GREVE KOMMUNE

Bostedet Vangeleddet

N Y H E D S B R E V N R . 1 – M AJ 2 0 1 7

Kort status

har to indgange. En indgang fra haven/udearehuset.

Bostedet Vangeleddet er 24 helt nye og moderne lejligheder til personer, der har en udviklingsforstyrrelse, og som har brug for moderat til
omfattende støtte. Lejlighederne vil være klar til
indflytning marts 2018.

Målgruppe
Målgruppen er personer fra 18 år med en gennemgribende udviklingsforstyrrelser med varigt
og betydelig nedsat funktionsevne. Personer

Efter flere års planlægning skrev Greve Kom-

med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse

mune i december 2016 under på kontrakt med

er udfordret i forhold til at indgå i sociale og fø-

entreprenør Strømberg & Sahl, som i februar

lelsesmæssige relationer samt dialog. Det er

2017 gik i gang med byggearbejdet.

personer, som har en anden måde at opleve på
både følelsesmæssigt, tænkningsmæssigt,

Den 27. marts 2017 blev opstarten af byggeriet

sprogligt, adfærdsmæssigt og med hensyn til

fejret med ceremoni, hvor medlemmer fra Byrå-

sansning. Beboerne på bostedet Vangeleddet

det og Social- og Sundhedsudvalget deltog.

vil derfor i varieret grad have brug for støtte til
kommunikation, socialt samspil og almene dag-

De fysiske rammer
Bostedet Vangeleddet består af to boliggrupper,
som er fordelt på to etager. På hver etage er
der tre fællesstuer og et stort køkkenalrum.
Derudover er der fine udearealer med bl.a.
plads til grill og bålplads.

Socialpædagogisk arbejde

alerne samt en indgang fra fællesarealerne i

ligdags opgaver.

Bostedet Vangeleddet vil arbejde ud fra en ressourceorienteret og rehabiliterende tilgang. Det
betyder, at beboeren aktiveres, involveres og
gives ansvar med henblik på at udvikle kompetencer til at mestre deres egen hverdag. Dette
indebærer, at medarbejderne fokuserer på beboernes ressourcer, og udnytter og udvikler
disse bedst muligt i hverdagen.
Bostedet Vangeleddet vil anvende en struktureret og visualiseret pædagogik. Anvendte metoder er TEACH, sociale historier og relationspædagogiske strategier, der for den enkelte beboer er særligt tilpasset hans eller hendes personlige behov.
Beboerne skal føle sig som en del af fællesskabet og samtidig have respekt for hinandens forskelligheder. I bostedet Vangeleddet vil der
blive lagt vægt på aktiv fritid, og beboerne får
mulighed for både at få oplevelser sammen og
hver for sig. Det er gode rammer for hyggeligt
samvær i fællesarealerne til spil og film, snobrød og boldspil.

Bostedet ligger i Hundige tæt på den smukke
natur ved Hundige Strand samt butikker og indkøbsmuligheder i Waves shoppingcenter. Der
er mindre end 500 meter til Hundige Station,
hvorfra der kører både busser og S-tog.

Lejlighederne
Alle lejlighederne er opført med respekt for
både privatliv og behovet for at have fællesskab
tæt på. Lejlighederne er på ca. 40 km2 og er
indrettet med stue og soveværelse, mindre køkken og et stort badeværelse. Alle lejlighederne
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Den socialfaglige indsats i bostedet Vangeleddet vil blive tilrettelagt ud fra en konkret, individuel vurdering. Den konkrete støtte dækker
bredt og eksempler på støtte kan være:








Praktiske opgaver i hjemmet
Personlig hygiejne
Skabe og fastholde netværk
Brug af transportmidler
Opstart og opretholdelse af uddannelse, beskæftigelse og andre aktiviteter
Kommunikation og økonomi

Indsatsbeskrivelse og visitation
I april 2017 godkendte Social- og Sundhedsud-

Næste skridt
Faktaboks
I den næste tid har vi travlt med at få byggeriet
færdigt og klar til indflytning. Der skal ansættes

Februar 2017-februar 2018: Byggerifasen er i
gang
Januar 2017-februar 2018: Visitation til Bostedet Vangeleddet

September 2017: Opstart af leder af Bostedet
Vangeleddet

Socialchef: Mariann Mikkelsen,
mmi@greve.dk

Sommer og efterår 2017: Stormøder med kommende beboere, pårørende og andre interessenter

Projektgruppe:

og indsatsbeskrivelse for Bostedet Vangeled-

Januar-februar 2018: Opstart af medarbejdere

Det samlede dokument kan downloades fra Bo-

Centerchef: Jens-Christian Zøfting-Larsen,
jzl@greve.dk
Centerchef: Gitte Lind, gil@greve.dk

valget i Greve Kommune vision, målsætninger

hvilke støttepakker beboerne kan visiteres til.

Direktør: Peter Kjærsgaard Pedersen,
pkp@greve.dk

Maj-juni 2017: Rekruttering af leder til Bostedet
Vangeleddet

November-december 2017: Rekruttering af
medarbejdere

det. Her er også en detaljeret beskrivelse af,

Styregruppe:

leder og personale, og borgere skal visiteres.

Marts 2018: Første beboere flytter ind

Fra Center for Teknik & Miljø:
Chefkonsulent: Thorkild Stenhuus Olsen,
tso@greve.dk
Bygningskonstruktør: Kim Søgaard Andreassen, kan@greve.dk

stedet Vangeleddets hjemmeside (se faktaboks).
Visitationen til Bostedet Vangeleddet er godt i
gang. Visitationen sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice, som laver

Fra Center for Job & Socialservice:
Udviklingskonsulent: Lise Meldgaard,
lme@greve.dk
Rådgiver: Bettina Brandt, beb@greve.dk

en grundig udredning med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden (VUM).

Hjemmeside:
http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/Bostedet%20Vangeleddet.aspx
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