hæfter og arbejder evt. med billedbehandling og layout efter eget ønske. Solbakkens 

medarbejdere redigerer, læser korrektur, opsætter og trykker, samt tilrettelægger arbejdet 

i samarbejde med brugerne. 

 

Formålet med KopiTryk er at støtte den enkelte brugers fysiske, psykiske og sociale 

udvikling. I KopiTryk indgår brugeren i et overskueligt arbejdsfællesskab, hvor brugerne 

respekterer hinandens forskelligheder, og hvor fleksibilitet, samarbejdsevne og 

hjælpsomhed vægtes højt. 

 

Pladstal 

KopiTryk giver beskæftigelse til 9 personer med nedsat fysisk funktionsevne. 

 

Personalesammensætning 

I KopiTryk er der ansat 2 værkstedsassistenter til at støtte og vejlede om brugernes 

arbejdsopgaver. 

 

Lovgrundlag  

KopiTryk er etableret efter § 103 i Serviceloven om aktivitets- og samværstilbud. 
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Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen 
Forstander: Flemming Lehm 

Afdelingsleder: Palle Brix 

www.solbakkensnet.dk  

 

Birkebo    Birkedalen     

Hejredalsvej 146  Hejredalsvej 142 

8220 Brabrand  8220 Brabrand 

Tlf.nr. 87133323  Tlf.nr. 87133327 

  

Målgruppe 

Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen henvender sig til voksne med betydelige og varige 

fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Alle beboere har i varierende omfang brug for 

støtte og vejledning til personlige og praktiske opgaver i dagligdagen samt guidning i det 

sociale samvær med andre mennesker.  

 

Profil 

Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen under Solbakken, som er en selvejende institution 

under Jysk Børneforsorg/Fredehjem med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. 

 

Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen lægger vægt på, gennem personlig og praktisk 

hjælp samt støtte og vejledning, at udnytte borgerens ressourcer bedst muligt, så borgeren 

opnår så selvstændig og tilfredsstillende tilværelse som muligt. Bofællesskabet Birkedalen 

har døgndækning med vågen nattevagt. Bofællesskabet Birkebo har tilkalde nattevagt samt 

rundering om natten. 

 

Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen har fokus på brugerindflydelse. Derfor forventes 

det, at beboerne deltager i husmøder, hvor der gives gensidige informationer og indgås 

aftaler omkring fælles madordning, fælles arrangementer, udendørsarealer mv.  

 

Alle beboere er afsted i dagtimerne, hvor de har deres hverdag på de forskellige 

aktivitetscentre. Om eftermiddagen deltager beboerne efter eget ønske i forskellige 

aktiviteter som f.eks. ridning, massage, fysioterapi, svømning, gåture i området. Flere 

nyder at slappe af i deres egen lejlighed efter skole eller arbejde. 

 

Solbakken udgiver fire gange årligt et nyhedsbrev, hvor beboerne har mulighed for at 

komme med indlæg om idéer, synspunkter og oplevelser.  

 

 

 

 
Selvejende institution Solbakken  

med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. 

 



27 

 

Antal boliger 

Bofællesskabet Birkebo består af 10 boliger indrettet som en mindre etværelses lejlighed. 

Bofællesskabet Birkedalen består af 12 boliger indrettet som toværelses lejligheder. Alle 

lejligheder har hoveddør ud til bofællesskabets fællesarealer og fælles spise- og 

opholdsrum.  

 

Lovgrundlag 

Bofællesskaberne Birkebo og Birkedalen er opført efter § 105 i Lov om almene boliger. 

Bostøtten gives efter Servicelovens § 85. 
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Borgercenter Syd 

Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 

 

Bo- og aktivitetstilbud 

 

Bofællesskabet Mårslet 

Ved Kirken 15, 17, 19 og 23 

8320 Mårslet 

Telefon 41 87 47 58/41 87 45 53  

 

 

 

 

 

Målgruppe 

Målgruppen er voksne med udviklingshæmning, der har et betydelig og varigt behov for 

pædagogisk støtte og omsorg. 

 

Profil 

I Bofællesskabet tilstræbes det at skabe et hjemligt og omsorgsfuldt miljø, hvor den enkelte 

beboers tarv og behov varetages. Borgerne udfordres gennem oplevelser og planlagte 

pædagogiske forløb, hvorved der skabes mulighed for fysisk, psykisk og social udvikling. 

Igennem tolerance for beboernes forskelligheder giver boformen den enkelte ret til at leve 

sit liv på egne præmisser i respekt for fællesskabet. I de enkelte beboeres handleplan (i 

henhold til § 141 i Serviceloven) fastsættes mål for den pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger 

Bofællesskabet består af fire selvstændige huse. Ligeledes er der et aktivitet- og fælleshus. 

I fælleshuset findes i produktionskøkken, hvorfra maden tilberedes. Bofællesskabet består 

af 28 toværelses lejligheder, heraf to aflastningsboliger.  

 

Personalesammensætning  

Personalet består af pædagogisk uddannet personale, social- og sundhedsassistenter, 

ergoterapeuter, en kok og øvrigt servicepersonale. Bofællesskabet har tilknyttet to vågne 

nattevagter. 

 

Lovgrundlag 

Bofællesskabet er er opført efter § 105 i Lov om almene boliger. Bostøtten gives efter 

Servicelovens §§ 83 og 85. 
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Borgercenter Syd 

Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 

 

 

Aktivitets- og fælleshus Mårslet  

Ved Kirken 21 

8320 Mårslet 

Tlf. 41 87 47 58/41 87 45 53 

 

 

 

 

Målgruppe 

Målgruppen er voksne med udviklingshæmning med betydeligt og varigt behov for 

pædagogisk støtte og omsorg. Aktivitetscentrets brugere er fortrinsvis borgere fra 

bofællesskabet, og brugere som bor hjemme ved deres forældre. 

 

Profil 

I aktivitetscentret prioriteres det at skabe et udviklingsstimulerende miljø, hvor nærvær og 

glæde er en vigtig del af dagligdagen. Med udgangspunkt i borgerens udviklingsniveau er 

basal tryghed og omsorg grundlaget for den pædagogiske praksis. 

 

Aktivitetscentret giver udfordringer og oplevelser, der er individuelt tilpassede. Formålet er 

at sikre brugerne størst mulig indflydelse på eget liv gennem brugerindflydelse og 

brugerinddragelse. 

 

Aktivitetscentret stimulerer brugernes fysiske og psykiske velvære gennem nærvær og 

berøring. Centrale værdier i aktivitetscentret er tryghed, tillid, overskuelighed, livsglæde og 

udvikling. 

 

Pladser på aktivitetscentret 

Aktivitetscentret har 28 pladser.  

 

Personalesammensætning  

Pædagogisk uddannet personale. 

 

Lovgrundlag 

Aktivitetstilbuddet er etableret efter § 104 i serviceloven om aktivitets- og samværstilbud. 
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Borgercenter Syd 

Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 

 

 

Bofællesskabet Majvænget 

Nygårdsvej 43 og 91 - 93,  

8270 Højbjerg 

Telefon 51 83 73 14 

 

 

 

 

 

Målgruppe 

Majvænget er opdelt i tre huse, som ligger på Nygårdsvej 43, 91 og 93. Målgruppen er 

voksne med udviklingshæmning og psykiatriske tillægsdiagnoser. 

 

Profil 

Majvænget lægger vægt på, at beboerne får mulighed for at leve så selvstændigt et liv som 

muligt med afsæt i målene formuleret i §141 handleplanen (Serviceloven) og den enkelte 

beboers ønsker og behov.  

 

Med udgangspunkt i beboernes individuelle ressourcer tilrettelægges en hverdag med fokus 

på fællesskabet i husene og hverdagslivet. Beboerne benytter i udgangspunktet skole eller 

aktivitetstilbud i dagtimerne, alt efter ressourcer og livsfase. Majvænget arbejder på at 

samarbejde med pårørende, aktivitetstilbud og andre, som beboerne har kontakt til.  

 

Antal boliger 

På Majvænget 91-93 er der 16 toværelseslejligheder med adgang til fælles have.  

På Majvænget 43 er der 6 toværelseslejligheder med adgang til fælles have. 

 

Personalesammensætning 

Personalet består primært af socialpædagoger, og Majvænget har tilknyttet en vågen 

nattevagt. 

 

Lovgrundlag 

Majvænget er opført efter § 105 i lov om almene boliger. Bostøtten gives efter § 85 i 

Serviceloven. 
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Borgercenter Syd 
Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 

 

 

  Bofællesskabet Stenhøj 
  Byvej 63  

  8330 Beder 

  Telefon 41876664 

 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning der har behov for pædagogisk støtte i hverdagen. 

 

Profil 

Bofællesskabet består af toværelses boliger med et fælleshus beliggende i umiddelbar 

nærhed til boligerne. Fælleshuset rummer et stort opholdsrum med stue og køkkenalrum.   

 

Stenhøj vil støtte beboerne i at leve et så selvstændigt liv som muligt. Med udgangspunkt i 

beboernes individuelle behov og ressourcer tilrettelægges en hverdag præget af tryghed, 

nærhed, udfordringer og oplevelser. Det sociale liv mellem beboerne søges tilgodeset ved 

hjælp af mange forskelligartede aktiviteter. Alle beboere benytter skole eller aktivitetstilbud 

i dagtimerne.  

 

Formålet er at styrke den enkeltes færdigheder, så hver enkelt beboer i stigende grad får et 

selvstændigt fungerende liv, på såvel det praktiske som det personlige plan, i forhold til 

både familie og venner. I de enkelte beboeres delhandleplan (i henhold til § 141 i 

Serviceloven) fastsættes mål for den pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger 

Stenhøj rummer 18 toværelses boliger, der hver er på 60 m2 inklusiv en andel af 

fællesarealet.   

 

Personalesammensætning 

Personalet består af pædagogisk uddannet personale. Der er personaledækning kl. 14-20 på 

hverdage og kl. 10-18 om lørdagen. Der er ikke tilknyttet nattevagt på stedet. 

 

Lovgrundlag 

Stenhøj er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter § 85 i 

Serviceloven. 
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Borgercenter Syd 

Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 

 

 
 

Bofællesskabet Annehuse 
Fløjstrupvej 42  

8340 Malling 

Telefon 86 93 24 33 

 

 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning der har varieret behov for pædagogisk støtte og omsorg i 

hverdagen. 

 

Profil 

Annehuse støtter beboerne i at leve et så selvstændigt liv som muligt. Med udgangspunkt i 

beboernes individuelle behov og ressourcer tilrettelægges en hverdag præget af tryghed, 

nærhed, udfordringer og oplevelser. Det sociale liv mellem beboerne søges tilgodeset ved 

hjælp at forskellige aktiviteter. Bofællesskabets eget køkken tilbyder en fleksibel 

madordning med vægt på sund mad.  

 

Annehuse arbejder på at have et udbygget et tæt samarbejde med forældre og pårørende i 

det omfang, beboeren ønsker det. I de enkelte beboeres delhandleplan (i henhold til § 141 i 

Serviceloven) fastsættes mål for den pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger 

Annehuse er et bofællesskab med 16 toværelses boliger, der hver er på 65 m2 inklusiv en 

andel af fælleslokalerne (køkken, stue og opholdsrum). 

 

Personalesammensætning 

Annehuses personale består af pædagogisk uddannet personale. Annehuse har tilknyttet 

vågen nattevagt både i weekenden og på hverdage.  

 

Lovgrundlag 

Annehuse er opført efter § § 105 stk. 2 i lov om almene plejeboliger. Beboerne modtager 

pædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.  
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 Bofællesskabet Kolt 

 Bavnebakken 117 

 8361 Hasselager 

 Telefon 86 28 73 92 

 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning og behov for pædagogisk støtte i hverdagen. 

 

Profil 

Bofællesskabet Kolt arbejder ud fra Aarhus Kommunes grundlæggende værdier: 

troværdighed, respekt og engagement. Den pædagogiske indsats er helhedsorienteret og 

lægger vægt på at styrke beboernes sociale kompetencer. Bofællesskabet tilstræber at 

fremme beboernes selvrespekt og øge deres selvstændighed. Bofællesskabet arbejder 

yderligere med at styrke beboernes indbyrdes relationer og sociale netværk. Beboerne 

modtager støtte tilpasset den enkelte beboers ønsker og behov. I de enkelte beboeres 

handleplaner (i henhold til § 141 i Serviceloven) fastsættes mål for den pædagogiske 

indsats. Bofællesskabet arbejder ud fra principperne om mindst mulig indgriben i beboerens 

liv samt at finde en god balance imellem pædagogisk støtte og selvstændighed. 

 

Antal boliger 

Bofællesskabet består af 6 huse med 2 boliger i hvert hus. Boligerne består af stue og 

køkken i ét, værelse, toilet og gang. Herudover er der et fælleshus på 100 m2 med blandt 

andet fællesstue og køkken. 

 

Personalesammensætning 

Personalet er pædagogisk uddannet. Personaledækningen på hverdage er fra kl. 9.00 til kl. 

19.30. Lørdage fra kl. 9.00 til kl. 14.00. Søndag fra kl. 14.00 til kl. 21.30. Ved særlige 

arrangementer eller akut behov tilpasses arbejdstiden efter det aktuelle behov. Kolt har 

ikke tilknyttet nattevagt. 

 

Lovgrundlag 

Bofællesskabet Kolt er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter 

§ 85 i Serviceloven.   

 
Borgercenter Syd 

Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 
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Borgercenter Syd 
Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 

 

 

Bocenter Tranbjerg 

Trankærgårdsvej 108,  

8310 Tranbjerg 

Telefon 87 39 24 30 

 

 

 

Målgruppe 

Målgruppen er voksne med udviklingshæmning og betydeligt og varigt behov for 

pædagogisk støtte og omsorg. Hus 4 giver tilbud til borgere, der ligeledes har et omfattende 

behov for at blive skærmet. 

 

Profil 

Bocenter Tranbjerg tilbyder pædagogisk støtte og vejledning samt pleje og omsorg. 

Tilbuddet giver hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver samt hjælp til at 

vedligeholde og udvikle fysiske og psykiske kompetencer. Tilbuddets pædagogiske metoder 

tilpasses og udvikles, ud fra den enkelte beboers ønsker og behov. Den pædagogiske 

indsats skal styrke den enkelte beboers selvværd og aktive deltagelse i lokalsamfundet.  

 

Tilbuddet har som værdigrundlag, at alle mennesker har kompetencer og ressourcer, som 

udvikles i et gensidigt respektfuldt samspil med omgivelserne.  Botilbuddet udarbejder, i 

samarbejde med de enkelte beboere delhandleplaner (i henhold til § 141 i Serviceloven). I 

delhandleplanerne fastsættes mål for den pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger 

Hus 2 rummer 6 boformsboliger og Hus 4 rummer 4 boformsboliger. Bofællesskabet (Hus 3 

og 5) rummer 14 boliger heraf én aflastningsplads. 

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut, 

socialrådgiver, ernæringsassistent. Der er tilknyttet tre vågne nattevagter. 

 

Lovgrundlag 

Hus 2 og 4 er etableret efter § 108 i Serviceloven om boformer til voksne med 

udviklingshæmning. Aflastningsboligen er etableret efter § 107 i Serviceloven om 

midlertidig botilbud. Bocenter Tranbjerg er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. I 

bofællesskabet ydes socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 85.  
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Bofællesskabet Hasselager 

Skovhøj 1 E,  

8361 Hasselager 

Telefon 86 11 41 99 

 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning og behov for pædagogisk støtte i hverdagen. 

 

Profil  

Bofællesskabet er for voksne med udviklingshæmning, der har brug for pædagogisk støtte i 

hverdagen. Det er uden døgndækning. 

Der ydes bostøtte med vejledning og guidning til beboerne, hvor det primære formål er at 

gøre beboerne så selvhjulpne som muligt. Beboerne får vejledning til økonomi, husførelse, 

indkøb mv. med henblik på at styrke selvstændigheden. 

Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er, at indsatsen inddrager borgernes 

ressourcer, og at medarbejderne er aktiverende med henblik på at understøtte den enkelte 

borgers mestring af eget liv. 

Det sociale liv i fælleshuset beboerne imellem vægtes højt. Personalet tilbyder støtte til at 

bevare og vedligeholde sociale relationer. Beboerne guides til at lave fælles mad én gang 

ugentlig, ligesom borgerne støttes til at spise sammen i grupper. Der foregår bostøtte i 

grupper, som en del af det sociale liv.  

 

For at styrke medindflydelsen og livsmestring afholdes der beboermøder. Der er oprettet et 

beboerråd i bofællesskabet. 

Det konkrete indhold i den daglige og langsigtede pædagogiske plan fremgår af borgernes 

individuelle handleplan, som udarbejdes i et samarbejde mellem borgeren, sagsbehandleren 

og det pædagogiske personale. 

 

Antal boliger 

Bofællesskabet består af rækkehuse i et plan med 4 lejligheder på 74 m2 og 18 lejligheder 

på 64 m2 inklusiv fællesarealer. Lejlighederne har køkken og stue i ét, bad, entré samt et 

værelse. Fælleshuset består af et køkken, to stuer, et vaskeri, et værelse og servicelokaler 

til personalet. 

 

 

Borgercenter Syd 
Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse:  Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 
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Personalesammensætning 

Personalet består af pædagogisk uddannet personale. Personaledækningen er fra mandag til 

torsdag fra kl. 8.30 til kl. 21.30. Fra fredag til søndag er der personaledækning fra kl. 9.00 

til kl.16.00. Der er ikke personaledækning på helligdage. Ved særlige arrangementer eller 

akut behov tilpasses arbejdstiden. Tilbuddet har ikke tilknyttet en nattevagt. 

 

Lovgrundlag 

Hasselager er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter § 85 i 

Serviceloven. 
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Bofællesskabet Stautruphus 

 Stautrupvej 183 

 8260 Viby 

 Telefon 86 28 32 45 

 

 

Målgruppe 

Bofællesskabets målgruppe er voksne med udviklingshæmning, der har et individuelt behov 

for pædagogisk vejledning og støtte. 

 

Profil 

Bofællesskabet Stautruphus ønsker at samarbejde med beboerne om en tilværelse, der 

både byder på udfordring og udvikling samt tryghed og forudsigelighed. Stautruphus vil 

med afsæt i beboernes ret til med- og selvbestemmelse skabe rum for, at alle får mulighed 

for at udnytte og erfare eget potentiale. Vi arbejder med den anerkendende tilgang og med 

at sikre, at alle får mulighed for at være aktive borgere i samfundet. 

  

Stautruphus er i dialog med beboerne om de overordnede mål, der er for Bofællesskabet. I 

samspil med beboerne arbejder Stautruphus kreativt og innovativt med målene.  

Stautruphus ønsker, at beboerne oplever ejerskab og har indflydelse på det fælles liv, der 

er i Bofællesskabet. Beboerne deltager derfor i de praktiske opgaver, der er på Stautruphus.  

Den pædagogiske støtte er tilpasset den enkelte beboers ønsker og behov. I de enkelte 

beboeres delhandleplaner (i henhold til § 141 i Serviceloven) fastsættes individuelle mål for 

den pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger 

Bofællesskabet består af 21 lejligheder med tilknyttede fælleslokaler såsom fælles stue og 

opholdsrum. Bofællesskabet er opført i 1994. 

  

Personalesammensætning 

Personalet består af pædagoger, en ergoterapeut samt sundhedsuddannet personale og en 

ernæringsassistent. Stautruphus har tilknyttet en vågen nattevagt.  

 

Lovgrundlag 

Stautruphus er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter § 85 i 

Serviceloven.  

 
Borgercenter Syd 

Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse:  Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 
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Borgercenter Syd 
Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 

 

 

 

 

 

Bofællesskabet Søstjernen 
Bispevænget 14, Stautrup,  

8260 Viby 

Telefon 87 13 26 75 

 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning der har behov for pædagogisk støtte og vejledning til at få 

struktur i hverdagen, indgå i sociale relationer og opretholde/udvikle sociale netværk. 

Beboerne er fysisk mobile og næsten alle klarer selvstændigt transporten til og fra arbejde 

med offentlig befordring. 

 

Profil 

Bofællesskabets overordnede opgave er at styrke de enkelte beboeres selverkendelse, 

selvforståelse og sociale kompetencer. Målet er at styrke den enkelte beboeres selvværd og 

livskvalitet. Herved understøttes den enkelte beboeres sociale relationer (venskaber og 

kontakt til pårørende). Beboerne modtager støtte tilpasset den enkelte beboers ønsker og 

behov. I de enkelte beboeres delhandleplan (i henhold til § 141 i Serviceloven) fastsættes 

mål for den pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger 

Bofællesskabet rummer 14 boliger med tilknyttede fælleslokaler/faciliteter. 

 

Personalesammensætning 

Personalet består af pædagogisk uddannet personale. Bofællesskabet har personaledækning 

fra kl. 07.00 til 21.30 på hverdage samt fra kl. 10.00 til 20.00 lørdag og kl.10.00 til 21.00 

søndag. Botilbuddet har ikke tilknyttet nattevagt.  

 

Lovgrundlag 

Bofællesskabet er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter § 85 

i Serviceloven. 
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Bo - og arbejdsfællesskabet Hvilstedhus 
Hvilstedvej 16  

8355 Solbjerg 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning og udfordrende adfærd. 

 

Profil 

Bo- og arbejdsstedet Hvilstedhus er indrettet i en tidligere skole bygget i 1909. 

Hovedbygningen danner rammen om boformen. Nogle af tilbygningerne, haven og en 

tilstødende større grund anvendes til beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud. 

Hvilstedhus’ opgaver er at støtte beboerne i at få et aktivt liv med vægt på 

selvbestemmelse og medbestemmelse. 

 

Den pædagogiske indsats tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte borger og 

eventuelt pårørende. Hvilstedhus ønsker at styrke beboernes sociale og faglige kompetencer 

inden for følgende hovedområder: 

 

➢ Sociale relationer og personlig udvikling 

➢ Medborgerskab - evne til selv- og medbestemmelse 

➢ Handicapforståelse og selvindsigt 

➢ Arbejdsrelaterede kompetencer 

 

I de enkelte beboeres delhandleplan (i henhold til § 141 i Serviceloven) fastsættes mål for 

den pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger 

Hvilstedhus består af 7 et-rums boliger. Der er fælles bad, hvor 2 beboere deles om et bad. 

Der er fælles køkken. Fælleshuset består af fælleskøkken, stue, vaskeri samt fælles bad. 

Alle beboere tilbydes beskæftigelse i internt arbejdstilbud. 

 

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale. Botilbuddet har nattevagt tilknyttet. 

 
Borgercenter Syd 

Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 
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Lovgrundlag 

Boformen er etableret efter § 108 i Serviceloven om boformer til voksne med 

udviklingshæmning. Aktivitetstilbuddet er etableret efter § 104 i Serviceloven om aktivitets- 

og samværstilbud til voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne. 
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Borgercenter Syd 
Borgercenterchef Jacob Thiesen 

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 

 

 

      Bofællesskabet Grundtvigsvej 10, 12 og 16 

       Grundtvigsvej 10-12 

       8260 Viby 

       Telefon 86 14 89 77 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning og eller udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. 

 

Profil 

Opgangsbofællesskabet tilbyder pædagogisk støtte i borgerens eget hjem. Vi har fokus på 

at støtte gode venskaber, naboskab og nærmiljø. Formålet er at understøtte den enkelte 

borgers livsbetingelser, livsmestring og livskvalitet ved i et nært samarbejde med den 

enkelte borger at finde de bedste løsninger ift. hverdags-, arbejds- og fritidslivets 

udfordringer. 

 

Den pædagogiske støtte kan således omfatte: 

➢ Individuel støtte i eget hjem 

➢ Støtte til økonomi 

➢ Hjælp til at kontakte f.eks. sagsbehandler, læge, psykiatri mv. 

➢ Støtte til praktiske opgaver 

➢ Støtte til etablering/vedligeholdelse af socialt netværk. 

➢ Støtte til at indgå i det sociale fællesskab i bofællesskabet. 

 

I de enkelte beboeres delhandleplan (i henhold til § 141 i Serviceloven) fastsættes mål for 

den pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger 

Tilbuddet har 24 lejligheder på 48-53 m2. I kælderen er der et fælleskøkken, spisestue og 

opholdsstue samt et vaskeri. 

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale. Tilbuddet har ikke tilknyttet nattevagt, og der er ikke 

personaledækning i weekender og på helligdage. 
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Lovgrundlag 

Bofællesskabet Grundtvigsvej er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger.  

Grundtvigsvej følger lejelovens almindelige regler. Bostøtten gives efter § 85 i Serviceloven.  
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Bofællesskabet Nagelsvej 

Nagelsvej 15, kld., 

8270 Højbjerg 

Telefon 86 27 64 15 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning og eller udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. 

 

Profil 

Nagelsvej tager udgangspunkt i principperne åbenhed, udvikling og respekt. 

Omdrejningspunktet for tilbuddet er den enkelte borgers livsmestring, hvor vi særligt 

tilbyder pædagogisk og praktisk støtte ift. at hjælpe borgerne med at udleve deres ønsker, 

håb og drømme for det gode liv. 

 

Den pædagogiske støtte kan således omfatte: 

➢ Individuel støtte i eget hjem 

➢ Støtte til økonomi 

➢ Hjælp til at kontakte f.eks. sagsbehandler, læge og psykiatri mv. 

➢ Støtte til praktiske opgaver 

➢ Støtte til etablering/vedligeholdelse af socialt netværk. 

➢ Støtte til at indgå i det sociale fællesskab i bofællesskabet. 

 

I de enkelte beboeres delhandleplan (i henhold til § 141 i Serviceloven) fastsættes mål for 

den pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger 

Bofællesskabet rummer 12 toværelseslejligheder med bad og spisekøkken.  

Fællesfacilliterne består af et opholdsrum, et fælleskøkken og et vaskeri.  

 

Personalesammensætning 

Personalet i bofællesskabet er pædagogisk uddannet. Tilbuddet har ikke tilknyttet en 

nattevagt, og der er ikke personaledækning i weekender og på helligdage. 

 

Lovgrundlag 

Bofællesskabet Nagelsvej er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives 

efter § 85 i Serviceloven. 

 

Borgercenter Syd 
Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 
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Borgercenter Syd 

Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 

 

 

Bofællesskabet Myrholmsvej  

Myrholmsvej 83 

8260 Viby 

Telefon 86 77 00 39 eller 86 77 00 13 

 

 

 

 

Målgruppe 

Bofællesskabets målgruppe er voksne med udviklingshæmning og en livstruende eller 

invaliderende overvægt samt personer med Prader Willis Syndrom. 

 

Profil 

Omdrejningspunktet for tilbuddet er den enkelte beboers livsmestring, hvor vi med 

udgangspunkt i beboerens fysiske, sociale og mentale sundhed særligt tilbyder pædagogisk 

støtte ift. at hjælpe beboeren til det bedst mulige liv. Den pædagogiske indsats er 

helhedsorienteret, og vi lægger vægt på at styrke beboernes kompetencer, så de kan leve 

et liv uden en invaliderende overvægt.  

 

Beboerne tilbydes individuel støtte og vejledning. Hver beboer har tilknyttet en 

kontaktpædagog. Beboer og kontaktpædagog har løbende samtaler, hvor der planlægges 

og gives støtte og vejledning. Botilbuddet lægger vægt på, at beboerne er en del af 

lokalsamfundet, og at de trygt kan begå sig uden for hjemmet. Botilbuddet udarbejder, i 

samarbejde med de enkelte beboere, individuelle delhandleplaner (i henhold til § 141 i 

Serviceloven). I handleplanen fastsættes mål for den pædagogiske indsats. 

 

Antal boliger 

Bofællesskabet består af 10 toværelsesboliger og et fælleshus. Boligerne består af en stue 

med køkken, soveværelse og badeværelse. Fælleslokalerne ligger i en anden bygning. 

  

Personalesammensætning 

Personalet består af pædagogisk og sundhedsfagligt uddannet personale samt en 

køkkenmedarbejder. Der er ikke tilknyttet nattevagt. 

 

Lovgrundlag 

Bofællesskabet Myrholmsvej er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten 

gives efter § 85 i Serviceloven. 
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Aktivitetscenter Bøgeskovgård  

Bøgeskov Høvej 5 

8260 Viby 

Telefon 87 33 15 33 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning samt et betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte i 

hverdagen.  

 

Profil 

Bøgeskovgård Aktivitetscenter ønsker at skabe et miljø og en kultur, hvor der er fokus på 

den enkelte brugers trivsel og udviklingsmuligheder. Bøgeskovgård skal være et sted, hvor 

brugerne oplever livskvalitet i hverdagen. På Bøgeskovgård er alle brugerne tilknyttet en 

basisgruppe, som er med til at give dem tryghed og struktur i hverdagen. 

 

Bøgeskovgård har følgende basisgrupper: Billedværksted, køkkenholdet, sansestormerne, 

naturholdet og aktivitetsgruppen. Brugerne mødes dagligt til morgensamling med sang, og 

der arrangeres løbende aktiviteter på tværs af basisgrupper. 

 

Pladsantal 

Bøgeskovgård giver tilbud til mellem 85-90 brugere. 

 

Personalesammensætning 

På Bøgeskovgård Aktivitetscenter er der ansat pædagoger, pædagogmedhjælpere, en 

køkkenassistent samt teknisk og administrativt personale. Bøgeskovgård Aktivitetscenter 

har åbent fra kl. 7.30 til kl. 15.30 på hverdage.  

 

Lovgrundlag 

Lovgrundlaget for Bøgeskovgård Aktivitetscenter er Servicelovens §§ 103 og 104 

vedrørende beskyttet beskæftigelse samt aktivitets-og samværstilbud for voksne med 

udviklingshæmning.   

 

 

  
Borgercenter Syd 

Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 
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Borgercenter Syd 

Borgercenterchef Jacob Thiesen 

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 

 

 

      Nordbyvænget 

       Stensagervej 50,  

       8260 Viby 

       Telefon 86 14 90 04 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med medfødte eller erhvervede fysiske handicap og kognitive vanskeligheder samt 

voksne med hjerneskade erhvervet efter sygdom eller ulykke.  

 

Profil 

På Nordbyvænget er det primære formål pleje og praktisk bistand, og der er fokus på en 

udbredt grad af selvhjulpenhed og selvstændighed. Beboeren skal selvstændigt eller med 

ekstern §85 bostøtte kunne varetage mange dagligdags gøremål.   

Sammenfattende er kerneydelsen:  

- individuel støtte i eget hjem med beboerens behov i fokus 

- koordinering af tværfaglig indsats mellem diverse samarbejdspartnere 

- understøttelse af beboerens aktive deltagelse og inklusion i samfundet.   

 

Antal boliger 

Nordbyvænget er fra 1979 og består af 22 selvstændige rækkehuse med egen stue, eget 

soveværelse, køkken og badeværelse. Der er lejemål på 2, 3 og 4 værelser, og der er et 

fælleshus, hvor det er muligt at samles til fælles arrangementer. Personalets vagtstue, 

kontorer og tekøkken er også i fælleshuset.  

Husene ligger i klynger, omkranset af græs og beplantning. Der forefindes cykelskure og  

p-pladser.  

 

Personalesammensætning 

Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter, pædagoger 

og teknisk personale. Der er døgnbemanding, dog begrænset i aftentimer, weekender og 

om natten, hvor der kun er én nattevagt. 

 

Lovgrundlag 

Nordbyvænget er beskyttede boliger og drives efter Servicelovens §192. Borgerne 

modtager pleje og praktisk bistand efter §83 i Serviceloven. 
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 Bofællesskabet Mallinglund 

 Fløjstrupvej 42,  

 8340 Malling 

 Telefon 29 20 42 10 

 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med fysiske handicap og kognitive vanskeligheder. Funktionsnedsættelsen er enten 

medfødt eller som følge af en ulykke eller sygdom. 

 

Profil  

Den pædagogiske indsats har som mål at give beboerne muligheder for at leve et så 

kompetent og selvstændigt liv som muligt med et stabilt socialt netværk. Medarbejderne 

lægger vægt på at have en åben dialog med beboeren, være lydhøre, stille krav til 

beboeren samt understøtte beboerens kompetencer. Personalet og den enkelte beboer 

udarbejder sammen en konkret delhandleplan efter Servicelovens § 141. Her beskrives 

beboerens ressourcer, ønsker og mål. Ud fra dette tilrettelægges den individuelle støtte. 

 

Sammenfattet er overskriften for kerneydelsen: 

➢ Individuel støtte i eget hjem med den enkeltes behov i fokus 

➢ Støtte til det sociale samvær beboerne imellem 

➢ Understøttelse af den enkelte beboers sociale relationer (netværk og pårørende) 

➢ Understøtte beboerens aktive deltagelse og inklusion i samfundet 

 

Antal boliger 

Bofællesskabet Mallinglund rummer 10 lejligheder med fælleshus. Lejlighederne er udstyret 

med ”smarthome” teknologi, der gør boligerne mere tilgængelige for borgere med handicap. 

 

Personalesammensætning 

Hjemmevejledere med uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller ergoterapeuter samt 

teknisk og administrativt personale. 

 

Lovgrundlag 

Mallinglund er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter § 85 i 

Serviceloven. 

 

Borgercenter Syd 
Borgercenterchef Jacob Thiesen  

Mailadresse: Borgercentersyd@msb.aarhus.dk 
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Bo- og aktivitetstilbud 

 

     Bofællesskabet Kilebo 

      Havkærparken 47-51,  

      8381 Tilst 

  Tlf. 41 86 98 01 / 28 88 90 36 

 

 

 

Målgruppe  

Voksne med autismespektrumsforstyrrelser og udviklingshæmning med betydeligt og varigt 

behov for pædagogisk støtte samt pleje og omsorg i hverdagen. 

 

Profil 

Kilebo er et specialiseret tilbud, som yder socialpædagogisk støtte og hjælp til udvikling og 

vedligeholdelse af færdigheder og sociale kompetencer samt praktisk hjælp, pleje og 

omsorg. Formålet med støtten er, at den enkelte borger bliver i stand til at leve et så 

selvstændigt liv som muligt i egen bolig, med størst mulig indflydelse på eget liv. 

 

Støtten gives med udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkelte borgers ønsker og 

behov. I de enkelte beboeres delhandleplan (i henhold til § 141 i serviceloven) fastsættes 

mål for den pædagogiske indsats. 

 

Antal pladser 

Kilebo er bygget i 2015 og består af 36 toværelses boliger med eget bad og for de flestes 

vedkommende eget tekøkken. Hver lejlighed har adgang til egen terrasse. Tilbuddet består 

af 7 huse, med tilknyttet opholdsrum, tv-stue og fælleskøkken. Der er udendørs 

opholdsarealer, cykelskure og parkeringsplads. Kilebo er nabo til aktivitetstilbuddet 

Kileparken, som bl.a. råder over en bålhytte samt et større grønt område med en 

motorikbane. Kilebo består af 36 boliger, hvoraf 12 er specialpladser. 

 

Personalesammensætning 

Personalet består hovedsageligt af socialpædagogisk uddannede medarbejdere med 

specialviden inden for autisme og udviklingshæmning. Tilbuddet får tilknyttet nattevagt. 

 

Lovgrundlag 

Kilebo er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter §§ 83 og 85 i 

Serviceloven.  

Borgercenter Vest 

Borgercenterchef Bente Østrup Brøgger 

Mailadresse: Borgercentervest@msb.aarhus.dk 
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Borgercenter Vest 
Borgercenterchef Bente Østrup Brøgger 

Mailadresse: Borgercentervest@msb.aarhus.dk 

 

 

        Botilbuddet Tingagergården 

          Tilst Skolevej 17 

          8381 Tilst 

 

 

 

 

Målgruppe 

Målgruppen er voksne med autismespektrumsforstyrrelser, der har behov for et individuelt 

og helhedsorienteret botilbud.   

 

Profil 

Tingagergården er et eksisterende botilbud, der er renoveret, ombygget og udvidet med 

nye boliger. Tingagergården er beliggende i Tilst med gåafstand til blandt andet flere 

indkøbsmuligheder og restaurationer. Der er kort afstand til grønne områder og gode 

busforbindelser til Aarhus C. 

 

Tingagergården yder socialpædagogisk støtte og hjælp til udvikling af borgernes 

kompetencer. Formålet med indsatsen er at støtte den enkelte borger i at leve et så 

selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt med fokus på socialt samvær og 

medborgerskab. 

 

Støtten gives med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. I de enkelte 

borgeres handleplaner (i henhold til § 141 i serviceloven) fastsættes mål for den 

pædagogiske indsats. 

 

Antal pladser 

Tingagergårdens bygninger er nyrenoveret og udbygget i 2016, og de rummer nu 14 to-

rumsboliger og 9 et-rumsboliger. Der er fælles aktivitetsrum, køkken og tv-stue for 

borgerne. Samtlige boliger ligger i stueplan med adgang til grønne områder. 

 

Lovgrundlag 

Tingagergården rummer 14 boliger opført efter § 105 i Lov om Almene plejeboliger. 

Bostøtten gives efter § 85 i Serviceloven. Herudover er 9 boliger opført efter Servicelovens 

§ 107 om midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for en 

midlertidig bolig. 
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Borgercenter Vest 
Borgercenterchef Bente Østrup Brøgger 

Mailadresse: Borgercentervest@msb.aarhus.dk 

 

 

Bofællesskabet Vintervej 

 Vintervej 96  

 8210 Aarhus Nord 

 Telefon: 41856108 / 41858872 

 

 

 

Målgruppe 

Ældre borgere med udviklingshæmning og aldersrelaterede udfordringer f.eks. fysiske 

udfordringer, demens. 

 

Profil 

Bofællesskabet Vintervej er et specialtilbud til ældre borgere med udviklingshæmning, der 

har vedvarende behov for støtte. Bofællesskabet er bygget specifikt til målgruppen og blev 

indviet 1. april 2015. 

Den faglige tilgang er ressourcefokuseret og bygger på metoderne, der er oplistet i Fælles 

Faglig Fundament for Voksne Job og Handicap. Derudover arbejdes der efter EDEN`s 

principper, der handler om at eliminere ensomhed, hjælpeløshed og kedsomhed. 

 

Antal pladser 

Bofællesskabet består af 36 toværelses boliger, der indeholder stue, soveværelse og 

tekøkken. Lejlighederne er fordelt på 5 grupper, der har fælles køkken, spise- og 

dagligstue. Herudover er der et fælles lokale, ”Aktiviteten”, hvor det er muligt at mødes på 

tværs. 

 

Personalesammensætning 

Medarbejderne har enten en pædagogisk uddannelse eller uddannelse som social- og 

sundhedsassistent. Der er ansat 2 aktivitetsmedarbejdere og der er er tilknyttet vågen 

nattevagt.  

 

Lovgrundlag  

Boligerne er opført efter § 105 i Lov om almene plejeboliger. 

Støtten til beboerne ydes i henhold til § 83 og § 85 i Lov om Social Service. 
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Borgercenter Vest 
Borgercenterchef Bente Østrup Brøgger 

Mailadresse: Borgercentervest@msb.aarhus.dk 

 

 

Bofællesskabet Harlev 

Rødlundsvænget 2 

8462 Harlev 

Telefon 30 91 24 04 

 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning og varieret behov for pædagogisk støtte i hverdagen. 

 

Profil 

Bofællesskabet arbejder ud fra Aarhus Kommunes grundlæggende værdier: troværdighed, 

respekt og engagement. Bofællesskabet ønsker at styrke beboernes kompetencer. Den 

pædagogiske indsats skal give beboeren mulighed for at leve et så selvstændigt liv som 

muligt med et stabilt socialt netværk. Bofællesskabet laver delhandleplaner med beskrivelse 

af, hvordan den pædagogiske indsats kan kompensere for funktionsnedsættelser og 

støtte/vejlede den enkelte beboer i sin udvikling. I den enkelte beboers delhandleplan (i 

henhold til § 141 i Serviceloven) fastsættes mål for den pædagogiske indsats. I 

bofællesskabet opfordres beboerne til at spise sund/energirigtig mad. 

 

Antal boliger 

Bofællesskabet er på to etager med adgang til fælles køkken. I stueetagen er der 7 

lejligheder samt fællesfaciliteter. På 1. sal er der 13 lejligheder samt personalefaciliteter.  

 

Personalesammensætning 

Pædagoger samt køkkenlederen er ansvarlig for beboernes mad, herunder de nødvendige 

diæter. Bofællesskabet har tilknyttet en husassistent til rengøring af fællesrum. 

Bofællesskabet har tilknyttet nattevagt. 

 

Lovgrundlag 

Bofællesskabet er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter § 85 

i Serviceloven. 
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Boformen Snåstrup Vestergaard 

Silkeborgvej 939, 

8462 Harlev 

Tlf. nr. 86 13 36 29 

 

 

 

 

 

Målgruppe 

Målgruppen for Boformen Snåstrup Vestergaard er voksne med udviklingshæmning og 

eventuelle udviklingsforstyrrelser. Snåstrup Vestergaard henvender sig desuden til voksne 

med udviklingshæmning med dom til ophold i en boform. 

  

Profil 

Botilbuddet arbejder ud fra en anerkendende og værdsættende pædagogik, hvor der er 

fokus på den enkelte borgers ressourcer og færdigheder. Det vægtes højt, at beboerne får 

ejerskab over eget liv, og de støttes derfor i at tage ansvar for egen udvikling og fremtid.  

Beboerne modtager individuelle løsninger, hvor der tages hensyn til deres særlige behov, 

ressourcer og eventuelle domme efter straffelovens bestemmelser. 

  

Der arbejdes meget struktureret. Der anvendes piktogrammer ved behov og dagsskema for 

den enkelte. Der indgås skriftlige aftaler med de beboere, der har behov for og er 

interesseret i, at vi er behjælpelige med at administrere deres økonomi med videre. 

  

Antal boliger 

Botilbuddet er beliggende på en nedlagt landejendom. Der er tilknyttet 20 lejligheder fordelt 

på to selvstændige bo-enheder fra henholdsvis 2009 og 2014 med 14 §108-pladser, 

ejendommens oprindelige stuehus med to §108-pladser, samt fire §107-pladser i 

selvstændige pavilloner med en midlertidig godkendelse. 

 

Personalesammensætning 

Personalet består hovedsageligt af socialpædagogisk og sundhedsfagligt uddannede 

medarbejdere. 

 

Lovgrundlag 

Boformen er etableret efter § 107 og §108 i Serviceloven om boformer til voksne med 

handicap. 

 

Borgercenter Vest 
Borgercenterchef  Bente Østrup Brøgger 

Mailadresse: Borgercentervest@msb.aarhus.dk 

 

Bo- og 
aktivitetstilbuddet 

Snåstrup Vestergaard 
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Aktivitetstilbuddet Snåstrup 

Vestergaard 

Silkeborgvej 939 

8462 Harlev J 

Telefon 87 13 81 95  

 

  

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning og eventuelle tillægsdiagnoser som ADHD, 

udviklingsforstyrrelser og psykiatriske sindslidelser. Snåstrup Vestergaard henvender sig 

desuden til voksne med udviklingshæmning med dom til ophold i en boform. 

  

Profil 

Aktivitetstilbuddet er placeret på en landejendom i Harlev, hvor også botilbuddet Snåstrup 

Vestergaard er tilknyttet. I staldbygningerne er der indrettet værksted, kantine og rum til 

opbevaring af redskaber, materiel og brænde. Borgerne kan indgå i forskellige praktiske 

opgaver på ejendommen, såsom brændeproduktion, kantinedrift, læse- og 

regneundervisning, samt drift af eget loppemarked. Det er en vigtig målsætning for 

Snåstrup Vestergaard, at borgerne opnår en følelse af at være en del af samfundet. 

Aktivitetstilbuddet samarbejder derfor med enkelte virksomheder i området om løsning af 

praktiske opgaver. 

  

Der arbejdes ud fra en anerkendende og værdsættende pædagogik, hvor der er fokus på 

den enkelte borgers ressourcer og færdigheder. Det vægtes højt, at borgerne får ejerskab 

over eget liv, og de støttes derfor i at tage ansvar for egen udvikling og fremtid. 

Aktivitetstilbuddet tilbydes på alle hverdage i dagtimerne.  

 

Pladsantal 

Snåstrup Vestergaard giver tilbud til 16 borgere. Antallet af pladser kan justeres afhængigt 

af behovet. 

 

Personalesammensætning 

Personalet består af pædagogisk uddannet personale, pædagogmedhjælpere og 

værkstedsassistenter med en håndværksmæssig baggrund. 

 

Lovgrundlag 

Tilbuddet er etableret efter Servicelovens § 103 om beskyttet beskæftigelse. 

 
Borgercenter Vest 

Borgercenterchef  Bente Østrup Brøgger 

Mailadresse: Borgercentervest@msb.aarhus.dk 
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Bofællesskabet Bronzealdertoften 

Bronzealdertoften 24 

8210 Aarhus V 

Telefon 87 13 84 35 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning og varieret behov for pædagogisk støtte og vejledning til at 

strukturere hverdagen, indgå i sociale sammenhænge samt opretholde og udvikle sociale 

netværk. 

 

Profil 

Bofællesskabet Bronzealdertoften arbejder ud fra Aarhus Kommunes tre grundlæggende 

værdier: troværdighed, respekt og engagement. Bofællesskabet er opdelt i to afdelinger 

med henholdsvis 11 og 20 boliger. Borgerne i afdelingen med 11 boliger modtager 

pædagogisk støtte svarende til et opgangsfællesskab. De øvrige beboere modtager mere 

omfattende støtte og har behov for nattevagt. 

 

Den pædagogiske indsats har til formål at styrke den enkelte beboeres selvværd, 

selverkendelse, selvstændighed og livskvalitet. Herunder at bevare og udvikle sociale 

relationer og netværk samt opretholde et arbejde eller beskæftigelsestilbud. Den 

pædagogiske støtte tilpasses den enkelte beboers ønsker og behov. I beboerens 

delhandleplan (i henhold til Servicelovens § 141) fastsættes mål for den pædagogiske 

indsats. 

 

Antal boliger 

Bronzealdertoftens lejligheder består af en entré, stue med køkken samt soveværelse og 

badeværelse. Tilbuddet rummer 31 toværelses boliger fordelt på 3 etager. 

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale og en køkkenassistent. Bofællesskabet har tilknyttet 

nattevagt. 

 

Lovgrundlag 

Bofællesskabet er er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter § 

85 i Serviceloven. 

 

 
Borgercenter Vest 

Borgercenterchef  Bente Østrup Brøgger 

Mailadresse: Borgercentervest@msb.aarhus.dk 
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Borgercenter Vest 

Borgercenterchef Bente Østrup Brøgger 

Mailadresse: Borgercentervest@msb.aarhus.dk 

 

 

Bofællesskabet Albertsvænge 

Tilst Skolevej 15 E 

8381 Tilst 

Telefon 86 24 56 38 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning og varieret behov for pædagogisk støtte i dagligdagen. 

 

Profil 

Bofællesskabet arbejder ud fra Aarhus Kommunes grundlæggende værdier: troværdighed, 

respekt og engagement. Bofællesskabet ønsker at styrke beboernes kompetencer. Den 

pædagogiske indsats skal give beboeren mulighed for at leve et så selvstændigt liv som 

muligt med et stabilt socialt netværk. Principperne for indsatsen er mindst mulig indgriben i 

beboerens liv. I den enkelte beboeres delhandleplan (i henhold til § 141 i Serviceloven) 

fastsættes mål for den pædagogiske indsats. 

 

Beboerne står selv for indkøb og tilberedelse af egen mad. En gange om ugen har de 

fællesspisning i fælleshuset. 

 

Antal boliger 

Tilbuddet består af 12 toværelses boliger i stueplan med tilknyttet fælleshus. 

 

Personalesammensætning 

Bofællesskabet har ansat pædagogisk uddannet personale. Bofællesskabet har ikke 

tilknyttet nattevagt. 

 

Lovgrundlag 

Albertsvænge er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter § 

85 i Serviceloven. 
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       Bofællesskabet Møllevangs Allé  

        Møllevangs Allé 62-64 

        8210 Aarhus V 

        Telefon: 41 85 49 94  

 

 

 

Målgruppe 

Borgere med erhvervet hjerneskade i voksenlivet (efter eksempelvis sygdom eller ulykke), 

medfødte hjerneskader og fremadskridende hjerneskader 

 

Profil 

Botilbuddet tager udgangspunkt i den individuelle handleplan, som borgeren har udarbejdet 

sammen med sin rådgiver. Handleplanen vil typisk indeholde en kortlægning af 

borgerens håb, ønsker og drømme og ud fra disse udarbejder borger og personale 

realistiske delmål for den fremadrettede indsats.   

  

Botilbuddets mål er at forbedre den enkelte borgers muligheder for at mestre eget liv med 

de udfordringer skaden har medført. Dette kan både omfatte fysiske, psykiske, sociale og 

praktiske områder. Støtte til praktiske opgaver ydes med det formål, at borgeren på sigt 

kan løse dem selvstændigt. Målet er, at den enkelte borger finder brugbare metoder til 

at håndtere hverdagens, arbejdslivets og fritidslivets udfordringer.  

  

Sammenfattende er overskrifterne for kerneydelserne:  

• Individuel støtte i eget hjem med fokus på den enkeltes behov.  

• Koordinerende tværfaglig indsats mellem diverse samarbejdspartnere.  

• Understøttelse af den enkelte borgers sociale relationer (netværk og pårørende).  

• Understøttelse af borgerens aktive deltagelse og inklusion i samfundet.  

  

Botilbuddet arbejder altid ud fra en anerkendende og relationel tilgang.  

 

Antal boliger  

Bofællesskabet rummer aktuelt 7 toværelses boliger fordelt på to opgange. Derudover er 

der én fælles toværelses lejlighed med personalerum og fællesrum.  

 

Personalesammensætning 

Det faste personale er hjemmevejledere uddannet som pædagoger, socialrådgivere eller 

ergoterapeuter. Det tilstræbes, at personalet har en kompetencegivende uddannelse 

 
Borgercenter Vest 

Borgercenterchef  Bente Østrup Brøgger 

Mailadresse: Borgercentermidt@msb.aarhus.dk 

 



57 

 

indenfor neuropædagogik. Personaledækningen justeres efter behovet, men er som 

udgangspunkt 7:00-21:00 på hverdage og 11:00-20:00 i weekenden og på Helligdage.  

 

Lovgrundlag  

Bofællesskabet er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter § 85 

i Serviceloven.    



58 

 

 

Neuropædagogisk Team i Borgercenter Vest 

Marselisborgcentret  

P.P. Ørumsgade 9-11, bygning 3.1.sal  

8000 Aarhus C  

 Telefon: 24 96 09 04 

 

Målgruppe  

Tilbuddet dækker flere målgrupper, særligt borgere med erhvervet hjerneskade, fysiske 

handicaps og borgere med udviklingsforstyrrelser. Målgruppen kan endvidere være 

kendetegnet ved misbrug og en eller flere psykiatriske diagnoser. Målgruppen ønsker oftest 

ikke ophold i et botilbud, men har behov for massiv støtte for at kunne mestre eget liv i 

egen bolig.    

 

Profil  

Tilbuddet tager udgangspunkt i den individuelle handleplan, som borgeren har udarbejdet i 

samarbejde med sin rådgiver. Handleplanen vil typisk indeholde en kortlægning af 

borgerens håb, ønsker og drømme og tilbuddet sigter mod at understøtte disse i 

samarbejde med borgeren.   

  

Der arbejdes med livsmestring ud fra en anerkendende tilgang med særligt fokus på 

relationen og rummelighed i forhold til borgernes adfærd. Personalet tilstræber størst mulig 

fleksibilitet i opgaveløsningen.   

  

Overskrifterne for støtten til livsmestring er primært:   

• Individuel støtte i eget hjem med den enkeltes behov i fokus   

• Understøttelse af den enkeltes sociale relationer og kompetencer   

• Koordinering af tværfaglig indsats mellem diverse samarbejdspartnere   

• Understøttelse af den enkeltes aktive deltagelse og inklusion i samfundet   

  

Antal pladser 

Støtten ydes som udgangspunkt i borgerens eget hjem og borgeren skal visiteres til støtten. 

Der er således ikke et fast antal pladser i tilbuddet, hvis omfang varierer efter de aktuelle 

behov.   

 

Personalesammensætning  

Det faste personale har en uddannelse som enten socialpædagoger, ergoterapeuter eller 

socialrådgivere. Det tilstræbes at personalet til enhver tid er opdateret på viden om de 

aktuelle målgrupper.    

 

Lovgrundlag   

Støtten gives efter Servicelovens § 85.  

 
Borgercenter Vest 

Borgercenterchef  Bente Østrup Brøgger 

Mailadresse: Borgercentervest@msb.aarhus.dk 
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Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud 

 

Aktivitetshuset Havkærparken 

Havkærparken 45,  

8381 Tilst 

Telefon 87 40 26 00 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning og betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte i 

hverdagen. Borgerne har typisk stort behov for at blive skærmet. 

 

Profil 

Havkærparken er et særligt pædagogisk tilbud til borgere, som har perceptuelle og 

sanseintegrationsmæssige vanskeligheder. Borgerne har, som følge af deres 

vanskeligheder, svært ved at forstå omverdenen og de kan have en udadrettet og/eller 

selvskadende adfærd. 

Dagligdagen planlægges med afsæt i at give den enkelte borger positive oplevelser, 

mulighed for udvikling samt en meningsfuld hverdag. Bevægelse en stor del af hverdagen: 

der er dagligt gåture i nærområdet, cykelture, boldspil og dans. 

Haven indbyder til udendørs aktiviteter med gynger, sandkasser, cykelbane, trampoliner og 

bålhytte. Ud over dét tilbydes der individuelle aktiviteter med afsæt i den enkelte borgers 

interesser og behov. 

 

Pladsantal 

Havkærparken kan fysisk rumme op til 24 borgere med udviklingshæmning og stort behov 

for at blive skærmet. 

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale samt teknisk og administrativt personale.  

 

Lovgrundlag 

Aktivitetshuset Havkærparken er etableret efter Servicelovens § 104 om aktivitets- og 

samværstilbud til voksne med udviklingshæmning. 

 

  

Borgercenter Vest 
Borgercenterchef Bente Østrup Brøgger 

Mailadresse: Borgercentervest@msb.aarhus.dk 
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Borgercenter Vest 
Borgercenterchef Bente Østrup Brøgger 

Mailadresse: Borgercentervest@msb.aarhus.dk 

 

 

Aktivitetstilbuddet Kileparken 

Kileparken 21 

8381 Tilst 

Telefon 30 59 77 15 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning samt autisme, som har betydeligt og varigt behov for 

pædagogisk støtte og omsorg. 

 

Profil 

Kileparkens pædagogiske indsats tager udgangspunkt i den særlige pædagogiske metode, 

TEACCH, som er målrettet mennesker med autisme. Kileparken arbejder med visuel, 

genkendelig struktur, eftersom struktur er med til at give den enkelte borger sikkerhed og 

tryghed i hverdagen.  

 

På Kileparken tilbydes der forskellige aktiviteter. Dagligdagen planlægges med afsæt i at 

give den enkelte positive oplevelser, mulighed for udvikling samt en meningsfuld hverdag. I 

Kileparken er bevægelse en stor del af hverdagen. Der er eksempelvis daglige gåture i 

nærområdet og mulighed for at deltage i løb og ridning m.m. Vi drager afsted på 

oplevelsesture i naturen eller på udflugter med kulturelle formål.  

Aktivitetstilbuddet rummer et kreativt værksted og giver mulighed for individuelle 

aktiviteter såsom musik, film samt arbejde med computer.  

Vi har en bålhytte, hvor der ofte laves bål og mad over bål.  

Der er mange faste traditioner som idrætsdag, diskofest og arrangementer for borgerne op 

til højtider.  

 

Borgerne har mulighed for at deltage i diverse praktiske opgaver.  

Kileparkens tilbud om beskæftigelse og aktiviteter er tilpasset den enkelte borgers behov, 

færdigheder, motivation og interesser. Kileparken lægger vægt på, at borgeren har størst 

mulig indflydelse på dagligdagen. 

 

Antal pladser  

Kileparken giver tilbud til 37 borgere.  
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Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale samt uuddannet afløsningspersonale. 

 

Lovgrundlag 

Tilbuddet er etableret efter Servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud til voksne 

med udviklingshæmning.  
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Bostøtte for voksne med 

udviklingshæmning 

Marselisborgcentret,  

P.P. Ørumsgade 9-11, bygn. 5, st. 

8000 Aarhus C 

 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med udviklingshæmning og behov for individuelt tilrettelagt pædagogisk støtte i 

eget hjem. 

 

Profil 

Formålet med bostøtten er, at den enkelte borger får hjælp til at skabe en tilværelse på 

egne præmisser. Indsatsen skal understøtte, at borgeren kan bevare eller forbedre sine 

psykiske, fysiske eller sociale funktioner.  

 

Der lægges afgørende vægt på hjælp til: 

➢ at udvikle og vedligeholde færdigheder 

➢ at opnå livskvalitet og en selvstændig tilværelse 

➢ at deltage i samfundets almindelige tilbud  

 

Individuel bostøtte bevilges ud fra en helhedsvurdering af borgerens samlede situation. 

Bostøtten tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers helhedshandleplan (i 

henhold til § 141 i Serviceloven). I den enkelte borgers delhandleplan fastsættes mål for 

den pædagogiske indsats. Med afsæt i det vejledende funktionsniveau og det gældende 

serviceniveau.  

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale. 

 

Pladstal 

Antallet af pladser afhænger af den konkrete efterspørgsel efter bostøtte. I 2014 gives 

bostøtte til omkring 220 borgere. 

 

Lovgrundlag 

Den pædagogiske støtte ydes efter § 85 i Serviceloven.  

Center for bostøtte i eget hjem 

Centerchef Christian Degn Gerlings  
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Center for bostøtte i eget hjem 
Centerchef Christian Degn Gerlings  

 

 

Bostøtte Døve 

P.P. Ørumsgade 9-11, bygn. 4.1 

8000 Aarhus C 

 

 

Målgruppe 

Voksne med hørevanskeligheder. 

 

Profil 

Formålet med bostøtten er, at den enkelte borger får hjælp til at skabe en tilværelse på 

egne præmisser. Indsatsen skal understøtte, at borgeren kan bevare eller forbedre sine 

psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Der arbejdes med afsæt i Aarhus Kommunes 

grundlæggende værdier: troværdighed, respekt og engagement. 

 

Der lægges afgørende vægt på hjælp til: 

➢ at udvikle og vedligeholde færdigheder 

➢ at opnå livskvalitet og en selvstændig tilværelse 

➢ at deltage i samfundets almindelige tilbud  

 

Individuel bostøtte bevilges ud fra en helhedsvurdering af borgerens samlede situation. 

Bostøtten tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers helhedshandleplan (i 

henhold til § 141 i Serviceloven). 

 

Socialpædagogisk støtte tilrettelægges sammen med borgeren. I den enkelte borgers 

delhandleplan fastsættes mål for den pædagogiske indsats med afsæt i det vejledende 

funktionsniveau og det gældende serviceniveau.   

 

Pladstal 

Antallet af bostøtteordninger bestemmes af den konkrete efterspørgsel efter bostøtte. 

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale. 

 

Lovgrundlag 

Den pædagogiske støtte ydes efter Servicelovens § 85. 
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Lyngåskolens Ungdomsuddannelse  

(STU-L) 

Graham Bells Vej 1. A 

8200 Aarhus N 

Tlf.nr. 87 13 25 00 

 

 

 

 

Målgruppe 

Målgruppen for Lyngåskolens Ungdomsuddannelse er unge og voksne med 

udviklingshæmning i alderen 16-24 år. Målgruppen er unge, som efterspørger et særligt 

tilrettelagt uddannelsesforløb med specialundervisning.   

 

Profil 

Lyngåskolen underviser med udgangspunkt i de mål, der er formuleret i den enkelte unges 

uddannelsesplan. Lyngåskolen tilbyder blandt andet undervisning i følgende fag: 

medborgerskab, kommunikation, sociale kompetencer, ungdomsliv, sundhed samt bo-

undervisning og praktik. Skoleskemaet indeholder også andre fag. Eksempelvis kan nævnes 

idræt, billedkunst, musik, værkstedsfag og pengeregning. Elevens læring dokumenteres 

med OCN-point. Undervisningen foregår på hold, i mindre grupper og individuelt. 

 

Pladsantal 

Pladsantallet varierer afhængig af efterspørgslen.  

 

Personalesammensætning 

Speciallærere og pædagogisk uddannet personale 

 

Lovgrundlag 

Lov om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-loven) og 

Lov om Specialundervisning for Voksne. Der suppleres med aktiviteter, der gives efter § 

104 i Lov om Social Service.  

 

Ungecenter, Værkmestergade 

Centerchef Rune Meyer 
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Lyngåskolens Ungdomsuddannelse  

(STU-M) 

Graham Bells Vej 1. A 

8200 Aarhus N 

Tlf.nr. 87 13 25 00 

 

 

 

Målgruppe 

Unge i alderen 16 til 24 år med flere forskellige funktionsnedsættelser. 

 

Profil 

Lyngåskolen har i 2013 etableret en ny ungdomsuddannelse (STU-M) for unge med flere 

forskellige funktionsnedsættelser. Undervisningsforløbet skal især styrke de unges faglige 

og sociale kompetencer indenfor områderne: Kommunikation, motorik, medborgerskab og 

ungdomsliv. Undervisningen skal styrke de unges muligheder for at udtrykke sig, fortælle 

om sine ønsker, idéer, interesser og tanker samt kommentere på andres, og dermed kunne 

deltage meningsfyldt i samværet med andre. 

 

I undervisningen anvendes kommunikationsprogrammer på fx IPad, computer eller andre 

talesystemer. IPad benyttes derudover til understøttelse af kommunikationen i form af 

fotos, video, Moment Diary m.v. Klassens fælles morgensamling giver den enkelte unge 

mulighed for at vælge sange og dele sine daglige oplevelser vha. netop alternativ 

supplerende kommunikation med de andre unge. Herudover deltager de unge i motorik og 

andre aktiviteter alt efter den enkeltes UU-plan. 

 

Pladsantal 

Pladstallet varierer afhængig af efterspørgslen. 

 

Personalesammensætning 

Speciallærere og socialpædagoger. 

 

Lovgrundlag 

Lovgrundlaget for specialundervisning for unge og voksne er lov om specialundervisning for 

voksne. Lyngåskolens specialundervisning suppleres med aktiviteter, der gives efter § 104 i 

Serviceloven. 

 

Ungecenter, Værkmestergade 
Centerchef Rune Meyer 
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STU4 (Ungdomsuddannelse for unge 

med autisme og ADHD) 

Graham Bells Vej 4 

8200 Aarhus N 

 

 

 

Målgruppe  

Unge med autismespektrumforstyrrelser eller svær ADHD.  

 

Profil  

Unge på STU-4 har i samarbejde med sin uddannelsesvejleder udarbejdet en 

uddannelsesplan med mål for undervisningsforløbet. STU4 udarbejder en konkret 

undervisningsplan for den enkelte elev med udgangspunkt i uddannelsesplanen.  

 

STU4 har fokus på ’fra ung til voksen’ og tilbyder undervisning inden for 3 områder: Det 

sociale (indsigt i og viden om sociale relationer), det personlige (personlig fremtræden) 

samt det faglige (praktiske færdigheder, skolekundskaber, praktik og lign.) I 

uddannelsesplanen kan der ønskes praktikforløb, hvor eleverne får mulighed for at afprøve 

forskellige interesser inden for job, uddannelse, aktivitetssteder m.m. Praktikker kan være 

af kortere eller længere varighed. Lyngåskolen har tilknyttet en jobkonsulent, som 

organiserer og følger op på disse praktikker. 

 

STU4 har siden november 2012 arbejdet med at implementere Open College Network 

(OCN), som en ny pædagogisk metode til at dokumentere og validere elevernes uformelle 

kompetencer. OCN-metoden hjælper ofte eleven til at rette blikket mod fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder efter endt STU-forløb. 

 

Pladstal  

Pladstallet er afhængig af efterspørgslen.  

 

Personalesammensætning  

Speciallærere og socialpædagoger.  

 

Lovgrundlag  

Lovgrundlaget for specialundervisningen på STU4 er lov om specialundervisning for voksne.  

 

Ungecenter, Værkmestergade 
Centerchef Rune Meyer 
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Ungecenter, Værkmestergade 

Centerchef Rune Meyer 

 

    

    SORAS-Kollegiet 

     Vestergade 72   

     Aarhus C.  

     Telefon: 89 13 26 00 

 

 

Målgruppe 

Unge over 18 år med en autismespektrum-diagnose, som har behov for støtte til at lære at 

bo i egen bolig. 

 

Profil 

SORAS-kollegiet er en del af et større ungdomskollegium for unge studerende i Vestergade 

72. Der er tilknyttet 23 lejligheder til SORAS-kollegiet, som alle har eget køkken og bad.  

Der er adgang, til mindre fællesarealer på gangene og et fællesrum i kælderen som kan 

benyttes til socialt samvær beboerne imellem.  

 

Omdrejningspunktet for SORAS-kollegiets indsats er at understøtte den enkelte unges 

selvstændighed og et godt ungdomsliv. Kollegiet tilstræber, at den unge gør sig erfaringer 

med at bo selv og samtidig bliver en del af kollegiets ungdomsmiljø. 

 

Som beboer på SORAS-kollegiet kan man forvente følgende ydelser: 

 

• Individuel tilrettelagt støtte i egen bolig, som tager udgangspunkt i en 

helhedsorienteret indsats. Kollegiet yder støtte i forhold til blandt andet uddannelse, 

beskæftigelse og fritidsliv. Desuden yder tilbuddet støtte til at håndtere forskellige 

praktiske opgaver i hverdagen som økonomi, post, tøjvask og rengøring. 

 

• Støtte til at deltage i sociale aktiviteter med de øvrige beboere på kollegiet. Det kan 

både være aktiviteter, som kun er for beboere, der er tilknyttet SORAS-kollegiet, og 

aktiviteter for alle beboere i Vestergade 72. 

 

På SORAS-kollegiet bliver den unge tilknyttet to kontaktpersoner, som yder individuel 

støtte, rådgivning og hjælp til de ting, den unge har behov for i egen bolig. Der tages 

udgangspunkt i de udarbejdede § 141 handleplaner.  
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Antal boliger 

Der er 23 lejligheder tilknyttet SORAS-kollegiet. Alle lejligheder er udstyret med et lille 

køkken og bad.  

 

Personalesammensætning 

På SORAS-kollegiet består personalet af en leder og seks socialfagligt uddannede 

medarbejdere. SORAS-kollegiets fastansatte medarbejdere gennemgår en systemisk og 

anerkendende uddannelse samt modtager uddannelse inden for bl.a. det autismespecifikke 

område. 

 

På kollegiet er der som udgangspunkt faste medarbejdere mandag til fredag i dag- og 

aftentimerne. I weekenden ligeledes fra omkring middag til efter aftensmaden. 

 

Lovgrundlag 

Kollegiet rummer 15 startboliger og 8 ungdomsboliger. Boliger, der har status som 

startboliger, jf. lov om almene boliger § 101 a, stk. 1, skal anvises til den personkreds, der 

er nævnt i § 101 a, stk. 1 (personer i alderen 18 til og med 24 år, der har behov for 

bostøtte). Ungdomsboligerne er etableret efter § 52 i lov om almene boliger. Ledige almene 

ungdomsboliger skal af den almene boligorganisation anvises til unge uddannelsessøgende 

og andre unge med et særligt behov.  

 

Den socialpædagogiske støtte på SORAS-kollegiet gives efter Servicelovens § 85.  
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SORAS bostøtte- og samværstilbud 

Nørre Boulevard 1 B. 

8000 Aarhus C 

Telefon 4185 4757 

 

 

 

Målgruppe 

Voksne med autismespektrumforstyrrelse. 

 

Profil 

SORAS bostøtte og samværstilbud tilbyder pædagogisk støtte i borgernes eget hjem og 

samværstilbud mandag til torsdag i aftentimerne. SORAS støtter den enkelte borger i at 

deltage aktivt i samfundet. SORAS’ værdigrundlag bygger på respekten for det enkelte 

menneske. Forudsætningen for et godt og konstruktivt samarbejde er naturligvis, at den 

enkelte selv ønsker et samarbejde. 

 

SORAS tilbyder følgende ydelser: 

➢ Individuelt tilrettelagt støtte, som tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats   

➢ Støtte til at deltage aktivt i samfundet (på arbejdsmarkedet, i fritidstilbud mv.) 

➢ Rådgivning og støtte til at realisere mål og ønsker for sit liv  

➢ Udarbejdelse af individuelle delhandleplaner 

SORAS' møder borgeren med en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang med 

udgangspunkt i en systemisk uddannelse. De pædagogiske metoder er TEACCH (Treatment 

and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children) og KRAP 

(Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). 

 

Antal pladser 

Antallet af pladser er afhængig af den konkrete efterspørgsel efter bostøtte.  

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk uddannet personale og en administrativ medarbejder.  

 

Lovgrundlag 

Bostøtten ydes efter Servicelovens § 85. Lovgrundlaget for samværstilbuddet er 

Servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud for voksne med handicap. 

  

 
Ungecenter, Værkmestergade 

Centerchef Rune Meyer 
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Ledsageordningen 

Grøndalsvej 1B 

8260 Viby J. 

Tlf.nr. 87 13 40 70 

 

Målgruppe 

Ledsageordningen er et servicetilbud om praktisk ledsagelse til selvvalgte (fritids)aktiviteter, 

til personer som ikke kan færdes alene uden for hjemmet pga. betydelig og varig nedsat 

funktionsevne. Der sondres mellem selvvalgte og ikke selvvalgte (fritids)aktiviteter. 

Ledsageren har funktion som “en levende spadserestok”. Det overordnede formål med 

ledsagelse er at medvirke til normalisering og integration i samfundet. Tilbuddet gælder for 

personer, der på ansøgningstidspunktet, er mellem 18 og 66 år. En bevilling bibeholdes som 

udgangspunkt efter det 67. år. 

 

Ordningen omfatter eksempelvis: 

➢ Voksne med betydelige fysiske handicap 

➢ Voksne blinde og stærkt synshæmmede 

➢ Voksne med udviklingshæmning 

➢ Voksne med erhvervet hjerneskade 

 

Ordningen omfatter eksempelvis ikke: 

➢ Personer med hjælperordning efter Servicelovens § 96 

➢ Døvblinde  

➢ Personer med sindslidelse som baggrund for ledsagebehovet 

➢ Personer med funktionsnedsættelse af sociale årsager 

➢ Personer med behov for socialpædagogisk støtte i forbindelse med ledsagelse 

➢ Personer som reelt har brug for ledsagers hjælp for at kunne deltage i den selvvalgte 

aktivitet 

➢ Personer som ikke er bevidste om indholdet i aktiviteten 

 

Profil 

Ledsageordningen kan medvirke til at give voksne med handicap: 

➢ Større valgfrihed 

➢ Øget selvstændighed 

➢ Øget ansvar for egen tilværelse 

➢ Bedre mulighed for at opleve omverdenen  

Rådgivning og Visitation Voksne 

Myndighedschef Tina Fendinge  

Mailadresse: myndighedsafdelingvh@aarhus.dk 
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Ledsageordningen omfatter ikke pædagogisk støtte efter §§ 83 og 85 i Serviceloven. 

 

Indhold 

Brugeren bestemmer indholdet i ledsagelsen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at al 

ledsagelse foregår udenfor hjemmet og, at ledsageren ikke er en besøgsven eller støtte-

kontaktperson 

 

Eksempelvis kan ledsageordningen anvendes til følgende: 

➢ Indkøbsture, gåture og cafébesøg 

➢ Biograf- og teaterture 

➢ Besøg hos tandlæge, frisør mv. 

➢ Besøg hos venner og familie 

➢ Fritidsaktiviteter herunder sport 

➢ Weekend- og ferieture 

 

Ledsagelsen skal foregå, indenfor rammerne af arbejdsmiljøloven, så det er sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt forsvarligt for ledsageren. 

 

Eksempelvis kan ledsageordningen ikke anvendes til følgende: 

➢ Læge, hospital og speciallæge (praktiserende læge, øjenlæge, ørelæge, hudlæge og 

lign.) 

➢ Lægeordineret behandling eller terapi (fysioterapi, ridefysioterapi, bassintræning, 

psykolog og lign.) 

➢ Befordring til og fra arbejde 

➢ Kompenserende undervisning 

 

Pladsantal 

Omfang: Bevilling giver ret til max. 15 timers § 97 ledsagelse pr. måned. 

Ledsagelse kan aftales som fast uge for uge eller lejlighedsvist ved behov. 

 

Personalesammensætning 

Ledsagelse udføres af personer uden en social- og sundhedsfaglig baggrund. 

Ledsageordningen rekrutterer ledsagere, blandt personer der har særlig interesse i og/eller 

erfaringer med at arbejde med personer med handicap. Ledsagerens opgave er at være 

praktisk ledsager i forbindelse med brugerens selvvalgte aktiviteter udenfor hjemmet. 

Ledsagerens arbejdsopgaver vil være forskellige afhængigt af, hvilket handicap brugeren skal 

kompenseres for og indholdet i ledsagelsen. 

 

Det er så vidt muligt den samme ledsager hver gang, og det tilstræbes, at der er et vist 

interessefællesskab mellem bruger og ledsager.  

 

Lovgrundlag 

Lovgrundlaget er Servicelovens § 97. 
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BPA Aarhus 
Grøndalsvej 1B 

8260 Viby J 

Tlf.nr. 87 13 40 60  

E-mail bpa@msb.aarhus.dk  

Hjemmeside: bpa.aarhus.dk 

 

Målgruppe 

Brugerne af BPA-ordningen er voksne med et fysisk handicap, der medfører behov for 

praktisk hjælp til almindelige daglige funktioner, herunder hjælp til personlig pleje. 

 

Profil 

En BPA-ordning (hjælperordning) gør det muligt for den enkelte, på trods af det fysiske 

handicap, at deltage i og bidrage til samfundslivet, uddannelse, job og kulturelle aktiviteter. 

 

BPA Aarhus har følgende opgaver: 

➢ Oprettelse og udbygning af jobbank tilgængelig for hjælpere der søger job, og borgere 

der skal ansætte hjælpere 

➢ Formidling af kontakt mellem borger og mulig vikar ved faste hjælperes sygdom eller 

andet fravær 

➢ Rådgivning og vejledning af borgere, hjælpere og andre med relation til BPA-ordningen 

➢ Distribution af administrationsmateriale til borgere 

 

BPA Aarhus tilbud til borgere: 

➢ Personer over 18 år, der har fået bevilget en BPA-ordning, kan benytte Jobbanken til at 

finde hjælpere 

➢ Ved akut behov for vikar kan BPA Aarhus, normalt med kort varsel, formidle kontakt til 

en mulig vikar 

➢ Borgerne kan få råd og vejledning. Borgeren kan henvende sig anonymt, og der sker 

ingen registrering af henvendelsen 

 

BPA Aarhus tilbud til handicaphjælpere: 

➢ Handicaphjælpere kan søge job via Jobbanken 

➢ Ansøgningsskema udfyldes digitalt via BPA Aahus hjemmeside 

➢ Handicaphjælpere kan henvende sig anonymt og få råd og vejledning 

 

 
Rådgivning og Visitation Voksne 

Centerchef Tina Fendinge  

Mailadresse: myndighedsafdelingvh@aarhus.dk 
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Pladstal 

Omkring 200 borgere har en BPA-ordning. 

Der er ca. 1000 handicaphjælpere set over ét år. Borgerne med BPA-ordning har et stort 

antal hjælpere ansat, da mange er timelønnede og ansat for en kortere periode. 

 

Personalesammensætning 

Borgeren er arbejdsgiver, og ansætter selv sine handicaphjælpere som timelønnede 

medarbejdere. 

 

Lovgrundlag 

Aarhus Kommune skal ifølge lov om Social Service § 96 tilbyde borgerstyret personlig 

assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved 

ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det 

nødvendigt at yde en ganske særlig støtte.  
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Bostøtte Erhvervet Hjerneskade 

Marselisborg Centret, Bygning 5  

P. P. Ørumsgade 9-11 

8000 Århus C 

Telefon 87 13 27 06  

       

Målgruppe 

Målgruppen er borgere bosat i eget hjem med erhvervet hjerneskade (eksempelvis efter 

blodprop, hjerneblødning eller trafikuheld), medfødte hjerneskader (eksempelvis cerebral 

parese) samt andre fremadskridende hjerneskader (eksempelvis sclerose). 

 

Profil 

De overordnede rammer for indsatsen fastsættes i en handleplan i samarbejde mellem 

sagsbehandlere og borgeren. Hjemmevejleder og borger udarbejder herefter sammen en 

delhandleplan for indsatsen. Denne indeholder typisk en beskrivelse af borgerens 

kompetencer, ressourcer, ønsker og mål.  

 

Formålet med støtten er at forbedre den enkelte borgers livsbetingelser ved at yde støtte til 

det, der er blevet vanskeligt efter hjerneskaden. Dette kan både omfatte det fysiske, 

psykiske, sociale og praktiske område. Støtte til praktiske opgaver ydes med det formål, at 

borgeren på sigt selv kan klare dem. Målet er, i samarbejde med den enkelte borger, at 

finde nye metoder til at løse hverdagens, arbejdslivets og fritidslivets opgaver.  

 

Sammenfattet er overskrifterne for kerneydelserne: 

➢ Individuel støtte i eget hjem med den enkeltes behov i fokus 

➢ Koordinere tværfaglig indsats mellem diverse samarbejdspartnere 

➢ Understøttelse af den enkelte beboers sociale relationer (netværk og pårørende) 

➢ Understøtte beboerens aktive deltagelse og inklusion i samfundet. 

 

Personalesammensætning 

Personalet er hjemmevejledere uddannet som pædagoger, socialrådgivere eller 

ergoterapeuter med efteruddannelse indenfor bl.a. neuropædagogik. Der ydes bostøtte på 

hverdage i tidsrummet 8-16.  

 

Lovgrundlag 

Der gives pædagogisk bistand efter § 85 i Serviceloven. 

  

Sociallægeinstitutionen 

Ledede Socialoverlæge: Niels Jørn Lindgaard-Kjeldsen 
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Blindes 

Oplysningsforbund 

Alberts Naurs Vej 27  

8270 Højbjerg 

Tlf. nr. 86 27 72 30 

FOF Aarhus 

Sønder Allé 9 

8000 Aarhus C 

Tlf. nr. 86 12 29 55 

 

FO Aarhus  

Guldsmedgade 25, 1. 

8000 Aarhus C 

Tlf. nr. 86 20 28 78 

 

 

Aarhus Kommune har indgået driftsoverenskomst med tre oplysningsforbund om levering af 

specialundervisning efter lov om Specialundervisning til borgere i Aarhus Kommune. Det 

drejer sig om FO, FOF og Blindes Oplysningsforbund. 

 

Målgruppe 

FO Aarhus tilbyder specialundervisning til voksne med udviklingshæmning/voksne med 

særlige behov.  

 

FOF Aarhus tilbyder specialundervisning til voksne med bevægehandicap i Aarhus 

Kommune. Specialundervisningen leveres fortrinsvis inden for fagene svømning og ridning. 

 

Blindes Oplysningsforbund tilbyder specialundervisning til voksne med synshandicap. 

 

Profil 

Oplysningsforbundenes undervisning tager afsæt i individuelle undervisningsplaner. 

Undervisningsplanerne er en integreret del af undervisningen, hvor undervisere og 

deltagere har dialog om mål og delmål i planerne. 

 

Lovgrundlag 

Lovgrundlaget er lov om Specialundervisning for voksne. Ifølge loven kan voksne med 

fysiske eller psykiske handicap, efter undervisningspligtens ophør, få undervisning der tager 

sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende 

specialundervisning). Undervisningen er således ikke betinget af, at borgeren skal være 

fyldt 18 år, idet betingelsen alene er, at borgeren skal have afsluttet grundskolen. 

Tilsvarende skal borgeren heller ikke være under 67 år for at modtage specialundervisning. 

Folkepensionister kan således modtage specialundervisning. 

Oplysningsforbund 

som har driftsoverenskomst med Voksenhandicap 

 


