
Aktivitets- og Kompetencecentret 
Rønnebærvej 19

For borgere med 
psykosociale  

vanskeligheder, 
som bor i 

Rudersdal



Hvem er vi
Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19 er for dig over 18 år, 
som har psykosociale  vanskeligheder, og som bor i Rudersdal Kommune. 
Vi tilbyder samvær og aktiviteter, der kan være med til at øge din livskva-
litet og styrke din proces med at komme dig. Centret er et åbent aktivi-
tetstilbud etableret i overensstemmelse med lov om social service § 79.

Sådan arbejder vi
I centret er vi 5 faste medarbejdere. Vores faglige baggrunde er for-
skellige, men vi arbejder alle recovery-orienteret med fokus på inddra-
gelse og anerkendelse. Vi støtter dig i at bruge og udvikle dine ressourcer 
og kompetencer samt til at finde modet til at indgå i nye roller. Det kan fx 
være i samværet med de øvrige brugere, i forbindelse med små og store 
opgaver eller ved at tage ansvar for aktiviteter. 

Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret tankegang. Recovery 
kan beskrives som en dyb personlig, unik proces, som forandrer 
personens holdninger, værdier, følelser, mål og/eller roller. Det 
er en måde at leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende 
liv - selv med de begrænsninger, som er forårsaget af sygdommen. 



Hvem kommer her
Der kommer borgere med mange 
forskellige psykosociale vanske-
ligheder i centret. Du vil derfor 
kunne møde nogle, som har 
vanskeligheder, der ligner dine 
egne og nogle, som har helt 
andre. I den fælles dagligdag og 
aktiviteter er der plads til alle.

Sådan bor vi
Aktivitets- og Kompetencecentret 
ligger i en nyrenoveret villa tæt på 
Holte Midtpunkt, bus og S-tog.  
Vi har et stort køkken-alrum,  
hyggeområde, computerrum, 
mødelokale, hvilerum med mas-
sagestol samt et særskilt anneks, 
som bl.a. bruges til ungenetværk, 
bordtennis og kreative aktiviteter. 
Udenfor er der en terrasse, hvor 
vi hygger og griller.  Centret har 
handicapvenlige adgangsforhold. 

”Jeg oplever altid, at jeg bliver 
inspireret af de borgere, der 
kommer i centret.” 
Henriette (medarbejder) 



Aktiviteter
Du har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Det kan fx være 
litteraturgruppe, debatgruppe, motionstilbud, filmklub, IT-cafe, avispro-
duktion, loppemarked, kreagruppe, ture ud af huset, ferieture, jule-
frokost, sommerfest m.m. 

Borgernes interesser og engagement er med til at bestemme, hvilke 
aktiviteter, der bliver oprettet. Indimellem har vi særlige aktiviteter, der 
er målrettet borgere, som har de samme psykosociale vanskeligheder. 
Derudover er der mulighed for at bruge en computer, tage en tur i        

”Jeg er med til at hjælpe andre i centret med IT.  Det er en 
belønning i sig selv, når nogen bliver glade for min hjælp.” 
Christina



massagestolen, hygge med brætspil 
eller et slag bordtennis. Du kan 
også bare komme forbi til en kop 
kaffe. To aftener om ugen hjælpes 
vi ad med at lave et sundt aftens-
måltid, og fredag laver vi frokost. 

Vi deltager også i aktiviteter ude af 
huset, fordi det er en vigtig brik i det 
at komme sig. Samtidig holder vi af 
og til åbent-hus-arrangementer, 
hvor vi bl.a. inviterer naboer og 
samarbejdspartnere.

Er du mellem 18-31 år, har vi et 
særligt ungenetværk, som mødes 
en gang om ugen. Her kan du hygge 
dig med jævnaldrende og deltage i 
forskellige aktiviteter, som både 
kan foregå i centret eller andre 
steder. Deltagere i ungenetværket 
er også velkomne til at tage del i 
vores øvrige aktiviteter. 

”Det er et dejligt  
rummeligt sted. Et 
sted med plads til 
alle.” Morten 



Indflydelse og ansvar
Du har som borger i centret god 
mulighed for at engagere dig i cen-
trets udvikling og aktiviteter og få 
både indflydelse og ansvar. Vi 
afholder faste husmøder og halv-
årlige workshops og nedsætter 
jævnligt forskellige udvalg til 
særlige opgaver, som fx til fester 
og loppemarked. Det er forskelligt, 
hvor meget inddragelse og ansvar, 

Hvis du er ny
Som ny i centret vil du opleve, at 
stemningen er præget af ven-
lighed, hjælpsomhed og rum-
melighed. Du vil også opleve, at 
vi løser opgaverne i centret 
sammen, og at vi hjælper hin-
anden. Vi har samtidig hus-
regler, som medvirker til at 
skabe en rar atmosfære og en 
god tone med plads til alle. De 
første gange er du velkommen til 
at have følgeskab af en støtte-
person, hvis du har brug for det. 

”Jeg har været med til at 
starte en krea-gruppe.  
Det er dejligt at opleve, 
at der er så mange, som 
har lyst til at være med.” 
Charlotte 

der er i de enkelte aktiviteter. Nogle af aktiviteterne er drevet og styret 
af borgerne selv. Borgerne i Aktivitets- og Kompetencecentret vælger 
desuden hvert år en repræsentant til Socialpædagogisk Centers over-
ordnede brugerråd. 

”Det giver mig en oplevelse af at høre til et sted, når jeg 
  er med til at løse opgaver i centret.”  Claus 



Åbningstider 
Vi har faste åbningstider tre  
dage om ugen, hvor du altid er 
velkommen til at kigge ind:
 
Mandag:  14.00 - 20.00
Torsdag:  14.00 - 20.00
Fredag:    10.00 - 14.30

Derudover foregår der for-
skellige aktiviteter på skif-
tende tidspunkter. Hvis det er 
første gang, du vil besøge os, 
må du gerne ringe først, så vi 
afsætter god tid til at tage godt 
imod dig.

Vil du vide mere
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du vil vide mere 
om centret og vores aktiviteter. Du kan også finde mere om os og se 
vores månedskalender på facebook.com/rbv19. 

Aktivitets- og Kompetencecentret er en del af Teglporten - Socialpædagogisk 
Center, Teglporten 11, 3460 Birkerød, www.rudersdal.dk/spc, tlf. 46 11 33 77.

Kontakt os
Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19
2840 Holte
Tlf. 46 11 36 00 
rbv19@rudersdal.dk
facebook.com/rbv19
www.rudersdal.dk/rbv19
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Socialområdet
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3460 Birkerød

social@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk
tlf. 46 11 33 00

Aktivitets- og Kompetencecentret 
Rønnebærvej 19
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tlf. 46 11 36 00


