
Projekt beskrivelse Social Farming Center Kerteminde 

Søbogaard: Et beskæftigelses fremmende tilbud 

 

Centerets formål er 

 Udbyde aktiverings og et beskæftigelses fremmende tilbud for minimum 6 borgere gerne 

12, for borgere i Kerteminde Kommune inden for økologisk landbrug. 

 At varetage Naturpleje af naturarealer 

 Oprettelse af et dagcenter med fokus på økologisk landbrug, for borgere i Kerteminde 

kommune der har behov for en beskæftigelses fremmende indsats 

 Opbygge borgernes arbejdsevne og selvværd til en mere selvstændig hverdag med enten 

job eller uddannelse. 

Formålet søges opnået ved at etablerer et beskæftigelses fremmende projekt og tilbud i 

forbindelse med opbygningen af et mindre økologisk niche landbrug og naturpleje tiltag, samt ved 

leje af bygninger og arealer, der medvirker til opfyldelse af formålet. Driften af det økologiske 

landbrug danner således både fundament og rammerne om social Farming center Kerteminde. 

Målgruppen  

Unge – voksne borgere over 16 år med behov for en beskæftigelses fremmende indsats (ved 

psykisk sygdom eller misbrug skal være i behandling) der gennem et beskæftigelse rettet tilbud 

opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i livet 

som muligt, for derigennem at blive afklaret til uddannelse eller fast beskæftigelse. 

Aktivering og dagbeskæftigelse 

I forløbet vil borgeren tilegne sig færdigheder inden for følgende arbejdsområder. 

 Dyrehold: pasning og fodring at husdyrbesætning, frilands grise, fede kalve, geder, får, 

ænder og høns. Tilse folde og arealer opsætning og reparation af hegn, rengøring af stalde 

og folde. 

 Grøntsager: dyrkning af grøntsager på friland følger årets gang. Arbejdet indeholder 

klargøring af såbed, såning, udplantning og renholdelse af de tilplantede arealer ved 

manuelt arbejde. 

 Køkken: fremstilling af frokost til alle medarbejdere varm og kold mad, afrydning, opvask, 

rengøring af køkken, Indkøbsseddel, håndterer varelager, købe ind og økonomi styring. 

 Bygnings renovering og vedligeholdelse: kalke og maler arbejde, forefaldende og 

nødvendig vedligeholdelse af bygningssættet, træ arbejde evt. mure arbejde. 



Alle aktiviteter foregår i grupper på 5-6 stk. borgere og minimum en fast medarbejder (Mentor).             

Efter den første måneds tid vil der blive udpeget en ansvarlige for dagens aktiviteter blandt 

borgerne. Den ansvarlige får ansvaret for den enkelte opgave i samarbejde med resten af gruppen, 

den borger der får ansvaret kan i processen støtte sig til den faste medarbejder, hvis der opstår 

konflikt. Den faste medarbejder arbejder med på lige fod med resten af gruppen. 

Tanken med dette er at skabe selvværd, ved at give borgeren en følelse af ejerskab for projektet 

samt lærer dem om ansvar og konflikt håndtering. Der vil være job rotation således, at der er en 

ny ansvarlig for hver ny opgave. Da opgaverne vil være særligt struktureret fra uge til uge vil 

borgerne således opnå en hvis erfaring, og på den måde med tid føle sig bedre rustet til at påtage 

sig ansvaret for opgaven. 

 

Fælles undervisning 

Motion, daglig ½ til 1 times gå tur i naturen omkring os 

I dyrevelfærd, økologi, fodring og pasning af dyrene på stedet 

Kost, kostvaner og madlavning 

Uddannelses muligheder og job, samt relateret ansøgninger til disse  

Besøg på virksomheder i lokalområdet og kontakt til uddannelses institutioner 

  

Individuel vejledning  

Vejledning i forhold til borgernes uddannelses og arbejdsmæssige muligheder, samt udvikling af 

arbejdsmæssige kompetencer i den daglige struktur. 

Derud over kommer alle brugere igennem et forløb med Lars Paustian der er Ergoterapeut og 

konsulent fra Virksomheden Pauserummet. Forløbet er tilrettelagt så alle brugere får 2,5 timer 

om måneden til rådighed med Lars i en 5 måneders periode. svarende til ½ time en fast dag om 

ugen. 

Se bilag. 1. 

 

 



Opfølgning 

Der vil løbende blive fulgt op på hvordan den enkelte borger udvikler sig i forhold til handleplanen. 

For at synliggøre udviklingen vil hver borger have sin egen opslagstavle / whiteboard hvor kun den 

positive arbejdes og uddannelsesmæssige udvikling noteres   

Hver 2 måned udformes en opfølgnings skrivelse der beskriver/dokumenterer den enkelte borgers 

udvikling i forhold til det der er målbart i perioden. 

Under forløbet er der tilknyttet Mentor/ vejleder og en faglig projektleder der yder faglig og 

personlig støtte i forhold til borgerens afklaring i forhold job og uddannelse. 

Der vil være et tæt samarbejde med beskæftigelsesafdelingen evt. andre afdelinger i Kerteminde 

Kommune. 

Incl. I tilbuddet er også 

Alle borgere vil få udleveret 2 par arbejdsbukser, 2 stk. T-shirt og 1 stk. arbejdes jakke, der vil være 

regntøj og støvler til rådighed på stedet 

Kaffe, te, frugt og frokost med varm mad 2 gange om ugen  

Mulighed for tilkøb af jobkonsulent ydelser i forhold til de brugere der er beskæftiget på stedet 

Åbningstid hverdage mandag til torsdag fra 8.15 til 16 fredag 8.15 til 14.15 

Adresse: Social Farming Center Kerteminde  

Søbogaard 

Holevangsvej 31 

Revninge 

5300 Kerteminde 

Kontaktperson 

Projektleder 

Ole Svenning 

Mobil 40 14 74 84 Mail: osvenning@gmail.com  
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Bilag. 1 

AKE-Undersøgelsen 

Et ergoterapeutisk redskab 

Undersøgelsen består af en række aktiviteter, som har det til fælles at de udføres 

regelmæssigt, og samtidig udføres på en vane- eller rutinemæssig måde, hvor de 

ofte også udgør basis for en anden aktivitet. 

Undersøgelsen er bygget op omkring aktivitetsformåen/evne, og bruges derfor til at 

belyse borgerens situation i forhold hertil.  

Aktivitetsevne indebærer at man evner at udføre aktiviteter. Aktivitet indebærer en 

målrettet handling, og forudsætter at borgeren har viden om (kan) og udfører (gør), 

når det er nødvendigt (vil/skal). 

Undersøgelsen er delt ind i to begrebsniveauer, basisaktiviteter og delaktiviteter. 

For at have fuld aktivitetsevne indenfor en af basisaktiviteterne, kræver det at man 

selvstændigt udfører alle delaktiviteterne, eller dem der er relevant i forhold til den 

enkelte borger. Hvis dette ikke er tilfældet, betyder det at borgerens aktivitetsevne 

er nedsat, og dermed kan man beskrive borgerens aktivitetsfærdigheder udfra 

delaktiviteterne.  

Aktiviteterne er inddelt i kategorier omkring borgerens hverdagsaktiviteter og 

omfatter bl.a. egenomsorg, transport, dagbeskæftigelse, skole/uddannelse, 

kommunikation, fritidsaktiviteter osv.  

Ud fra AKE-undersøgelsen udarbejdes SMART mål (Specifikt; Målbart; Ambitiøst; 

Realistisk; Tidsbestemt) i samarbejde med borgeren. Der arbejdes selvstændigt med 

målene i tæt samarbejde med ergoterapeuten og det øvrige personale, målene 

evalueres både midtvejs og ved afslutning af forløbet. 

 

 


