Beskrivelse af de 3 botilbudsområder på EKBA

EKBA består af 2 store tilbud med hver 4 boenheder, 3 øvrige botilbud, hvoraf det ene
også er et dagtilbud, 2 solisttilbud samt et aktivitets- og samværstilbud. EKBA er organiseret i 3 botilbudsområder – Søvænge, Skelhøj og Satelitterne. De er beskrevet nedenfor.

Søvænge
Søvænge (huset) ligger i naturskønt område i Ølstykke ved byparken 5 minutter fra stationen. Til Søvænge er der knyttet et stort grønt fælles areal, der bruges til sommerfester og andre begivenheder og aktiviteter. Der er trampolin, gynge, fodboldmål, petanquebane, gokartbane, shelter, bålplads og lille køkkenhave. På hele området er ansat
47 medarbejdere.
Søvænge (huset) består af 4 boenheder Team A, B, C og D, hvoraf Team D er et særtilbud, der knytter sig til ledelsesområdet under Satellitterne. I Team A, B og C bor 24 beboere med forskellige funktionsnedsættelser. Hertil knytter sig også et natteam med 6
medarbejdere. Målgruppen er primært borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og har brug for støtte og kompensation for at udføre mange af dagens gøremål. Der er stor variation i funktionsevnen hos borgerne.
De to øvrige botilbud er Rugvænget, der ligger i Stenløse og hvor der bor 3 beboere, og
Vejbo i Ølstykke, hvor der bor 8 beboere. Borgerne på disse døgntilbud har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, men har brug for mindre støtte i hverdagen. Derfor er
der et særlig stort fokus på at arbejde med selvbestemmelse og egen mestring.
Derudover er til dette ledelsesområde knyttet Tofteparken, som er et aktivitets- og
samværstilbud, der rummer op til 4 brugere. Målgruppen for dagtilbuddet er alle borgere, der pt. bor på EKBA. På Tofteparken arbejder vi med samvær og struktur med udgangspunkt i borgernes ønsker og funktionsevne.
En stor del af borgerne har beskyttet beskæftigelse i dagtimerne på enten Tofteparken
eller eksterne dagtilbud.
Forventninger
Det er en fordel at botilbudsleder, ud over erfaring med døgntilbud for borgere med
fysisk og psykisk funktionsnedsættelser, også har viden og erfaring med dagtilbud.

Skelhøj
Skelhøj er placeret på en bakketop i Veksø med skøn udsigt og 5 minutter fra stationen. Skelhøj har et fælleshus; her ligger administrationen og et større fællesrum, som
vi bruger til at holde møder, kurser, fester, aftenskole og lignende. På hele området er
ansat 59 medarbejdere.

Skelhøj er et døgntilbud, der består af 4 boenheder Team 1, 2, 3 og 4, hvor der bor 30
beboere med forskellige funktionsnedsættelser, hertil kommer et natteam på 12 medarbejdere.
En stor del af borgerne har beskyttet beskæftigelse i dagtimerne på enten Tofteparken
eller eksterne dagtilbud.
Målgruppen
På Skelhøj er en større del af borgerne med fysiske handicaps og hjerneskader, enten
medfødte eller erhvervet i deres tidlige barneår. Derudover har flere af borgerne en
psykiatrisk overbygning. Flere af borgerne har et større hjælpebehov, hvilket betyder,
at bemandingen i alle teams er lidt større end på Søvænge.
Forventninger
Det er en fordel, at botilbudsleder har et særligt kendskab til arbejdet med borgere,
der har hjerneskader og psykiatriske overbygninger og meget gerne har erfaring fra
døgnområdet.

Satelitterne
Satelitterne består af 4 forskellige tilbud til borgere med særlige behov. Boenhederne
er geografisk mere spredt end de to øvrige botilbudsområder. Alle tilbud ligger i dejlige
rolige omgivelser. På ledelsesområdet er ansat 39 medarbejdere inkl. nat.
De fleste af borgerne modtager et helhedstilbud, hvilket vil sige, at dagstilbuddet tilrettelægges og varetages af personalet i boenheden. Alle boenhederne arbejder med minimum 1:1 kontakt og for at minimere skift i løbet af dagen, arbejdes der med lange arbejdsdage/døgn.
Bakkebo (§105) ligger i Ølstykke tæt på Søvænge, og her bor 5 borgere med særlige
behov. Huset består af 5 værelser med eget toilet/bad og fællesrum.
Team D (§105) er et særtilbud til 3 borgere, der bor afskærmet for de øvrige boenheder på Søvænge. Boenheden består af 3 2-værelses lejligheder og 1 fællesrum.
Derudover er der 2 solisttilbud. Brederødvej (§107) ligger i Frederiksværk og er et individuelt tilpasset døgntilbud til 1 borger. Ved Kirkeengen (§108) er beliggende i Slangerup, og udgør to skærmede solisttilbud i hver sin ende i et parcelhus.
Målgruppen
På Satelitterne gælder særligt, at borgerne har meget forskellige diagnoser, funktionsniveauer samt opvækstvilkår. Mange har ud over deres udviklingshæmning/funktionsnedsættelse også en psykiatrisk overbygning inden for autismespektret eller lignende.
Kendetegnende er ligeledes, at flere borgere kan have udadreagerende eller problemskabende adfærd. Både fysisk og verbalt.
Forventninger
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Det er vigtigt, at botilbudsleder har kendskab til arbejdet med borgere i skærmet og individuelt tilpasset helhedstilbud, hvor der er stor fokus på tryghedsskabende struktur.
Derudover at leder har kendskab til udfordringerne ved at arbejde med udadreagerende adfærd samt pædagogisk praksis, der minimerer brugen af magtanvendelse og
voldsregistreringer.
Satelitternes organisering og arbejdsform kræver en skærpet opmærksom på indsatser
ift. trivsel, arbejdsmiljø, samarbejde og nærværende ledelse.
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