
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kerneopgave 
At den enkelte medborger, ud fra sit individuelle udviklingspotentiale, 
føler sig som aktiv deltagende i et meningsgivende fællesskab. 

 Kerneydelse:  
Job & Aktivitetscenter Hørkær tilbyder beskyttet beskæftigelse, 
aktivitet og samvær efter Lov om social Service §§ 103 og 104. 

 

Vision: 
Vi vil være det foretrukne Job & Aktivitetscenter for 
voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. 
 
 

Kerneopgave 
 

Gruppeprofil 
Gruppens profil, tilbud til 
borgergruppen, pædagogiske 
mål mm. Skal udspringe af 
kerneopgave. 

Hørkærs pædagogiske 
Grundlag 
Nøglebegreber: 
Anerkendelse 
Relationer 
Inklusion 
Struktur 
Sammenhæng 
Neuropædagogik 
Erfaringsdannelse 
 
 

Borgeren 
Formål for den enkelte borger på Hørkær 
Der dokumenteres i Hørkærs elektroniske doku-
mentationssystem. Mål, delmål og dagbog skal 
udspringe af kerneopgave. 
Plan evalueres i forhold til mål og delmål.                                                                                  
 

 



Hvorfor: 
Formålet er at opretholde og/eller udvikle borgernes mestringsevne, personlige og sociale 
kompetencer gennem meningsgivende fællesskaber. Meningsgivende fællesskaber kan variere 
fra arbejdsmæssige fællesskaber til rent sociale fællesskaber. 
Ud fra §§ 103-104 i ’Lov om social service’ skal vi give borgerne mulighed for at bruge deres 
evner for at opnå indhold og mening i tilværelsen og erhverve højest mulig grad af selvforvalt-
ning.  

Hvordan: 
På Hørkær arbejder vi grundlæggende ud fra en anerkendende tilgang til den enkelte borger. 
Med fokus på anerkendende relationer sikrer vi, at den enkelte medborger, ud fra sit individuel-
le udviklingspotentiale, evne til erfaringsdannelse og strukturelle behov, føler sig som aktiv del-
tagende i et meningsgivende fællesskab. Gennem denne tilgang ønsker vi, at borgeren opnår en 
”oplevelse af sammenhæng”. 
 
Det er forskelligt fra gruppe til gruppe, hvordan den enkelte dag tilrettelægges afhængig af 
gruppens profil, borgerens ønsker, behov og formåen. 
 
At være medborger 

 For at sikre, at den enkelte føler sig som medborger med den grad af ansvar, indflydelse 
og betydning for identiteten det har at indgå i et større fællesskab, har vi på Hørkær 
nogle tiltag og aktiviteter som netop har fokus på medborgerfølelsen. 

 Vi har ugentlige brugermøder i hver gruppe og brugerbestyrelsesmøde hver måned. Her 
kan borgerne øve sig i demokratiske processer og være med til at præge deres hverdag 
– ligesom generelle samfundstendenser og emner kan blive debatteret. 

 
At opleve sammenhæng 

 Som mennesker har vi behov for sammenhæng. For nogle kan det at blive mødt af de 
samme mennesker hver dag, mennesker der kender én og forstår éns behov, selvom 
man har begrænsede muligheder for at udtrykke dem, give en følelse af sammenhæng.  

 De pædagogiske oplæg og tilhørende mål udarbejdet sammen med borgeren er med til 
at sikre den følelse af sammenhængende struktur, i hverdagslivet, som alle har behov 
for.  

 I hverdagen er morgenmødet i gruppen, med en sammenhængende struktur, med til at 
give overblik og skabe sammenhæng.  

 Flere aktiviteter indeholder læring i forhold, der går ud over dagligdagen på Hørkær, 
som fx indkøb, madlavning og dertil hørende hygiejneprincipper.  

 Samarbejde mellem bosted, pårørende og Hørkær samt tværfagligt samarbejde med øv-
rige faggrupper, som sagsbehandlere, fysioterapeuter og psykologer er med til at sikre 
et helhedsbillede af borgeren og fastholde fokus på idealet om sammenhængsfølelsen 
for borgeren, mellem de forskellige livsarenaer. 

 
At opleve mening i fællesskabet 

 At indgå i fællesskaber giver mening, for personlig udvikling bygger på gode relationer.  

 Da alle borgere har forskellige forudsætninger, tilstræber vi altid, at den enkelte borger 
føler sig set og oplever at have en værdi for fællesskabet. Man er ikke inkluderet i fæl-
lesskabet fordi man fysisk er til stede. For at fællesskabet skal give mening skal man og-
så føle sig psykisk og socialt inkluderet.  

 På baggrund af observationer, kendskab til den enkeltes livshistorie og viden om res-
sourcer, lytter og guider den professionelle på Hørkær, borgeren til at indgå i sociale re-



lationer, samtidigt med at den professionelle iagttager om borgeren oplever mening 
med relationerne. 

 Indflydelse giver mening og for at den enkelte borger skal føle mening med at være på 
Hørkær, sætter vi netop medindflydelse meget højt.  

 Vi har som nævnt flere former for møder i huset og i grupperne, hvor borgerne har ind-
flydelse og fx kan komme med ønsker til ændringer i dagligdagen, eller ideer til aktivite-
ter, arrangementer, fester med mere. Dette er også med til at styrke fællesskabet i hu-
set. 

 En aktivitet behøver ikke at have et konkret slutprodukt, for at give mening. Meningen 
kan lige så vel ligge i processen, samværet og nærværet. I alle aktiviteter tages der ud-
gangspunkt i den enkeltes potentiale og med stor respekt for den enkeltes præmisser.  

 For nogle giver det mening at deltage i arbejdslignende aktiviteter og være en del af et 
arbejds- eller produktionsfællesskab. På Hørkær har vi flere værksteder, som har fokus 
på netop dette, ved at lave varer til salg. Vi har også opgaver i nærmiljøet, som at gå af-
faldsrunder i naturen og vi har opgaver, hvor vi hjælper private eller institutioner med fx 
havearbejde eller fremstilling af borde og bænke. 

 At være synlig giver mening. I værkstedsprocesserne synliggøres den enkeltes bidrag og 
et fælles slutprodukt giver igen synlighed og styrker fællesskabsfølelsen. Indflydelse på 
proces og produkt samt oplevelsen af udvikling i aktiviteten, er igen med til at give me-
ning. 

 Vi har et caféhold, hvor borgerne er med i hele processen omkring indkøb, madlavning 
og salg i caféen. 

 Vi har mange aktiviteter med fokus på netop nærvær og samvær. Musikhold, dansesnor, 
maling, småt træarbejde, udeliv, madlavning, oplevelsesture med mere, er eksempler 
på aktiviteter i hverdagen, hvor fokus er på, at relationer, nærvær og samvær skal give 
mening. 

 At opleve sig som en sund aktiv person giver også mening. På Hørkær har vi fokus på 
normal sund livsstil. Vi har et alrum med mange fitnessredskaber, vores caféhold laver 
sund frokost til salg. Vi har også fx vandrehold, motionshold og udearbejdende hold.  

 På Hørkær har vi flere aktiviteter, der samler borgere på tværs af basisgrupperne. Det er 
med til at styrke fællesskabet i huset. 

 Vi har også en fleksibel struktur, der giver plads til spontane og selvorganiserede fælles-
skaber borgerne i mellem og som opleves meningsfyldte for de involverede. 

          
 


