§ 104 Dagtilbud på Maglemosen for voksne
udviklingshæmmede.

Overskueligt dagtilbud
Maglemosen åbner et lille og overskueligt dagtilbud i grønne omgivelser. Det er
et aktivitets- og samværstilbud for voksne udviklingshæmmede og andre former
for handicap. Fysisk er vores § 104 tilbud placeret på UUC-Maglemosen
Magleparken 1, 2750 Ballerup.
Vi har særligt fokus på at udvikle en så høj grad af selvstændighed inden for
kommunikation, det sociale, det praktiske samt det adfærdsmæssige område,
som gør det muligt for brugerne, at begå sig på Maglemosen og i det
omkringliggende miljø. Derudover arbejder vi med, at brugerne støttes i
udviklingen af deres færdigheder og funktioner således, at den enkelte kan indgå
i hverdagens mange praktiske gøremål. I daglig tale KEL = Kompetent
i Eget Liv.
Ydelsens omfang er 36,5 timer fordelt på fem dage om ugen i 45 uger.
Åbningstiden er er fra kl. 08.30 til 16:00 de første fire dage om ugen og fredag
fra kl. 08.30 til 15:00

Gangareal

Kantinen

Giving back:
”Giving-back” for brugerne på Maglemosen er en del af en større helhed for at
styrke alle på stedet, inspirere til engagement, skabe oplevelser og udvikling
både for fællesskabet, vores dagtilbud og den enkelte. Giving back opgaverne
er mange artede og kan spænde fra at tørre borde og stole af i kantinen, sortere
affald eller dele sedler ud. Måden at give tilbage på, afhænger selvfølgelig både
af brugerens alder, kompetencer og erfaring. Det vigtigste er, at vi alle giver
tilbage på den ene eller anden måde, både i forhold til udvikling hos den enkelte
og i forhold til udvikling af tilbuddet. Giving back opgaverne skal også være
givende og sjove for brugerne. Alle Giving back opgaverne er tilpasset den
enkelte

30 Brugere
Vi har plads til 30 brugere og vores faciliteter gør, at vi kan tilbyde et
overskueligt og trygt dagtilbud med tid til den enkelte. Vi bestræber os på at
udvikle et tilbud der er afstemt med de unges/voksnes funktionsniveauer,
således at pædagogikken tilrettelægges individuelt. Ud over vores gode lokaler
med plads til flere brugere ad gangen, har vi også mulighed for at tilbyde små
rum, hvor det er muligt at trække sig tilbage, for derigennem at få den
nødvendige ro.

Pædagogik:
Afsættet for den socialpædagogiske rolle i hverdagen er, at være guide, lærer,
træner og spænder fra at give den fornødne støtte i form af fysisk hjælp og
verbal støtte til at være rådgivende, og vejledende over for brugerne afstemt i
forhold til funktionsniveau i forhold til hverdagens mange praktiske gøremål.
Den socialpædagogiske støtte omfatter også læring, udvikling samt
vedligeholdelse af den enkelte brugers færdigheder og funktioner i forhold til
daglige færdigheder, samt omsorg og støtte til udvikling af egne ressourcer,
herunder muligheden for at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber med
andre.

Brede gangarealer og Sanserum

Maglemosen tilbyder:












30 pladser
Mulighed for tilkøb af enkelte dage
Store grønne hyggelige arealer
Gode lyse lokaler
Værksteder – sanserum
Pauserum
Kantine med mulighed for at købe dagens sunde måltid
Musik 2 gange om ugen
Busser til udflugter
Gode lokale indkøbs muligheder

Hverdagen
Hverdagen er forankret i en fast struktur, således at det er overskueligt, trygt
og genkendeligt for den enkelte bruger.






Mandag: Fysiske aktiviteter
Tirsdag: Musik, værksteder, sanserum mv
Onsdag: Kulturdag eventuelt med forskellige udflugter
Torsdag: Musik, værksteder, sanserum mv.
Fredag: Blandede aktiviteter

Aktiviteter
Maglemosen ligger i naturskønne omgivelser og derfor satser vi på bevægelse
og sundhed. Hver dag vil der være fysiske aktiviteter over hele dagen. Vi har en
stor park, hvor der er mulighed for at: cykle – ”side by side”, Mooncar, gå ture
samt at arbejde med motoriske færdigheder/udfordringer på vores sansebane.
Der er også mulighed for, at benytte vores boldbane. Alle lokaler på Maglemosen
har udgang til forskellige havearealer. Det er muligt at spise frokost i det grønne.
Således er det også muligt, at være ude, uden at der er for mange andre.
Derudover ligger Hareskoven i kort køreafstand fra Maglemosen. Desuden er der
muligheden for fysisk bevægelse i vores hal.

Stor gymnastik hal

Lille motionsrum

Vores køkkenhave

Lokalmiljøet
Maglemosen har flere forskellige indkøbsmuligheder, i det vi ligger tæt på et stort
center. Derudover har vi en stor svømmehal tæt på os.

Indskrivning og visitation samt alle forespørgsler:
Al indskrivning og visitation skal rettes til ledelsen og Administrationen

Administration:
44 77 61 01 – maglemosen@balk.dk

Ledelse:
Torben Andersen 44 77 61 09 – tad@balk.dk
Elisabeth Simonsen 44 77 61 03 – elis@balk.dk
Helle Nielsen 44 77 61 02 – hni6@balk.dk

Besøg:
Du er velkommen til at komme på besøg. Forud for besøget skal du kontakte vores
administration på 44 77 61 01.

Yderligere information om Maglemosens dagtilbud kan du finde på vores hjemmeside
maglemosen.dk

