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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 14 udgør en af 14 forskellige Boenheder i Landsbyen Sølund. 
 

5. oktober 2017 
Målgruppe 
 
Beboerne i Boenheden er alle mellem 30 og 55 år. Udviklingsniveauet er forskelligt i husene. I hus 
13 har beboerne en udviklingsalder mellem 1 og 5 år og i hus 14 mellem 6 mdr. og 3 år. Alle 
beboerne har individuelle støttebehov nogle mere massive end andre. Endvidere har flere beboere 
en psykiatrisk tillægsdiagnose, enkelte er kørestolsbrugere og samtlige beboere har meget lidt 
verbalt sprog. Der arbejdes dermed med flere typer kommunikationsredskaber. 
 
Profil 
 
Vi arbejder med en udviklende og ressourcefokuseret pædagogisk tilgang til beboerne. Vi arbejder 
kontinuerligt med os selv som redskab og med organiseringen af vores arbejde for at give 
beboeren en tryg og sammenhængende hverdag. Vi mener i forlængelse af dette, at der skal være 
udfordringer til beboeren, som kan honoreres. Det at ”kunne”, mener vi, er med til at give 
selvværd og selvtillid, som er en grundlæggende forudsætning for at kunne udvikle sig. 
 
Beboeren har tilknyttet kontaktpædagoger. Denne organisatoriske konstruktion er dog ikke 
ensbetydende med, at vi ikke har et fælles ansvar for beboernes trivsel og de praktiske opgaver 
omkring den enkelte. 

Vi vægter arbejdsmiljøet højt, da vi mener, at det er en grundlæggende forudsætning for, at 
medarbejderne kan opfylde beboernes behov. 
 
Vi lægger vægt på at have et godt pårørendesamarbejde. Det er grundlæggende for beboernes 
trivsel, at de pårørende indgår i samarbejdet omkring dem. 
 
Pladsantal 
 
Der er 16 lejligheder i Boenheden fordelt med 8 lejligheder i hvert hus. 
 
Personalesammensætning 
 
Der er primært ansat pædagogisk uddannet personale. Vi ansætter på baggrund af kvalifikationer 
og kompetencer og har derfor også ansat kvalificerede uuddannede medarbejdere i faste stillinger.  
Der er ansat dag- og aftenmedarbejdere, aktivitetsmedarbejdere samt vågen natmedarbejder. 
 
Kontakt 
 
Boenhed 14 
Sortesøvej 14 
8660 Skanderborg 
Telefon: 8794 8214 
 
Faglig leder:  Helle Ravn Vodsgaard E-mail: helle.ravn.vodsgaard@skanderborg.dk 

 
 
 
 


