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Denne pjece er til dig, der skal flytte ind på
Bosager eller Flintholm
Bosager og Flintholm er et af Sønderborg Kommunes botilbud til borgere,
der har behov for døgndækning på grund af betydelig og varig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgerne har behov for omfattende
hjælp til almindelige daglige funktioner eller behov for omsorg, pleje og
behandling.
Der er plads til 42 borgere på Bosager og 20 borgere på Flintholm
Bosager er opdelt i fire huse og Flintholm i to grupper.
I hvert hus bor der 10-12 borgere. Alle husene er delt i to levegrupper. I
levegrupperne er der fælles køkken og stue.
Bosager og Flintholm er døgntilbud, hvor der primært er ansat pædagoger. Derudover er der ansat social- og sundhedsassistenter, husassistenter, køkkenleder, køkkenassistenter, administrative medarbejdere,
ejendomsfunktionærer og omsorgs- og pædagogmedhjælpere.
Det er det faste personale, der tilrettelægger, hvordan dagen forløber, så
der er tid til både udvikling og til borgernes behov for forudsigelighed og
genkendelighed.
Bosager-Flintholms kerneopgave er ”I fællesskab at skabe rammen, så
den enkelte borger oplever livskvalitet”.
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Bosager-Flintholms vision er:
Bedre end i går
Fordi vi ved, at medarbejderne hver dag lærer nyt.
De reflekterer over, hvad der sker på arbejdspladsen og
forsøger derefter at gøre det endnu bedre.

Hvad sker der, når du flytter ind?
Når du flytter ind på Bosager-Flintholm, får du tilknyttet en kontaktperson,
som - i samarbejde med dig, dine pårørende og evt. personale fra det
botilbud, du tidligere har boet på - er ansvarlig for at hjælpe dig med indflytningen.
Inden indflytning bliver der afholdt et eller flere møder for at sikre, at personalet på Bosager-Flintholm får så meget relevant viden som muligt om dig.
Denne viden skal sikre, at du får så god en oplevelse som muligt i forbindelse
med flytningen.
Derudover kan det have stor betydning, at både pædagogiske og praktiske
informationer overleveres, så personalet kan videreføre det relevante i en ny
ramme og derved skabe mest muligt genkendelighed og tryghed for dig som
ny indflyttet på Bosager-Flintholm.
Personalet er interesseret i at vide, hvem du er, kende dine interesser, hvad
der gør dig glad, hvad du ikke bryder dig om, hvem din familie er, dine daglige
vaner, din religion og evt. traditioner, som har betydning for dig og din familie.
For at sikre bedst mulig sammenhæng i det pædagogiske tilbud er det
primærpersonen, der som udgangspunkt har kontakt til dine pårørende. Alle
andre opgaver planlægges og koordineres i teams, hvis opgave er at støtte,
vejlede og sikre, at du får den fornødne hjælp i forhold til de opgaver, du ikke
selvstændigt kan varetage.
Det er primærpersonen, der sammen med teamet står for handleplaner jf.
Serviceloven og deltagelse i de årlige statusmøder eller rehabiliteringsmøder
sammen med en afdelingsleder.
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Hvad skal du have med, når du flytter ind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Møbler
Gardiner (kan måske købes af tidl. lejer)
Sengetæppe
Vaskbar dyne og hovedpude
Sengelinned
Lagner (ved specialmadrasser uden elastik)
Håndklæder og vaskeklude
Gæstehåndklæder
Termometer
Neglesaks og neglerenser
Skraldespand
Vasketøjskurv på hjul
Kam/børste
Tandbørste og tandkrus
Medicin
Barbermaskine/skraber mænd
Engangsskrabere/kvinder
Viskestykker ved behov
Spisestykker
Sygesikringsbevis
Materiale vedr. bevillinger
Hjælpemidler efter aftale
Personlig beklædning
Vaskemaskine
Tørretumbler.

Da du skal have en del hjælp fra personalet, er det vigtigt, at indretningen
af din lejlighed også tager hensyn til personalets arbejdsstillinger. Vi har på
Bosager-Flintholm besluttet, at der skal være hjul under dine vasketøjskurve.
Tørrestativer og skraldespande skal enten være væghængte eller kunne flyttes
af borgerne selv. Hvis dette ikke er muligt, vil der blive vasket udenom.
Vaskemaskiner og tørretumbler skal anbringes i korrekt arbejdshøjde.
Før du flytter ind, holder vi en forventningssamtale, hvor du, dine pårørende,
primærpersonen eller teamet og afdelingslederen deltager.
Det er vigtigt, at dine pårørende er med i dit liv på samme måde, som de har
været det tidligere.
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Vores forventninger til dine pårørende er, at der laves aftaler om:
• Hvem der indretter den nye lejlighed for/sammen med dig.
• Hvem sørger for ting til din personlige pleje.
• Hvem sørger for reparation af dit tøj.
• Hvem sørger for indkøb af tøj til dig.
• Hvem tager med dig på lægebesøg og på sygehus.
• Hvem varetager din økonomi incl. underskrift på administrationsaftale.

Hverdagen
Du vil som borger få støtte og vejledning, men er herre i egen lejlighed.
Beskæftigelse og fritidstilbud varierer efter ønsker, evner og behov.

Selv- og medbestemmelse
Vi skaber individuelle rammer, så hver enkelt borger får mest mulig indflydelse
på egen hverdag. Dette sker med udgangspunkt i Servicelovens retningslinjer
for selv- og medbestemmelse.
På Flintholm holdes beboermøde en gang om ugen, hvor borgerne inddrages
i planlægningen. Dette kommer især til udtryk ift. planlægning af menuer,
aktiviteter i weekenderne og information om, hvad der sker i huset.
I hus 4 på Bosager holdes der beboermøde ca. én gang om måneden.

Rengøring af den enkeltes lejlighed
Det er personalets opgave - i samarbejde med dig - at holde lejligheden ren
og ryddelig.
Der er forskellige normer for, hvordan en lejlighed skal se ud, hvilket vi
naturligvis respekterer.
Men da det i mere eller mindre grad er personalet, der har ansvaret for
rengøringen af din lejlighed, er det vigtigt, at vi i samarbejde både får indrettet
lejligheden, som du gerne vil have den, og samtidig sikrer, at den er rengøringsvenlig.
Lejlighederne rengøres - ud over almindelig daglig rengøring - hver 14. dag.
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Aktivering i dagtimerne på hverdage
Du vil som borger på Bosager-Flintholm som udgangspunkt få et tilbud om et
aktivitets- og samværstilbud på SAABU, hvis ikke du er i gang med STU.

Fritid
På Bosager-Flintholm tilbydes du en aktiv fritid med fokus på følgende
aktiviteter:
•
•
•
•
•

Musik
Motion
Socialt samvær med andre udviklingshæmmede
Deltagelse i kulturelle arrangementer
Ferieture

På Bosager-Flintholm er haverne indrettet, så man både kan sidde og nyde
solen og være fysisk aktiv. Der er fx gynger, sandkasse, bålplads og små stier
rundt i haverne.
Der spilles forskellige boldspil, og badebassinet er fremme det meste af sommeren.
Der tilbydes gå- og cykelture i nærmiljøet.
Derudover forsøger vi at være en aktiv del af lokalsamfundet. Vi deltager
gerne i forskellige kulturelle arrangementer som fx ringridning, festivaler,
sportsarrangementer, koncerter m.m.
På Bosager kommer der i forårs- og sommerperioden nogle aktive løbere, og
som noget nyt har vi på Flintholm et samarbejde med den lokale løbeklub i
Nordborg.
Løbere kommer en gang om ugen og tilbyder nogle af borgerne en tur i en
løbejogger til stor glæde for både borgere og løbere. Løbeturene er fortrinsvis
forbeholdt borgere, der er svært bevægelseshandicappede.

Kost
Bosager-Flintholm har egne storkøkkener, hvor der er ansat en køkkenleder
og køkkenpersonale. Maden tilberedes i storkøkkenet og opvarmes om
aftenen i køkkenerne i de enkelte huse.
Du får således en oplevelse af dagens rytme, hvor tilberedningen af maden
giver anledning til meningsfuld kommunikation og en sansemæssig oplevelse
gennem duften af mad.
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Køkkenet sørger for, at du får en nærende og varieret kost, men du har også
som borger på Bosager-Flintholm mulighed for at komme med ønsker og
forslag til menuplanen.
Vi er ved at udarbejde en sundhedspolitik.

Fødselsdag på Botilbuddet
Hvis du ønsker at holde fødselsdag med familien, kan boligens fællesareal
benyttes under forudsætning af, at der også er plads til de øvrige borgere.
Det kan være en god idé at benytte lejligheden.
Du betaler for dine gæster, hvis det drejer sig om aftensmad eller større
frokoster.
Mad til gæster skal bestilles 14 dage før af hensyn til køkkenets planlægning.
På fødselsdage serveres der lagkage, og fødselaren bestemmer, hvad der skal
spises til aftensmad.
Der flages på borgernes fødselsdag.
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Pædagogisk arbejde
• Med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, håb, drømme, evner
og livshistorie udarbejder vi individuelle tilbud og mål, der understøtter
borgerens udvikling.
• Kommunikation er afgørende for et godt samvær og samspil. Personalet
er derfor opmærksom på lyde, tegn og borgerens gestikuleren. Borgernes
kommunikation understøttes af Tegn Til Tale og andre former for totalkommunikation.
• Vi gør brug af visuelle kommunikationsredskaber. I mange lejligheder er
der boardmakertavler, der specifikt er målrettet den enkelte borger. Nogle
borgere gør brug af billeder, og andre gør brug af skrift.
• Vi skaber forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, således at
borgerne kan være trygge i den struktur, det giver.

Zonen for nærmeste udvikling.
Udgangspunkt i der, hvor borgeren er.
Udvikling kan påvirkes udefra.
Alle er nysgerrige og parat til at tage de
næste skridt, når udfordringer
modsvarer deres udviklingsniveau.

Kogn

Ønsker

Motivation

Håb
Drømme
Mål

KR

Mestring
Mening
Relationsarbejdet
Tillid og tryghed i mødet
Lytte
Nærvær
Støtte op om udvikling
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Pædagogik

• Vi bruger kort bydeform som et sprogligt redskab. Fx: Sæt dig, Rejs dig,
Kom, Du skal.., Tag din jakke…. Vi ved af erfaring, at mange borgere lettere
forstår beskeder, når der anvendes få ord.
• Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers færdigheder og giver støtte og
vejledning til at beholde/opnå større selvstændighed.
• Vi arbejder med en hverdagsrehabiliterende tilgang, hvilket betyder, at den
enkelte borger er aktivt deltagende i egen tilværelse i det omfang, han/hun
magter det.
• Vi anvender KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) som metode. KRAP er som navnet angiver en ressourcefokuseret
tilgang, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers mestringsevne.

KRAP
Kognitiv, ressourcefokuseret
og anerkendende pædagogik

nitiv

RAP

Ressourcer

Vi tager udgangspunkt i det,
der lykkes, og det der virker.
Fokus på ressourcer
- også i svære situationer.
Muligheder.
Mestringsstrategier
- håndtering af situationer.

Anerkendelse

Grundlæggende anerkendelse af et andet menneske.
Gennem anerkendelse styrkes en indre oplevelse af at
være OK og en indre følelse af selvværd.
Tage borgerens perspektiv, støtte til at komme videre.
Identitetsskabelse.
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Økonomi
Personalet kan i samråd med dine pårørende være behjælpelig i forhold til
din økonomi. I forbindelse med indflytningen laves der aftaler om administration af din økonomi ud fra retningslinjerne fra Socialministeriet. Du og dine
pårørende bestemmer selv, hvor meget personalet skal inddrages.
Hvis personalet skal varetage opgaven med din økonomi, vil der blive
udarbejdet regnskab, som jævnligt revideres efter de gældende regler i
Sønderborg Kommune. Medarbejderne i dit team får hver et hævekort, som
tilhører din konto, hvortil der overføres et fast beløb pr. måned.
Såfremt du er erklæret umyndig i økonomiske sammenhænge, laves der
aftale med din værge.

Ved sygdom
Vi har på Bosager-Flintholm ansat social- og sundhedsassistenter. Derudover
er der et tæt samarbejde med sygeplejen i Sønderborg Kommune.

Personale
Personalets tavshedspligt
Fortrolighed med andre er en menneskeret. Personalet har en særlig forpligtelse i forhold til borgerne.
Personer med funktionsnedsættelser har ligesom alle andre borgere ret til
at holde personlige oplysninger for sig selv. Der kan være områder, hvor
borgeren ikke ønsker forældre eller andre pårørende inddraget – også selv
om der måtte være et ønske hos de pårørende. Personalets tavshedspligt skal
dermed sikre privatlivets fred for de borgere, personalet er i kontakt med i
botilbuddet.
Som udgangspunkt har personalet tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige
oplysninger om borgeren og deres pårørende, som personalet kommer i
besiddelse af via arbejdet. Uberettiget videregivelse og udnyttelse af fortrolige
oplysninger er strafbar efter straffelovens regler.
Samtidig tilsiger både serviceloven og sundhedsloven, at pårørende skal
inddrages i en række beslutninger vedrørende borgernes forhold. Dette
gælder specielt, når borgerne ikke selv kan give ”informeret samtykke”. Det
betyder, at borgerne ikke kan give tilsagn i de situationer, hvor de ikke forstår
sammenhængen eller konsekvenserne af deres tilsagn.
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Normering
I hvert hus/gruppe er der i dagtimerne en til tre medarbejdere afhængig af
hvor mange borgere, der er hjemme i egen lejlighed.
Om aftenen er der to til fire medarbejdere i hvert hus/gruppe.
Om natten er der fire medarbejdere til hele Bosager og én på Flintholm.
Der kan være dage med mindre bemanding pga. sygdom. Det betyder, at der
kan være opgaver, som ikke bliver udført den pågældende dag, men flyttes
til en anden dag. Dette sker altid ud fra en faglig vurdering og prioritering af
opgaverne.

Pårørende samarbejde
Vi værdsætter et godt og konstruktivt samarbejde med dine pårørende,
således at dit netværket bibeholdes og i bedste fald styrkes.
Vi er overbeviste om, at dine pårørende er dem, der kender dig bedst og
derfor kan bidrage med stor viden og erfaring, som kan være medvirkende til,
at vi sammen får skabt den bedst mulige ramme for din udvikling og trivsel på
Bosager-Flintholm
Der er etableret et fælles pårørenderåd for Bosager-Flintholm.
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Boliger
Du bor på almindelige vilkår i en lejebolig. Sønderborg Kommune står for
administrationen af lejemålene, hvor Bosager-Flintholm i princippet administreres efter de samme retningslinjer som en afdeling i en boligforening.
Pårørenderådet fungerer som afdelingsbestyrelse.
Boligerne er opført efter Lov om almene boliger. Boligerne på Bosager er i
Hus 1-3 på 88-93 m2 inkl. fællesarealer og i Hus 4 på 76-80 m2 inkl. fællesarealer. På Flintholm er boligerne 80-84 m2. De er indrettet med et lille
køkken, stort badeværelse, stue og soveværelse med skabe. I fællesarealet er
der et opholdsrum med en spisestue, som også benyttes til socialt fællesskab.

Husleje

fra 6.440 kr. til 7.555 kr.

Varme, el og vand afregnes individuelt med
udgangspunkt i følgende a conto beløb:
Varme

ca. 500 kr

El 		

ca. 295 kr.

Vand

ca. 200 kr.

Når du flytter ind i en lejebolig, skal du betale indskud. Du kan søge om
indskudslån og boligsikring.
Oplysninger om den individuelle boligsikring fås ved henvendelse til Udbetaling Danmark.
TV-grundpakken er med i huslejen, men der kan tilkøbes yderligere programmer for egen regning.
Du skal selv sørge for forsikring af indbo samt en ulykkes-/ansvarsforsikring,
hvis du skulle være så uheldig at forvolde skade på andres ting.
Vi kan henvise til handicapforsikringsservice, som er et samarbejde mellem
LEV og Codan.
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Valgfrie ydelser
På Bosager-Flintholm er der tilbud om, at du tilmelder dig en frivillig pakke,
hvor du betaler for kost, befordring, rengøring og vask. Pakken beregnes ud
fra det konkrete forbrug, men med en årlig slutopgørelse.
I forhold til rengøringsmidler er en del af beløbet obligatorisk, idet en del af
fællesområderne indgår i lejemålenes boligareal.

Taksterne for Bosager/Flintholm 2018 er:

Kost:

2.814/2.867 kr.

Rengøringsmidler valgfri:

65/65 kr.

Rengøringsmidler obligatorisk:

65/65 kr.

Vask:

40/40 kr.

Andel i befordring:
I alt

110/120 kr.
3.094/3.157kr.

Beløbet til rengøringsmidler dækker foruden alle sædvanlige rengøringsmidler
også indkøb af, toiletpapir, køkkenrulle, skraldeposer, opvasketabs, medicinbægre o. lign.
De indkøbte midler til rengøring og vask kan anvendes af personalet under
hensyntagen til de gældende regler fra Arbejdstilsynet i forhold til produktblad
og arbejdspladsbrugsanvisning
Hvis du eller dine pårørende ønsker at købe og anvende andre midler, er det
naturligvis i orden, så længe personalet ikke inddrages i anvendelsen.
Vi ser gerne, at man vælger den samlede tilbudspakke.
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Praktiksted
Da vi er praktik- og uddannelsessted for pædagoger, pædagogiske assistenter
samt social- og sundhedsassistenter, vil du møde studerende/elever i dagligdagen. Derudover vil du møde IGU elever, personer der er i fleksafprøvning
og andre, der er i forskellige former for praktikker.

Støtteforening
Der er etableret en støtteforening for Bosager-Flintholm, der er behjælpelig
ift. forskellige praktiske opgaver ved fester og sociale arrangementer i løbet af
året. Derudover støtter foreningen økonomisk med tilskud eller køb af ting, vi
måtte ønske os, til glæde for borgerne.
Samtidig søger støtteforeningen forskellige fonde om tilskud til konkrete
indkøb som fx løbejoggere eller elektriske sofacykler.
Er der interesse for at vide mere eller være med i støtteforeningen, kan du
henvende sig til Sussi Petersen, Nordborg, tlf. 21 49 64 25.

Botilbuddets hjemmeside
På www.sønderborgkommune.dk kan du - ved at søge på ”Botilbud” - se de
forskellige huse og lidt om hverdagen.
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Praktisk information
Din nye adresse er:
Botilbud Bosager, lejlighed
Bosager 6 eller 8
6400 Sønderborg
Boligens telefonnr.: 88 72
eller
Botilbud Flintholm, lejlighed
Flintholmvej 4
6430 Nordborg
Boligens telefonnr.: 88 72
Afdelingsleder i huset er:
Din primærperson / team er:
Jeg håber, du bliver glad for at bo her, og at dine pårørende bliver glade for at
komme på besøg. De er altid velkomne.
Steen Boris Hansen
Områdeleder
Tlf. 27 90 01 25
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