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FORORD 
Idekataloget indeholder inspiration og for-
slag til aktiviteter, man som pårørende kan 
igangsætte. Der vil desuden være forslag 
til rammer, roller og ansvar for de enkelte 
aktiviteter.  

 

GRØNNE FINGRE 
Der arrangeres en dag, hvor tilbuddets 
have/udeareal pyntes og gøres hyggeligt 
og indbydende. Der kan eksempelvis plan-
tes blomster og planter, ryddes op, pyntes 
op, bygges højbede eller blomsterkasser 
og meget mere. Der tilbydes i løbet af da-
gen kaffe og kage, frokost eller anden for-
plejning.  

Med denne aktivitet vil der komme opga-
ver i forbindelse med indkøb af blomster, 
planter og andet materiale samt indkøb og 
anretning af valgte forplejning. Der vil des-
uden være en opgave i at sikre de rette ha-
veredskaber og værktøj, til det der skal la-
ves. Det foreslås derfor, at der, i samar-
bejde med tilbuddet, lægges en plan for 
hvilke konkrete haveaktiviteter, der skal 
finde sted på dagen, og desuden hvem der 
har ansvaret for indkøb, for haveredskaber 
og værktøj, for anretning af forplejning og 
for oprydning.  

 

PROJEKTKØKKEN 
På tilbuddet etableres et udekøkken be-
stående af eksempelvis grill, bål, forskel-
lige køkkenstationer med mere. Madlav-
ningen flyttes udenfor og borgere, pårø-
rende og personale får mulighed for lave 

fællesspisning på en ny og anderledes 
måde.  

Med aktiviteten vil der komme opgaver i 
forbindelse med indkøb af mad og drikke, 
opstilling af grill eller bål, etablering af for-
skellige køkkenstationer, opstilling af 
borde og stole, borddækning og opryd-
ning. Det foreslås derfor, at der, i samar-
bejde med tilbuddet, lægges en plan for, 
hvad menuen skal stå på, og dermed hvad 
der skal handles ind til. Der bør desuden 
afklares, hvem der skal handle ind, hvem 
der skal være ”grill- eller bålmester” og 
”køkkenansvarlige”, samt hvem der står 
for henholdsvis borddækning op opryd-
ning.  

 

JUMBO-RALLY  
Der etableres kontakt til en lokal motorcy-
kelklub, som kan komme forbi med motor-
cykler og sidevogne og køre en tur med 
borgerne på tilbuddet. Til de deltagende i 
arrangementet kan der serveres let forplej-
ning, eksempelvis kaffe og kage.  

Med aktiviteten vil der være en opgave i at 
etablere kontakt til motorcykelklubben og 
desuden en opgave i at handle ind til for-
plejning. Det foreslås derfor, at der findes 
en ansvarlig for kontakten til klubben, og at 
der laves en aftale om, hvilken forplejning 
der skal serveres, og hvem der står for ind-
køb af dette.  

 

SANSEDAG 
Der arrangeres en dag for borgere på til-
buddet, hvor sanserne kommer i spil. Som 
eksempel kan der laves en dag, hvor 
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forskellige vandaktiviteter er med til at sti-
mulere de forskellige sanser. Det kan 
være aktiviteter, hvor vand skal plaskes i, 
smages på, pustes til, kigges på med 
mere.  

Der vil være opgaver i forbindelse med at 
planlægge de forskellige sanseaktiviteter 
og i forbindelse med at aftale, hvem der 
skal stå som ansvarlig ved hver aktivitet. 
Det foreslås, at der, i samarbejde med til-
buddet, lægges en plan for, hvor aktivite-
terne skal finde sted og hvem, der skal stå 
for både at lave, men også være ansvarlig 
for, de forskellige aktiviteter.    

 

OLYMPISKE LEGE 
Der arrangeres en aktivitetsdag for bor-
gere, pårørende og personale. Alt af-
hængig af muligheder, kan der arrangeres 
turneringer indenfor boldspil, petanque og 
meget mere. Arrangementet kan både fo-
regå ude eller inde, afhængigt af adgang 
til lokationer og valg af sportsaktivitet.  

Der vil i forbindelse med aktiviteten være 
opgaver som opstilling af bane for den 
valgte aktivitet, at der fremfindes eller an-
skaffes det nødvendige udstyr, at der an-
skaffes fælles sportstrøjer, og at der lø-
bende serveres forplejning. Det foreslås, 
at der, samarbejde med tilbuddet, laves en 
aftale om de fysiske faciliteter og den over-
ordnede plan for dagens forløb. Der bør 
desuden findes en ansvarlig for udstyr og 
trøjer, en ”dommer”, eventuelt ”trænere” 
og ansvarlige for forplejning.  

 

 

SJOV MED LOKALSAMFUNDET 
Der arrangeres aktiviteter, hvor lokalsam-
fundet inddrages. Dette kan eksempelvis 
være et julemarked, fejring af Sankt Hans, 
en sommerfest, julebanko eller andet. Ho-
vedformålet er at skabe et fællesskab mel-
lem lokalsamfund, borgere og pårørende 
gennem deltagelse i fælles arrangemen-
ter. 

Der vil med aktiviteten komme opgaver i 
forbindelse med at opstille boder til jule-
marked, at lave bål til Sankt Hans, at op-
stille borde samt overordnet planlægning i 
forbindelse med en sommerfest med 
mere. Det foreslås derfor, at der findes an-
svarlige for at etablere kontakt til lokalsam-
fundet, og som, i samarbejde med både til-
bud og lokalsamfund, står for at arrangere 
den valgte aktivitet. Der bør i den forbin-
delse laves en aftale om, hvilken lokation 
aktiviteten skal finde sted på, og hvem der 
har ansvaret for eksempelvis opstilling af 
boder til julemarkedet, hvem der stiller ser-
vice til rådighed til sommerfesten med 
mere.  

 

MED PÅ NODERNE 
Der arrangeres en aften i musikkens tegn, 
hvor borgere, pårørende og personale 
sammen spiller musik og synger. 

Med denne aktivitet vil der være opgaver i 
forbindelse med opstilling af instrumenter 
og planlægning af, hvilken musik der skal 
spilles. Der kan desuden opstilles hygge-
kroge til dem, der ikke ønsker at deltage i 
selve aktiviteten, men som stadig har lyst 
til at være med i arrangementet. Det fore-
slås, at der findes ansvarlige for de musi-
ske aktiviteter, herunder at medbringe 
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instrumenter. Der bør desuden findes an-
svarlige for at opstille hyggekroge og 
eventuel forplejning. 

   

UD I DET BLÅ 
Der arrangeres en dag, hvor borgere, på-
rørende og personale sammen tager ”ud i 
det blå”. Dette kan eksempelvis være en 
tur til havet, en tur i skoven med mere.  

Med aktiviteten vil der være opgaver i for-
bindelse med at sørge for transport til og 
fra stedet samt mad og drikke i løbet af da-
gen. Det foreslås, at der, i samarbejde 
med tilbuddet, lægges en overordnet plan 
for dagens forløb, herunder hvem der står 
for transporten, og hvem der laver og med-
bringer forplejning.  

 

AFRUNDING 
Idekataloget har til formål at inspirere til 
igangsættelse af diverse aktiviteter. Er der 
tale om nye og fællesskabende aktiviteter, 
vil der i år 2022 være mulighed for at søge 
om økonomiske midler til igangsættelse af 
disse.  

 

 

 

 


