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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 16 udgør en af 13 forskellige boenheder. 

 

02.10.2017 

Målgruppe 

Boenhed 16 er en af Sølunds specialafdelinger.  Beboerne her har betydelige og varigt nedsatte 

funktionshæmninger. De er mennesker med autistiske træk, med psykiatriske lidelser, med op-

mærksomhedsforstyrrelser, mennesker som er tidligt følelsesmæssigt skadede (omsorgssvigtede) 

og mennesker med en udfordrende kommunikation. Fælles for alle beboere er, at de er meget im-

pulsdrevne og har en udviklingsalder fra 0 – 3 år.  

Alle beboere har individuelle dag og døgnrytmeskemaer, som bliver udviklet med udgangspunkt i 

beboerens behov. Alle beboere har brug for omfattende hjælp til de dagligdags gøremål så som 

personlig hygiejne, toiletbesøg, påklædning og spisning. Beboerne har et massivt behov for støtte 

til at være i et fællesskab og har behov for tæt støtte til sansestimulation, aktiviteter og oplevelser. 

Profil 

Boenhedens pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i Gentle Teaching. 

I Boenhed 16 arbejder vi med en struktureret hverdag. En væsentlig del af det pædagogiske arbej-

de i boenheden er at deltage i de daglige aktiviteter. Vi benytter os af Sølunds mange muligheder 

med svømmehal, ridning og Snoezelhuset. Vi benytter os af den omkringliggende smukke natur 

og har faste gåture på og i Sølund og i nærområdet. Andre dage kører vi på tur væk fra huset med 

besøg på legepladser, i skoven eller på Himmelbjerget. 

Boenhed deltager i det store Sølund fælleskab med alle årstidens fester både i salen til julefest og 

fastelavnsfest og i udearrangementer som Dyrehavemarch og Sølundfestival. Der bliver sat ekstra 

personale på til disse arrangementer, så alle beboere får en super oplevelse.  

Vi arbejder med fokus på individuelle forskelligheder og respekt for den enkelte, samtidig med at 

det sociale fællesskab bliver vægtet højt. Vi arbejder med at styrke de relationer, der i visse tilfæl-

de opstår beboere imellem og mellem beboere og medarbejdere. 

Vi tror, det er betydningsfuldt at skabe et hjem, som er en tryg base, hvorfra beboeren får mod på 

at møde verden på sin egen måde. Vi arbejder på at gøre boenheden til et hjem, hvor beboerne 

kan se, høre, føle, lugte og smage ”det hjemlige”. Der skal være plads til at gøre sig erfaringer i et 

samspil med medarbejdere, som anerkender beboerens unikke personlighed og specielle historie. 

Vi prioriterer at gøre en indsats for et aktivt forældre/pårørendesamarbejde i form af fælles arran-

gementer,  nyhedsbreve og en løbende dialog om brugernes trivsel og dagligdag.  

Med udgangspunkt i et tæt samarbejde mellem sagsbehandler, forældre/pårørende og boenhe-

dens personale udarbejdes individuelle mål og handleplaner med sigte på at styrke beboernes 

selvværd og livskvalitet. 

Vi benytter os af det interne sundhedsfaglige team på Sølund med læge, psykiater og sygeplejere. 
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Flere beboere får hver måned besøg af en ekstern fodterapeut.  

Pladsantal 

 

Boenhed 16 består af to huse, hus 15 og 16. Der er 9 beboere i hvert hus. Vi benytter os af egne og 

decentrale aktivitetslokaler. Boenheden  har et tæt samarbejder med Sølund Aktivitetcenters til-

bud, hvor der for tiden er flere beboere tilmeldt et dagsforløb. 

 

Personalesammensætning 

 

Boenhed 16 har primært ansat uddannede socialpædagoger, pædagogiske assistenter og pædago-

giske medhjælpere, både unge og mere erfarne indenfor området. Herudover er der en ergotera-

peut, en social-og sundhedsassistent samt to medarbejdere fra Aktivitetscenteret. 

 
 

Kontakt 

 

Boenhed 16 

Sortesøvej 16 

8660 Skanderborg 

Telefon: 8794 8216 

 

Faglig leder:  Jens Frederik Overgaard E-mail: jens.frederik.overgaard@skanderborg.dk  
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