
Servicedeklaration for Bakkegården  
 
 
I botilbuddet er der plads til 17 beboere. Derudover er der 2 aflastnigspladser.  
 
Botilbuddet henvender sig til udviklingshæmmede personer, som har behov for at bo et sted med 
døgndækning. Beboere skal ved indflytningen fortrinsvist være over 35 år.  
 
Bakkegården er et 3 etagers hus, med kælder. Man bor i mindre levegrupper på hver etage. 

• 2.sal: 5 værelser, fælles køkken og stue, samt 2 badeværelser m/toilet til deling 
• 1. sal: 7 værelser, fælles køkken og stue, samt 2 badeværelser m/toilet til deling 
• Stuen: 5 værelser+ 2 aflastningsværelser, fælles køkken og stue, samt 2 badeværelser 

m/toilet til deling. 
• Kælderen: kontor, central køkken, central vaskeri, samt værksted 

 
Værelserne er fra 12 til 26 m², med håndvask. Hver etage har en dagligstue, hvor beboerne spiser 
sammen og opholder sig, hvis de vil have selskab. På 2. sal er der én stor sal, hvor der er plads til 
alle beboere. Denne bruges til fødselsdage og andre fælles arrangementer. 
 
Der er elevator til alle etager og stort set alle dørtrin er fjernet, så det er muligt at bo i botilbuddet, 
hvis man er gangbesværet eller kørestolsbruger. 
 
Til Bakkegården hører en stor gårdhave, med petanque-bane, fliseareal og havemøbler, hvor vi om 
sommeren tit spiser sammen. 
 
Der er 2 rygerum, som er fælles for personale og beboere. Beboerne må selvfølgelig ryge på deres 
egne værelser. Hvad alkohol angår, så bruger vi den sunde fornuft. Og skulle den blive overskredet, 
sætter ledelsen grænser.  
 
Bakkegården ligger centralt i byen, på grænsen mellem Frederiksberg og Valby, tæt på Zoo, 
Søndermarken og Frederiksberg Have. Tæt ved offentlige transportmidler og diverse butikker, 
herunder også Frederiksberg Centret.  
 
Indflytningen på Bakkegården:  
I samarbejde med kommunens visitationsudvalg, arrangerer vi et besøg på Bakkegården. Huset 
vises frem og der er her mulighed for at se det aktuelle værelse og hilse på beboere og personale. 
Her udleveres kvalitetsstandarderne, hvis dette ikke allerede er sket. 
 
Nye beboere som flytter ind, får tilknyttet en kontaktperson, der sammen med 
servicemedarbejderen også er behjælpelig med indflytning og indretning. 
 
Hvorledes kan jeg få indflydelse på min hverdag på Bakkegården:  
Beboerne inddrages i videst muligt omfang i beslutninger, der berører deres liv. Alle får tilbudt at få 
lavet en handleplan hvert år, der udtrykker den enkeltes ønsker. Der afholdes løbende 
beboermøder på etagerne 
 
Køkkenet laver mad, der så vidt muligt, både imødekommer beboernes ønsker og overholder 
reglerne for en ernæringsrigtig kost.  
 
Beboerne bestemmer selvfølgelig selv indretningen af deres egne værelser og har medbestemmelse 
ved indretning af fælleslokaler.  
 
Er der pligter i hjemmet, som jeg skal være med til at løse:  
Alle beboere har en hjemmedag. Beboerne deltager ikke i madlavningen, men i andre praktiske 
gøremål: Rengøring af eget værelse, vask af eget tøj, og borddækning, afrydning og opvask i 
forbindelse med måltider. 
 



Hvilke fællesarrangementer/årlige tilbagevendende begivenheder, er der på 
Bakkegården? 
Vi holder en sommerfest, hvor man kan invitere venner og familie. Vi holder selvfølgelig også 
julearrangementer (juleglögg og julefrokost) og fælles frokoster til påske og pinse. 
 
Hvad sker der i weekenderne og i ferierne?  
Ferierne arrangeres efter beboernes ønsker og formåen, og er på max. en uges varighed. 
Weekenderne bruges på fælles hygge, små ture med vores egen bus eller gåture i nærmiljøet. 
Nogle beboere tager tit på besøg hos familien. 
 
Hvordan inddrages pårørende i beboerens liv og i de beslutninger der tages omkring 
beboeren? 
De pårørende og personalet på etagerne er i løbende kontakt, så vi i fællesskab kan nå målene og 
lave aftaler til beboernes bedste. 
 
Du kan få yderligere information ved at kontakte:  
Personalet på Bakkegården på telefon 38213960 
Bakkegårds Alle 18 
1804 Frederiksberg C. 
 
 


