
Ydelsesbeskrivelse for Aktivitets- og samværstilbuddet 
Mødestedet

Målgruppe Borgere i Gribskov Kommune med særlige behov for socialt 
samvær og aktiviteter i fællesskab.

Fysiske rammer Mødestedet er beliggende på Kirkegade 14 - centralt i 
Helsinge, og på Ahornstien 13 i Gilleleje - i forbindelse med 
Botilbuddet Ahornstien.

Indhold På Mødestedet er der mulighed for socialt samvær, 
fællesspisning, aktiviteter i- og udenfor huset.

Der er mulighed for at etablere nye relationer og blive støttet i
at være sammen med andre mennesker.

Medarbejderne yder råd og vejledning ift. de fremmødte 
borgeres konkrete behov.

Der er en forventning om, at brugerne af Mødestedet er 
deltagende i det omfang, det er muligt.

Eksempler på aktiviteter:
• Samtaler 
• Indkøb
• Madlavning
• Spil
• Udflugter ud af huset
• Arrangementer i huset
• Vægttabs-, cykel-, svømning og løbe gruppe. 
• Fitness- og Yoga gruppe
• Små gåture i nærområdet
• Kreative aktiviteter
• Havearbejde
• IT adgang og support
• NADA(øreakupunktur)

Mødestedet samarbejder desuden med Lokalforeningen SIND, 
Frivillighedscentrene i Gribskov Kommune, Idrætsforeningen 
Gribben, Støtteforeningen Solsikken og Gribskov Kommunes 
projekt ”Grib Livet”.

Der er mulighed for at være med i brugerrådet og have 
indflydelse på hverdagen i huset.

Indholdet i det enkelte tilbud tilrettelægges i samarbejde med 
gruppen af brugere, så det imødekommer målgruppens behov.

Aktiviteter ud af huset
Mødestedet kan tilbyde endagsudflugter og en ferietur i 
Danmark



Der er mulighed for at arrangere endagsture til udlandet.

De konkrete aktiviteter planlægges i samarbejde med 
brugerne.

Pædagogisk fokus Der anvendes forskellige metoder og altid med 
udgangspunkt i den enkelte bruger – eksempelvis 
MI(Motiverende Samtale), Anerkendende tilgang mm.

Omfang og frekvens Mødestedet har følgende åbningstider, hvor der er personale til
stede:

Mandag kl. 13-20

Tirsdag kl. 16-20 (Ahornstien i Gilleleje)

Onsdag kl. 15-20

Torsdag lukket

Fredag kl. 10-15

Lørdag lukket

1. søndag i måneden kl. 10-15 

Derudover har Mødestedets brugere mulighed for at holde 
brugeråbent(uden medarbejdere) uden for normal åbningstid. 
Dette aftales i samarbejde med medarbejderne.

I 2015 er der brugeråbent én gang om ugen:

Søndag kl. 13-16

Alle åbningstider med forbehold for løbende ændringer.

Lovgrundlag Serviceloven § 104. Mødestedet er et åbent tilbud uden 
visitation.
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