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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 4 udgør en af 14 forskellige boenheder. 
 

5. oktober 2017 
Målgruppe  
 
I hvert hus bor der otte mobile personer i alderen 18 til 42 år, som alle har en omfattende og varig 
nedsat funktionsevne, enten på grund af en medfødt eller erhvervet hjerneskade, autisme 
spektrum forstyrrelse (ASF), psykiatriske problemstillinger eller andre funktionshæmninger eller 
handicaps.  
 
Flere af beboerne har infantil autisme i forskellig grad. De fleste beboere har kommunikative van-
skeligheder og er på et ikke aldersvarende udviklingsniveau. Flere af beboerne kan, når de er 
utrygge, pressede eller frustrerede, reagere med en verbal eller fysisk adfærd, som kan være ska-
dende for dem selv eller andre. 
 
Profil 
 
Boenheden er beboernes hjem, hvor formålet er, at de trives, er i fysisk og psykisk balance og 
udvikler sig såvel individuelt som socialt. De ansatte bestræber sig på at kompensere for 
beboernes funktionshæmninger og handicaps, og beboerne stimuleres i hverdagen gennem 
forudsigelighed, relationer og oplevelser. Beboerne mødes med kontakt, anerkendelse og i samspil 
med en rolig og kærlig omgangstone, og så må det gerne være sjovt. 
 
Det er erfaringen, at beboeren oplever glæde, genkendelighed og tryghed gennem kontinuerlige 
positive relationer, hvormed der skabes mulighed for udvikling.  
 
Der benyttes forskellige kommunikative redskaber, herunder IKT (informations- og kommunika-
tionsteknologi) der kan understøtte kommunikationen og samspillet og skabe struktur og forudsi-
gelighed. 
 
Den pædagogiske plan, som er det pædagogiske styringsredskab, har til formål at sikre kompen-
sation for vanskeligheder og iværksætte indsatser med henblik på, at beboeren får sine behov op-
fyldt, så der løbende sker en udvikling. 
 
Beboerne har indflydelse på deres liv og hverdag i det omfang, de kan overskue, hvilket er af-
hængig af såvel beboerens udviklingsniveau som beboerens aktuelle følelsesmæssige og psykiske 
balance. Alle beboere har en kontaktperson blandt medarbejderne, og medarbejderne samarbejder 
i teams omkring beboerne.  
 
Pladsantal 
 
I boenheden bor der 16 voksne personer i henholdsvis Hus 3 og Hus 4. Alle beboere har egen lej-
lighed, som indeholder 2 værelser samt eget bad og toilet. Hvert hus er opdelt i 2 grupper med 4 
beboere, som deler en fælles opholdsstue og køkken.  
 
Personalesammensætning 
 
Den grundlæggende personalesammensætning er socialpædagoger, en enkelt social- og sundheds-
assistent samt flere omsorgsmedhjælpere, hvoraf den største del vikarierer for de faglærte under 
forskellige former for fravær. 
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Kontakt 
 
Boenhed 4 
Sortesøvej 4 
8660 Skanderborg 
Telefon: 8794 8204 
 
Faglig leder:  Lone Premate E-mail: Lone.premate@skanderborg.dk 
 

 


