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Vi vil igennem faste traditioner i bofællesskabet skabe en kultur, som 
beboeren kan genkende og identificere sig med. Der er opsat et års-
hjul(se hjemmeside), hvor alle traditioner, ferier, udflugter, møder 
m.v. er indskrevet, så man kan se hele årets aktiviteter.

Fester

Sommerfest
Vi holder sommerfest for beboere, venner, andre bofællesskaber og 
forældre/pårørende. Festen afholdes i august. Udgiften til festen til for-
plejning, musik, pynt og udsmykning skal være neutral. 

Nytårsfest
Der bliver holdt nytårsfest for beboerne, hvor de hvert år tager stilling 
til, hvem de vil invitere, og om de vil holde fast i traditionen med at in-
vitere forældre/pårørende til at skåle og høre dronningens nytårstale. 

Juleaften
Juleaften holdes og aftales med de beboere der vælger at være hjem-
me denne aften. 
Det er det fast personale der arbejder denne dag, det går på skift mel-
lem de faste personaler.
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Julefrokost
Beboerne holder en julefrokost sammen i bofælleskabet.

Påskefrokost
Ligesom julefrokost, holder vi påskefrokost i bofællesskabet.

Ferie

Beboerne tilbydes 1 årlig ferietur med overnatning på 3-5 døgn. 
Beboerne bestemmer selv hvor turen går hen. Beboerne betaler for 
egne udgifter, Kommunen betaler – udover løn – for medarbejdernes 
udgifter til ophold, kost og transport  

Fødselsdage

Beboeren, der har fødselsdag, bestemmer, hvad der skal serveres til 
morgenmad og aftensmad. 

Vi aftaler med beboeren dagen før, om der skal synges om morgenen 
og hvad tid. 

Ledsagerordning

Beboerne kan have en ledsager med på ture op til 15 timer om måne-
den. Det er også muligt at spare timerne sammen, dog max 90 timer. 
Det konkrete timetal for hver enkelt beboer visiteres af handicaprådgi-
veren. De vælger selv, hvem ledsageren/ledsagerne skal være, og 
meddeler handicaprådgiveren, hvem de ønsker. Beboeren kan ansøge 
om et årligt ledsagerbeløb til at dække udgifterne i forbindelse med 
den ledsagede tur.
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