Bearbejdning af input fra workshop 7. november – sat i sammenhæng til perspektivplanens målsætninger og konkrete initiativer
Version 1. dato: 3.12.2012

Hovedtema – Inklusion og fællesskab
Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop

Aktiviteter og faciliteter
på tværs:

1 - Konkrete forslag

Specialistfunktioner
anvendes på tværs af
alders- og målgrupper?

Perspektivplanen
Input fra
perspektivplanen oplistes
så vidt muligt ved et
relevant input fra
workshoppen

Vi kunne dog forstille os at et evt. nyt varm bassin kunne bruges
af både børn og voksne. Blindenetværket Spørgsmål 4

Lokaler og aktiviteter
deles og kan bruges af
forskellige
brugergrupper, også
børn/unge/voksne?
Faciliteter, fx
sundhedstilbud eller
udearealer åbnes for
alle borgere i Gentofte
Kommune?
Personalefaciliteter
samles i fælles fysiske
rammer?
Nyt fitnesscenter som kan indstilles til handicappede og som
bruges af både børn og voksne til gensidig inspiration.
Blindenetværket Spørgsmål 4
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

Fælles lokaler til kursusvirksomhed, ft. Seminarer, foredrag,
workshops og kurser med de nyeste teknologiske udstyr.
Blindenetværket Spørgsmål 4
OBS på bygningerne BMV er det ikke tilstrækkeligt at flytte
væggene – husene skal være stærke og de skal gøre noget ved
grundvandet, det kommer op gennem fundamentet og skaber
våd / svamp i hældene og en lugt som gør borgerne utilpas.
Udendørsfaciliteterne på BMV.
Børneterapien spørgsmål 1 og 3 Pernille pehd@gentofte.dk
Svævebaner og gangbroer i forskellige højder som kan benyttes
af både køreskolebrugere og af de andre kommende
interesserede – evt. i skovområdet.
Klatrevægge m. mulighed for rappelling.
Cykelkøreskole stier med bakker, tunneller, broer og mulighed
for lige udkørsel (se fx Helene center i Charlottenlund)
Vandløb, vandfald, søer, (se fx ny golfbane i Farum)
Arkitektegnet nyt hus m. spændende adgangsfaciliteter. (a la
det vi så på kick-off)
Anne Lene B. Christensen ALBC@gentofte.dk
Et stort hus med træningsfaciliteter for børn og voksne m.
særlige udfordringer.
Invitation til handicap – idræts foreningen/konsulenterne som
kan stå og for idrætsaktiviteterne (fritid) for børn med særlige
udfordringer, således at kommunen kan leve op til deres
postulat om at der er idrætsfaciliteter til alle. En times motion
pr. barn også til dem med særlige behov.
Børneterapien har brug for et større og samlet placeret tilbud,
lige nu ligger vi spredt over hele BMV hvilket betyder meget for
den effektive arbejdsindsats.
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børneterapiens faciliteter
indgår i PP som et
konkret forslag. Det
nævnes også, at andre
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen
kunne have glæde af at
bruge faciliteterne

Huset skal indeholde:
Flere træningslokaler til både hold og individuel træning til
”grov” træning. Større fysiske udfoldelser/pladskrævende. Og
mindre rum med ro til kreativ træning.
Lokaler til afprøvning og træning af fx WII PS3 osv. Og
hverdagshjælpemidler fx robotteknologi.

Ønsket er nævnt i
matrixoversigten, men
der står, at det ikke er en
del af PP??

Træningskøkken til ADL aktiviteter i hold og individuel.
Trænings bassin (varmtvand) til hold og individuel.
Kontorfaciliteter (til en hver medarbejdere), personale rum og
mødelokaler.
Nedrivning af hele (alle) bygninger på Sandtoften 3 , 2820
Gentofte.
JAC Gitte Ejlersen, Ann- Christine S.
For at opbygge et multi hus til samme aktiviteter + nye. Med
alle installationer. Dette gøres for at tiltrække og inkludere
almindelige borger i tilbud, som frivillig, borger af værksteder
om aften. Multi huset bygges oven på en stor p-kælder så
bilerne kommer væk fra vejen. Installationer som solceller,
grønne tage med terrasse indtænktes i projektet. Herunder nye
IT installationer. Borger bliver mere selvhjulpet i forhold til robot
WC, it vejviser.
Værdi for borgerne:
Samling af alle dagtilbud i denne lokalesamling af flere
målgrupper. Udnyttelse af grund til p-kælder aften tilbud i
bygningerne udnyttelse resurserne bedre. Andre borgergrupper
ældre, frivillige. Huset skal indeholde grønne oaser med vand i
sansestimulerende omgivelser. Innovation for borgerne
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop
selvforsyning af aktiviteterne. IT løsning så alle borger selv kan
transporterer sig rundt i bygningen, kørestole blinde,
hørehæmmede mv. kontakt venligst ovenstående for uddybelse.
Transportable vaske hal til kørestole og plejesenge. Det vil være
brugerne som driver vaske hallen sammen med pædagogerne.
Vi vil sikre beskæftigelsen og inklusion, ved at borgerne fra fx
JAC kommer ud til institutionerne og private hjem og
virksomheder.
Salen på BMV drives som kulturhus af
udviklingshæmmede/psykisk sårbare og andre udsatte borgere.
Fx biograf for børnehaverne + gymnastik for ældre.
Samle teamet på en location + værksted som satelitter i
målgruppernes lokalområder Socialpsykiatriteamet
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PP beskriver etablering af
fælles støttecenter i nye
lokaler
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen
PP nævner ønske om
kompenserende
specialundervisning til
borgere med
udviklingshæmning –
pilotprojekt – ikke
igangsat.
STU
(ungdomsuddannelse) er
flyttet til Hartmannsvej
(campusområdet?)

2 – Værdier og
målsætninger
3 - Spørgsmål
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop

4 – For og Imod

Børneterapien BMV
Der har tidligere været både børn og voksne i behandling. Vi er
rigtig glade for at det er delt op – da vores viden er meget
specialiseret og behovene er meget forskellige på de to livsfaser.
Børneterapien ALBC@gentofte.dk

5 – opmærksomheds

Udfordringer ved forskellige borgergrupper. Evt.
opgangsfællesskaber:

punkter

1 - Konkrete forslag

Brug af byen:
Hvad nu hvis...
Kommunens tilbud, fx
svømmehal og
bibliotek, bruges i
højere grad i
dagligdagen?

Perspektivplanen

Borgerne bliver indendørs i egen lejlighed
utryghed imellem Borgerne i opgangen (bl. Målgrupper)
Vedr. forslag om væresteder: Ungdomsboligerne, Ermelundsvej,
Stolpegårdsvej. Fokus på borgersammensætning. Forudsætning
for væresteder: de skal være tæt på hvor folk bor.
Forslag om genbrug i Gentofte og Charlottenlund posthus.
Vi vil lave en kreativ genbrugsbutik hvor vi er en del af
lokalsamfundet, via salg og genbrugsmøbler, cafédrift. Salg af
genbrugsmøbler vil fremme relationen mellem aldersgrupperne
og borgerne på tværs, samt skabe beskæftigelse til den svage
borgergruppe i Gentofte Kommune JAC Gitte Ejlersen AnnChristine Matzen

Naturområder gøres til
fælles udflugtsmål, fx
med ture på tværs af
tilbud og institutioner?
Specialtilbud integreres
i eksisterende, alment
tilgængelige tilbud for
alle borgere?
Tænke et unikt by- og boligområde ind i helhed. (kort: Vangede
Bygade, Snogegårdsvej, Sognevej, Ikea). Området indeholder
ældre, børn og voksne med funktionsnedsættelser,
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

socialpsykiatri, socialt boligbyggeri, private huse, plejeboliger.
Åbne området totalt op til en særlig bydel i GK, hvor alle
borgere hører til i den fælles boligmasse. Hvor bl.a. salen på
BMV og daghejm omdannes til medborgerhuse, café mm.
Således at boligområdet bliver attraktivt i al sin mangfoldighed
Camillehusene, Maja Rongen Jensen m.fl.
Samle alle de dyre hjælpemidler på en adresse
Force 4
En svømmehal med varmtvandsbassin med alle nødvendige
hjælpemidler. Skal ligge i Gentofte Kommune Blomsterhusene
Klub og dagtilbud, f.eks. filmaftener kunne åbnes for naboer
Teaterscene på BMV til fælles brug for alle, amfi. Café ifm.
forestillinger
Godt eksempel: Offentlig legeplads, der tiltrækker mange
besøgende: Fælledparken v. Serridslevvej. Også
motionsredskabet

2 – Værdier og
målsætninger

Stort behov for inklusion med naboer/by.
Ting er gemt væk i dag. ønske om mere aktivitet/legeplads
Force 4
Åbne op for dialog med naboer så der opstår fællesskab
Force 4
Inklusion går begge veje… Force 4
Etablering af center/base for borgere der bor selvstændigt, men
har brug for råd og vejledning i deres dagligdag. §85 støtte
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen
varetager begge gruppers
behov?.
Der er aktuelt et konkret
forslag til lokaler under
behandling. (hvor?)
Forslag om at samle
teamet med andre
faggrupper. F.eks.
sagsbehandlere,
jobkonsulenter,
psykologer,
afspændingspædagoger.
Samrbejde med LyngbyTårbæk. Samarbejdet er
igangsat, arbejdsgrupper
er nedsat. (Hvem
deltager?)
Ønske om at samle
familiecentret ét sted.
Overvejelser pt. om
Gentoftegade 71. (indgår
ikke i PP)

Nye lokaler til klub Kildebakken med ny central placering også i
forhold til mulighederne med fælleslokaler med nær/lokal
miljøet
Samle det socialpsykiatriske team på en location plus
væresteder som satelitter i målgruppens lokalområder. Gerne
samarbejde med JAC Socialpsykiatrisk team

3 - Spørgsmål

Forslag om fælles
støttecenter indgår i PP

Idræt for handicappede – Hvordan? – Nye perspektiver
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

Force 4

4 – For og Imod
Kildeskovshallen: Besvær med tilgængelighed og busbetjening

Opmærksomhedspunkter

Det ville være rart at ligge tæt på s-toget.
Samarbejde med hjælpemiddelcentralen ej eksisterende Force 4

Fællesskab omkring
boligen:

1 - Konkrete forslag

Hvad nu hvis...

(Opgangs) bofællesskab
for unge under etablering
på Ørnegårdsvej
(Domea), foreløbigt i 1
lejlighed, udvidelse
afventer, at naboen evt.
flytter. Er der planer om
at tilknytte serviceareal?

Boliger disponeres så
der er de bedste
muligheder for
fællesskab?
Boliger indrettes så
enhver har mulighed
for at trække sig
tilbage?
Fællesskaber ikke
nødvendigvis er del af
boligen, men findes
som mulighed i
nærmiljøet?
Væresteder: Eksempelvis lokaler på Stolpegårdsvej, mange
borgere bor i lokalområdet
At der etableres fælleshuse/borgerhuse med caféaktivitet, sal til
aktiviteter.
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

Indendørs legeplads
Indtænke snoezelmiljø i boligen plus et fælles stort snoezel, a la
snoezelhuset på Sølund) Blindenetværket
Ondrette fællesrum/køkken, så kørestolsbrugere kan være en
del af madlavning. F.eks. hæve/sænke borde i køkkener
Fælles oase på det store grimme område på BMV. Til glæde for
beboerne i området og beboerne i nærområdet, så blev det ikke
så mystisk hvem der bor på BMV, og de kunne lære hinanden at
kende.
For nogle (….?) en nødvendighed, for andre ikke. Må godt findes
om hjørnet
Udslusning: Bor på et tilbud – Bolig i opgangsfællesskab –
Adgang til værested (eksempel: Pilekrogen – Stolpegårdsvej
boliger

2 – Værdier og
målsætninger

PP nævner midlertidig
botræning § 107 i Hvide
Hus. (ca. 5 pladser) Dertil
behov for akutte
døgnpladser

Fællesskabet skal vedblive en naturlig del af mødet med boliger
Force 4
Fællesarealer vs. Boliger – finde en % fordeling Force 4

3 - Spørgsmål
4 – For og Imod
Opmærksom
hedspunkter
Nye boliger skal kunne betales i husleje og el, overskud til at
leve for og til fællesskab, sjov og ballade.
Mere hjemligt!
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

Virtuelle fællesskaber:
Hvad nu hvis...
Alle borgere har
adgang til internet i
egen bolig/på eget
værelse?
Alle tilbud har et fælles
"video-konferencerum",
hvor man kan mødes
med andre?
Dagtilbuddene
udbreder deres
kommunikationstilbud,
med at yde
oplæring/støtte i
brugen af de sociale
medier mv., der hvor
brugeren er?

1 - Konkrete forslag

Vækning af borgere, tablet eller mobil
Skype
Facetime
Møder mellem 3-5 personer på Skype, uafhængig af fysiske
rammer Socialpsykiatrisk team

2 – Værdier og
målsætninger

Strukturskabende
Rehabiliterende
Normalitet
Personer på Skype uafhængig af fysiske rammer
Socialpsykiatrisk team

3 - Spørgsmål
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

Der bør være internetadgang i alle boliger uanset borgernes
behov for støtte. Når borgerne får mulighed kan de mere end vi
tror
IT til alle – ikke økonomisk og praktisk hensigtsmæssigt,
etapeplan?

4 – For og Imod
Opmærksom
hedspunkter
Brug af de nære
udeområder:
Hvad nu hvis...
Haver og parker gøres
mere tilgængelige og
udvikles i fællesskab i
forhold til det
pædagogiske arbejde?
Uderum får tilført
aktiviteter, fx
træningsbaner og
legepladser som hele
nabolaget har glæde
af?
Der etableres gode
opholdssteder, der
indbyder til helårsbrug

1 - Konkrete forslag

Boldbane kan bruges af alle, tilgængelighed for både fysisk
nedsat mennesker og andre.
Kreative legepladser på BMV
Cafémiljø, bio, bibliotek for både brugere, personale og udefra
kommende.
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

2 – Værdier og
målsætninger

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

Svømmehal m. varmt bassin: Holdtræning, enkeltundervisning
både børn og voksne.
Crossfitt træning udendørs i niveauer så det kan bruges af alle.
Sansehaver i kombination m. nyttehaver som kan benyttes og
plejes af beboere.
Kombination af bibliotek og fysisk udfoldelse Børneterapien
Pernille peha@gentofte.dk
Udearealer på BMV bør i højere grad åbnes for og indrettes til
udnyttelse også af lokalområdets beboere for understøttelse af
inklusion og fælleskab
Der opsættes lift, som kan dreje rundt til de forskellige
aktiviteter
Brug af udearealer på Overførstergården – stor have, der kan
åbnes for andre
”Indendørs” legeplads med gynger, vipper, sand, faldunderlag.
Glem barkflis! Legeplads m. lidt hjælper på arbejdsforhold. Nem
tilgængelighed mellem faciliteter fx fra fys.
Miljøer for dem der bor der, så kan andre tænkes ind bagefter.

3 - Spørgsmål
4 – For og Imod
Opmærksom
hedspunkter

Andre input:
Inklusion og fællesskab:
- Differentieret tilgang inden for alle tilbud
- Inklusion med ligestilling
- Spørgsmål om ressourcer
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Hovedtema – Arbejdsplads og hjemlighed
Spørgsmål og scenarier fra
workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

Den gode arbejdsplads:
Hvad nu hvis..
Hjælpemidler integreres i
boligen på en måde, hvor
hjemlighed og arbejdsplads
balancerer
Der gøres brug af den
nyeste teknologi`
Der i indretningen tages
højde for gode faciliteter til
sparring og samarbejde?
Trivsel:
Hvad nu hvis..
Fællesarealer er åbne og
overskuelige?
Alle tilbud indeholder en
variation af opholds- og
aktivitetsrum?
Der anvendes farver og
Doc2SCIntranet_inprogress_9447a85f-9a52-4711-8a52-698644f1c6f41
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Spørgsmål og scenarier fra
workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

identitetsskabende
indretninger?
Fællesarealer er hyggelige
frem for alt?
Selvhjulpenhed:
Hvad nu hvis..
Al velfærdsteknologi, som
understøtter selvhjulpenhed
indbygges i alle tilbud?
Man laver differentierede
indretninger og teknologier
i forhold til den enkeltes
behov?
Uderum og inderum
indrettes, så de
understøtter større
selvhjulpenhed?
Hvad er hjemlighed?
Hjem og identitet:
Hvad nu hvis..
Alle boliger har egen
hoveddør?
Indretning af boligen er op
til den enkelte?
Så mange støttefunktioner
som muligt, f.eks.
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Spørgsmål og scenarier fra
workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

fysioterapi, sker i boligen?
1 - Konkrete
forslag
Der i indretningen tages
højde for gode faciliteter
til sparring og samarbejde

Fysisk rum til IT arbejdspladser til de enkelte faggrupper.
Rum til møder. Tid til at sparre med andre faggrupper og
egne faggrupper. Viden om eksisterende teknologi.

Der i indretningen tages
højde for gode faciliteter
til sparring og samarbejde

Mødelokaler video overvågning, sparring på
arbejdssituation. Kreative mødelokaler med plads til 10-50
personer.

Den gode arbejdsplads

Plads til hjælpemidler skal integreres/være plads til i
sammenhæng med bygningen. Plads til hjælpemidler skal
ikke placeres i en bygning adskilt fra boligen. Smartboard i
den enkelte bolig til orienterings – registrerings = hurtig
adgang til dato fx EKJ (medicin) m.m

Selvhjulpenhed

Vi skal have skabt viden på området. Hvordan potentialet
er hos borgere og personale og muligheder for at anvende
det. Hvilke teknologier egner sig til specifikke målgrupper
osv. Kræver kendskab til hvad der er af teknologi og
anvendelsespotentiale.

Selvhjulpenhed

Der skal udvikles velfærdsteknologi til voksne svagtseende.
Den nuværende velfærdsteknologi har vi ikke kunnet
bruge. OBS for tilgængelighed og blindhed. Enkelte kan
bruge touchskærm. Konkret henvisning: Blindeinstituttet
Rymarksvej i Hellerup, de har meget specialviden
IT systemer kan gøre borgeren selvhjulpen. Fx programmer
til kørestole via iPad, så den kan køre borgeren derhen
han/hun ønsker (også udendørs). Også dørene på vejen
skal åbne automatisk.
Automatisk kørestol finder selv vej. 1500,- pr. bruger
Automatisk kørestol finder selv vej – tast ind på i-pad. I-

Selvhjulpenhed

Selvhjulpenhed
Selvhjulpenhed
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Spørgsmål og scenarier fra
workshoppen

Selvhjulpenhed(?)
Hjemlighed
Hjemlighed

Hjemlighed

Hjemlighed
Hjemlighed
Hjemlighed
Hjem og identitet

Hjem og identitet
Hjem og identitet
Teknologi og
bæredygtighed
2 – Værdier og
målsætninger

Den gode arbejdsplads

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

pad: kommunikation, styring. Personalet kunne hjælpe –
skal turde slippe styringen.
Japanske toiletter og spiserobotter afprøves
Funktion frem for arkitektur! Ingen giftige buske, maling,
ting, TAK
Opvarmning af veje i vinterperioden så man skåner vejen
og sparer penge til saltning og snerydning
Hjælpemidler skal gøres hjemlige, kan evt. være i separat
lokale i/ved boligen
Der skal dufte af mad, noget at se på for nogen, ikke alle.
inklusion ”nogen”
Økonomi: pengeskab og regnskab i borgerens eget hjem
Støder mod arbejdsmiljø: Nips, krav til køkkener,
genkendelighed. Medarbejdere oplever institution. Borgerne
er vant til hjælpemidler. Ikke beskeder over højtalere,
hellere pop-up på iPad.
Oplevelser kommer til brugeren: Fuglevoliere, indendørs
legeplads. Bureaukrati og symboler her på spolerer
hjemligheden
Duften af hjemmelavet mad! Musik let tilgængeligt
Balance mellem hjem og arbejdsplads kan evt. ligge i
materialevalg, overflader mm.
Egen hoveddør, men ikke udelukke fælles indgang.
Fleksibelt på den måde, at nogle brugere kan have stor
glæde af dette og andre ikke. (med stadigvæk hoveddør
som indgang til besøg)
Ringeklokke er vigtig
Hvis man tænker det rundt kunne alle få en hoveddør
Solceller til at drive alle elektroniske installationer på BMV
Solceller på Hjortholm
Den hvor der er kreativitet alsidighed, mangfoldighed,
nytænkning – og hvor der er mulighed for fleksibilitet. Hvor
der er mulighed for hjælpemidler, lift m.m – men også er
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Spørgsmål og scenarier fra
workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

mulighed for at det ikke er der.

arbejdsmiljø.
Ved ombygning og renovering
indtænkes velfærdsteknologi og
kommunikationstekniske
hjælpemidler i videst muligt omfang

Den gode arbejdsplads

Skabe ok rammer for medarbejderne i social psykiatri
teamet, de eksisterende rammer er ikke ok i forhold til de
fysiske rammer / arbejdsmiljø. Få medarbejdere samlet i et
fælles team (4)

Den gode arbejdsplads

Boligen skal indrettes under hensyn til hjælpebehov – hjem
arbejdsplads

Den gode arbejdsplads

At kunne komme nemt til motionsmuligheder før og efter
arbejde

Trivsel

Hvad er livskvalitet? Er det så tæt på det normale, men se
også den enkelte borgers livskvalitet. Undgå at projicere
egne normer og værdier over på borgerne. Hvad ligger der
af muligheder. Læg BMV ned, se på området
IT udfordringen: Personalet! Vigtigt at få brug og
arbejdsgange integreret i personalegruppen.
Hele grundlaget for vores arbejde er at understøtte
borgerne i størst mulig selvhjulpenhed. Teknologi, fleksible
rum ville gøre vores arbejde lettere. Højere normering ville
gøre tid til en vigtig faktor for børnene.
Det miljø man bliver set i uden man behøves bede om det.
At omgivelser indretter sig efter mig og ikke omvendt.
Forskel på børn og voksne:
Børn skal bruge en bolig i hjemlige rammer til at lære
sociale omgangsformer. Børn behøver ikke eget wc.

Den gode arbejdsplads
Selvhjulpenhed

Hjemlighed

Hjemlighed

”Jeg tror ikke brugere oplever hospitalssenge som uhjemlige – det er vores forestilling”
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Spørgsmål og scenarier fra
workshoppen

In-put fra Workshop

Selvhjulpenhed

Vi mangler viden om velfærdsteknologi, vi ved ikke nok om
hvad vi kan efterspørge. Ved renovering og nybygning bør
man tænke bred udnyttelse af tilbuddets, målgruppeskift på
sigt.
Personlige hjælpemidler skal indgå som en del af husets
inventar
Det er væsentligt, at indretningen af boligen er op til den
enkelte.
Tryghed. Fysiske rammer er vigtigt, mere medindflydelse
på indretning / udtryk frihed til udfoldelse
Selvbestemmelse på indretning

Selvhjulpenhed
Selvhjulpenhed
Hjemlighed
Hjemlighed
Hjem og identitet
Hjem og identitet

Hjem og identitet
Hjem og identitet
Hjem og identitet
Hjem og identitet
Hjem og identitet
Hjem og identitet
3 - Spørgsmål

Den gode arbejdsplads
Den gode arbejdsplads

Perspektivplanen

Man skal kunne komme hjem uden at gå gennem
fællesfaciliteter. Personalet er vant til at banke på.
Tilbud til borgere med psykosociale problemstillinger
trænger til bare ”almindelig” standard. Pensionistboligerne
på Broholms Allé og Charlottenlundvej har stadig bad i
kælderen. Lad os se på dette ud fra, at vi tror, at andre
mennesker faktisk ønsker boliger som os selv. Lad være
med at designe boliger som vi tror andre vil have, men
spørg dem der skal bo der.
Selvbestemmelse på indretning
Ankomsten for borgeren/barnet alene
Skydedøre er gode
Voksenfri zone – ankomsten skal sikre den enkeltes ansigt
ud ad til
Boligen skal indrettes under hensyn til hjælpebehov – hjem
arbejdsplads
Egen hoveddør bør ikke være hæmmende for borgernes
behov og funktionsniveau
Hvordan kan man organisere arbejdet med
velfærdsteknologi?
Hvordan kan arkitekten understøtte/lette
hjemmehjælperens arbejde?
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In-put fra Workshop

Perspektivplanen

Viden om hjælpemidler

Selvhjulpenhed
Hjemlighed
Hjemlighed
Hjemlighed
Hjem og identitet
Hjem og identitet
Hjem og identitet
Hjem og identitet
Hjem og identitet

4 – For og
Imod

Den gode arbejdsplads

Bedre deling af erfaringer kan gøre ny teknologi mere
tilgængelig
Skal man selv kunne vælge hvem man bor sammen med?
Tryghed. Fysiske rammer er indbydende og rare.
Medindflydelse på indretning/udtryk
Frihed til udfoldelse
Hvilken grad af hjemlighed/nips er acceptabelt?
Citat: Hvad skal de med egen hoveddør, når de ikke
engang ved hvad en dørklokke er?
Egen hoveddør fra indefra?
Adgang til bolig uden at skulle hilse på hele personalet
først?
Hoveddør vs. Egen indgang. Hvilke måder kan
hoveddøren/den personlige ankomst fortolkes
Hoveddør vs. skydedør
Vejle: Hoveddør – personale på bagsiden –først bolig, så
arbejdsplads
Hvor mange m2 kan tåle at være indrettet individuelt?
I miljøet omkring de fysiske rammer: Placering af
botilbuddet
Havens indretning
Hvordan anvendes rammerne i pædagogisk forstand
Fysisk aktivitet inden for matriklen
Haven som stedet for havebrug/nyttehave
Sammenhæng mellem de pædagogiske tilgange og den
fysiske ramme.
Eks: fælles køkken, vs eget køkken og hvordan man skal
pæd arbejde der.
Bevægelse mellem de fælles rum og egne rum.
Det pædagogiske tankesæt om de fysiske rammer - stor
diskussion!.
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Spørgsmål og scenarier fra
workshoppen

In-put fra Workshop

Trivsel

Stordrift (fx hospitalsdrift) kontra hjemlighed/det nære.
Nogle borgere sidder lige så meget i bus som i
dagtilbuddet. Mere med udgangsounkt i borgeren. Abn.
BMV op – kulturarrangementer for alle kommunens
borgere.
Tage højde for evt. modsætninger mellem borgernes
selvbestemmelse og medarbejderen, arbejdsmijø fx ift,
borgere som ryger meget, højt lydniveau, dårlig hygiejne

Hjemlighed

Perspektivplanen

Hovedtema – Specialisering kontra fleksibilitet?
Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

Tilbud for livet?
Hvad nu hvis..
Tilbud er indrettet så
fleksibelt at de kan
ændres ift. skiftende
behov og brugere
gennem hele livet?
Barnet/den
unge/borgeren flytter
tilbud i forhold til
skiftende livsfaser:
barndom, ungdom,
voksenliv, alderdom?

PP beskriver øget behov for
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

Dette afsnit står her, fordi der ikke rigtigt er nogle af temaerne og undertemaerne, som
har udløst konkrete forslag, der ser ud til at kunne kobles sammen med behovet. Det kan
jo skyldes, at de pågældende tilbud ikke var med til worshoppen, eller at vi ikke har stillet
spørgsmål, der var relevante for dem

kapacitet til børn med ASF. Nye
pladser er oprettet på
Troldemosen. Der er desuden
brug for udvidet kapacitet på
Lundø
Samle Broens tilbud ét sted, som
er bedre egnet end Hellerupvej,
samt afstå Gladsaxevej for at få
afviklet bygningerne i Gladsaxe.
(unge udviklingshæmmede)
Der mangler boligkapacitet til
voksne med ASF,. Samarbejde
med Lyngby-Tårbæk er i gang.
Desuden mulighed for at skabe
plads på BMV 20-22

1 - Konkrete
forslag

Små udslusningslejligheder/huse/enheder opsættes på matriklen med henblik på
udflytning/ fleksibelt ift skiftende behov/psykisk tilstand. Vil skabe glidende
overgang. Mindre radikale ting i forhold til udflytning

Midlertidigt §107 tilbud til
borgere med ASF på vej på
Callisensvej.

Skelvej/Callisensvej

Værdier og
målsætninger

Man kunne blive boende samme sted hele tiden barn som ung, så var man
sammen med sine venner hele livet, det er jo ikke nemt at få venner som
handicappet.
Så borgeren har bofæller på samme udviklingsniveau.
Man kan tage højde for specialiseringen gennem hele voksenlivet. Spørg det
specialiserede om behov.
Blindenetværket
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In-put fra Workshop

Perspektivplanen

Brugere bør sikres mulighed for miljøskifte gennem livet. Optimalt bør brugere
have valgmuligheder mellem fælles forskellige miljøer gerne mindre enheder

2 – Værdier
og
målsætninger

Ingen skal bo det samme sted hele livet. Det må være en pointe for dette
projekt, at alle mennesker skal have mulighed for at flytte sig gennem hele livet,
Det betyder: At vi i højere grad skal være alderstilbud som det bærende princip
frem for målgrupper. Værdi for borgerne: Medborgerskab, skal være noget for
alle i netværket med en bred gruppe af mennesker.

PP anviser, at der skal være
valgfrihed, dvs. man skal selv
kunne vælge om man vil blive
boende samme sted, eller flytte
efterhånden som behovene
ændrer sig.
Forslag om, at boliger til ældre
udviklingshæmmede integreres i
”alm. Plejeboliger” under
overvejelse i SOSU Led?

Det ville være forfærdeligt at bo det samme sted hele livet. Det ville være bedre,
at alle boliger laves i samme område, så man kunne komme til at blive i
nærområdet hele livet.

1 - Konkrete
forslag

Samarbejde på tværs
Hvad nu hvis..
Forskellige tilbud samles og
indrettes i større, fysiske
enheder på tværs af
områder, specialer og
funktioner?

Samle hele socialpsykiatrien på Drosselbo, medarbejdere og værested.
Samarbejde med Kridthuset som flytter ind der. Være i nærmiljøet,
opgangsfællesskab, akutboliger. Fordele borgerne.
Samle indgangen for borgerne, kan i ” huset” have sagsbehandler
Rumme flere, større fleksibilitet, fagligheden kan øges, specialisering, mere
målrettede tilbud.
Ved at samle det hele på Stolpegårdsvej, tænke Broholms Allé som en satellit,
evt. brugerdrevet / Unge. Større afstande = flere elcykler.
Socialpsykiatrien

Personalefaciliteter samles
i fælles fysiske rammer?
Det ville være fantastisk at samle de 4 børnetilbud på BMV i et meget tættere
samarbejde. Det ville give mulighed for brug af faciliteter fx svømmehal ende
større mulighed for tværfagligt samarbejde. Og sparring. Tryghed for børnene og
forældre i forhold til aflastning og døgninstitution.
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In-put fra Workshop

Perspektivplanen

Café, / mødested / for personale til netværk / videndeling på tværs af tilbud.
Skabe rum for møder / aktiviteter, hvor rammen er mere afslappet.
Skelvej/ Callisenssvej
Skab systematisk overblik over hvilke fysiske rammer vi kan benytte på tværs
Fordele ressourcer så det fremstår mere samlet, eks: samle akutboliger +
disponere personalet derefter.
Så ville der blive mere samarbejde på tværs i enhederne, og gøre alle tilbud i
GK mindre sårbare i forhold til belægningsprocenten.

2 – Værdier og
målsætninger

Det vil være interessant med nytænkning ift. Inddelingen af mennesker. Er det
nødvendigt at leve sammen med nogle med samme diagnose/funktionsniveau
som en selv?
En forskningsrapport fra Kittelsaa og Tøssebro antyder dog, at jo større enheder
+ samling af mennesker m. omsorgsbehov jo ringere succes mht. inklusion i
området.
Undersøgelse fra Norge. Se nærmere her: http://naku.no/node/205
God ide, at mange kan få gavn af specialiserede faciliteter. Vil givetvis
understøtte samarbejde på tværs. Manglende personalerum i et botilbud kan
være med til at understøtte at personlige forhold vedrørende beboere
forringes(?) i fællesrummene. På den anden side understøtter personalerum
institutionspræget.
3 - Spørgsmål
4 – For og
Imod

Så ville alle medarbejderkompetencer kunne samles. Både til gavn for borgeren
med også for medarbejderne, som får en faglig base at gå ud fra og et
tværfagligt fællesskab at udvikle sig i også til glæde for borgeren. I SL kalder vi
det et ressourcecenter: www.sl.dk
God ide med udnyttelse af fællesfaciliteterne. Hvor etableringen og drift kan
være økonomisk overkommeligt for et enkelt tilbud

1 - Konkrete

Fleksibilitet ift. skiftende
brugere:

Hjælpemidler (wc-stole) kunne fjernes efter brug fx klappes sammen opad
væggen, ind i væggen osv. Så der bliver fri gulvplads så de kun er fremme når
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Spørgsmål og scenarier
fra workshoppen
forslag
Tilbud er indrettet så
fleksibelt, at de kan
tilpasses skiftende
gruppestørrelser?

In-put fra Workshop

Perspektivplanen

de bruges.

fleksibelt, at de let kan ændres
til at være boliger i andre
målgrupper afhængigt af
efterspørgslen.

Blindenetværket

Ved ombygning og renovering
indtænkes fleksibilitet med
henblik på at kunne indrette
institutionerne og tilbuddene
til levegrupper af forskellig
størrelse.

Tilbud er indrettet så
fleksibelt, at de kan ændre
fokus ift. skiftende
efterspørgsel fra brugerne?
Boligstørrelser er
universelle ift. de større
pladskrav til hjælpemidler?

De 5 boligtyper til borgere
med forskellig grad af
selvhjulpenhed.

Så kan skillevægge flyttes. Så kan hoveddøren åbnes efter funktionsniveau, fx
med armbånd, automatisk tryk.
Når beboeren kommer hjem, kan de følge en magnet på gulvet til hoveddøren,
så deres kørestol kan køre selv.

Hjælpemidler skal være tilgængelige på stedet aht. Personalenormering.
Brug robuste materialer, de er hårde ved tingene.
Store boliger 75m2 + serviceareal
Force 4
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In-put fra Workshop

Perspektivplanen

Skal kunne tilpasses skiftende gruppe størrelser. Så huslejen forbliver i et niveau
som brugeren kan betale.
Helt nødvendigt med en bolig som er tilpasset behov. Nogle har f.eks. ikke brug
for et eget køkken, igen tænkes på huslejen.
Alice, forælder hus 20 BMV

3 - Spørgsmål
4 – For og
Imod

Stort behov i forhold til efterspørgsel nu og i fremtiden – livsnødvendigt – da
ingen kender fremtiden, kommer sikkert flere nye reformer inden for de næste 45
år.
Fleksible boligindretninger, så borgerne både kan være skærmet uden at være
isoleret (halvvægge der kan flyttes).
Blindenetværket
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