
§107 lejligheder på Østbækhjemmet
Formål:

Formålet med botræningen er, at borgere, særligt unge, opnår personlige, sociale og faglige kompetencer 
til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og oplever at bo i et kristent bofællesskab.

Bolig og fritidsmuligheder afprøves og afklares igennem opholdet i botræningen og det bør tilstræbes, at 
borgeren er i en eller anden form for skoleforløb eller anden form for beskæftigelse. Afklaringsforløbet 
aftales i samråd med borger og dennes sagsbehandler og vil typisk vare 3-4 år, alt efter 
udviklingsmulighederne.

Målguppe:

Målgruppen er primært unge med særlige behov. En gruppe der typisk har boglige, indlærings og/eller 
funktionsmæssige vanskeligheder. Af faglige eller sociale årsager har de svært ved at leve op til krav, der 
bliver stillet i det ordinære uddannelsessystem eller i erhvervslivet. Borgernes udfordringer er ofte vidt 
forskellige. Fælles for dem alle er dog, at de har brug for en ekstra hjælpende hånd og her vil vi gerne 
tilbyde det i et kristent fællesskab.

Mål:

Målet er at styrke og udvikle borgerens personlige kvalifikationer og færdigheder indenfor de områder, der 
som oftest tager udgangspunkt i VUM-temaerne (Voksen Udrednings Modellen).

Gennem botræningen ønsker vi at medvirke til, at borgeren: 

 Har indflydelse på eget liv

 Føler selvværd

 Har selv indsigt og samfundsindsigt

 Har et socialt netværk 

 Lærer at begå sig i sociale sammenhænge på egne betingelser og uden at miste selvstændighed

 Kan træffe valg og tage ansvar for egne beslutninger

 Og gerne på flere områder, lærer at klare sig selv

I botilbuddet trænes alle daglige funktioner (VUM temaerne) , som borgeren har brug for at udvikle, efter 
individuelle målsætninger. Det kan være tøjvask, rengøring af egen lejlighed, egen hygiejne, madlavning, 
økonomi, kontakt til offentlige samarbejdspartnere, indkøb, osv.

Værdigrundlag

Værdigrundlaget på den kristne bofællesskab Østbækhjemmet er: 

At være mennesker sammen i Guds kærlighed

Anerkendelse – som om det var dig selv

Loyalitet – som om det var dig selv

Faglighed – som om det var dig selv

Livet handler i høj grad om at være mennesker sammen. I Guds øjne har vi nøjagtig samme høje værdi, 
uanset hvilke forudsætninger vi har – så først og fremmest er vi – beboere og personale – mennesker 
sammen – på godt og ondt.



Vi har alle brug for anerkendelse – det vil sige at være på lige fod og vise anerkendelse på trods af 
forskelligheder - og vores tilgang er at fokusere og anerkende de ressourcer vi hver især har fået tildelt.

Vi lægger vægt på loyalitet - det vil sige at være loyal i situationen og respektere personlige grænser.

Faglighed – at være faglig i mødet med den enkelte beboer, og tage afsæt i hvor borgeren er rent 
udviklingsmæssigt, og ud fra dette, handle pædagogisk. Dette er vigtigt i forhold til meget forskelligartede 
og specielle behov.  Den pædagogik personalet anvender, er efter principperne i KRAP (Kognitiv 
ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik). Hele personalegruppen har i 2017 - 2018 deltaget i 
huskursus på Østbækhjemmet i KRAP.  Og med værdierne, - om at vi alle er skabt i Guds billede som unikke 
og dermed har krav på respekt og ligeværd.

Vi benytter VISO forløb, når det vurderes nyttigt og andre relevante fagpersoner efter individuelt skøn.

Udtalelse fra VISO konsulent Hanne Grønbech:

 … ” Personalet på Østbkhjemmet har formået at arbejde med XX på en måde som har været med til at 
fremme XX´s trivsel. Med flere eksempler fortæller personalegruppen om, hvordan det i kontakten med XX, 
har været, virket positivt og fremmende for kontakt og trivsel hos XX, at arbejde med dyaden (en til en) og 
desuden arbejde positivt reformulerende i forhold til XX´s (selv)destruktive adfærd” (VISO rapport nr. 
81684).

Metode:

Det er et krav til personalet at være bevidste om, at de er rollemodeller for borgeren, samt at de gennem 
den anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, skal udvikle relationer til borgeren, som giver borgeren 
trygheden til at få udviklet selvværdet og selvtilliden. 

Det er vigtigt, at personalet er tydelig i deres krav til borgeren. At hverdagen er struktureret, hvilket kan 
gøres på mange måder, alt efter den enkeltes behov, -meget ofte vil en struktur ved hjælp af billeder eller 
tekst være af betydelig hjælp for borgeren.

Der lægges også vægt på at personalet er bevidst om at arbejde med at støtte borgeren f.eks. i deres 
udvikling fra ung til voksen, og gøre den unge bevidste om, hvilke forandringer der sker med kroppen, -og 
hvordan de unge kan håndtere disse forandringer.

I botræningen er der 1 gang pr. måned beboermøder, hvor der er mulighed for at drøfte problematikker og 
muligheder i samarbejde med en pædagog. Der kan være særlige emner for netop denne beboergruppe, 
der kan sættes på dagsordenen. 

Fysiske rammer:

På Østbækhjemmet er der pt. 3 lejligheder med egen indgang, tekøkken/ stue, soveværelse og 
badeværelse. Adgang til fælles opholdsrum med sofaer, airhocky, bordfodbold og TV, fælles vaskemaskine 
og tørretumbler samt fælles spisefaciliteter.

Der er 3 nye lejligheder på tegnebrættet, således at botrænings gruppen kommer til at bestå af 6 
lejligheder, forventeligt færdige indenfor 1-2 år, ca. 1. januar 2020.

Fritidsinteresser:

Det er muligt at koble sig på fritidsinteresser, som foregår i tilknytning til Bofællesskabet Østbækhjemmets 
øvrige beboere, hvor der er 12 lejligheder i længerevarende tilbud. Det kan være svømning, 



gymnastik/fitness, bibelstudieaftner og ugentlige indkøbsturer, derudover weekendturer og 
sommerferietur ud af huset. 

Visitation:

Visitation sker ved henvendelse til lederen på Østbækhjemmet og i samarbejde med borgerens 
sagsbehandler i hjemkommune.Visitationen beror på en individuel vurdering af den enkelte ansøger. 
Derfor er det vigtigt, at stedet modtager alle relevante papirer. 

Tilsyn

Der føres tilsyn med Bofællesskabet Østbækhjemmet af Social Tilsyn Syd. Der er driftsaftale mellem Varde 
Kommune og Bofællesskabet Østbækhjemmet, som forpligter bofællesskabet til at opfylde Varde 
Kommunes aftaler og retningslinjer.


