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Inspiration til anvendelse af dit klippekort
Eksempler på aktiviteter, hvor du kan få hjælp:
• Ledsagelse til læge, sygehus, tandlæge m.v.
• Ledsagelse til indkøb af fx tøj, briller, gaver
• Besøg på kirkegård eller overværelse af gudstjeneste
• Biograftur, fisketur, cafetur og bibliotekstur
• Skovtur, gåtur og besøg på din hjemegn
• Teater, foredrag, kunstudstilling og museer
• Samtale, synge, se billeder, højt- og avislæsning
• Pynte og bage til højtider
• Forberede besøg af gæster og familie
• Gøre klar til fest, rulle hår op, ekstra bad og velvære
• Rydde op eller sortere tøj

Klippekortsordning –
som kan give dig mere livskvalitet

Du kan læse mere om klippekortsordningen i hjemmeplejen i
servicedeklarationen på Sønderborg Kommunes hjemmeside
www.sonderborgkommune.dk
Venlig hilsen
Den Kommunale Hjemmepleje,
Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune
Social og Senior
Ellegaardvej 25 A
6400 Sønderborg
Tlf. 88 72 64 00
post@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

5

Det er godt at være opmærksom på, at:
• klippekortstimer skal spares op, før de kan bruges, og kan ikke
anvendes forud.
• hvis du ønsker aktiviteter, der strækker sig over halve/hele
dage, som foregår i weekender og på helligdage, skal du a ftale
aktiviteterne med din kontaktperson senest fem uger før den
dato, hvor du ønsker at få den ekstra hjemmepleje.
• du afholder selv alle dine udgifter i forbindelse med kørsel i
offentligt transportmiddel.
• du afholder selv alle dine udgifter i forbindelse med fx forplejning
eller entre ved aktiviteter.

Hvis du ønsker at gøre brug
af klippekortsordningen

Klippekortsordningen giver dig en halv times ekstra hjemmepleje
pr. uge. Det er din tid, og du er selv med til at bestemme, hvad den
ekstra tid skal bruges til. I pjecen her får du mere information om
klippekortsordningen.

Du og din kontaktperson planlægger sammen, hvilke aktiviteter der
skal prioriteres indenfor den tid, du har til rådighed.

Hvad betyder det for dig?

Sammen udfylder I et aftaleskema med oplysninger om
• aktiviteten
• tidsforbrug ved aktiviteten
• hvornår den ekstra hjemmepleje udføres
• evt. særlige betingelser/aftaler
• navn på din kontaktperson.

Klippekortsordningen er meget fleksibel og dækker praktiske eller
sociale aktiviteter – både i og udenfor dit hjem.
Du:
• kan få 30 minutters ekstra hjemmepleje om ugen.
• kan maksimalt opspare syv timers samlet hjælp.
• vælger selv, om klippekortsordningen skal bruges til aktiviteter af
op til en halv times varighed, eller om du ønsker at spare op og
bruge tiden på aktiviteter, der tager længere tid.
• kan bruge den ekstra tid alle ugens syv dage fra kl. 7-22.
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Du kan altid give din kontaktperson besked, hvis du på et tidspunkt
ikke længere ønsker at benytte klippekortet. Det har ikke nogen
betydning for din øvrige hjælp.
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