
  

           
  
   
Servicedeklaration for  ’’ Huset ’’ Lindevej 13 
  
  
I botilbuddet er der er plads til syv beboere.  
  
Botilbuddet henvender sig til unge og voksne personer over 18 år med autisme, som har behov for 
et botilbud med døgndækning. 2 af de 7 værelser er velegnet til personer med betydelig nedsat 
fysisk funktionsevne.  
  
Huset på Lindevej er en § 92 institution (selvejende) med driftsoverenskomst med Frederiksberg 
Kommune.  
  
Hver beboer har et dagsprogram. Dagsprogrammet beskriver indholdet og tidspunkter for dagens 
opgaver og aktiviteter– bl.a. også for pauser og måltider. Dagsprogrammet er med til at sikre en 
forudsigelighed i beboernes hverdag. Der bruges vejledninger til de opgaver, beboerne måtte have i 
løbet af dagligdagen – vejledninger som er med til at sikre at personalet stiller ensartede krav til 
den enkelte beboer. På denne måde kan der skabes tryghed og selvstændighed, og en udvikling 
kan finde sted. 
  
Beboerne har egne værelser som er mellem 22 og 45 Kvm. Der er to værelser med tilknyttet bad 
og toilet. De øvrige beboere deles om 3 toiletter, 1 i stueetagen og 2 på 1 sal. I huset er der et 
fælleskøkken, en spisestue, en Tv-Stue, en udestue, vaskekælder og have. 
  
Huset på Lindevej har en stor have tilknyttet, som beboerne bruger til spil, grilning, hygge og fester. 
Der er i haven også et ældre tehus og et drivhus. Der er to garager, som bruges til opbevaring. 
  
Huset på Lindevej ligger på en stille villavej, som er en sidevej til Gammel Kongevej. Huset ligger 
tæt på landbohøjskolen, hvor der er tilknyttet en meget smuk park. Der er to minutters gang til 
gode indkøbsmuligheder af dagligvarer og til en bank. Der er busforbindelser til den indre by og 
femten minutters gang til metro. 
  
Hvad siger retningslinjerne om rygning for beboere: Beboerne har lov til at ryge på eget 
værelse, hvorimod der ikke må ryges på fællesarealerne, det gælder såvel personale som beboerne. 
Personalet må ryge i udestuen og udenfor. Personalet ryger ikke i beboernes nærvær. 
  
Hvad siger retningslinjerne omkring at drikke alkohol: Der kan indtages alkohol ved specielle 
lejligheder. Der gøres meget brug af alkoholfri spiritus, specielt på grund af de beboere der er 
medicinerede. 
  
Det forventes at personalet er afklaret i deres forhold til indtagelse af alkohol, og optræder 
ansvarsfuldt i forhold til deres arbejde. 
  



Er der mulighed for at bo i bo-tilbuddet når man er gangbesværet: Stueetagen er 
tilgængelig for kørestolsbrugere. Der er i stuen to boliger med tilknyttet bad og toilet. Heraf er det 
ene toilet særdeles handicapvenligt indrettet. Til stueplan er der handicapvenlig adgang fra haven.  
  
Hvorledes indflytningen af en ny beboer forløber: Vedkommende som flytter ind, er på et 
besøg i huset, hvor huset og beboerne bliver præsenteret. Besøget koordineres i samarbejde med 
kommunens visitationsudvalg.  
  
Indflytningen kan både ske gradvist eller fra den ene dag til den anden. Hvorledes man finder den 
bedste og mest trygge indflytning, sker i dialog med beboeren og pårørende. 
  
Forældre eller andre nært relaterede til den nye beboer, inviteres til et møde, hvor de får mulighed 
for at fortælle personalet om de ønsker, behov og livsforløb beboeren har, så personalet bliver 
klædt godt på, til at løfte opgaven, og give beboeren størst mulig tryghed.  
  
Hvorledes kan jeg øve indflydelse på min hverdag i botilbuddet: Beboerne kan komme med 
ønsker til hverdagen og personalet prøver, i så stor udstrækning det er muligt, at imødekomme 
ønskerne. 
Der er et beboermøde 1 gang om ugen. På møderne tages forskellige problemstillinger op, der 
vælges aktiviteter for den kommende weekend og ønsker til, hvad beboerne kunne tænke sig at 
spise i weekenden, drøftes. 
  
Er der pligter i hjemmet, som jeg skal være med til at løse: Alle beboere deltager i dagligdags 
gøremål efter formåen. Det gælder tøjvask, rengøring af eget værelse, indkøb, opvask og mindre 
rengøringsopgaver på fællesarealerne. 
  
Hvilke fællesarrangementer/årlige tilbagevendende begivenheder, er der i botilbuddet: 
Huset på Lindevej afholder en årlig sommerfest. Derudover afholdes der en årlig havedag, hvor 
forældre og pårørende bliver inviteret til at være sammen med beboerne og give en hånd med i 
haven eller laver andre praktiske opgaver. Derudover har vi en julefest for forældre, pårørende og 
beboere.   
  
Hvad sker der i weekenderne og i ferierne: Beboerne er med til at vælge aktiviteter for 
weekenden. De kan bestå af spadsereture i skoven eller ved stranden, cafeture, en tur i zoo mv. Vi 
prøver, så vidt det er muligt, at imødekomme beboernes ønsker. 
  
1 gang om året tager beboere og personale på ferie. Nogle gange er det i samlet flok, andre gange 
er det i mindre grupper. Beboerne er med til at vælge ferier, ved at personalet opstiller nogle 
valgmuligheder. Det kan være ferier i Danmark og i udlandet, og det kan være aktive ferier f.eks. 
på ski eller sol-bade- og oplevelsesferier. 
  
Hvordan inddrages pårørende i beboerens liv og i de beslutninger der tages omkring 
beboeren  
De pårørende inddrages ved det årlige handleplansmøde, hvor målsætninger for det kommende år 
drøftes og fastsættes. Derudover forventer personalet at indgå i et tæt samarbejde bl.a. med 
jævnlig telefonisk kontakt og med mulighed for at afholde møder. Store beslutninger tages ikke 
uden at de pårørende bliver orienteret.  
  
Du kan få yderligere information ved at kontakte: 
Forstander Jane Daugaard eller stedfortræder Mia Bang-Pedersen. 
Tlf: 33 25 27 81  
Lindevej 13 
1877 Frederiksberg 

  
  
  


