Værdigrundlag

Botilbud Højbo

Vi vil skabe udvikling og trivsel på
grundlag af:
•
•
•
•
•
•
•
•

Troværdighed
Respekt
Engagement
Anerkendelse
Omsorg
Livskvalitet
Vejledning
Med/selvbestemmelse

Områdeleder: Lasse Esbjerg
Tlf.: 27 90 39 44
E-mail: lesb@sonderborg.dk
Afdelingsleder for Botilbud Damgade og Højbo:
Dorte Snitgaard Petersen
Tlf.: 27 90 82 93
E-mail: dspe@sonderborg.dk

Botilbud
Højbo

Det pædagogiske arbejde
Med udgangspunkt i et menneskesyn, hvor borgeren er i
centrum, dennes ret til at bestemme over eget liv og gennem
vores etiske overvejelser af praksissituationer og pædagogiske
grundholdninger vil vi skabe udvikling.
Vi arbejder ud fra en hverdagsrehabiliterende tilgang.
Dette betyder at vi tager hensyn til den enkelte og dennes
livssituation. Med udgangspunkt i § 141 planen udarbejder vi en
pædagogisk handleplan og disse afspejler den enkelte borgers
behov for støtte og vejledning

Stedet Højbo
Botilbudet består af 6 lejligheder, en udestue og en fælles lejlighed.
Dertil er tilknyttet enkelte borgere som bor i lokalområdet men som
jævnligt kommer i huset.
Hver enkelt lejlighed er på 60 kvm. Der er entre, spisekøkken, stue
med udgang til terrasse og en lille have, soveværelse og
badeværelse. Dertil kommer et lille skur med plads til en cykel
el.lign. Mellem alle lejlighederne er et stort glasoverdækket areal
som både sommer og vinter giver anledning til meget social
aktivitet
Der er personale fra 7-22 i hverdage og fra 8 – 22 i weekend og
ferier.
Personalegruppen består af 5 pædagoger og en PA elev. Vi gør
brug af faste vikarer som arbejder ud fra en af personalet på forhånd
bestemt rutine.

Gennem netop denne støtte og vejledning arbejder vi for at skabe
grundlag for beslutninger der er med til at skabe livskvalitet for den
enkelte.
Dagligdagen tilrettelægges så der er størst mulighed for at den
enkelte trives. Etikken er vigtig, således at respekten for borgeren
kommer i første række.

Pårørende
Det er vigtigt for ethvert menneske at have et netværk, og når man
bor i et botilbud er det særlig vigtigt at man får støtte og vejledning
i at fastholde de netværk man har. Vi værner om det gode
samarbejde med de pårørende, således at netværket bibeholdes og
i bedste fald styrkes.
Vi ønsker at møde de pårørende med nøjagtig samme respekt, som
vi møder borgeren i botilbudet. Kun gennem åbenhed, tillid og
interesse kan vi skabe et samarbejde. De pårørende kan bidrage
med viden og ressourcer som for os er guld værd.

