
Socialpædagogisk støtte

Opgangsfællesskab



Hvad er støtte i 
opgangsfællesskab?

Socialpædagogisk støtte har til formål 
at støtte dig i din udvikling, så du bliver 
bedre i stand til at klare dig på egen 
hånd. Støtten har fokus på, at du bliver 
motiveret til at udvikle og træne dine 
personlige kompetencer. Den kan også 
hjælpe dig med at vedligeholde eller 
forebygge tab af kompetencer. 

Socialpædagogisk støtte i opgangs-
fællesskabet Egehegnet har udgangs-
punkt i forskellige aktiviteter i lokal-
området Egehegnet og de dertil 
tilknyttede fælleslokaler. Den social-
pædagogiske støtte er tilrettelagt ud 
fra brugernes ønsker og kan være ind-
rettet til dig som enkelperson eller til 
fl ere i en gruppe. Støtten bevilges i en 
afgrænset periode og kan have form af 
undervisning, instruktion eller vej-
ledning. 

Medarbejderne har i deres socialpæ-
dagogiske arbejde fokus på at gøre dig 
og de andre deltagere i opgangsfæl-
lesskabet i stand til selv at tage over og 
styre aktiviteterne. Medarbejderne er 
til stede i de fælles lokaler i fastsatte 
tidsrum på nogle bestemte ugedage. 
Deltagere i opgangsfællesskabet kan 
også anvende lokalerne til fællesakti-
viteter på tidspunkter, hvor medarbej-
derne ikke er til stede.

Hvem er støtten til? 

Socialpædagogisk støtte i opgangs-
fællesskabet er for borgere i Ege-
hegnet, som er over 18 år, og som har 
betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, komplekse psykiske 
problemer, hjerneskade eller særlige 
sociale problemer. Støtten er især til 
dig, der har brug for at træne og udvikle 
dine personlige ressourcer og sociale 
færdigheder. 

Hvad er støttens formål?

Formålet er, at du opnår en aktiv, selv-
stændig og meningsfuld tilværelse 
med mindst mulig brug for støtte. 
Støtten skal samtidig danne grundlag 
for, at du på sigt opnår en øget til-
knytning til det almindelige sam-
fundsliv, fx igennem beskæftigelse, 
fritidsinteresser og socialt netværk. 



Mere information

Det er Socialpædagogisk Center, 
som står for socialpædagogisk 
støtte i opgangsfællesskab. Hvis 
du vil vide mere om støtten, kan 
du ringe til centret eller til Social-
området. Herudover kan du læse 
mere i Rudersdal Kommunes 
kvalitetsstandarder og ydelses-
kataloger, som du kan fi nde på 
www.rudersdal.dk.

   Socialpædagogisk støtte i opgangs- 
   fællesskab bliver givet efter service-
   lovens § 85 og har et rehabiliterende  
   formål.

Sådan søger du støtte

Socialpædagogisk støtte i opgangs-
fællesskabet Egehegnet er et tilbud, 
som kræver forudgående visitation. 
Det vil sige, at Socialområdet først 
skal foretage en faglig vurdering af, 
om støtten er den rigtige støtteform 
for dig. Du skal derfor henvende dig til 
Socialområdet  i Rudersdal Kommune, 
hvis du ønsker at blive visiteret til 
støtte i Egehegnet.

Mål og opfølgning

Socialpædagogisk støtte i opgangs-
fællesskab bliver bevilliget i tidsaf-
grænsede forløb. Du vil i samarbejde 
med din sagsbehandler aftale støttens 
mål og formål, som der løbende vil 
blive fulgt op på.

Kontakt

Socialområdet                                          
Stationsvej 36
3460 Birkerød
social@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk
tlf. 46 11 33 00

Teglporten - Socialpædagogisk Center
Teglporten 11
3460 Birkerød
socialpaedagogiskcenter@rudersdal.dk
www.spc.rudersdal.dk
tlf. 46 11 33 77
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