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                                                          SOLBAKKEN 
 

Ydelsesbeskrivelse 

Dagtilbuddet ”Solbakkens CFA – Center For Arbejdsliv” 

 

Tilbud Solbakkens CFA er et kommunalt anvist tilbud til i alt 10 brugere, hvor borgeren 
indgår i et beskyttet arbejdsfællesskab omkring en række pakkeopgaver for 
virksomheder i nærområdet samt praktik i samme virksomheder. Desuden 
undervisning i en række fag. 

Solbakken er en selvejende institution under Jysk Børneforsorg/ Fredehjem. 

Lovgrundlag Lovgrundlaget er Servicelovens §103. 

Medarbejderne yder den faglige og evt. pædagogiske støtte og vejledning. 

Der vil i begrænset omfang kunne ydes hjælp til personlig hygiejne. 

Målgruppe 

 

Målgruppen er borgere over 18 år med fysisk funktionsnedsættelse og/eller 
kognitive dysfunktioner samt senhjerneskadede. 

Formål Formålet med at være beskæftiget i Solbakkens CFA er, at borgeren får en 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Med personlig hjælp samt støtte og vejledning udnytter, og udvikler borgeren 
sine arbejdsressourcer bedst muligt, så borgeren opnår en så selvstændig og 
tilfredsstillende arbejdssituation som muligt.  

Den pædagogiske støtte gives med udgangspunkt i en konkret individuel 
vurdering. 

Personale Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med socialrådgivere, lærere, 
pædagoger mm. 

Særlige forhold I Solbakkens CFA indgår borgeren i et overskueligt arbejdsfællesskab, hvor 
borgerne respekterer hinandens forskelligheder, og hvor fleksibilitet, 
samarbejdsevne og hjælpsomhed vægtes højt. 

Solbakkens CFA ligger i et ca. 60 m2 lokale. Derudover er der flere mindre 
lokaler, der også gøres brug af samt adgang til personalekontorer, køkken, 
kantine, toilet mm. 

Dagtilbuddet holder ferielukket tre uger i sommerperioden, samt en uge i 
forbindelse med jul og en uge i påsken. 

Der er løbende optag. 

Normering I Solbakkens CFA er der normeret med 2,5 fuldtidsstillinger til 10 brugere. 

Disse fordeles over ugens 5 hverdage i dagtimerne. 
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Samarbejde med 
myndigheder 

Der udarbejdes statusbeskrivelser til kommunen én gang årligt. 

Efter behov afholdes statusmøder. 

Arbejdsdusør Forsørgelsesgrundlag er som udgangspunkt førtidspension. 

Derudover udbetales en arbejdsdusør som supplement til pensionen. 

Transport Der kan ydes transport til og fra Solbakkens CFA efter en individuel vurdering af 
omfanget af behov herfor. 

Brugerindflydelse  

 

 

 

Én gang om året afvikler vi medarbejderudviklingssamtaler (MUS), hvor der 
tilbydes en samtale med en af Solbakkens medarbejdere omkring arbejde, 
trivsel og ønsker mht. fortsat udvikling af arbejdsevner. 

Vi holder borger/medarbejdermøde én gang om måneden. Derudover et 
halvårligt møde hvor vi bl.a. drøfter, hvilke fag der skal planlægges for det 
næste semester. 

Solbakken udgiver hver måned et nyhedsbrev, hvor der er mulighed for at 
komme med indlæg omkring ideer, synspunkter og oplevelser. 

Indhold Solbakkens CFA udgør et dagtilbud med pakkeopgaver, virksomhedspraktik og 
undervisning samt forskellige projekter. 

Der tages udgangspunkt i den kommunale SL §141 handleplan. Indhold af 
arbejde og undervisning er afhængig af den udarbejdede individuelle plan. 

 

Pakkeopgaver tilrettelægges således, at der både kan arbejdes individuelt for 
dem har behov for det og i samarbejdsgrupper for andre.  

Pakkeopgaverne foregår i lokaler på Solbakkens CFA. Der kan også være 
andre opgaver end pakkeopgaver, men alle opgaver er opgaver, der relaterer 
sig til et samarbejde med en virksomhed. 

Praktikophold i virksomhederne er tilrettelagt individuelt. 

Vi tilstræber at borgerne er to og to sammen, således at de får mulighed for at 
vende oplevelser mm med en anden. 

Alle praktikophold tilrettelægges således, at en medarbejder fra Solbakkens 
CFA er ude på arbejdspladsen i en til to dage, og udfører det anviste arbejde. 
Derefter er det medarbejderen, der sætter borgeren ind i opgaverne. Der bliver 
jævnligt ført tilsyn fra vores medarbejdere for at tilse, at opgaverne matcher 
borgerens behov og muligheder 

Undervisningen ligger i tidsrummet: mandag - fredag kl. 9.00 - 11.30. 

Der er 2 undervisningssæsoner på året: August - januar samt januar - august. 

Al undervisning foregår som særligt tilrettelagt folkeoplysende undervisning med 
max. 7 deltagere. Der er i den forbindelse som udgangspunkt én faglærer pr. 
undervisningstime og efter behov en hjælpelærer.  

De obligatoriske fag er alle arbejdsrelaterede fag, såsom fremtoning, socialt 
ansvar, forventninger, skrevne og uskrevne spilleregler, sygemelding og 
jobsøgning. 

Der vil også blive tilbudt andre fag, bl.a. BPA (Borgerstyret Personlig 
Assistance). 


