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Landsbyen Sølund er en landsdækkende boform for mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk 
funktionsniveau, som tilbyder støtte efter §§§ 108, 107 og 85 i Skanderborg Kommune: 
 
Boenhed 8 udgør en af 14 forskellige boenheder. 
 

5. oktober 2017 
Målgruppe 
 
Boenhed 8 er en familieafdeling, hvor der bor 7 kvinder og 9 mænd i alderen 22 til 72 år.  
Alle har varig nedsat funktionsevne. Nogle har derudover psykiatriske problemstillinger, andre 
funktionshæmninger og handicaps. Alle beboere har en relativ lav udviklingsalder. 
 
Generelt er gældende for alle beboere, at de har intet eller meget lidt verbalt sprog og derfor foregår 
kommunikationen på mange forskellige måder og planer. 
 
Profil 
 
Boenheden danner rammen om beboerne liv og skal derfor rumme alle de forskellige aspekter det 
fordrer. I et tæt samarbejde med pårørende og øvrige faggrupper arbejder vi på at tage vare på 
beboernes hele liv. 
 
Vi arbejder på at skabe et trygt og forudsigeligt miljø for at kompencerer for beboernes 
udviklingshæmninger og handicaps. Vi arbejder relationsorienteret og ud fra en anerkendende 
tilgang til hvert enkelt individ. 
 
I boenheden er der en del omsorgs- og plejearbejde, som vi ser som en vigtig del af det pædagogiske 
arbejde. 
 
Det pædagogiske afsæt bliver taget  i den enkelte beboers livsudfoldelse – der, hvor hun eller han 
viser glæde, engagement og velvære. Det betyder, at beboernes ressourcer og behov er udgangs-
punktet, hvorfra det pædagogiske arbejde tilrettelægges med henblik på at skabe grobund og mulig-
hed for udvikling samt et godt liv for den enkelte. 
 
Vi arbejder bevidst på at skabe en kærlig og tolerant atmosfære i forhold til beboere og personale 
med plads til skæg og ballade. 
 
Da vores beboeres kommunikationsformer er på mange niveauer, er det af stor vigtighed, at alle har 
viljen til at forstå. At tage beboernes kommunikation alvorligt og respektere deres ønsker og behov 
er grundelementer i vores samvær med beboerne. 
 
Alle beboere har dagligt et aktivitetstilbud, enten på Sølunds aktivitetscenter eller et tilbud der har 
udgangspunkt fra Boenheden. 
 
Pladsantal 
 
Boenheden består af 2 huse, der hvert er hjem for 8 beboere med egen lejlighed indrettet efter den 
enkelte beboers behov. Alle lejligheder har eget bad og toilet, samt udgang til mindre terrasse. 
 
Hvert hus er opdelt i 2 mindre levegruppe, hvor der er tilknyttet en fælles opholdsstue til hver 
gruppe. Køkkenet er fælles for alle husets beboere. 
 
Derudover har boenheden et aktivitetslokale tilknyttet, som i hverdage danner ramme om 
aktivitetstilbud for fem af boenhedens beboere.  
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Personalesammensætning 
 
I alt 24 medarbejdere er ansat i boenheden. Personalet er fortrinsvis pædagogisk uddannet, 
derudover en social- og sundhedsassistent og en ergoterapeut. Herudover er der ansat et antal 
omsorgsmedhjælpere, som primært vikarierer ved fravær hos det faglærte personale. 
 
Kontakt 
 
Boenhed 8 
Sortesøvej 8 
8660 Skanderborg 
Telefon:  8794 8208 
 
Faglig leder: Anne Christensen                                       E-mail: Anne.christensen2@skanderborg.dk 
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