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Landsbyen Sølund er en landsdækkende boform for mennesker med varigt nedsat fysisk og psykisk 
funktionsniveau, som tilbyder støtte efter §§§ 108, 107 og 85 i Skanderborg Kommune: 
 
Boenhed 2 udgør en af 14 forskellige boenheder. 
 

5. oktober 2017 
Målgruppe 

Målgruppen i Boenhed 2 er ældre, som alle har en omfattende og varig nedsat funktionsevne. I 
hvert hus bor der 8 kvinder og mænd pt. i alderen 60 til 87 år. 

Flere af beboerne i Boenhed 2 har aldersbetingede funktionsnedsættelser. Alle beboerne har 
brug for delvis eller fuld hjælp til at få hverdagen til at fungere. Flere af beboerne har psykiatri-
ske tillægsdiagnoser, og deres udviklingsalder spænder fra ca. 1-6 år. Mange af beboerne har 
levet et langt liv på institutioner. 

Profil 

Boenheden er beboernes hjem, og vores fokus er at give beboerne en tryg og god alderdom, hvor 
de føler sig set, hørt, værdsat og elsket. For os er gode relationer i centrum, og gennem relatio-
nerne ønsker vi at skabe udvikling og et godt liv. 

Vi bestræber os på at kompensere for funktionshæmninger og handicaps såvel fysiske som psyki-
ske. Vi benytter os af udviklingsbeskrivelser, forudsætningsanalyser og neuropædagogiske 
udredninger, livshistorie m.v. for at lave en målrettet indsats for den enkelte. 

Vi bruger forskellige kommunikative redskaber fremmende for samspil, struktur og forudsigelig-
hed.  

Hverdagen er desuden præget af forskellige aktivitets- og samværstilbud med udgangspunkt i 
den enkeltes formåen og interesser. Dette kunne f.eks være sanseoplevelser, bålhygge, gå- og 
cykelture samt udflugter i bus. 

De pårørende ser vi som en vigtig del af beboernes liv. Det er vigtigt for os, at de pårørende føler 
sig velkomne i boenheden, og der er et løbende samarbejde om beboernes trivsel. 

Pladsantal 

I boenheden bor der 16 voksne mennesker i henholdsvis Hus 1 og Hus 2. Alle beboerne har deres 
egen etværelses lejlighed med bad og toilet. Beboerne deler fælles opholdstue og køkken samt 
gangarealer og have med terrasser og bålsted. 

Personalesammensætning 

Den grundlæggende personalesammensætning er socialpædagoger, en enkelt pædagogisk assi-
stent samt flere omsorgsmedhjælpere, hvoraf den største del vikarierer for faglærte under for-
skellige former for fravær. 

Kontakt 

Boenhed 2 
Sortesøvej 2 
8660 Skanderborg 
Telefon: 87 94 82 02 

Faglig leder: Anne Brandt Ladefoged                E-mail: Anne.brandt. ladefoged@skanderborg.dk 

 


