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Om os

Vejby Bo og Beskæftigelse er en selvejende organisation. Vi har til huse i Vejby i
Nordsjælland, tæt på Helsinge og Tisvildeleje, med tog direkte til Hillerød.
Vi har i alt 14 bo-pladser godkendt efter §107 i Lov om social service.
I vores beskæftigelse og STU er det vigtigt, at vi er et lille og overskueligt miljø,
hvor vi kan tage store individuelle hensyn i forhold til tilrettelæggelsen af dagligdagen,
det være sig i indhold og antal ugedage.
Vores udgangspunkt er den enkeltes ressourcer og motivation.

Målgruppe
Vores målgruppe er unge mellem ca. 18 og 30 år ved indflytning i vores botilbud og
fra 16 år i vores STU. De er moderat til normalt begavede med en Autisme Spektrum
Forstyrrelse (ASF) herunder Aspergers syndrom eller beslægtede gennemgribende
udviklingsforstyrrelse. Målgruppen er personer, der ikke har mulighed for at indgå på
sædvanlige vilkår i forhold til bolig, beskæftigelse og ungdomsuddannelse og som har
svært ved at begå sig i sædvanlige fritids- og samværsaktiviteter med andre og derfor
ofte bliver isoleret.

Værdigrundlag
Vores værdigrundlag bygger på et menneskesyn, der ser alle mennesker som ligeværdige og med rettigheder på lige fod uanset handicap.
•
•
•
•

At se det enkelte menneskes potentiale.
At respektere individet og skabe rammer for udvikling på egne betingelser.
Ret til en tilværelse med selvbestemmelse over eget liv.
Ret til valgmuligheder i forhold til bolig, beskæftigelse og fritid.

Personale
Personalet er uddannede socialpædagoger og faguddannede lærere med mange års
erfaring indenfor specialområdet.
Personalet gives løbende supervision og uddannelse, som sikrer en høj faglighed.
Pædagogisk arbejdes ud fra en anerkendende, ressourcefokuseret tilgang, med respekt for den enkeltes særlige udfordringer.
I forbindelse med supervision og rådgivning af personalet, har vi tilknyttet psykolog og
psykiater.
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Botilbud

Grøndyssevænget 1
På Grøndyssevænget 1 er der plads til 6 beboere.
De har eget værelse og deler badeværelse og toilet med 2 andre.
Der er fælles opholdsstue, køkken, bryggers og stor have.
Der er en medarbejder, der sover der om natten.

Hverdagen i nr. 1 og 5
I det pædagogiske arbejde lægges der vægt på, at den unge bliver så selvstændig og
selvhjulpen som muligt. Dette gøres i det daglige samarbejde, hvor hver enkelt
beboers evner og ressourcer klarlægges, så der kan sættes ind med individuel støtte.
Den unge får tilknyttet en kontaktperson, som hjælper med at fastholde aftalte mål og
som jævnligt tager samtaler med den unge i hverdagen. Samtaler som øger den unges
selvforståelse og afklarer, hvor der kan sættes ind med støtte for at kompensere for
vanskeligheder og gives mulighed for udvikling.
Beboerne
• deltager i den daglige madlavning
• støttes i de almindelige daglige gøremål som rengøring, tøjvask og personlig hygiejne
• støttes i at kunne dyrke sine interesser
• støttes til deltagelse i idrætsforeninger m.v..
• tilbydes weekend- og ferieture og årlig fællestur til Sverige.
• Ugentlige tilbud om svømmehal, badminton, gå- løbe- og cykelture.
Naturen omkring Vejby byder bl.a. på strand og skov, og er rigt på dyreliv f.eks.
Tisvildeleje strand, Tisvilde Hegn, Heatherhill ved Rågeleje eller Oldtidsvejen ved
Holløse Bredning. Det giver gode muligheder for fantastiske naturoplevelser for beboerne - både for dem med interesse for dyreliv, men også for en badetur eller en god
travetur.
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- bygger bro mellem ungdomsliv og voksenliv

Grøndyssevænget 5
På Grøndyssevænget 5A-K er der plads til 8 beboere.
De har eget hus med badeværelse, toilet, køkken, stue og soveværelse.
Der er et fælleshus med fællesspisning om aftenen.

Spilleaftener
Vi afholder spilleaftener en gang om måneden, hvor beboere såvel som brugere udefra, spiller diverse spil på computernetværk, brætspil m.v. Der spises mad sammen.
Vi har et hold, der spiller Team Fortress 2 sammen på IT-værkstedet, i caféen spilles
der kort, brætspil og quizspil. Vi har også en Playstation 3 i musiklokalet, hvor der kan
spilles mange spil, som deltagerne har med hjemmefra.

Økonomi
Bo-delen er godkendt efter SL §107. Beboerne betaler en egenbetaling, som dækker
husleje, el, vand og varme. Kost er også helt eller delvis med i egenbetalingen. Det
afhænger af, hvor man har bolig. Egenbetalingen kan for beboere uden pension fastsættes af hjemkommune afhængig af beboerens indtægtsgrundlag.
Egenbetalingen betales af beboer til hjemkommune.
Spørgsmål omkring økonomi kan fås ved henvendelse til leder Ulla Møller-Christensen.
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Beskæftigelse

Formål
Det meningsfulde liv!
At have noget at stå op til hver dag
At mestre livet
At kunne klare sig selv med så lidt støtte som muligt.
Målet med beskæftigelsen er at fastholde og videreudvikle den unges erhvervede
kompetencer. Der tages udgangspunkt i den unges egne interesser, ressourcer og
motivationsfaktorer. Med udgangspunkt i hver enkelt unges sociale kompetencer, vil
der blive arbejdet med selvindsigt, personlig udvikling og udarbejdelse af strategier for
den enkelte i forhold til samværet med andre.

Visitation
Visitation sker i samarbejde med hjemkommunen. Aftale sker ud fra en konkret vurdering i forhold til, om den unge passer i vores målgruppe og altid efter besøg af den
unge.
Der er mulighed for individuelle aftaler i forhold til antal ugentlige arbejdsdage.
Der er mulighed for, at den unge kan komme i praktik efter nærmere aftale.
Man behøver ikke være beboer hos os, for at arbejde i vores beskæftigelse.
Vi dækker SL §103 Beskyttet beskæftigelse og SL § 104 Samværsaktiviteter.

Erhvervsevneafklaring
Vi samarbejder med jobcentre omkring erhvervsevneafklaring.
Nærmere om dette ved henvendelse til Leder Ulla Møller-Christensen.
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- med mening - på individuelle præmisser

Indhold
Beskæftigelsen er bygget op omkring værksteder og aktiviteter, som danner rammen
om en forudsigelig og tryg arbejdsdag. I samarbejde med den enkelte, sammensættes
et ugeskema som tilgodeser den enkeltes interessser og behov for variation i hverdagen.
Vores værksteder er:
• Autoværksted til vedligeholdelse af vores to biler, havetraktor, knallert osv.
• Træværksted hvor der gives generalt værktøjskendskab.
Der arbejdes med træ ved vores drejebænk og dekupørsav.
Projekter hvor der arbejdes med eksempelvis vikingeemne og
produktion til julemarked
• Havehold med græsslåning, drivhus, pasning af have generelt og snerydning om
vinteren.
• Træflækning Vi flækker brænde, både til eget brug og videresalg.
• Ejendomsservice med affaldshåndtering, fejning af flisearealer, indkøbsture og
diverse praktiske småopgaver, som skift af el-pærer m.m.
• IT-værksted - ASFMedier - med opgaver som kalendere, postkort, animationsfilm,
diverse foldere og ad hoc opgaver for huset f.eks. skilte m.m. De udgiver bladet
Detajlen - se nærmere på side 3
• Dyrehold med høns, kaniner og undulater.
Der tilbydes undervisning i boglige fag, som dansk og økonomi.
Pædagogisk arbejdes med faste strukturer, forudsigelighed og visualisering.
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STU Nordsjælland

Målgruppe
Vores målgruppe er unge mellem 16 og 24 år, der er moderat til normalt begavede
med en Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) herunder Aspergers syndrom eller beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Fælles for dem er, at de har brug for et lille miljø med stor grad af individuelt tilrettelagt
undervisningsforløb.

Formål
Formålet med ungdomsuddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv tilværelse som muligt i voksenlivet.
Målet med uddannelsen er at fastholde og videreudvikle den unges erhvervede kompetencer. Der tages udgangspunkt i den unges egne interesser, behov, ressourcer og
motivationsfaktorer.
Med udgangspunkt i hver enkelt studerendes sociale kompetencer, vil der blive arbejdet med selvindsigt, personlig udvikling og udarbejdelse af strategier for den enkelte i
forhold til samværet med andre.

Optagelse
Vi optager løbende elever.
Optagelse sker ud fra en konkret vurdering i forhold til, om den unge passer i vores
målgruppe og altid efter besøg af den unge.
Der er mulighed for at den unge kan komme i praktik efter nærmere aftale.
Optagelse sker i samarbejde med UU-vejleder og hjemkommune.
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Indhold
Uddannelsen er en kombination af faglig undervisning, træning af praktiske færdigheder, værkstedsaktiviteter samt arbejdsmarkedsorientering med erhvervspraktikker.
Gennem virksomhedsbesøg, praktikker og emner om arbejdsmarkedsforhold, vil den
unge blive præsenteret for forskellige sider af arbejdslivet og dermed få en forståelse
af arbejdsmarkedet og samfundet i øvrigt.
I voksenlivet er det nødvendigt at kunne klare de mange dagligdags gøremål som
indkøb, madlavning og rengøring, så det har vi også på skemaet.
Vi har en friluftsdag, hvor man kan komme med ud og prøve kræfter med naturen,
f.eks. klatre i træer, skyde med bue og pil og lave mad over bål.
Værkstedsaktiviteterne foregår i vores interne værksteder i tæt samarbejde med
beskæftigelsen.
I musikværkstedet er der mulighed for at lære at spille et instrument, samspil, være
sanger med eget backingband, lære musikteori eller lave musik på computer.
Undervisningen veksler mellem individuelle forløb og gruppeaktiviteter.
Der arbejdes efter faste individuelle ugeskemaer.
Vi arbejder med faste strukturer, forudsigelighed, synlighed og skriftlighed.
Sidste del af uddannelsen koncentreres om tiden efter STU-forløbet.

Kompetencemappe
Uddannelsen afsluttes med en kompetencemappe, hvor den enkeltes 3-årige forløb
og erhvervede kompetencer er beskrevet.
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Banebrydende i forhold til jobskabelse til personer med ASF.
ASFmedier er navnet på vores IT-værksted.
ASFmedier producerer diverse tryksager til internt og
eksternt brug, fra standard dokumenter til postkort,
kalendere, brochurer, plakater og meget mere.
ASFmedier udgiver et blad ca. 2 gange om året som
hedder Detaljen. Alt indhold bliver leveret af unge
mennesker med ASF. Vi er altid interesseret i at få
indhold fra andre unge mennesker med ASF,
vi efterlyser alt fra journalistik til fotografi.
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Kontaktoplysninger

Vejby Bo & Beskæftigelse
www.vejby-bb.dk

STU Nordsjælland
www.stunordsjaelland.dk

Grøndyssevænget 1
3210 Vejby
Leder Ulla Møller-Christensen
E-mail: forstander@vejby-bb.dk
Telefon: 48 78 32 10/ 22 47 10 93

Til sagsbehandlere, Jobcentre og UU- Vejledere:
Vejby Bo og Beskæftigelse er godkendt efter SL §107, §103 og §104.
STU Nordsjælland udbydes under Lov nr. 564.
Takster kan hentes på Tilbudsportalen eller ved henvendelse til Leder Ulla Møller-Christensen.
Yderligere information og aftaler om besøg, kan ligeledes ske ved henvendelse til
Ulla Møller-Christensen
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Denne pjece er produceret ASF Medier; vores IT-værksted.
Trykt af BM Grafik, Helsinge

