Tangshave Bo- og Aktivitetscenter – Bolig 7
Specialplejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere
Servicedeklaration

Indledning
Tangshave Bo- og Aktivitetscenter Bolig 71 er en
boenhed med syv specialplejeboliger til ældre
udviklingshæmmede beboere. Tilbuddet tilgodeser de særlige behov ældre udviklingshæmmede
beboere har, for en fortsat socialpædagogisk
tilgang og styrket sundhedsfaglig pleje. Den
enkelte borgers behov ændres gennem hele
tilværelsen og der er behov for at tilpasse boligform og rammer til den livsalder borgeren har. Det
er der blandt andet taget højde for i Bolig 7, hvor
ældre udviklingshæmmede borgere i Sønderborg
Kommune har et værdigt og godt ældreliv.
I Tangshave Bo- og Aktivitetscenter Bolig 7 yder
vi socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte,
omsorg og pleje. I rolige omgivelser kan beboerne
være sammen med andre i samme livssituation
og deltage i aktiviteter målrettet deres alder og
individuelle behov.
Sammen skaber vi rammerne for det gode liv,
så det er muligt for beboerne at leve et aktivt liv,
hvor der er plads til at udfolde sig, få ro og trives
både fysisk, psykisk og socialt. Der er fokus på et
aktivt, værdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv i
et roligt miljø – med udgangspunkt i den enkelte
beboers håb og drømme.
Tangshave Bo- og Aktivitetscenter ligger i Nordborg på Nordals. En by med indkøbsmuligheder, slot, skov, vand og fantastiske naturskønne
1	I servicedeklarationen refererer Bolig 7 til Tangshave
Bo- og Aktivitetscenter Bolig 7.

omgivelser. Stedet er også præget af, at det er et
bo- og aktivitetscenter og af de mange frivillige,
som der er tradition for i Nordals. Det betyder, at
Tangshave Bo- og Aktivitetscenter emmer af liv og
de mange aktiviteter og muligheder, som de frivillige bl.a. er med til at skabe for beboerne.

Hvordan arbejder vi i Bolig 7
I Bolig 7 tager vi afsæt i den enkelte beboers
virkelighed, forudsætninger, historie og ønsker.
Vi har særligt fokus på de potentialer den enkelte beboer har og yder social pædagogisk støtte
og hjælp til at vedligeholde færdigheder og sociale
kompetencer. Vi har fokus på at støtte og hjælpe
beboerne til forsat at kunne leve så selvstændigt
som muligt i egen bolig og med størst mulig indflydelse på eget liv. Med afsæt i den socialpædagogiske tilgang og støtte, yder vi hjælp til personlig
pleje, omsorg, praktisk hjælp.
Vi arbejder tværfagligt, hvilket betyder, at pæda
gogisk og sundhedsfagligt personale, som
udgangspunkt løser de samme opgaver. Det
særlige kendetegn ved Bolig 7 er, at der er mere
fleksible faggrænser mellem det pædagogiske
og sundhedsfaglige arbejde. Alt personale i Bolig 7 har opgaver, der rækker ud over, hvad der
almindeligvis knytter sig til deres fag. Det tværfaglige samarbejde skal sikre sammenhæng og
forudsigelighed i plejen samt fleksibilitet i plan
lægningen. Samtidig betyder det tværfaglige
samarbejde, at beboerne møder fagligt kompe-
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tent personale, som styrker hinanden ved vidensdeling og fælles forståelse af beboernes behov og
ønsker.
Dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement
er væsentlige værdier for arbejdet med beboerne
i Bolig 7, og vi har fokus på:
• Kommunikation tilpasset den enkelte
• Beboernes medindflydelse og deltagelse
• At skabe gode relationer og samvær for og med
beboerne
• Fast struktur og sammenhæng i hverdagen
• Forudsigelighed og genkendelighed i hver
dagen, så beboerne kan være trygge i den
struktur, det giver
• At tage afsæt i den enkeltes funktionsniveau
• Aktiviteter tilpasset den enkelte
• Rolige og trygge omgivelser
I Bolig 7 er der stor viden om og erfaring med
den naturlige aldring, og den svækkelse og de
sygdomme, der kan følge med fx demens. Vi har
et tæt samarbejde med Kompetencecenter for
demens og følger generelt den faglige udvikling
på området.

Bolig 7 er døgndækket med fasttilknyttet personale i dag- og aftentimer. Derudover er der tilknyttet nattevagter, som dækker hele Tangshave
Bo- og Aktivitetscenter.
Aldring og demens betyder, at ældre udviklingshæmmede beboere har behov for mere syge
plejefagligt personale suppleret med pædagogisk
personale. Personalesammensætningen i Bolig
7 er således tværfagligt sammensat og tilpasset
målgruppen og deres behov.

Der er ligelig fordeling af pædagogisk og sundhedsfagligt personale. Alt personale er uddannet
i at varetage hjælp, støtte, pleje, aktiviteter mm.

Personaleteamets centrale samarbejdspartnere er
bl.a.:
• Pårørende
• Kompetencecenter for demens
• Beskyttet beskæftigelse – SAABU
• Handicapafdelingen
• Daghjem på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter
• Frivillige på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter
• Interesseorganisationer på ældreområdet og
handicapområdet
• Oligofreniteamet i Region Syddanmark
• Ældrepsykiatrien
• Praktiserende læge

De fysiske rammer
Bolig 7 er en del af Tangshave Bo- og Aktivitetscenter. Specialplejeboligerne er opført i 2004
efter almenboliglovens § 5 stk. 2, og boligerne
udlejes efter almenlejelovens regler.
Tangshave Bo- og Aktivitetscenter består af en
centerbygning og otte boenheder, hvor der er
plads til 70 beboere. De 70 plejeboliger er placeret i fem separate boenheder, og to af disse ligger
i en toetagers bygning i forlængelse af center
bygningen sammen med korttidspladser.

Personaleteamet i Bolig 7

Personaleteamet består af:
• Pædagoger
• Social- og sundhedsassistenter
• Social- og sundhedshjælpere
• Plejecentersygeplejersker

til ældre udviklingshæmmede, der er i et naturligt
aldringsforløb. Bolig 7 er med denne sammensætning et godt, trygt og attraktivt tilbud med
specialiseret viden ift. målgruppen.

Bolig 7 er en selvstændig boenhed med egen
indgang udefra. Den består af syv etrums lejlig
heder med eget toilet og bad. Der er større
fællesarealer, hvor der bl.a. er spise- og aktivitetsområder.
Mellem Bolig 7 og 8 har vi en sansehave med
sten og vandkunst. Der findes også forskellige
bede af duftende blomster, stier og b
 ænke.
Sansehaven har en pavillon, hvor beboerne kan
nyde deres kaffe ved vandskulpturen samtidig
med, at de både kan se og dufte de farverige
blomster. Det er også muligt at nyde frugten fra
de forskellige frugttræer.
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Dagligdagen i Bolig 7
Bolig 7 er indrettet, og arbejdet er tilrettelagt e fter
LEVE-BO-tanken. Det betyder, at alle daglig
dagens aktiviteter foregår i de enkelte boliger.
Her planlægges/ønskes, hvad beboerne skal spise, der købes ind, vaskes tøj, gøres rent, hygges
og hvad man nu ellers plejer at gøre i et hjem.
Den varme mad og aftensmaden kommer fra
plejecenterets eget køkken, hvor der er uddannet
køkkenpersonale, som laver sund og varieret kost
til beboerne.
Vores personale involverer beboerne i daglig
dagens opgaver på en faglig, naturlig og omsorgs-fuld måde og med respekt for det enkelte menneske. Beboerne deltager i aktiviteterne, i
det omfang de kan, hvilket er med til at bevare og
udvikle de færdigheder, de har.
Det er det faste personale, der tilrettelægger,
hvordan dagen forløber, så der både er tid til
udvikling og beboernes behov for ro, forudsigelighed og genkendelighed. Vi fejrer højtiderne,
og følger årets gang med julepynt og sommer
blomster.
Det er vigtigt, at beboerne føler sig hjemme. Der
er derfor fokus på, at fællesarealerne er hjemlige,
og der er tid og ro til at slappe af og hygge sig
med en kop kaffe eller et spil. Vi har fokus på, at
alle beboerne føler sig som en del af fællesskabet
i Bolig 7 og har relationer til de andre. Samtidig
støtter og hjælper personalet beboerne med at
holde kontakt til deres net-værk og tidligere aktivitets- og samværstilbud.
I Bolig 7 er det personalet, der indretter sig efter
beboerne og ikke omvendt. Det er fx ikke perso
nalets arbejdstider, der afgør, hvornår b
 eboerne
skal stå op og i seng. Det bestemmer beboerne
selv, og personalet tilpasser arbejdet efter deres
døgnrytme.
Beboerne er selv med til at planlægge deres
aktiviteter i løbet af dagen og om aftenen.

Aktiviteter i Bolig 7 og Tangshave
Bo- og Aktivitetscenter
Vi tilbyder aktiviteter for beboerne i Bolig 7, som
tager afsæt i den enkeltes individuelle behov,
ressourcer og ønsker. Aktiviteterne vil derfor
variere, og beboerne vil både have mulighed for
at deltage i individuelle og fælles aktiviteter med
andre ligestillede.
Bolig 7 er et nyt tilbud, hvilket åbner op for, at vi
sammen med de beboere, der løbende flytter
ind, udvikler og skaber et sted med rum for aktiviteter.
De interne aktivitetstilbud i Bolig 7 giver mulighed for øget fleksibilitet, da beboerne ikke skal ud
af huset. Samtidig med at aktiviteterne kan mål
rettes og tilpasses de ældre beboere.
Beboerne har også mulighed for at gøre brug af
klippekortsordningen med ekstra hjælp, støtte
og aktiviteter. Klippekortsordningen betyder, at
beboerne hver uge har 45 min., hvor beboerne
kan vælge, hvad den ekstra hjælp, støtte og aktiviteter skal bruges til. (Klippekortsordningen er et
tilbud til plejehjemsbeboere i 2018).
Beboerne i Bolig 7 er en del af Tangshave Boog Aktivitetscenter og indgår, som de øvrige boenheder, i de fælles aktiviteter og tilbud. Det
betyder blandt andet, at beboerne deltager i
Sankt Hans fest, julefrokost og meget mere.
Beboerne i Bolig 7 kan også benytte sig af de
mange andre tilbud og muligheder på Tangshave
Bo- og Aktivitetscenter:
–– Centerets kiosk, der har åbent alle hverdage
–– Centerets læsesal, hvor beboerne bl.a. kan
læse dagens avis
–– Varmtvandsbassin
–– Et aktivitetscenter med forskellige aktiviteter
–– Tangshaveavis, der udkommer hver måned,
hvor man kan læse om planlagte aktiviteter
–– Minibank for de beboere, som ikke har nogen
pårørende eller pårørende, som bor udenbys
–– Fodpleje
–– Frisør og tandlæge
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Personalet motiverer beboerne til at være med
i aktiviteter i Bolig 7 eller i aktivitetscenteret på
Tangshave Bo- og Aktivitetscenter. Aktiviteterne
kan både foregå om dagen og aftenen, på hverdage og i weekender.
Der er mange frivillige tilknyttet Tangshave Bo- og
Aktivitetscenter, som er med til at skabe ekstra
muligheder for beboerne. De frivillige sætter forskellige aktiviteter i gang for beboerne. Der er fx
nogle, som går ture med de beboere, som ønsker
det og ikke selv har mulighed for at gå en tur. Der
er også frivillige som bl.a. arrangerer udflugter og
arrangementer i forbindelse med højtider.

• Du kan blive godkendt til specialplejeboligerne
i Bolig 7 på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter,
hvis du også:
• er udviklingshæmmet
• har et væsentligt sundhedsfagligt og pleje
mæssigt behov
• er tydeligt alderssvækket
• har tydelige fysiske og psykiske funktionstab.

Hvordan kan du få en specialplejebolig i Bolig 7

Derudover har vi på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter et daghjem for udefrakommende b
 orgere,
et cafeteria, vores egen bus til udflugter og et
stort træningslokale, som anvendes til visiterede
borgere.

Du og dine pårørende kan ansøge om en specialplejebolig i Bolig 7. Efter dialog med dig og dine
pårørende og relevant personale i Sønderborg
Kommune, træffer visitationsafdelingen en afgørelse. Det er en samlet vurdering af dine behov,
der er afgørende for, om du kan blive godkendt til
en plejebolig i Bolig 7.

Hvem kan få en specialplejebolig i
Bolig 7

Ansøgning til en specialplejebolig kan sendes via
visitationsafdelingens boligteam, som kan kontaktes telefonisk eller skriftligt:

Det fremgår af kvalitetsstandarden for plejeboliger,
at du kan blive optaget på venteliste til en plejebolig, hvis du har svært nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, og du dermed har et omfattende,
varigt behov for pleje, støtte, samvær og tæt kontakt til personalet:
• Det er ikke muligt at give dig den nødvendige
hjælp i dit eget hjem.
• Du har behov for massiv støtte døgnet rundt
(dag, aften og nat).
• Det er ikke forsvarligt, at du er alene i dit hjem,
og du kan ikke tilkalde hjælp ved akut opståede behov.
• Du har behov for at være sammen med andre
mennesker, og det er ikke tilstrækkeligt med et
dagtilbud.

Social og Senior
Visitationsafdelingen – Boligteamet
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg
Tlf.: 88 72 45 23, hverdage kl. 8-9 og kl. 13-14
E-mail: socialogsenior@sonderborg.dk

Hvis du får en specialplejebolig i
Bolig 7
Hvis du bliver visiteret til en specialplejebolig, har
vi fokus på at sikre en god overgang fra dit tidligere hjem og til Bolig 7. Personalet på tværs af
de forskellige enheder indgår derfor i et tæt samarbejde for at understøtte den gode overgang for
den enkelte.
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Information
Du kan se denne servicedeklaration og Sønderborg Kommunes øvrige kvalitetsstandarder på
kommunens hjemmeside: http://sonderborgkommune.dk/borger/kvalitetsstandarder. Her kan du
bl.a. læse kvalitetsstandarderne Plejebolig og Når
du bor i plejebolig.
Du kan få udleveret servicedeklarationen og kvalitetsstandarderne og få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte:
Social og Senior
Ellegårdvej 25 A
6400 Sønderborg
Tlf. 88 72 45 03
socialogsenior@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk
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