Djørup

Forældresamarbejde
Forældre og pårørendesamarbejdet vil være en hjørnesten
på Kirketerp Gamle Skole, da den unge målgruppe står
i en livsfase, hvor de er i gang med en naturlig løsrivelsesproces. Vores ønske er at understøtte de unges selvstændiggørelse på bedste vis, i samarbejdet med deres
pårørende. Vi er bevidste om, at det også kan være en
svær proces som forældre at skulle give mere slip på
sit unge menneske, derfor er åbenhed, tillid og tryghed
central i vores samarbejde med pårørende. Det vil være
naturligt, at de unge vil kunne invitere deres familie med
til forskellige arrangementer i årets løb eksempelvis sommerfest. Der vil blive afholdt årlige handleplansmøde,
hvor den unge kan invitere sine pårørende med.
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Kontakt
os gerne hvis du skulle have spørgsmål eller gerne vil vide
mere om vores nye fantastiske tilbud

Personale
Sammensætningen af vores medarbejde er både mænd og
kvinder med forskellige relevante uddannelser og erfaringer. Fælles for os alle er, at vi er meget engagerede og
fagligt velkvalificeret og vi vil gerne være kendt på at have
et højt fagligt niveau. Vigtigst af alt er, at vi har hjertet på
rette sted og kan give et kram når der er behov for det.

Kirketerp Gamle Skole
Kirketerpvej 47
9541 Suldrup
Tlf. 26 70 98 86
Mail: mail@kirketerpgamleskole.dk
Læs mere om os på www.kirketerpgamleskole.dk
Følg os på Facebook: KirketerpGamleSkole

”Det betyder meget for os at skabe et trygt og hyggeligt hjem for
vores beboere med masser af omsorg, nærhed og menneskelig
varme” – Gitte, Forstander

Vi har fokus på tryghed,
omsorg og socialt samvær

Kirketerp Gamle Skole

dighed og ansvar. Vi vil gerne støtte de unge mennesker i at
udvikle og vedligeholde deres kompetencer, så de så selvstændigt som muligt kan klare flere hverdagsopgaver- det kan
være alt fra praktiske ting og færdigheder i hverdagen, at
tage til frisør, at handle til mere abstrakt at kunne træffe
egne valg og beslutninger.
Botilbudsdelen består af både midlertidige og længerevarende pladser jf. Servicelovens §§ 107 og 108. Der vil være
personaledækning hele døgnet.

Midt i naturskønne omgivelser nær Støvring i Himmerland
ligger den lille landsby Kirketerp. Bygningerne fra den
tidligere landsbyskole har været under renovering og er
blevet indrettet med gode fællesfaciliteter, samt store, lyse
værelser og hyggelige lejligheder og står nu klar til at åbne
dørene for et nyt bo- og beskæftigelsestilbud, Kirketerp
Gamle Skole, for unge mennesker fra 18 år med udviklingshæmning samt medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Bodelen
Vi vil skabe en tryg og stabil hverdag for de unge, der kommer til at bo i to levegrupper på 8 i hver deres fløj af den
gamle skole. Huset og personalet skal være basen for de
stabile og trygge rammer, hvor det sociale fællesskab og
støtten til at leve et så selvstændigt og indholdsrigt et liv
som muligt er i højsædet. Kirketerp Gamle Skole skal være et
levende hus, hvor der er plads til et aktivt ungdomsliv med
venner, oplevelser, grin, fest og farver, samtidig med at den
enkelt unge øver sig på et voksenliv med mere selvstæn-

Dagbeskæftigelse
I husets dagbeskæftigelse, § 104 og STU er de tidligere
sløjd- og billedkunstlokaler omdannet til kreative værksteder, hvor kun fantasien sætter grænser for hvad der kan
laves. Det store madlavningslokale vil blive et naturlige
samlingspunkt, hvor køkkenholdet dagligt skal lave mad til
alle beboere. På udearealerne etableres der køkkenhave og
drivhus, så at de unge kan følge processen i madlavningen
fra »jord til bord«.
Kirketerp Gamle Skole har god plads til fysisk udfoldelse i
såvel gymnastiksalen, på fodboldbanen og på de store udenomsarealer som inviterer til både boldspil, dyrehold, ude-

liv med overnatning
i det fri, bål og hygge.
Vi ønsker gode, faste og
tilbagevendende årlige
traditioner hvor vi bl.a.
holder nytårsfest, fastelavn, påskefrokost, tager til koncert, tager på
ferie, afholder julebasar
og julefrokost. Vi vægter
det sociale fællesskab
højt og har en ambition om at blive aktivt
deltagende i netværket
»Kultur der dur«, hvor
andre botilbud inden
for samme målgruppe
skiftes til at være værter
for forskellige arrangementer og mange af de unge mennesker kender hinanden på kryds og på tværs af botilbuddene og får på den måde et godt netværk med ligestillede.

