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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 42 (hus 41 og 42) udgør en af 14 forskellige boenheder. 

 
5. oktober 2017 

Målgruppe 
 
I boenhed 42 bor 7 kvinder og 9 mænd i alderen 21 til 76 år fordelt i 2 huse. Det er voksne borge-
re med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse med diagnoser indenfor autismespektret eller an-
dre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Gruppen kendetegnes desuden ved omfattende 
kommunikationsproblemer og for nogle borgeres vedkommende voldsomme reaktioner af for-
skellig karakter og omfang.  
 
Profil 
 
I hus 41 bor borgerne i 3 grupper. I hus 42 bor borgerne i 4 grupper. To af borgerne er i det, vi 
kalder enkeltmandsprojekter. 
 
Vi tilstræber et hjemligt miljø med udgangspunkt i den enkelte borgers behov med henblik på, at 
skabe fællesskaber. Vi bestræber os på at have en rolig, glad, tydelig og kærlig omgangstone. Vi 
arbejder med udgangspunkt i relationsarbejde og lægger stor vægt på at have en tæt kontakt til 
den enkelte borger. Vi arbejder med 2 kontaktpædagoger til en borger. 
 
Vi arbejder refleksivt i relationerne ud fra en overbevisning om, at det er medarbejderne, der skal 
udvikle sig for at skabe plads til, at borgerne kan udvikle sig. Borgerne er vores læremestre. Deres 
verden er betydningsfuld. Det er vigtigt for os at finde frem til, hvad der giver mening og skaber 
livsglæde for den enkelte borger. 
 
Vi arbejder i dagligdagen ud fra en genkendelig rytme, der skaber ro og tryghed. Samtidig skal 
der naturligvis være plads til spontanitet – det skal også være sjovt.  
 
Borgerne i hus 41 og 42 har aktivitetstilbud forskellige steder: Sølunds Aktivitetscenter (5 borge-
re), vores eget aktivitetstilbud i andre lokaler (6 borgere), Skanderborg Aktivitetscenter (1 bor-
ger), med udgangspunkt i hus 41 og 42 (4 borgere). Boenheden har 2 busser.  
 
Vi har en sommerfest samt en julefest for borgerne og deres pårørende. Vi vægter samarbejde 
med pårørende højt. 
 
Pladsantal 
 
Der er 2 huse, 16 lejligheder, både centrale og decentrale aktivitetstilbud. 
 
Personalesammensætning 
 
Der arbejder flest pædagoger i boenheden. Endvidere har vi 2 social- og sundhedsassistenter, en 
pædagogisk assistent samt pædagogiske medhjælpere. 
 
Kontakt 
 
Boenhed 42 
Sortesøvej 42 
8660 Skanderborg 
Telefon: Hus 41: 87948141, Hus 42: 87948142 
 
Faglig leder:  Vivi Storm Skou,  87948242 E-mail: vivi.storm.skou@skanderborg.dk 

 


