
Introduktion og 
læsevejledning

Velkommen til Center for Forsorg og Specialiserede Indsatsers virksomhedsplan 2018-2020. 

For at komme godt fra start, bedes du læse nedenstående korte introduktion og læsevejledning.
Den grundlæggende ide er, at læseren kan bladre/klikke logisk rundt i den del af planen, der har 
særlig interesse. Vil du læse virksomhedsplanen fra ende til anden, benytter du blot tastaturets 
piletaster. 

På hver side er der en vejviser, så du hele tiden kan orientere dig om, hvor du er i planen. Klik på 
vejviseren, når du vil retur til nærmeste oversigt. 

Virksomhedsplanen udkommer i denne omgang kun elektronisk, men kan åbnes i en printvenlig 
udgave.

Du ønskes god læselyst.



VIRKSOMHEDSPLAN 2018-2020
CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser er en del af driftsområdet for Socialt udsatte voksne (SUV) og består af to boformer: 
Kirkens Korshær boform Tre Ege, der ligger i Brabrand og Aarhus Kommunes boform Forsorgshjemmet Østervang, der ligger i Tranbjerg
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Forord

Dette er virksomhedsplan for Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, CFSI for 2018-2020.

CFSI er en del af driftsområdet for Socialt udsatte voksne (SUV) og består af to boformer: Kirkens 
Korshær boform Tre Ege, der ligger i Brabrand og Aarhus Kommunes boform Forsorgshjemmet 
Østervang, der ligger i Tranbjerg.

Virksomhedsplanens formål er at give en beskrivelse af de udviklingsområder, CFSI skal omsætte 
med udgangspunkt i Socialforvaltningens kurs og Driftsområdet for Socialpsykiatri og Udsatte 
Voksnes udviklingsområder, og hvad der skal arbejdes med i CFSI. Virksomhedsplanen er dermed 
en del af det samlede planhierarki og udtryk for den del af Socialforvaltningens kurs og 
Driftsområdets virksomhedsplan, CFSI udmønter.

Formålet er ligeledes at beskrive boformerne på en måde, så alle interessenter, brugere, 
forvaltninger, studerende, presse, almindeligt interesserede m.fl. kan hente information om 
Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser. 

Formålet er dermed også at beskrive og tydeliggøre:

• Hvad vi tilbyder

• Hvad vi laver 

• Vores udvikling i forhold til brugerne og medarbejderne.

Virksomhedsplanen beskriver først de fælles udviklingsområder, de to boformer skal arbejde med i 
2018-2020. Dernæst beskrives de enkelte enheder for sig. 

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at henvende dig i henholdsvis Center for Forsorg og 
Specialiserede Indsatser, Forsorgshjemmet Østervang og Tre Ege, Kirkens Korshær.

https://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Sociale-Forhold-og-Beskaeftigelse/Socialforvaltningen/Organisering/Socialpsykiatri-og-Udsatte-Voksne/Center-for-Forsorg-og-Specialiserede-Indsatser.aspx
http://www.treege.dk/


Indledning

Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, CFSI drives i henhold til Servicelovens §§ 81, 85 og 
110. Det vil sige, at Centret drives med et antal midlertidige pladser og et antal varige pladser, og at 
brugerne, jævnfør Servicelovens § 81, har krav på hjælp og støtte til udvikling og omsorg.

Det forholder vi os skarpt til. Ingen skal opholde sig på et forsorgshjem uden at få den rigtige hjælp 
og støtte til udvikling ift. sin hjemløshedssituation og til at komme videre i sit liv. 

Centret hører ind under Driftsområdet for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus Kommunes 
Socialforvaltning. Tilgangen til arbejdet er recovery orienteret. Det betyder, at de styrende værdier 
er brugerorientering og -involvering, håb og mulighed for udvikling. 

Recovery orientering understøttes af CARe uddannelser og de øvrige pædagogiske og psykologiske 
tiltag, vi iværksætter for at øge brugerens selvstændighed og autonomi og dermed muligheden for 
inklusion og medborgerskab i samfundet. Recovery værdierne operationaliseres derfor på forskellige 
måder og niveauer i centret. 

Til recovery orienteringen knytter sig som nævnt værdier og metoder. Den samlede proces går ud på 
at se rehabilitering som en form for reintegration i lokalsamfundet og lokale støtte- og omsorgs-
funktioner. 

Det vil i denne virksomhedsplan være for omfattende at gå i detaljer med recovery. Men den 
enkelte læser kan vælge at orientere sig i litteraturen og andre steder. 



Social-
forvaltningens 

kurs

Engager byen

• Vi vil engagere aarhusianerne i at skabe velfærd.

• Vi vil involvere udsatte og borgere med handicap, så de kan berige fællesskabet.

• Vi vil dialog og utraditionelle løsninger.

Spil borgeren god

• Vi møder borgeren som et ligeværdigt menneske med hjælp, anerkendelse og respekt for 
borgerens prioriteringer.

• Vi støtter borgerens mestring af eget liv med udgangspunkt i egne drømme og ressourcer.

• Borgerens vej mod selvforsørgelse gennem læring, uddannelse og beskæftigelse.

• Borgerens bidrag til sociale fællesskaber og ansvar for alle.

Bryd grænser

• Vi vil udfordre vores vaner.

• Vi vil være smidige og sætter alle kompetencer i spil.

• Vi vil samarbejde på tværs af alle organisatoriske skel.



Driftsområdets 
indsatser

• Personlig udvikling

• Læring og selvforsørgelse

• Netværk og medborgerskab

Engager byen

• Borgerne tager teten

• Byen for alle netværket

• Frivillig følgeven, Bindeleddet og Social sundhed

• Storbylandsbyen

Spil borgeren god

• Recovery tilgang

• Åben Dialog

• Småjobs

Bryd grænser

• Relationel koordinering

• BRUS og misbrugsbehandling

• Samarbejde med beskæftigelsesforvaltningen, fx SHERPA

• Psykiatriens Hus.



Missionen er
at håndtere 
kortvarig og 

langvarig 
hjemløshed

Faglige strategi
I CFSI arbejder vi kontinuerligt med udvikling af det sociale arbejde i forhold til voksne hjemløse. 
Vi udvikler ydelserne i overensstemmelse med nyeste viden om målgruppens behov og 
virkningsfulde metoder med henblik på at understøtte borgerens individuelle recovery proces. 

Borgernes komplekse problemstillinger betyder, at vi skal arbejde alsidigt og fokuseret med en 
mangfoldighed af indsatser og metoder. Vores styrende, faglige strategi er:

Recovery orientering
Ydelserne fokuserer på borgeren og ikke grupper af borgere.

I 2018-20 vil vi arbejde med følgende fokusområder: 

• Brugerinddragelse og recovery processer skal styrkes på individ- og organisationsniveau.

• Bevidsthed omkring det professionelle sprog og kommunikation med henblik på at modvirke 
stigmatisering og fremme borgerens håb, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv.

• Bevidst inddragelse af frivillige og civilsamfund ift. relevante opgaver og løsninger.

• Undersøge hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der eksisterer eller kan udvikles til 
understøttelse af vision og mission.

• Relationel koordinering internt og eksternt.

Hvordan der arbejdes med de enkelte fokusområder, beskrives generelt under afsnittene om effekt, 
ydelser, organisation og ressourcer og konkret i de enkelte enheders udviklingsplaner.



Effekt

Bedre til at mestre livet
I CFSI betyder det, at borgeren bliver bedre til at overkomme sit liv, og på kort sigt får dækket basale 
livsnødvendigheder og opnår størst mulig stabilitet. På længere sigt bliver borgeren i stand til at mestre 
udfordringer, genopbygger oplevelsen af integritet og mening samt deltage i det sociale liv med særligt 
fokus på at få og bevare en bolig og dermed komme ud af hjemløshed.

Vi følger løbende effekten med henblik på at sikre, at borgerne får den indsats, som bedst muligt støtter 
op omkring den enkeltes recovery proces. VIVE-analyser viser tre kategorier indenfor målgruppen:

• En stor del af målgruppen, ca. 75 %, tæller for ca. 1/4 af alle brugerdøgn.

• En lille del af målgruppen, ca. 5 %, tæller for ca. 1/6 af alle brugerdøgn.

• En mindre del af målgruppen, ca. 20 %, tæller for over halvdelen af alle brugerdøgn.

Vi vil have fokus på at bruge denne viden til at målrette og specialisere vore indsatser yderligere, så vi 
bedst muligt matcher de behov, der kan være indenfor de enkelte målgruppekategorier, og dermed 
understøtter den størst mulige effekt for borgeren. 

Færre hjemløse
Vi bliver i 2018-2020 målt på følgende mål og nøgletal:

• 90 % af udsatte på forsorgshjem må max opholde sig i 120 dage. Vi vil følge, hvor mange af de 
borgere, som har været på forsorgshjem i 120 dage, der er klar til at flytte ud. Det vil give en indikation 
på, hvad der ligger bag opholdstidslængden på forsorgshjem og dokumentere en 
”tilsandingsproblematik”.

• Nøgletal for antallet af unge på forsorgshjem.

• Nøgletal for andelen af borgere, der vender tilbage til et forsorgshjem indenfor et år efter udflytning til 
egen bolig.

Tilfredshed
Ydelserne brugerne modtager, opleves som relevante i forhold til deres problemstillinger. Borgeren skal 
være informeret om, hvilke tilbud og indsatser de kan få med det formål at få forventningsafstemt 
indsatsen fra start. Tilfredsheden følges kontinuerligt gennem brugertilfredshedsundersøgelserne. 
Ligeledes følges brugbarheden af ydelserne som en løbende del af ASI-screeningen.



Ydelser

Tidlig indsats udsatte unge
CFSI understøtter implementering af metoder, der retter sig mod at forebygge hjemløshed blandt 
unge. CFSI følger og dokumenterer antallet af unge i centret. Når CFSI kommer i kontakt med unge 
hjemløse Aarhus-borgere, kontaktes myndighed med henblik på  kobling til ungetilbuddet.

Læring og selvforsørgelse
Meningsfuld beskæftigelse og hverdagsaktiviteter er centrale i alles liv - også for borgere i 
hjemløshed. Der arbejdes i 2018-2020 på at styrke den beskæftigelsesrettede indsats via følgende 
interne og eksterne initiativer:  

• I samarbejde med andre aktører at etablere både salgbare produkter og serviceydelser så 
arbejdsmarkedsnært som mulig og under stadig hensyntagen til borgernes udsathed.

• Etablere en mere målrettet indsats for borgere, der i CFSI modtager § 85 støtte med henblik på 
at motivere borgere til beskæftigelse.

• Analysere årsagen til at flertallet af borgere på Tre Ege ikke kommer i et beskæftigelsestilbud på 
Østervang - og omsætte en løsning.

Billige boliger
Det stigende antal hjemløse nødvendiggør, at der både skal tilvejebringes flere boliger, og at 
borgeren får støtte til af fastholde sin bolig. CFSI vil understøtte dette arbejde ved at:

• Undersøge hvordan CFSI fra et individuelt perspektiv kan understøtte og motivere til, at borgere 
tager en relevant bolig der, hvor der er en ledig bolig og ikke afhængig af by eller landsdel.

• Fortsat søge budgetmæssig støtte til bostøtte i projekt Bækken, der er 8 selvstændige boliger i 
tilknytning til Østervang.

• Fortsætte arbejdet med omgivelserne i forhold til at sikre accept af målgruppen i 
udslusningsboliger og andre botilbud, som drives af centret. 

Der samarbejdes med myndighed om at tilpasse tilbudsviften og matche CFSIs målgruppe med 
relevante botilbud. 

I 2018-2020 vil der være særligt fokus på, hvordan målgruppens behov i forhold til boliger kan 
forudsiges med udgangspunkt i en analyse af hjemløshedsgruppen.



Organisering

Styrket borgerkontakt
Vi skal løbende udvikle vores organisation, så vi bedst muligt matcher borgerens behov. 
Vi monitorerer området via recovery screening og brugertilfredshedsundersøgelser med henblik på 
at tilrettelægge og udvikle vores organisation bedst muligt.
Vi arbejder løbende på at styrke brugerindflydelsen bl.a. ved at inddrage brugere i organisationens 
drift. Der tages udgangspunkt i, hvad brugerne selv ønsker at blive inddraget i fx fælles faciliteter, 
indretning, kost, brugermøder m.v.

Korte fokuserede indsatser
Ydelserne er i forhold til § 110 og Aarhus Kommunes budgetmål om max. 120 dage på forsorgshjem 
i sig selv tidsbegrænset og fokuseret. Der arbejdes systematisk på, at borgeren inden 120 dage skal 
være udflytningsparat. 

I forhold til § 85 indsatsen monitorerer og overvåger vi kontinuerligt på borgerens udvikling i et 
tidsperspektiv med henblik på at sikre det bedst mulige og mindst indgribende tilbud. 



Ressourcer

Bevidst faglighed og god ledelse
Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle medarbejder- og ledelsesressourcer, så et højt fagligt 
niveau og et godt arbejdsmiljø sikres.  Med udgangspunkt i arbejdet med Social Kapital vil vi 
fundamentalt sikre, at vi optimerer og får størst mulige synergieffekter ud af samarbejdet og 
hinandens kompetencer. 

Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle medarbejder- og ledelsesressourcer, så et bevidst fagligt 
niveau og et godt arbejdsmiljø sikres. 
Med udgangspunkt i arbejdet med Relationel Koordinering vil vi sikre, at vi får størst mulige 
synergieffekter ud af samarbejdet og hinandens kompetencer. Der er fokus på organisationens 
robusthed og dermed medarbejdernes robusthed.

Arbejdsklima
VI arbejder løbende med at forbedre arbejdsklimaet bl.a. via kontinuerligt fokus på 
konflikthåndtering og reduktion af trusler om vold. 
I 2018-2020 vil vi have fokus på de kommende retningslinjer fra Socialstyrelsen om håndtering af 
vold og trusler om vold samt:

• Styrke den systematiske risikovurdering med henblik på ulykkesforebyggelse og håndtering 

• Udvikle de fysiske rammer med henblik på at understøtte konfliktnedtrappende omgivelser og 
dermed håndtering af konflikter. 

Lavere sygefravær
Vi følger, analyserer og arbejder proaktivt og løbende med at nedbringe sygefraværet i 
overensstemmelse med målsætninger og retningslinjer på området.

Økonomiske ressourcer
Det er til enhver tid den enkelte afdelingsleders ansvar at disponere over og omsætte de 
økonomiske ressourcer så hensigtsmæssigt som muligt sat overfor de ydelser, CFSI skal levere. 



Omdømme

God kommunikation – den gode fortælling
CFSIs omdømme ses i forskellige perspektiver:

Brugere
Undersøge og drøfte vores omdømme med brugerne med udgangspunkt i 
tilfredshedsundersøgelser, ASI-screeninger m.v.

Medarbejdere 
Arbejdsmiljøundersøgelser med henblik på at styrke den sociale kapital, skærpe opmærksomheden 
omkring medarbejderne som vigtige ambassadører for arbejdspladsen både ved ansættelse, i det 
daglige arbejde, organisationsændringer og eventuelle afviklinger.

Samarbejdspartnere 
Sikre at samarbejdspartnere oplever os som imødekommende, faglige og saglige, samt at vi 
medvirker i relationel koordinering.

Civilsamfund
Være opmærksomme på, at brugergruppen i sig selv er med til at påvirke CFSIs omdømme. 

Vi møder henvendelser fra naboer og civilsamfund imødekommende og sagligt indenfor de juridiske 
rammer og begrænsninger, vi har.



VIRKSOMHEDSPLAN 2018-2020
FORSORGSHJEMMET ØSTERVANG
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Østervangs mission er defineret ud fra det grundlag, Aarhus Kommunes virksomhedsmodel lægger 
som ramme. Missionen skal understøtte Driftsområdet for Socialpsykiatri og Udsatte Voksnes 
virksomhedsplan og udviklingsplan.

Vi skal dermed:

• Modtage alle hjemløse, der ikke har et andet relevant tilbud i forhold til hjemløshed.

• Udrede de individuelle årsager til hjemløshed samt planlægge og påbegynde et helhedstilbud i 
samarbejde med borgeren og samarbejdspartnere.

• Øge borgerens muligheder for at klare sig i en mere selvstændig tilværelse og dermed 
muligheden for en højere grad af social inklusion.

Missionen er at 
håndtere 

kortvarig og 
langvarig 

hjemløshed



Visionen er at 
nedbringe 
antallet af 
hjemløse

Effekt

• Give borgeren indsigt i egne mønstre i forhold til hjemløshed samt egne muligheder og 
begrænsninger.

• Etablere de rigtige boliger til de rigtige borgere med den rigtige støtte.

• Borgerne opholder sig i egen bolig i længere tid.

Organisation

• Sikre en konsekvent sammenhæng med omverdenen.

• Producere nødvendige og sagligt begrundede løsninger med omverdenen.

• Medvirke til en klar ansvars- og kompetencedeling med borgere og samarbejdspartnere.

• Professionalisere ledelse som fag med fokus på de særlige vilkår, der er på området.

Ressourcer

• Bruge hver en ledig krone på udvikling af ydelserne.

• Tiltrække de bedste medarbejdere og via en innovativ personalepolitik tilføre huset 
kompetencer.

• Uddanne og omsætte uddannelse i én lang løbende og aldrig afsluttet proces.

• Formidle viden om hjemløshed.

• Skabe optimale fysiske rammer for løsning af opgaven.



Sundt og sikkert 
arbejdsmiljø

En del af Østervangs strategi er, at vi til enhver tid sikrer medarbejderne et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø i en hel og velfungerende organisation.

Sikkert og sundt arbejdsmiljø kan imidlertid ikke stå alene. Det knytter sig uløseligt til 
organisationens struktur, uddannelsesniveau, opgaveportefølje, ydelsesforståelse, adfærd mv. 

Til arbejdsmiljø knytter sig også, at udvikling, implementering af nye opgaver og enheder sker på en 
fornuftig og hensigtsmæssig måde for hele organisationen.

Østervang har på den baggrund ansat en daglig arbejdsmiljøleder. 

Generelt er opgaverne for daglig arbejdsmiljøleder:

• Opdateringer med hensyn til lovgivning og regler omkring arbejdsmiljø.

• Udvikle arbejdsmiljøorganisationen, så den så optimalt som muligt responderer på opgaver og 
krav. 

• Understøtte at den samlede arbejdsmiljøorganisation fungerer så optimalt som muligt med 
fokus på sikker adfærd.

• Sikre at instrukser og vejledninger overholdes.

• Udvikling og vedligeholdelse af Lokalt Arbejdsmiljøledelsessystem.



Ydelser
på daglig basis

Vores ydelser tager udgangspunkt i det, vi i henhold til lovgivningen skal gøre, Socialforvaltningens 
kurs og i det virksomhedsplanen beskriver, vi vil opnå. Det er den måde, vi har valgt at oversætte 
lovgivningen på, som overføres til arbejdet i centret, og de ydelser, der bliver leveret til den enkelte 
bruger på daglig basis.

Som bruger af en § 110 plads skal man som udgangspunkt være selvhjulpen i forhold til bad, mad og 
vask.

Pladserne på Østervang er opdelt i to overordnede kategorier:

• Midlertidige pladser i Modtageenheden og Forsorgsenheden. 

• Varige pladser i Boligenheden, der omfatter Kilden, Mosen og Søhuset, der er organiseret som 
boligforeninger og dermed beregnet til brugere, hvis livssituation er afklaret, og som modtager 
støtte med henblik på stabilisering og evt. udvikling.

Systematikken er, at vi på de midlertidige pladser afdækker såvel som afklarer et akut behov bl.a. ved 
hjælp af udredning og planredskaber. På de støttende pladser gives den støtte, der skal til for at 
bevare de færdigheder, brugeren har. Støtten er principiel og reel uden tidsmæssig begrænsning.
Formålet er at afklare, udvikle og bevare kompetencer og færdigheder.

Udredningen har flere formål. Den skal:

• Understøtte en systematisk samtale med brugeren om brugerens forhold.

• Give både bruger og medarbejder et fælles og reelt grundlag at vurdere på.

• Være med til at skabe et kommunikativt felt mellem bruger og medarbejder.

• Danne grundlag for planarbejdet.

Både udredning og vores øvrige ydelser hviler på et pædagogisk grundlag.



Pædagogik,
forandringer og 

livsmønster

Vi antager som udgangspunkt, at mennesker kan lære noget om sig selv og ændre adfærd.

Brugeren skal støttes i på egne betingelser at genskabe en aktiv og ligeværdig deltagelse i 
samfundslivet. Brugeren får støtte til at opnå en vis livskvalitet uanset omfanget af egne 
kompetencer og ressourcer, når brugeren efter opholdet flytter i egen bolig.

De brugere, der henvender sig på Østervang, har ofte levet en omtumlet tilværelse og haft et meget 
kaotisk liv. Derfor er det vores første indsats i samarbejde med brugeren at afvikle den mest akutte 
sagsbehandling, så livssituationen for brugeren ikke forværres yderligere. Brugeren kan ligeledes 
henvises til samtale med Østervangs psykiatriske konsulent.

Under opholdet i Modtageenheden laves en ASI-forsorg screening til afdækning af brugerens 
selvoplevede situation de seneste 30 dage og det seneste år.

Under opholdet i Forsorgsenheden laves en systematisk afdækning af ressourcer og problem-
stillinger med udgangspunkt i vores udrednings- og opholdsplansredskab. Brugerens egen holdning 
og beskrivelse af sin livssituation kommer her til udtryk. Gennem samtalerne og beskrivelserne i 
udredningen aftales, hvad der skal arbejdes med under opholdet. Samarbejdspartnere kontaktes og 
det aftales, hvem der gør hvad. Der udarbejdes i opholdsplanen ud fra den samlede vurdering.

I vores daglige arbejde deltager og inddrages brugeren så meget som muligt, så brugeren både har 
og oplever indflydelse på egen situation. Dermed er brugeren med til at tage ansvar for forandringer 
i eget livsmønster.



Pædagogiske 
tilgange og 

metoder

Vores pædagogiske grundlag hviler på et forandrings- og læringsteoretisk grundlag.

De to grundlag udfoldes metodisk på en række forskellige måder i de forskellige enheder. Vi 
anvender bl.a. struktur og konsekvenspædagogiske metoder, kontakt og relationsarbejde samt de 
konkrete pædagogiske teknologier fx de kognitive metoder.

Strukturpædagogik er arbejdet med indlejring af rutiner og praksis afstemt efter tid og sted. Det 
betyder skabelse af øget orientering hos aktørerne, fx i strukturering af samtaler.

Relationspædagogik er samtaler, nærhed, samvær og en form for gensidig sensitivitet. Fokus ligger 
på forskellige, bevidst valgte relationelle linjer:

• Jeg - du relation.

• Jeg - det relation.

• Alliancen - den behandlingsbærende relation.

Konsekvenspædagogikken bidrager til løbende at reflektere over brugerens handlinger og 
konsekvenser og dermed etablere læringsrum for brugeren. Konsekvenspædagogikken fremmer 
gennem erkendelse brugerens overvejelse om konsekvenser for brugerens kompetencer og 
situation.

De enkelte enheders konkrete metoder og praksis formuleres i de afsnit, der omhandler de enkelte 
enheder.



Begrebs-
afklaring

Vi sondrer mellem praksis, metode og teori på følgende måde, inspireret af Ib Andersen, 2005:

Praksis 
Er udtryk for det, vi gør i konkrete sammenhænge, og hvor bevidstheden om, hvad vi gør, og hvad vi 
vil opnå, kan være svingende. Praksis kan være indlejrede metoder.

Metode 
Er udtryk for det, vi gør i både konkrete og generelle sammenhænge, og hvor bevidstheden om, 
hvad vi gør, og hvad vi vil opnå både i forhold til individ og organisation, er høj. Metode er 
karakteriseret af, at den bruges over tid.

Teori
Er udtryk for de forklaringer, vi bruger for at skabe overblik over det, vi gør i vores praksis og i vores 
valg af metoder.



Kompetente 
medarbejdere  

fagligt og 
personligt

Østervangs medarbejdere skal være fagligt og personligt kompetente. Vores personalepolitik 
beskriver denne sammenhæng grundigt.

De faglige kompetencer udtrykker sig ved, at medarbejderen kan:

• Beskrive observationer og iagttagelser.

• Støtte brugeren i en øget bevidsthed om forskellige handlemuligheder og alternative måder at 
anskue problemer og udfordringer på.

• Støtte brugeren i at afprøve nye handlemuligheder.

• Fremstå professionel og personlig, ikke privat.

• Være åben for faglig refleksion bl.a. gennem supervision og kollegial sparring og dermed blive 
opmærksom på blinde vinkler i eget arbejde.

De personlige kompetencer udtrykker sig ved, at medarbejderen kan:

• Håndtere brugerens drømme og vanskeligheder med respekt.

• Møde brugerens følelser og forstå brugerens virkelighed.

• Sætte grænser for brugeren og for sig selv og er respektfuld, vedholdende og tydelig.

• Indgå i en professionel relation og sætte sig ud over egne behov, værdier, normer og holdninger.

• Identificere dilemmaer og håndtere konflikter og uenighed i en anerkendende 
kommunikationsform.



Udviklingsplan og 
mål

Processen for udvikling af udviklingsplaner og mål for Socialforvaltningen, Driftsområdet for 
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne og Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser foregår i en 
kontinuerlig og parallel proces. Der er forskellige måltyper på forskellige niveauer.

Østervangs mål er formuleret på to niveauer:

• På driftsområde niveau er de mål, der skal afrapporteres, politisk formuleret. Der er især fokus 
på målet om, at en bruger ikke skal opholde sig mere end 120 dage på en boform.

• På Østervang niveau er der formuleret udviklingsplaner og mål for alle enheder. 
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ME
Organisering

Lovgrundlag
Enheden er en del af Østervangs tilbud i henhold til Servicelovens § 110. 

Pladser
Enheden har 12 pladser til akut optag. Ca. 200 brugere optages om året.

Målgruppe
Borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. 
Målgruppen er kendetegnet ved, at andre hjælpemuligheder er udtømte.

Henvendelse
Optag sker ved personlig henvendelse eller via samarbejdspartnere. 

Den første udredning og ASI-screening foretages, hvorefter brugeren forsætter sit ophold i 
Forsorgsenheden.

Medarbejdere
Enheden har 10 medarbejdere, som består af afdelingsleder, socialrådgivere, pædagoger og en 
social- og sundhedsassistent.

Foruden de fastansatte medarbejdere er der SOSU-elever og socialrådgiverstuderende..



ME 
Ydelser

Den første afklaring finder sted ved telefonisk eller personlig henvendelse, hvorefter det klarlægges, 
om optagelse på Østervang er relevant.

Opholdet på en af Modtageenhedens 12 pladser er af kortere varighed. Efter optagelse lægges der 
planer om fortsat ophold på Østervang eller evt. andet sted. Samtidig arbejdes der videre med 
afklaring, og udredning påbegyndes. 

I samarbejde med Forsorgsenheden tilbydes et midlertidigt ophold af en varighed på omkring 4 
måneder.

Formålet med opholdet er at medvirke til at skabe overblik og struktur, således at den hjemløse 
oplever stabilitet i hverdagen.



Mad

Under opholdet tilbydes brugeren at spise i kantinen, hvilket giver mulighed for at:

• Forbedre brugerens almene sundhedstilstand og dermed opnå kræfter til at overskue egen 
livssituation.

• Forebygge fejlernæring.

• Gennem faste spisetider genetablere en struktureret hverdag.

Medarbejderne bestiller maden via Østervangs kantine. Indtil økonomien er afklaret, kan brugerne 
spise i kantinen mod senere betaling.



Bad

Brugerne har ofte opholdt sig på gaden i en kortere eller længere periode eller har oplevet en 
kaotisk tid inden indflytning, hvilket betyder, at personlig hygiejne kan være en udfordring. Derfor 
stilles der bademulighed til rådighed for at:

• Motivere og opmuntre til at gå i bad. 

• Støtte og vejlede i forhold til hygiejne.

• Opnå et større velvære.

• Have dialog om, hvordan omgivelserne reagerer på manglende hygiejne, og hvordan manglende 
hygiejne kan være med til at skabe et negativt selvbillede.



Vask

Brugerne skal have mulighed for at opleve en hverdag med almindelige rutiner og gøremål, og at 
både rent sengelinned og personligt tøj medvirker til større velvære og selvrespekt. Der tilbydes:

• Rent sengelinned samt håndklæder leveret af Østervangs vaskeri.

• Vaskemaskiner til fri afbenyttelse.

• Afklaring af behov for støtte og struktur, så det sikres, at personligt tøj bliver vasket.

• Medarbejderstøtte til vask, som aftales med den enkelte bruger.



Samtaler

Afholdes løbende med brugeren og kan inddeles i:

Indskrivningssamtalen
Om brugerens henvendelse og behov for at tage ophold på Østervang.

Afklarende samtaler
Som sammen med ASI screeningen er med til at skabe yderligere overblik over brugerens situation, 
handle på akutte problemstillinger og opbygge en tillidsfuld kontakt til medarbejderne.

Støttende og vejledende samtaler
I forhold til bl.a. kost, rengøring, hygiejne og vask. 

Samtaler afholdes desuden, når behovet opstår samt i mere uformelle sociale sammenhænge. 

Når brugeren har været indskrevet mellem 2 og 10 dage, udarbejder medarbejdere og bruger 
sammen en ASI-screening. 



Eget værelse

Brugeren tilbydes midlertidigt et møbleret værelse med toilet, bad og køleskab. 

Værelset er basen, hvor brugeren kan trække sig tilbage og få ro efter en måske noget omtumlet 
tilværelse inden indflytning. 

Sammen med brugeren vurderes, om den enkelte er i stand til at holde værelset i ryddelig stand. 

Hvis det skønnes nødvendigt, har medarbejderne mulighed for at yde støtte og hjælp til rengøring 
og oprydning af værelset.



Beskæftigelse

For at den enkelte bruger skal have mulighed for at få struktur på sin hverdag og have aktiviteter til 
at fylde dagen, er det muligt at være tilknyttet Beskæftigelsesenheden på Østervang. 

Tilbuddet giver mulighed for at:

• Bevare, genskabe og/eller udvikle brugerens ressourcer gennem beskæftigelse eller anden 
aktivitet.

• Skabe en struktureret døgnrytme og en indholdsrig hverdag.

• Opleve at der er brug for én.

• Blive en del af et fællesskab.

• Blive motiveret til at stå op.

Tilbuddet er åbent for alle brugere.



ME 
Faglige tilgange

Udgangspunktet er gennem en recovery orienteret tilgang at medvirke til at tilvejebringe stabilitet i 
en, for brugeren, ofte kaotisk tilværelse.

Gennem et nyetableret kursusforløb ”Forstå brugeren bedre” at få større forståelse for brugerens 
adfærd og dermed styrke kommunikationen med brugeren. Kurset består af neuropædagogik, 
medfølelsesorienteret tilgang samt kognitive forståelsesramme og metode.

Desuden undervises alle faste medarbejdere i Psykofysisk konflikthåndtering og Førstehjælp.



ME 
Udviklingsplan



Forstå Brugeren 
Bedre

Effekt
Møde brugerne individuelt og samarbejde med dem ud fra deres givne ressourcer. 

Ydelser
Sommeren 2019 har alle medarbejdere deltaget på kurset ”Forstå brugeren bedre”.

Organisation
Fire medarbejdere har allerede i 2017 deltaget i kurset. De resterende medarbejdere deltager:

• Forår 2018 medarbejdere

• Efterår 2018 2 medarbejdere

• Forår 2019               2 medarbejdere

Ressourcer
Der vil over en 2½-årig periode være et personale af dels faste medarbejdere dels afløsere. 
Faste medarbejdere: 10 x 4 kursusdage. Afløsere: 10 x 4 dage.

På afdelingsmøder afsættes løbende tidsforbrug til opfølgning og aftales implementering af 
indholdet i takt med gennemførelse af de enkelte kursusforløb.

Måling
Tjek af, at de planlagte kursusforløb er gennemført.



Parkeringsmøder

Effekt
Dagens overlevering fra dagmedarbejdere til aftenmedarbejdere foregår fagligt og sagligt. 

Ydelser

1. Medarbejderen fortæller om forhold i samarbejdet med samarbejdspartnere omkring en 
opgaveløsning, som frustrerer.

2. Medarbejderen finder ved hjælp af kollegasparring frem til en løsning, som kan medvirke til 
opgaveløsningen.

3. Det vil herefter være løsningen og ikke frustrationen, der videregives til kollegaerne, der møder 
ind om eftermiddagen.

Organisation
Alle dagmedarbejdere mødes kl. 12.30 – 12.40 til parkeringsmøde.

Ressourcer
10 minutter af den daglige arbejdstid for ca. tre medarbejdere i dagvagt på hverdage.

Måling
Kontrol af antal parkeringsmøder på et udarbejdet skema, der optælles i perioden 1. marts til 1. maj 
2018.

Tid
1. marts – 1. maj 2018.

Evaluering på afdelingsmødet maj 2018 og beslutning om, hvorvidt konceptet er hensigtsmæssigt og 
skal fortsætte.



Styrket 
overlevering

Effekt
Stigende tilfredshed med den gensidige orientering af kollegaer i arbejdsovergange fra aften til nat 
og fra nat til dag. 

Ydelser
Korrekt, relevant, fyldestgørende og rettidig orientering.  

Organisation
Plan for udarbejdelse af en optimal overleveringssituation blev udarbejdet på et nattevagtsmøde i 
efteråret 2017 med deltagelse af medarbejdere fra Modtageenheden, Forsorgsenheden og 
Boligenheden:

• Skabelon for overlevering mellem aften- og natmedarbejdere udleveres i januar.

• Skabelon for overlevering mellem nat- og dagmedarbejdere udleveres i marts.

Ressourcer
Møder for natmedarbejderne, hvor der på tværs af enheder og arbejdshold samarbejdes om at 
udvikle overleveringen mellem arbejdsholdene:

• 6 medarbejdere x 15 minutter til overlevering fra nat- til dagmedarbejderne. 

• 6 medarbejdere x 15 minutter til overlevering fra aften- til natmedarbejderne. 

Måling
Effekten måles ved en fornyet undersøgelse af den relationelle koordinering. 

Tid
Opstart januar 2018 / Evaluering 3. kvartal 2018.
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FE 
Organisering

Lovgrundlag
Enheden er en del af Østervangs tilbud i henhold til Servicelovens § 110. 

Pladser
43 forsorgspladser, 10 stabiliserende pladser samt  5 efterforsorgspladser.ud

Målgruppe
På forsorgspladserne indskrives personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan 
opholde sig i egen bolig. Det er kendetegnende ved målgruppen, at andre hjælpemuligheder er 
udtømte.

På de stabiliserende pladser indskrives personer som beskrevet ovenfor, hvor det vurderes, at der 
er brug for en udredning, der kræver et længere ophold, end hvad almindeligvis er sigtet med en 
§ 110 plads.

Medarbejdere
Enheden er organiseret i tre teams, to koordinatorer og en afdelingsleder. Koordinatorernes opgave 
er at støtte den faglige udvikling og bidrage til overblik og sammenhæng i enheden. 

Hvert team består af 6-8 medarbejdere. I enheden er følgende faggrupper repræsenteret: 
socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Hvert 
team har sagsansvar for ca. 16-20 brugersager. Teamet er ikke selvstyrende, men koordinerer og 
planlægger størstedelen af opgaveløsningen selvstændigt.



FE
Ydelser

Omdrejningspunktet for indsatsen i Forsorgsenheden er, at alle får en udredning og en opholdsplan. 

Af ydelser kan nævnes:

• Udredning af ressourcer og begrænsninger i forhold til livssituation og kommende bolig. 
Udredningen virker som beslutningsgrundlag for bruger, sagsansvarlig og eventuelt 
myndighedsrådgiver, når der skal peges på fremtidige bomuligheder. 

• Delplan for samarbejdet mellem bruger og sagsansvarlig under opholdet på boformen. Der 
arbejdes med opholdsplaner og individuelle pædagogiske strategier for at medvirke til, at 
indsats og tilbud målrettes den enkelt bruger og at skabe forudsætningerne for at 
vedkommende oppebærer så stabilt et ophold som muligt. 

• Indsatsplan ved fravær af samarbejde om delplan. 

• Alle får tilbudt ASI-forsorg (Addiction Severity Index) efter 120 dage efter indskrivning samt ved 
udskrivning.

Der arbejdes ud fra et servicemål om udredning med boliganbefalinger på maks. 90 dage. 

Særlige tillægsydelser på de stabiliserende pladser
Tilbud om midlertidigt stabiliserende ophold, der kan strække sig ud over servicemålsætningen om 
maksimum ophold på 120 dage til en brugergruppe, hvor helbredsmæssige og misbrugsrelaterede 
problemer spiller en væsentlig rolle. 

Tilbud om plads til en brugergruppe, der i et begrænset omfang kan have et aktivt misbrug af 
alkohol og/eller medicin/stoffer. 



Efterforsorg Tekst følger.



FE
Faglige tilgange

Den faglige indsats i Forsorgsenheden er kendetegnet ved etablering af en kontinuerlig, tydelig og 
bærende samarbejdsrelation, hvor beskrivelse samt faglig analyse af brugerens ressourcer og 
begrænsninger tydeliggøres i en udredning og delplan. 

Alle faste medarbejdere har en faglig uddannelse og tilbydes efteruddannes indenfor følgende: 

• Recovery orienteret rehabilitering

• Psykofysisk konflikthåndtering

• Førstehjælp 

• Forstå brugeren bedre”, som indeholder neuropædagogik, medfølelsesorienteret tilgang samt 
kognitive forståelsesramme og metode.

Derudover er flere af enhedens pædagogiske medarbejdere efteruddannet og certificeret i 
Systemiske Coaching, flere af ergoterapeuterne er uddannet i og certificeret til at udføre AMPS test, 
og socialrådgiverne er uddannet ASI Forsorg screenere.



FE
Udviklingsplan

Mål
At styrke brugernes mulighed for inklusion i civilsamfundet efter endt ophold.

Effekt
At øge brugernes viden om støtte/hjælpe/behandlingsmuligheder i civilsamfundet. Ved at styrke 
brugernes tilknytning til tilbud, der ligger udenfor Østervang, allerede under et ophold, er det målet 
at understøtte brugerens mulighed for succesfuld videre inklusion og aktive borgerskab efter endt 
ophold. 

At tilføre viden om støtte/hjælp/behandlingsmuligheder til både brugere og medarbejdere, så der 
vil kunne handles på mulige tilbud og skabes en kontakt til samme allerede under opholdet.

Ydelser
2-3 oplæg afholdt på Østervang, hvor brugere og medarbejdere vil blive orienteret om relevante 
tilbud.

Information omkring tilbudsmuligheder for social udsatte i Aarhus med Bogen ”Udsat i Aarhus”, som 
løbende uddeles til brugere og medarbejdere i FE.

Organisering
I 2018 vil der blive afholdt ca. tre oplæg med ekstern oplægsholdere. 

Medarbejdere og brugere i FE vil blive orienteret og inviteret til at deltage i arrangementerne. 

Bruger og medarbejdere vil på husmøder, afdelingsmøder, via informationstavle mv. blive inviteret 
til at komme med ideer til relevante oplægsholdere. 

Ressourcer

• Ledelsesmæssig opbakning 

• Koordinatortimer til planlægning og koordinering

• Medarbejdertimer til deltagelse i møder mv. 



BOE
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BOE
Organisering

Lovgrundlag
Bostøtte efter Servicelovens §85.

Mission
Langvarig og planlagt bostøtte til borgere med komplekse problemstillinger med henblik på, at 
borgeren opnår størst mulig selvhjulpenhed, størst mulig indflydelse på egen livssituation og mest 
mulig inklusion i såvel små, som større fællesskaber.

Pladser
Tre levemiljøer (boligforeninger):

• Kilden 13 lejligheder, fællesarealer med spisestue og dagligstue.

• Søhuset 5 lejligheder og fælles spise/opholdsstue.

• Mosen 8 fritliggende pavilloner i grønne omgivelser.

Målgruppe
Borgere over 18 år, som er visiteret til § 85 støtte med et langvarigt sigte på grund af et betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer, herunder psykisk og 
kognitive sårbarheder, et aktivt rusmiddelforbrug samt behov for støtte til at opretholde en bolig og 
hverdag.

Medarbejdere
Organiseret i en medarbejdergruppe, to koordinatorer og en afdelingsleder. Koordinatorernes 
opgave er at støtte den faglige udvikling og bidrage til overblik og sammenhæng i afdelingen. 

Medarbejdergruppen repræsenterer følgende faggrupper: ergoterapeuter, pædagoger, 
socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Alle medarbejdere er 
kontaktperson for 1 til 3 beboere.

Endvidere elever og studerende fra Social- og sundhedsassistent uddannelsen samt studerende fra 
Sygeplejeuddannelsen, hvorfor elever er en fast del af hverdagen.



BOE 
Ydelser

Indsatsen i Boligenheden er fokuseret på, at alle beboere modtager en individuel indsats. Ydelserne 

til den enkelte beboer tager afsæt i § 141 handleplan og er præciseret i en del- eller indsatsplan, 

som udarbejdes i samarbejde med borgeren. Det er primært:

• Delplan - plan for ydelser og samarbejdet mellem beboer og kontaktperson 

• Støtte til kontakt og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fx sundhedsvæsen, værge, 

misbrugsbehandling og andre kommunale og regionale instanser

• Støtte til at opretholde en bolig og strukturere en dagligdag

• Støtte til socialt samvær

• Støtte til håndtering af rusmidler

• Støtte til medicinadministration

• Støttende samtaler omhandlende personlige problemstillinger

• Pædagogisk støtte til personlig hygiejne

• Sociale indsatsområder i fællesskab:

• Sociale fællesskaber omkring de daglige hovedmåltider

• Brugerdeltagelse omkring brug af fællesarealer og aktiviteter

• Daglige aktiviteter

• Fejring af højtider



BOE 
Faglige tilgange

Den faglige indsats i Boligenheden er koncentreret omkring individuelle pædagogiske strategier for 
at optimere indsatsen for hver enkelt beboer.

Dette sker i et tværfagligt samarbejde med fokus på en struktureret og genkendelig hverdag. Der 
arbejdes dialektisk mellem en udviklende og motiverende tilgang og en kompenserende tilgang 
styret af borgernes individuelle behov og ønsker.  

Alle faste medarbejdere efteruddannes indenfor følgende: 

• Recovery orienteret rehabilitering

• Den Kognitive Forståelsesramme og metode

• Psykofysisk konflikthåndtering 

• Førstehjælp.

På sigt udvides med Åben dialog, Motiverende Samtale samt Neuropædagogik.



BOE
Udviklingsplan

Organisatorisk strategispor
En væsentlig omstrukturering for at understøtte den faglige indsats til brugerne. To koordinatorer 
opkvalificerer den faglige indsats og skaber sammenhæng i brugernes forløb. Medarbejderne 
opkvalificeres på faglige metoder og organiseres i teams for at udnytte tværfaglige ressourcer. 
Samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere oprustes. Internt styrkes samarbejdet 
gennem relationel koordinering omkring ydelser til brugerne med Beskæftigelses-, Administrations-
og Serviceenheden.  For faglig udvikling styrkes samarbejdet med Modtage- og Forsorgsenheden. 
Eksternt oprustes samarbejdet ved videndeling med lignende § 85 tilbud samt udvidet kendskab til 
de organisationer, som brugerne har kontakt til. 

Fagligt strategispor
Metoder til at understøtte og videreudvikle indsatsen er øget fokus på beboerinddragelse, recovery 
opkvalificering og udvikling, opkvalificering i forhold til demens, Åben Dialog som metodisk tilgang 
til møder og fællesskaber, afgrænsning af § 83 ydelser – beskrivelse af plejeopgaver for brugerne 
med henblik på ansøgning om støtte hertil samt udarbejde et fælles fagligt fundament med 
metoder og tilgange.

Til brugerne udvikles tilbuddene beskæftigelse i hverdagen, fokus på sociale sammenkomster. 
måltider m.m., kontakt med det nære civilsamfund og et uforpligtende netværk (tilgængelige 
frivillige).

Struktur på sagsarbejde, der understøtter indsatsen er delhandleplaner med social- og 
sundhedsfagligt fokus, journalføring og døgnrapport, udvikling af møder med overlevering af 
informationer og evaluering, relationel koordinering og implementering af CSC social.

Effekten af indsatsen
Brugerne får øget mulighed for mestring af eget liv, personlig udvikling, et netværk ud fra egne 
ønsker og præmisser, et stabiliseret helbred, daglig beskæftigelse/aktivitet, sociale kompetencer, 
fokus på hvilke ydelser, der er brug for. 

Medarbejderne får tydelig faglig støtte, dokumenteret gennem effekten af trivsel og faglig 
tilfredshed i opgaveløsning.
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BBE 
Organisering

Bygnings- og beskæftigelsesenheden er todelt under samme ledelse:

Beskæftigelsesenheden
Tilbyder alle brugere i CFSI beskæftigelse, som understøtter og supplerer de udredninger, der 
udarbejdes i huset, og som støtter til en struktureret hverdag og socialt fællesskab. 
Beskæftigelsesenheden samarbejder med Beskæftigelsesforvaltningen om beskæftigelse og 
udredning af eksterne borgere.

Bygningsenheden
Er ansvarlig for Østervangs grønne områder, tekniske installationer, bygningsvedligehold og skal på 
det generelle niveau sikre, at Østervang vedligeholdes i henhold til de gældende 
vedligeholdelsesplaner. På det konkrete niveau skal de tekniske medarbejderne sikre 
bygningsvedligehold og tekniske funktioner efter gældende procedurer.

Vores udgangspunkt er at:

• Det er godt at have noget at lave i sin hverdag. Det er sundt at lave noget.

• Den, der har viljen og lysten, skal have muligheden.

• Brugeren motiveres til at bruge sine evner både af hensyn til sig selv og sine omgivelser.

• Hjælpe brugeren med at opøve eller genfinde sine færdigheder.



BBE 
Ydelser Beskæftigelsesenheden deltager fra opholdets første dag i planerne for brugerens beskæftigelse. 

Brugeren får faste mødetider og en struktureret hverdag. Der afholdes faste ugentlige 
morgenmøder, hvor vi sammen planlægger opgaverne.



Visitation og 
udslusning

VISITATION
Mens brugeren bor i Modtageenheden, kan brugeren og kontaktpersonen henvende sig for en 
visitationssamtale.

Formålet er at finde den bedst mulige egnede beskæftigelse til brugeren under opholdet.
Ved visitationen afstemmes forventninger, muligheder og begrænsninger. Brugeren får herefter sin 
individuelt tilpassede beskæftigelsesplan og præsenteres for sin kontaktperson på værkstedet. 

Alle brugere forsøges engageret i beskæftigelse på hverdage i tidsrummet 8.15 – 15.00, fredage til 
kl. 14.00. Mulighederne omfatter en bred vifte af særligt tilrettelagte tilbud fra relativt enkle 
produktionsopgaver til mere interessebetonet hverdagsbeskæftigelse samt aktivitets- og 
samværstilbud.

Når brugeren er flyttet på Forsorgsenheden, aftales en ny visitationssamtale. Kontaktpersonen 
deltager ved gen-visitationen.

Medarbejderne er aktive i at opsøge brugere, der ikke er mødt op til beskæftigelse efter aftale.

Bor brugeren på Tre Ege, aftales der dato for visitation.

UDSLUSNING
Tilknytningen til Beskæftigelsesenheden kan efter aftale fortsætte i en udslusningsperiode til andet 
tilbud/arbejde etableres.



Træværksted 
Brændsel  
Udehold

Brugeren vil arbejde med  snedkerimaskiner, hydraulisk brændekløver, håndøkse, motorsav, og hvis 
brugeren har truckcertifikat, truckkørsel.

Brugeren får en grundig instruktion til de forskellige maskiners funktioner og arbejdsopgaver. Der 
gives sikkerhedsinstruktion til alle maskiner. 

Brugeren får mulighed for at:

• Arbejde sammen med andre i planlægningen af enkelte opgaver.

• Få kendskab til fagområdet.

• Genfinde eller opøve sine færdigheder.

• Indgå i et arbejdsmiljø med en frisk tone 

• Afprøve sin fysiske formåen i en konkret arbejdssituation.

• Arbejde selvstændigt og samtidig med at afprøve sine evner i bl.a. samarbejde og kvalitet.

• Opleve nydelse/glæde ved at være ude i den friske luft og bruge sine kræfter og energi.

• Opleve en varieret og alsidig arbejdsdag.

• Producere brændsel med henblik på salg.

• Blive inddraget i planlægning af produktionen.

• Være med til at holde de grønne områder på Østervang

• Opleve at være i et fællesskab om at nå et fælles mål.

• Afprøve forskellige former for beskæftigelse i det fri.

• Prøve forskellige redskaber.

• Lære om sikkerhed i forbindelse med en konkret opgave.



Pakke- og 
monterings-

arbejde

Brugeren udfører pakke- og monteringsopgaver til byggebranchen.

Brugerens arbejdsplads indrettes, så der tages hensyn til individuelle skånehensyn.

Brugeren tilbydes opgaver, der ikke kræver forhåndskendskab.

Brugeren får mulighed for at:

• Arbejde selvstændigt

• Planlægge sit eget arbejde

• Arbejde sammen med andre i planlægning af enkelte opgaver

• Få kendskab til fagområdet

• Genfinde sine færdigheder

• Få et uforpligtende socialt samvær omkring en praktisk opgave.

• Øge sin selvstændighed i arbejdet gradvist.

Brugerens ansvar øges efterhånden, som brugeren er klar til det.



Aktivitet og 
samvær

Mål
Beboerne i Boligenheden tilbydes et relevant tilbud i Beskæftigelsesenheden 10 timer om ugen. 

Effekt
Aktivitets- og samværstilbud bidrager til at:

• Brugerne i Boligenheden aktiveres.

• Brugerne får større livsglæde i hverdagen.

• Der er færre konflikter og voldsregistreringer i Boligenheden og resten af Østervang.

• Der er mindre uro i Boligenheden om natten.

Ydelse
Udarbejdelse af ugentligt tema i aktiviteten. Pædagogisk tilgang og metode udvikles i samarbejde mellem 
Boligenheden og Beskæftigelsesenheden.

Evalueres løbende af afdelingslederne i Boligenheden og Beskæftigelsesenheden.

Organisering
Det konkrete indhold planlægges af medarbejdere fra Boligenheden og afdelingsleder i 
Beskæftigelsesenheden. 

Medarbejderne i tilbuddet er aflønnet af Boligenheden. 

Tilbuddet er placeret i Beskæftigelsesenhedens lokaler.

Ressourcer
Måling af effekk: 1 kvartal 2018. Derefter løbende.

Løbende udveksling af relevant information om brugerne mellem Boligenheden og Beskæftigelsesenheden. 



Bagning
og brunch

Man-, tir-, ons- og torsdage er der hjemmebagt morgenbrød kl. 8.15- 8.30. Fredag er der brunch kl. 
9.45 til de brugere, der er visiteret til tilbuddet.

Brugeren kan melde sig frivilligt til at bage og stå for morgenmaden. 

Brugeren får mulighed for at:

• Være med til at skabe fællesskab i Beskæftigelsesenheden.

• Være med til at skabe en god atmosfære med duft og hygge.

• Udfolde sine færdigheder, om man er god til at bage eller ej.



EDB 
undervisning

Beskæftigelsesenheden stiller computere og lokaler til rådighed. Vi laver individuelle forløb med 
udgangspunkt i den enkelte brugers behov og niveau. Vi tilbyder undervisning en gang om ugen.  

Brugeren får mulighed for at:

• Anvende NemID

• Anvende E-boks

• Anvende internetsiden www.borger.dk

• Anvende tekst- og billedbehandlingsprogrammer

• Anvende sociale medier (fx Facebook, Twitter) 

• Få et socialt fællesskab

Ydelsen gives, indtil brugeren føler sig fortrolig med programmerne.

http://www.borger.dk/


BBE
Faglige tilgange

Matchgruppe 

kendetegn Kerneydelse

Nærmeste 

udviklingszone

Typisk 

aktivitet

Pædagogisk 

fokus

1

Brugere som 

umiddelbart eller efter 

kort træning på 

specifikke områder kan 

gøres parate til 

arbejdsmarkedet.

Brugerne bringes 

tættere på 

selvforsørgelse via 

ordinært arbejde. 

Brugerne tilbydes 

arbejde i et 

produktionsværksted.

Normer på 

arbejdsmarkedet. 

Samarbejdsevne. 

Stabilitet og kontinuitet. 

Ansvarlighed.

Øget bevidsthed om 

løfteteknik, 

arbejdsstillinger mv.

Selvstændige og 

differentierede 

opgaver med passende 

udfordring i produktion 

af brændsel og vedlige-

holdelsesarbejde i 

træværksted/udehold.

Motion og idræt. 

PC kørekort.

Understøtte udvikling 

af arbejdsidentitet. 

Samarbejdsevne og 

stabilitet. 

Give feedback på 

stærke og svage sider.

2

Brugere som gennem en 

længerevarende, 

pædagogisk og 

trænende indsats 

forventes at kunne 

indtræde på 

arbejdsmarkedet på 

særlige vilkår. 

Svag identitet. 

Lavt selvværd. 

Sårbarhed.

Brugerne får nemmere 

ved overvinde barrierer 

i forhold til at deltage 

og gennemføre 

kommende 

beskæftigelsestilbud 

alternativt at kunne 

bestride et skåne- eller 

flexjob. 

Brugerne tilbydes 

beskyttet beskæftigelse.

Stabilitet og kontinuitet. 

Samarbejdsevne. 

Sociale kompetencer. 

Bevidsthed om 

løfteteknik og 

arbejdsstillinger.

Forbedret sundhed. 

Bedre fysisk form.

Oplæring og træning i 

reelle arbejdsopgaver. 

Motion og idræt.

PC kørekort. 

Madgruppe.

Opbygge identitet som 

ikke-afhængig.

Flytte fokus fra 

problem til 

arbejdsopgave. 

Udvikle selvværd, 

erkende problemer og 

finde strategier til 

afhjælpning.

3

Brugere med varig 

nedsat funktionsevne i 

form af hjerneskade 

eller demens uden 

udsigt til tilknytning til 

arbejdsmarkedet og 

med pension som 

forsørgelsesgrundlag.

Lavt energiniveau samt 

manglende sociale og 

kognitive færdigheder.

Brugernes hverdag 

gives struktur og 

genkendelighed. Der 

gives mulighed for 

skabelse af sociale 

kontakter. Der gives 

mulighed for at 

forbedre kondition og 

ernæringstilstand.

Brugernetilbydes et 

værested.

Fastholde 

koncentration. 

Længere 

arbejdsperioder. 

Samarbejdsevne.

Forbedret kondition. 

Sociale kompetencer.

Enkelt montagearbejde 

eller hobbyaktivitet i 

fast, forudsigelig 

struktur, som primært

iværksættes for at 

skabe udfordringer og 

stimuli afstemt efter 

brugerens evner.

Motion og idræt. 

PC kørekort. 

Madgruppe.

Skabe tryghed, omsorg, 

genkendelighed. 

Vidtgående hensyn i 

form af fleksibel

mødetid, pauser, 

individuel støtte og 

instruktion.

Madlavningsteknik og 

køkkenhygiejne.



BBE
Udviklingsplan

• Afprøvning af alternativ til udbetaling af dusør.

• Brugerens forløb.



Alternativ 
udbetaling af 

dusør

Mål
Beskrivelse og afprøvning af relevante alternativer til udbetaling af dusør.

Effekt
Flere brugere deltager aktivt i beskæftigelse og bidrager derved til egen Recovery proces.

Ydelse
At stille relevante alternativer til ugentlig udbetaling af arbejdsdusør til rådighed for brugere, som er 
på vej ind i beskæftigelse i Beskæftigelsesenheden. 

Organisering
Tre medarbejdere har sammen med afdelingslederne i de pågældende enheder ansvaret for at 
undersøge og afprøve relevante alternativer til ugentlig udbetaling af arbejdsdusør på Østervang.

Ressourcer
Måling: Antal brugere i beskæftigelse

Beskrivelse og afprøvning i 2018. 

Mulig ændret opgaveløsning i Beskæftigelsesenheden og i Administrationsenheden.



Brugerens 
forløb

Mål
At beskrive brugerne på relevante områder (ordenssans, sociale kompetencer, instruktionsforståelse, 
samarbejdsevne og lign.) via observationer i arbejdsmæssig sammenhæng.

Effekt
At bidrage til Forsorgsenhedens udredninger med relevant information om brugernes styrker og 
udfordringer.

Ydelse
Beskrivelserne bidrager til at:

• Brugerne opnår større viden om egne styrker og udfordringer.

• Brugernes adfærd i arbejdsmæssig sammenhæng tydeliggøres og præciseres.

• Brugeren udredes for eventuelle udfordringer ift. social adfærd i en rammesat hverdag samt at modtage 
og omsætte information/instruktion.

Organisering
Alle medarbejdere fra Beskæftigelsesenheden samt afdelingsleder deltager i udarbejdelsen af 
beskrivelserne. Pedellerne kan bidrage med relevante observationer i beskrivelsen.

Der afsættes en dag til sparring/undervisning med medarbejder fra Forsorgsenheden.

Tidspunkt for udarbejdelse og evt. beskrivelse af specifikke forhold aftales med sagsansvarlig ved 
visitationen.

Ressourcer
Beskrivelserne og visitationerne evalueres af afdelingslederne i Forsorgsenheden og Beskæftigelsesenheden 
hvert halve år. 

Tidsforbrug vil afhænge af antal visiterede brugere.
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SE 
Organisering

Serviceenhedens primære opgaver er kostforplejning, rengøring og vask. 

Til enheden er tilknyttet 18 medarbejdere, heraf 14 fastansatte og 4 timevikarer. 

Medarbejderne er fordelt i tre teams:

• Køkkenteamet

• Rengøringsteamet

• Vaskeriteamet.

Der er fokus på arbejdsmiljø, hvor enhedens medarbejdere bruger ergonomiske korrekte maskiner, 
vogne og redskaber samt metoder til opgaveløsningen, således at opgaveløsningen forestår sundt 
og sikkert.



Køkken

Køkkenteamet producerer sund og ernæringsrigtig kost til Østervangs brugerne og medarbejdere. 
Der serveres tre hovedmåltider; morgen-, middags- og aftensmåltider fra varm og kold buffet. 
Køkkenteamet fremstiller måltider med årstidens økologiske råvarer. 

Produktionskøkkenet har Det Økologiske Sølvspisemærke, hvilket betyder, at der indgår mellem 60-
90 % økologiske råvarer i kostproduktionen.  Derudover er der stor fokus på madspild, hvor 
genbrugsværdien dagligt vurderes fagligt på rester fra produktionen. Køkkenaffald, som ikke 
genanvendes i produktionen, sendes til DAKA ReFood, som omdanner køkkenaffald til organisk 
gødning eller opvarmning. 

Produktionskøkkenet varetager ligeledes mødeforplejning til møder og kurser, som afholdes på 
Østervang, med interne såvel som eksterne deltager. 

Køkkenet modtager varer fra FødevareBanken. FødevareBanken er en frivillig organisation, som 
bekæmper madspild i Danmark. Produktionskøkkenet modtager en lille del af overskudsvarerne. 
Disse overskudsvarer er til glæde og gavn for brugerne.

I forbindelse med kantinen betjener køkkenteamet en kiosk, hvor der dagligt er salg af bl.a. tobak, 
chokolade, slik, sodavand og kaffe.

I køkkenteamet har medarbejderne forskellige ansvarsområder. Ernæringskoordinatorer er faglig 
ansvarlig for opgaveløsningen i produktionskøkkenet, og forestår bl.a. menuplaner, individuelle 
kostplaner samt -vejledninger. 

Egenkontrol af produktion, nedkøling, fødevarehygiejne, hygiejne samt temperaturer kontrolleres 
dagligt, og dokumenteres i køkkenets e-smiley elektroniske egenkontrolprogram. 

Fødevarestyrelsen kommer uanmeldt 1-2 gange om året. 

Køkkenet har EliteSmiley.

https://www.oekologisk-spisemaerke.dk/
http://www.refood.dk/dk/rfdk/sonderseiten/daka-refood/?gclid=EAIaIQobChMIy5eW-dSY2QIVhY4YCh309w3hEAAYASAAEgLu8PD_BwE
https://www.foedevarebanken.dk/
http://esmiley.dk/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
http://www.findsmiley.dk/43641


Vaskeri

Vaskeriteamet følger Aarhus kommunes aftaler vedrørende brug af svanemærkede vaskemidler 
uden parfume og farvestoffer. Vaskeriteamet arbejder i et moderne vaskeri med energibesparende 
vaskemaskiner. Vaskemaskinernes doseringsanlæg doserer vaskemiddel og vand efter kilo tøj i 
maskinen. 

Vaskeriteamet foretager vask af brugertøj, sengelinned, sengetøj og håndklæder, som er til rådighed 
for brugerne på Østervang. Desuden vaskes der klude, mopper, viskestykker mv., som bruges i 
rengøringsteamet og køkkenteamet. Vask af arbejdstøj fra både Serviceenheden og 
Beskæftigelsesenheden, hvor flere brugere er beskæftiget, finder ligeledes sted.

Vaskeriteamet varetager opfyldning af depoter. Vaskeriteamet har ansvaret for beboervaskeriet 
samt for Østervangs genbrugstøj. 

I forbindelse med vaskeriet er der en lille systue. 

I vaskeriteamet har medarbejderne forskellige ansvarsområder. 



Rengøring

Rengøringsteamet følger Aarhus kommunes aftaler vedrørende brug af svanemærkede 
rengøringsmidler uden parfume og farvestoffer. Medarbejderne har hver deres rengøringsvogn med 
dertilhørende mikrofibre klude. Til store lange gangarealer køres der med gulvvaskemaskine. 

Rengøringsteamet står for rengøringen på Østervang; brugerværelser, fælles brugerarealer, fælles 
medarbejderarealer, toiletter, kontorer samt mødelokaler.

Ved højtider varetager rengøringsteamet pyntning af kantine og fællesarealer omkring kantinen. 
Derudover søges der for, at der året rundt er friske blomster og planter i alle enheder og på 
fællesarealer. 

Rengøringskoordinator er faglig ansvarlig for opgaveløsningen på Østervang. 

I rengøringsteamet har flere medarbejderne forskellige ansvarsområder. 



SE 
Ydelser

Rengøring

• Brugertoiletter §110

• Fraflytningsværelser § 110 og § 85

• Brugerværelser § 85

• Fælleskøkkener, -toiletter, -stuer, -baderum og -arealer

• Kontor- og mødelokaler

• Depotrum.

Vaskeri

• Brugertøj

• Sengetøj, -linned, håndklæder osv.

• Gardiner

• Reparation af arbejdstøj, sengelinned og gardiner.

Køkken

• Servering af morgen-, varme middags- og aftensmåltider

• Møde- og kursusforplejning

• Individuel kostplan i samråd med brugerens læge eller sygehus

• Servering af tre mellemmåltider § 85

• Ernæringsscreening af § 85 brugere



SE 
Faglige tilgange

Serviceenheden understøtter de recovery orienterede opgaver for Center for Forsorg og 
Specialiserede Indsatsers enheder.

Alle faste medarbejdere efteruddannes indenfor følgende: 

• Recoveryorienteret rehabilitering

• Forstå brugeren bedre

• Opkvalificering indenfor faget i de tre teams i enheden

• Konflikthåndtering

• Brandøvelser

• Førstehjælp. 



SE 
Udviklingsplan

Serviceenheden er løbende i udvikling fagligt som individuelt og understøtter brugerne i forhold til 
recovery orienteret rehabilitering.



MobilePay

Effekt

• Fleksibilitet for brugere, dermed understøttes brugerens mestring af eget liv

• Færre konflikter mellem bruger og medarbejder, muligvis færre konflikter mellem brugerne

• Færre fejl ved betjening ved kasseapparatet.

Ydelse
Oplæring af enhedens medarbejdere, fokus på nye rutiner og modtagelse af godkendt betaling.

Organisation
Udarbejdelse af retningslinje i brug af MobilePay.

Fokus på medarbejdernes funktion i kantine og kiosk.

Ressourcer
Tiltaget igangsættes indenfor rammerne af enhedens samlede budget i et tæt samarbejde med 
Administrationsenheden.



Synlig 
rengøring

Digital dokumentation af rengøringsindsats både mhp. planlægning af den daglige rengøring og 
synliggørelse for brugerne.

Effekt

• Understøtte brugerens mestring af eget liv

• Genkendelighed overfor brugeren

• Synliggørelse af rengøringsfaglighed og en høj hygiejnestandard

• Understøtte samarbejde med pædagogiske afdelinger.

Ydelse
Oplæring af enhedens medarbejdere, fokus på nye rutiner og udarbejdelse af synlige 
rengøringsplaner.

Organisation

• Udarbejdelse af rengøringsplaner 

• Implementering af  software programmet CleanManager.

Ressourcer
Tiltaget igangsættes indenfor rammerne af enhedens samlet budget.

Oplæring af enhedens medarbejdere samt fokus på ressourcerne i opstartsfasen.



Medarbejder-
udvikling

Sikre faglighed, medarbejdernes individuelle udvikling samt enhedens udvikling som team. 

Effekt

• Understøtte brugerens mestring af eget liv

• Forstå brugeren bedre.

Ydelse
Uddannelse af enhedens medarbejdere med fokus på at højne fagligheden i enhedens tre teams.

Organisation

• Fokus på medarbejdernes kompetencer 

• Fokus på enhedens kompetencer 

Ressourcer

Igangsættes indenfor rammerne af enhedens samlet budget.
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AE 
Organisering

Medarbejdere
I Administrationsenheden er ansat seks administrative medarbejdere herunder en sekretær, løn- og 
personalemedarbejdere, økonomimedarbejdere samt en it-medarbejder.



AE 
Ydelser

Administrationsenheden bidrager til centrets kerneopgave ved administrativt at understøtte øvrige 
enheder.  

Brugerrettede opgaver/ydelser

• Aktivitetsregistrering samt analyser af de forskellige tilbudstyper 

• Opkrævning af betaling for kost på § 110 området

• Opkrævning af ydelser for § 85 tilbud

• Udbetaling af optjent arbejdsdusør for udført arbejde i Beskæftigelsesenheden

• Udbetaling af rådighedsbeløb 

• Stille pc’ere til rådighed

• Fordeling af post

• Betjening af husets telefon 

• Opkrævning af opholdsbetaling sker via taksten og er formålsbestemt i Rammeaftale indgået 
mellem kommuner og Region Midtjylland.

Personalerettede opgaver/ydelser

• Løn- og personaleopgaver 

• Budgetlægning 

• Økonomiopfølgning

• Intern uddannelse 

• Sekretariatsopgaver for centerchef og MED-udvalg 

• It-support 



AE 
Faglige tilgange

Administrationsenheden bidrager til centrets kerneopgave ved administrativt at understøtte øvrige 
enheder.  



AE 
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Målrettet 
recovery

Strategi
Stille alternativer til ugentlig udbetaling af arbejdsdusør til rådighed for brugere, som er på vej ind i 
beskæftigelse i Beskæftigelsesenheden.

Effekt
Flere brugere spilles gode ved, at de aktivt deltager i beskæftigelse og derved bidrager til egen 
recovery proces.

Mulig ændret opgaveløsning i Beskæftigelsesenheden og Administrationsenheden.

Ydelser
Undersøge og beskrive løsningsmuligheder samt afprøve disse.

Organisation
Tre medarbejdere har sammen med afdelingslederne i de pågældende enheder ansvaret for at 
undersøge og afprøve relevante alternativer til ugentlig udbetaling af arbejdsdusør på Østervang.

Ressourcer
To medarbejdere fra Administrationsenheden, en medarbejder fra Beskæftigelsesenheden, 
afdelingsledere fra Administrations- og Beskæftigelsesenheden og brugere af Østervangs ydelser.

Måling
Antal brugere i beskæftigelse.

Tid
Undersøges og afprøves i 2018.



Relationel 
koordinering

Strategi
Øge bevidstheden hos den enkelte medarbejder i forhold til at se og udvikle egen andel af bidrag til 
løsning af Østervangs kerneopgave.

Effekt
Medarbejderne i Administrationsenheden kommunikerer og handler med henblik på at integrere 
egen opgaveløsning ind i den store opgaveløsning.

Ydelser
Kvaliteten af den relationelle koordinering undersøges ud fra de seks parametre: 

• Rettidig kommunikation

• Præcis kommunikation

• Fælles viden

• Fælles mål

• Problemløsende kommunikation

• Gensidig respekt.

Organisation
Medarbejdere deltager i en halv temadag sammen med afdelingslederen. Der følges op året efter.

Ressourcer
Seks medarbejdere i Administrationsenheden og en halv temadag.

Måling
To årlige undersøgelser.

Tid
Undersøges i 2018 og 2019.



VIRKSOMHEDSPLAN 2018-2020
TRE EGE, KIRKENS KORSHÆR

Tre Ege, Kirkens Korshær er et selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune, organiseret i Center for Forsorg og
Specialiserede Indsatser. Tre Ege er en del af Aarhus Kommunes hjemløsetilbud under SEL § 110.

Tre Eges værdier og virksomhedsgrundlag afspejler tilhørsforholdet både til den private landsorganisation Kirkens Korshær og til
Aarhus Kommune. Tre Ege arbejder ud fra værdierne i begge fællesskaber.
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Bestyrelsen

Tre Ege, Kirkens Korshær er et tilbud i henhold til Servicelovens § 110. 

Tre Ege har som en selvstændig juridisk enhed en bestyrelse. 

Bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år svarende til en byrådsvalgperiode og består af syv 
medlemmer udover ledelse og medarbejderrepræsentant: 

• Kirkens Korshær udpeger 5 medlemmer.

• Aarhus Byråd udpeger 2 medlemmer.

Forstanderen og stedfortræderen for Tre Ege, Kirkens Korshær deltager uden stemmeret, den sidste 
som sekretær for bestyrelsen. Endvidere deltager en medarbejderrepræsentant uden stemmeret.

Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt, og der føres protokol over trufne beslutninger. 
Protokollen udsendes til bestyrelsen indenfor 14 dage og underskrives ved næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender 
varetages under hensyn til den selvejende institutions formål, og de regler – herunder 
lovbestemmelser – der til enhver tid gælder for dennes ledelse og drift.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over den selvejende institutions daglige ledelse og 
drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Aarhus 
Kommune kræver bestyrelsens tilslutning.

Driftsoverenskomst samt samlede vedtægter og navne på bestyrelsesmedlemmer med deres 
aktuelle poster findes på hjemmesiden www.treege.dk

http://www.trege.dk/


Tre Ege, Kirkens Korshær er en del af en folkekirkelig organisation. Arbejdet hviler på et kristent 
menneskesyn. Det betyder, at vi ser det enkelte menneske som unikt og værdifuldt.

Tre Ege, Kirkens Korshær understøtter den virksomhedsplan og det udviklingsarbejde, som er 
udarbejdet i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Aarhus Kommune. 

Samtidig arbejder Tre Ege ud fra Kirkens Korshærs grundholdning om at møde og respektere det 
enkelte menneske, hvor det er. Med den baggrund er det Tre Eges mission at:

• Modvirke og minimere, at mennesker forbliver i hjemløshed.

• Modtage hjemløse, socialt udsatte mennesker, der har behov for et midlertidigt botilbud eller 
ophold for en enkelt nat.

• Beboerne gives mulighed for at få opfyldt helt basale behov.

• Den enkelte beboer understøttes i at finde egne ressourcer samt udvikle og vurdere egne 
muligheder.

• Samarbejde med beboeren om at udrede og afklare fremtidige bomuligheder og behov for 
relevant støtte.

Mission



Vision

Tre Ege, Kirkens Korshærs vision er et udtryk for de mål, vi har inden for synsvidde, men til stadighed 
arbejder aktivt med. Visionen beskriver det, vi stræber hen imod i vort daglige arbejde. Tre Eges 
vision er at:

• Afstemme Tre Eges ydelser til beboerne individuelt ud fra den enkeltes behov og Tre Eges 
ressourcer.

• Tilstræbe, at beboeren kan have størst mulig indflydelse på eget liv.

• Støtte beboeren i at opnå indsigt i egne behov og forventninger og spejle dette i samfundets 
udvikling og krav. 

• At udvise høj faglig dygtighed.

• Opretholde og videreudvikle et konfliktnedtrappende og sikkert bomiljø og arbejdsmiljø.

• Præsentere et godt samarbejde indenfor og udenfor organisationen.



Værdier

Engagement

• Vi har oprigtig interesse for det andet menneske.

• Vi vil være til stede i nuet og i forhold til den opgave, vi bliver stillet overfor.

Troværdighed

• Vi vil skabe en tillidsfuld og positiv omgangstone.

• Vi vil afstemme vore forventninger til hinanden.

• Vi vil være troværdige og tydelige i ord og handling og i forhold til vore værdier.

Respekt

• Vi vil vise respekt for det enkelte menneskes ret til at forvalte sit eget liv.

• Vi ønsker at arbejde ud fra, at alle mennesker er ligeværdige, men ikke alle ligestillede.

• Vi vil lytte til beboernes behov og bidrage til at finde nye veje for den enkelte.

• Vi vil være bevidste og ydmyge over for den magt, vi kan udøve i forhold til beboerne.

Nærvær

• Vi ønsker at vise nærvær i mødet med det andet menneske.

• Vi vil være til stede, vi vil være ærlige og sætte ord på det, vi ser.

• Vi vil være personlige og vise hjertevarme ved mødet.

Omsorg

• Når der er behov og ønske om det, er vi tilstede. 

• Vi vil lytte og forsøge at forstå, og vi vil tage hånd om det andet menneske. 

• Vi vil handle, når vi oplever risiko for omsorgssvigt

• Vi vil arbejde ud fra tænkningen, at alle mennesker kan bidrage til selvhjælp.



Strategi

I arbejdet med beboeren vil vi:

• I samarbejde med beboeren udrede og afklare fremtidige bomuligheder og behov for relevant 
støtte.

• Arbejde recovery orienteret ved at involvere, aktivere og ansvarliggøre beboeren aktivt i løsning 
af egne problemstillinger, således at beboerens individuelle mål og handlemuligheder styrkes.

• Bidrage til kortlægning af beboernes kontaktflader i det omkringliggende system ved at arbejde 
tværprofessionelt og tværkommunalt.

I forhold til samarbejde og medarbejderudvikling vil vi:

• Fastholde en tværfaglig medarbejderstab med det formål at afdække og håndtere den enkelte 
beboers problemstillinger.

• Kvalificere medarbejderne fagligt gennem supervision og efteruddannelse.

• Vægte udviklingen af medarbejdernes kompetencer og faglighed.

• Arbejde med et konfliktnedtrappende arbejdsmiljø.

• Arbejde dynamisk med den daglige risikovurdering for at fastholde et trygt og sikkert 
arbejdsmiljø.

• Rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere med relevante uddannelser.



Social kapital

Tre Ege, KK har et mål om at styrke relationerne i organisationen gennem arbejdet med Social 
Kapital. 

Organisationen har sat øget opmærksomhed på at forankre kernebegreberne: 

• Samarbejde

• Tillid

• Oplevet retfærdighed

med fokus på kerneopgaven.

Den sociale kapital er væsentlig for både medarbejdere og beboere og vil afspejle sig i vidensdeling, 
hjælp og støtte til kolleger, øget involvering og motivation samt styrket netværk.

Vi ønsker, at den sociale kapital skal have udspring i et konflikthåndterende og konfliktnedtrappende 
miljø. 
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TE
Organisering

Kirkens Korshær er en landsdækkende folkekirkelig hjælpeorganisation. 
Der lægges vægt på, at de kristne grundværdier har betydning for den enkelte medarbejder.

Tre Ege, Kirkens Korshær søger og rekrutterer medarbejdere med gode faglige kompetencer, personlig 
integritet og høj grad af fleksibilitet i forhold til den samlede opgaveløsning.

Faglige kompetencer viser sig ved, at vi:

• Er tydelige i skriftlig og verbal kommunikation. 

• Evner at iagttage, observere og formidle dette til beboerne, kolleger eller samarbejdspartnere.

• Arbejder professionelt ved at involvere og aktivere beboeren i løsning af egne problematikker.

• Fremstår anerkendende i både handling og kommunikation.

• Giver beboeren en øvelsesbane for at afprøve nyerhvervede kompetencer.

• Kan indgå respektfuldt i faglige refleksioner over egen og andres praksis.

Personlig integritet viser sig ved, at vi:

• Kan gå i dialog med beboeren og vise respekt for dennes egne valg og handlemønstre.

• Bidrager til en positiv og tillidsfuld omgangstone.

• Har styrke til at kunne håndtere arbejde med en dilemmafyldt beboergruppe.

• Kan opmuntre og motivere den enkelte beboer til at være aktiv i eget liv.

• Opretholder at være professionelle/personlige frem for private/personlige. 

Fleksibilitet viser sig bl.a. ved:

• Villighed til at indgå i den samlede opgaveløsning på tværs af funktion og faglighed. 



Forsorg og 
Natherberg

Målgruppe
Forsorg og Natherberg er et tilbud til udsatte borgere over 18 år, som ikke har eller ikke kan opholde 
sig i egen bolig og har behov for et botilbud samt tilbud om støtte, omsorg og efterfølgende hjælp til 
selvhjælp. Det er kendetegnene for de borgere, der søger ophold på Tre Ege, at mange muligheder er 
afprøvet. Forsorg og Natherberg består af:

• 36 forsorgspladser 

• 3 natherbergspladser 

• 6 udslusningspladser

Forsorgspladser
Borgeren indskrives til midlertidigt ophold. Aarhus Kommunes servicemål for opholdstid er 120 dage. 
Målet for ophold i Forsorg er primært en udredning af baggrund og støttebehov samt personlig 
omsorg og støtte, således at borgerens muligheder for selvbestemmelse og egenomsorg kan komme 
til udfoldelse.

Natherbergspladser
Borgeren indskrives akut til enkeltovernatning. Målet for opholdet er at opfylde borgerens basale, 
akutte behov samt yde samtale og støtte til at finde et andet opholdssted. 

Udslusningspladser
Udslusningspladserne er placeret i lejligheder i alment boligbyggeri. Tre Eges medarbejdere yder her 
støtte til en gruppe af borgere, hvor udredningen viser særlige behov ift. struktur og relations-
opbygning. 



Service

De tekniske og administrative medarbejdere varetager vigtige opgaver, som sikrer, at Tre Ege kan 
yde et helhedsorienteret tilbud.

Service varetager og har overblikket over løbende renoverings-, vedligeholdelses- samt forfaldende 
pedel- og haveopgaver. Pedellerne har overblik over istandsættelse af beboerværelser og ansvaret 
for, at disse er brugbare for skiftende beboere. 

Rengøring varetager, at det er hygiejnisk sikkert og sundt at bo og arbejde på Tre Ege. Rengøring 
udføres i alle fælles områder. Rengøring på beboerværelser varetages ved fraflytninger. I samarbejde 
med nattevagterne påtager rengøringsmedarbejderne sig den daglige vask på Tre Ege.

Køkkenet varetager madlavning til alle dagens og ugens måltider, og bidrager til, at beboerne får 
tilbudt sund og varieret kost som basis for en recovery proces. Dertil varetages kostfremstilling til 
kursister ved lokaleudlejning i noget omfang. Der kan købes mad fra et salgskøleskab.



Administration

De tekniske og administrative medarbejdere varetager vigtige opgaver, som sikrer, at Tre Ege kan 
yde et helhedsorienteret tilbud.

Administrationen varetager budget- og regnskabsopfølgning, og samarbejder om strategisk økonomi 
og arbejdet med løn og vagtplan. Yderligere varetages i mindre omfang økonomi i forhold til 
beboernes forhold. Yderligere udføres en mindre opgave i forhold til booking af lokaleudlejning m.v. 

Opgaverne deles mellem administrationsleder, forstander og øvrige medarbejdere, der varetager 
udvalgte opgaver. 



TE
Ydelser

Tre Ege har valgt at sætte overskriften sagsarbejde og dagligliv for den vifte af ydelser, der 
tilbydes en beboer under et ophold på Tre Ege.

Sagsarbejde
Dækker over den fælles dokumentation, der udarbejdes, og det samarbejde, som er grundpillen 
under en beboers ophold på Tre Ege. Sagsarbejdet skal gerne stille beboerne bedre i arbejdet 
mod fremtidig bolig og evt. hjælp i denne. 

Dagligliv
Dækker over alt det, der ligger i en almindelig hverdag, og som kan opleves meget vanskeligt for 
nogle beboere. Et positivt dagligliv kan ruste den enkelte bedre til livet i egen bolig.



ASI

Som et led i indskrivningen på Tre Eges forsorgspladser samarbejder beboeren om en ASI 
screening.

ASI er et måleredskab til måling af hjemløses belastningsgrad.

Indenfor 10 dage efter indskrivning, efter tre mdr. og igen ved udskrivning skal beboeren besvare 
et spørgeskema.

ASI bruges som led i arbejdet med udredningen af beboeren og som en indledende screening.

ASI bruges ligeledes til at indsamle viden om beboerne og effekten af det at være i et 
forsorgstilbud.



Udredning

Udredningen påbegyndes umiddelbart efter, en beboer er blevet indskrevet, og udarbejdes gennem 
støttende og motiverende samtaler, samt iagttagelser, hjælp og støtte i dagliglivets handlinger. 
Derudover indhentes der, efter samtykke fra beboeren, oplysninger fra diverse samarbejdsparter.

Udredningen er et tilbageblik ift. de sidste 3 år. Men er også et øjebliksbillede af nuet. Den  
indeholder otte domæner: 

• Bolig

• Beskæftigelse

• Økonomi

• Helbred (psykisk, fysisk, misbrug, hygiejne, ernæring)

• Interesser

• Kriminalitet

• Familie

• Sociale færdigheder. 

Tre Ege vægter udredning af domænerne bolig, økonomi og helbred.

Hvis en beboer inden for kortere tid har fået udfærdiget en udredning på Tre Ege eller anden 
boform, vil der i stedet blive lavet en status på relevante domæner.

Gennem udredningsarbejdet opnår beboer og kontaktperson hver for sig og sammen et bredt 
indblik i beboerens her og nu situation og deraf affødte støttebehov.

Udredningen giver samarbejdsparter et grundlag for visitation til nødvendig indsats.



Dagligliv

Der er fokus på klar og synlig information og kommunikation, om regler i tilbuddet og om den gode 
omgangstone og adfærd.

Der arbejdes individuelt med beboerne ift. udfordringer omkring daglig levevis.

Der gennemføres ugentlig værelsesgennemgang med støtte/opfordring ift. rengøring og træning af 
almindelig daglig levevis (ADL). Observationer fra værelsesgennemgang kan understøtte den enkelte 
beboers udredning.

I aften- og weekendtimer tilbydes ad hoc sociale aktiviteter som aftenkaffe, formiddagsandagt og 
kaffe, spil, banko, TV mv. Beboerne kan her træne i at indgå i sociale relationer. Samværet i 
aktiviteter mellem beboere og medarbejdere kan danne grundlag for iagttagelser og efterfølgende 
drøftelser, der er relevante i forhold til den enkelte beboers udredning.

Beboermøde afholdes hver 14. dag, hvor alle opfordres til at deltage.  

Tre Ege giver både mulighed for deltagelse i fælles måltider, men også køb af friskt tilberedte 
måltider fra salgskøleskab, ligesom der er et godt beboerkøkken til fri afbenyttelse. Fælles måltider 
giver også mulighed for at træne sociale færdigheder og rummelighed.



Følgeskab

Behovet for følgeskab vurderes individuelt efter beboerens konkrete behov og Tre Eges ressourcer.

Følgeskab kan gives til møder og lign., der har betydning for den enkeltes ophold, boligsøgning og 
videre sagsarbejde på Tre Ege. (Sagsbehandler, læge, bank, offentlige instanser).

Målet med følgeskab er at sikre, at beboere indskrevet på Tre Ege:

• Får ansøgt om fx en indtægt og får oprettet en bankkonto.

• Får den sundhedsfaglige hjælp, som de har brug for.

• Kommer afsted til vigtige aftaler/møder og får øget udbytte, idet en medarbejder støtter 
beboeren i at lytte og i at få fremført behov.



TE 
Faglige tilgange

Medarbejderne har stort fokus på dagliglivet. Derfor arbejdes der målrettet med såvel beboernes 
problemstillinger som det at skabe en genkendelig struktur for den enkelte beboer 
– en struktur, der kan støtte dem efter udskrivning fra Tre Ege.

Inddragelse af beboeren på alle områder, der omhandler deres liv nu og fremover, er et vigtigt 
element i, at de bevarer indflydelsen over eget liv.

Medarbejderne trænes i en konfliktnedtrappende tilgang, hvor der i relationen beboer/medarbejder 
kan reflekteres over og handles på situationer, der ellers kan føre til konsekvens for opholdet. 

Tre Ege, Kirkens Korshær har i 2017 valgt at sætte fokus på Low Arousal som en metode til at 
håndtere konflikter gennem en ikkevoldelig og konfliktnedtrappende tilgang. 
Low Arousal-tilgangens grundtanke ligger tæt op ad Ross Greenes formulering: 

”Personer, der kan opføre sig ordentligt, gør det”. 

Man bør derfor ikke lægge ansvaret for konflikter og problemadfærd over på personen. Hvis denne 
en gang har mistet kontrollen over sig selv, er det den professionelles ansvar at udarbejde en 
pædagogisk plan, der minimerer risikoen for, at det sker igen.



TE
Udviklingsplan



Bortvisninger

På Tre Ege er vi optagede af at udforske, hvordan vi kan samarbejde med bortviste borgere om 
deres indskrivning, konkret længde på en bortvisning og mulighederne for et nyt, konstruktivt 
samarbejde. 

Vi følger Aarhus Kommunes voldspolitik og arbejder samtidig målrettet med de interne 
retningslinjer og håndteringer for bortvisninger.

Vi afprøver nye metoder i forlængelse af  bortvisninger i form af tværgående undersøgelser. Disse 
indeholder opsamling på: 

• Medarbejderne – eventuelt behov for restitution inden ny indskrivning af borgeren.

• ”Huset” – eventuelle beboeres behov for restitution.

• Borgeren – via en afklarende samtale med den bortviste borger, at forholde os konkret til 
mulighederne for et fornyet samarbejde.

I 2018 arbejdes der processuelt med borgerens mulighed for at samarbejde om ændring af adfærd, 
og Tre Eges ønske om at finde nye muligheder.

Primo 2019 evalueres på brugen af afklarende samtaler samt tværgående undersøgelser.

Tre Eges mål er gennem ovenstående processer at nedsætte perioden for en bortvisning for mindst 
halvdelen af de bortviste. (Der er samlet statistisk materiale på bortvisninger i 2015-16-17, som 
2018-19-20 tallene kan sammenlignes med).      

Der evalueres på udviklingsmålet primo 2020.



Medicin

Fremover udfærdiges en recovery orienteret medicinsamarbejdsaftale med alle beboere, der får 
ordineret medicin, således at:

• Antallet af beboere, der selv kan tage vare på deres medicin, øges. Dvs. de forbereder også at 
kunne løse opgaven selv i egen bolig.

• Antallet af beboere, der får deres medicin opbevaret, doseret og udleveret fra Tre Ege, søges 
reduceret.

Ved afslutning af 2018 evalueres på forløbene med beboere, der administrerer egen medicin, og der 
sættes fokus på, om der ses en sammenhæng mellem den ændrede medicinhåndtering og forløbene 
for de borgere, der er bortvist pga. vold og/eller trusler.

Vi arbejder efter, at omsætningen af medicinhåndtering er i overensstemmelse med bestemmelsen 
fra Styrelsen for Patientsikkerhed.



Robusthed

Tre Ege, Kirkens Korshær arbejder med robusthed inden for tre områder: 

• Overgangsrummet.

• Sammen med borgeren.

• Restitutionsrummet.

Risikovurdering og risikostyring 
Vi arbejder systematisk med risikovurdering og risikostyring. Vi vurderer dagligt og i situationen, om 
der er særlig risiko for voldelige episoder på tilbuddet. Risikovurderingen danner, sammen med en 
individuel sikkerhedsafklaring med alle indskrevne beboere, grundlag for at vi kan håndtere dagens 
opgaver.

Konfliktnedtrappende og konfliktløsende 
Vi arbejder i et konfliktnedtrappende og konfliktløsende arbejdsmiljø. Den konfliktnedtrappende 
tilgang skal sikre, at alle medarbejdere får mulighed for at arbejde med egen tilgang, læring i 
konfliktnedtrapning, opøver evner til at tage et eget ansvar og medvirker til en samlet 
konfliktnedtrapning på Tre Ege, Kirkens Korshær. 

Tre Ege sætter i 2018-19 fortsat fokus på robusthed som organisation gennem:

• Kompetenceudvikling / Bryde grænser

• Videreuddannelse ift. ”Forstå brugeren bedre”, internt kursus på centerplan (CFSI)

• Interne kurser i konflikthåndtering og mægling.

• Praktisk Konflikthåndtering ved Center for Konfliktløsning for udvalgte medarbejdere.

• Low Arousal.



Frivillighed

Tre Ege er en del af Kirkens Korshærs tilbud i Danmark og er ligeledes en del af Aarhus Kommunes 
pladsportefølje på hjemløseområdet. 

Både Kirkens Korshær og Aarhus Kommune har mål omkring frivillighed. 

Det har Tre Ege også. 

Tre Ege ønsker dog at have alle aspekter med i de mål, der sættes ud fra en viden om, at det kræver 
ressourcer at inddrage frivillige i opgaver på et botilbud, hvor der dagligt må risikovurderes og 
håndteres derudfra. 

Tre Ege vil arbejde målrettet på at finde gode samarbejdsfelter med frivillige, hvor vi kan sikre både 
beboernes integritet og de frivilliges sikkerhed.

Vi vil i 2018 specifikt undersøge og afprøve muligheden for at matche gruppen af yngre beboere af 
anden etnisk baggrund med jævnaldrende ressourcestærke af samme etniske baggrund.                 


