Botilbud til
børn og unge

BO DØGN

Er du mellem 0 og 18 år?
Har du en udviklingshæmning og
varige funktionsnedsættelser?
AFLASTNING
Hvis du bor hjemme, er det muligt
at komme på aflastning en ugentlig
hverdag og hver 2. eller 4. weekend.

PROJEKTAFDELING
Hvis du har brug for et helt specielt
tilbud, kan vi oprette dette efter behov.

Du bliver kørt med taxa hertil efter
skole og bliver her til næste morgen,
hvor du bliver kørt til skolen igen.

MAD
Du får mad, der er produceret fra
bunden, primært af økologiske råvarer. Vi kan servere specialkost,
diæter mm.

Der er plads til 8 børn ad gangen og
der er i alt ca. 30 børn, der har tilbud
om aflastning.
DØGNTILBUD
Hvis du har brug for at bo her fast,
er der 6 pladser på døgnafdelingen.
Der er tæt kontakt til dine forældre
og andre pårørende.

PERSONALE
Der er forskellige faggrupper ansat
på Ternevej: pædagoger, social- og
sundhedsassistenter/-hjælpere og
sygeplejersker. I køkkenet er der
ansat personale med kostfaglige
uddannelser.
Du vil også møde studerende og
praktikanter. Hvis du har kontakt til
psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut eller lignende samarbejder vi
med dem efter behov.

SAMARBEJDE
Du kan regne med, at vi samarbejder med andre institutioner, så du
oplever at der er helhed og sammenhæng i dit tilbud.
Det kan være samarbejde med specialbørnehaven Spiren, Lundagerskolen eller et bosted, hvor du eventuelt skal bo som voksen.
KOSTPOLITIK
Mad og bagværk tilberedes fra bunden og du får en sund og ernæringsrigtig kost. Råvarerne er primært
økologiske - ca. 75% og varierer efter årstiden.

Du lærer at spise den mad, der
serveres til den aftalte tid. Der serveres vand til det varme måltid.
Maden serveres og spises i de
små køkkener eller et andet sted i
afdelingen sammen med pædagogisk personale eller alene.
Der er mulighed for at du kan være
med til at forberede maden sammen med pædagogerne - både i
produktionskøkkenet og ude i de
små køkkener.

NÅR DU BOR PÅ TERNEVEJ 91, KAN DU FORVENTE, AT
•

Det er trygt at bo her.

•

Hverdagen er forudsigeligt og
overskuelig.

•

Der er klare rammer, som du
kan begå dig i med succes.

•

Dit liv er inddelt i et skole- eller
arbejdsliv og et fritidsliv, så du
har noget at stå op til og noget
at komme hjem til.

•

Du får støtte til at bruge dine
ressourcer og udvikle selvstændighed.

•

Du får støtte til at møde andre
børn og unge og indgå venskaber.

•

Du gør en forskel og oplever dig
nødvendig og kompetent i dit liv
og i dine relationer til andre.

•

Opleve omsorg og tryghed. Vi
har fokus på dine kompetencer
og potentialer for udvikling.

•

Du er i centrum og at vi arbejder for at styrke din personlighed, selvtillid og selvværd.

•
•

Vi planlægger succeser for dig,
så du får lyst til at eksperimentere og udvikle dig.
Du får den nødvendige og
mindst mulige hjælp. Vi tænker
personlige hjælpemidler ind, så
du får optimal mulighed for at
være selvstændig.

•

Personalet arbejder sammen
og med udgangspunkt i videooptagelser sørger for, at der er
enighed om dine udviklingsmæssige forudsætninger.

•

Blive mødt på en genkendelig
og forudsigelig måde.

VÆRDIER
• Alle har ressourcer og udviklingsmuligheder. Der er potentiale for udvikling uanset medfødte skader.
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