
Ydelsesbeskrivelse for Aktivitets- og samværstilbuddet 
Klubben

Målgruppe Borgere med udviklingshæmning.

Fysiske rammer Klubben ligger i Aktivitetshuset, Nygade 57 i Helsinge.

Indhold Klubtilbuddet bygges op omkring sæson og traditions-prægede
aktiviteter, der tager afsæt i brugernes behov og ønsker, samt 
deres kognitive og motoriske formåen.

Der afholdes et månedligt klubmøde hvor brugerne har 
mulighed for, at være medbestemmende i forhold til 
planlægning af indholdet i aktiviteterne.
 
Der afholdes en klubaktivitet hver uge og der veksles mellem 
klubaktiviteter i huset og aktiviteter af oplevelsesorienteret 
karakter.
Når der planlægges aktiviteter ude i byen, vil det i nogen 
udstrækning erstatte den ugentlige klubdag.

Tilbuddet i huset foregår pt. i tidsrummet  kl.15.30-19.30.
Eftermiddagen starter med te / kaffe, frugt og knækbrød. Der 
er fælles madfremstilling, borddækning, afrydning, opvask og
spisning.
Der er forskellige kreative aktiviteter som bordtennis, film / 
musik, It-vejledning og spil.

Der afholdes tilbagevendende aktiviteter fra år til år, disse er 
bundet op på årets højtider og traditioner.

Fastelavn.
Markering af brugernes fødselsdage.
Påskefrokost.
Sommerfest.
En heldagsudflugt.
Julefest.

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

Der er egenbetaling af materialeforbrug, og aktiviteter ud af 
huset.

Pædagogisk fokus Med afsæt i en anerkendende og relationel pædagogik, 
stimuleres og udfordres den enkelte bruger i forhold til 
egen kognitive, motoriske og psykiske formåen.

Der er elementer af læringsorienterede aktiviteter hvor den 



enkelte styrkes i forhold til de krav han / hun møder i sin 
hverdag. Eksempelvis færdigheder i forbindelse med brug 
af IT, fremstille mad og at kunne indgå i sociale netværk.

Omfang og frekvens Klubben har åbent én aften om ugen i gennemsnitlig 4 timer. 

Den ugentlige åbningsdag kan i samråd med brugerne 
konverteres til udflugter ud af huset. 

Der holdes delvist åbent i ferieperioder

Lovgrundlag Serviceloven § 104. Klubben er et visiteret tilbud.
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