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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 18 udgør en af 14 forskellige boenheder. 
 
 

5. oktober 2017 
Målgruppe 
 
Sortesøvej 18 er en boenhed for ældre mennesker med varig fysisk og psykisk nedsat 
funktionsevne. Boenheden er endvidere specielt målrettet beboere med Downs syndrom og 
Alzheimers (demens) samt andre typer demens. 
 

 
Profil 
 
Vi lægger vægt på at give vores beboere en tryg hverdag i sikre og stabile rammer og arbejder ud fra 
filosofien Gentle Teaching. Fælles for vores beboere er, at de har brug for meget hjælp i hverdagen 
og brug for en høj grad af forudsigelighed. 
 
Mange af vores beboere oplever angst og usikkerhed i takt med, at de mister færdigheder og bliver 
mindre selvhjulpne. Derfor er det vigtigt for os at mindske denne angst og kompensere bedst mu-
ligt for tabte færdigheder. På den måde får beboerne en værdig alderdom med størst mulig indfly-
delse på eget liv.  
  

Det er vores mål, at beboernes færdigheder vedligeholdes, og at glemte færdigheder findes frem. 
Det er umuligt at lære nyt, når man f.eks. har alzheimers. Men ved hjælp af tålmodighed, tryghed, 
og jeg-støttende samtaler og samvær, er det muligt i en vis udstrækning at finde gamle færdigheder 
frem igen - og dem kan vi bygge videre på. 
 
Pladsantal 
 
Boenhed 18 består af 2 huse, med 8 beboere i hvert hus (pt. bor der 9 i hus 18). Nogle af beboerne 
er i boenhedens eget Aktivitetscenter (AC) tilbud, andre er i Sølunds centrale Aktivitetscenter til-
bud. Enkelte beboere har ikke noget AC tilbud. 
 
Personalesammensætning 
 
Personalegruppen består primært af pædagoger, men der er også ansat social- og sundhedsassi-
stenter, en ergoterapeut, pædagogiske assistenter og uuddannede medarbejdere. 
 
Kontakt 
 
Boehed 18, hus 17 og 18 
Sortesøvej 18 
8660 Skanderborg 
Telefon: 8794 8218 
 
Faglig leder: Rennie Lundstrøm E-mail: Rennie.lundstroem@skanderborg.dk 
 
 

 

 


