
Grønmosevej 7 . 6823 Ansager
www.gronmosegaard.dk

e-mail: gronmose@gronmosegaard.dk

Tlf.: 64 64 72 77

Vi kan være behjælpelige med transport, 
ved forbesøg og anbringelse.

Vi kan tilbyde et hjem i rolige, landlige og inspirerende 
omgivelser til mennesker med dobbeltdiagnose 

- efter servicelovens §107 og §108 

Grønmosegaards værdier er:
• Respekt • Værdighed • Tillid • Omsorg • Nærvær • Ligeværd

Bostedet Grønmosegaard
Bostedet Grønmosegaard
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Målgruppe:
Mænd, kvinder og par med en eller flere psykiatriske diagnoser, eventuelt med 
narkotika/alkohol problemstillinger samt mennesker, som kan have lettere  
fysiske handicaps  som følge af deres samlede livsforløb. Bostedet er godkendt  
til §107 og §108 jvnf. serviceloven.

Aldersgruppe:
Mænd og kvinder fra 18 år og opefter.

Grønmosegaards primære formål er at tilbyde ressourcesvage og sår-
bare mennesker en meningsfyldt tilværelse med værdighed og øget 
livskvalitet. En dagligdag med omsorg, nærhed, respekt og accept så 
de kan føle sig værdifulde som mennesker. Beboeren får tilbudt mulig-
heden for at udvikle og genetablere personlige og sociale kompetencer 
igennem en individuel tilrettelagt behandlingsplan og som tilgodeser det 
hele menneske.

Grønmosegaard kan tilbyde kortere og længerevarende behandlingsop-
hold. Der kan ligeledes tilbydes substitutionsbehandling og medicinsk 
stabilisering efter et problemfyldt liv med narkotika/alkohol.
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Grødevej

Her finder du Bostedet Grønmosegaard.

Grønmosegaard

Kontakt Grønmosegaard for at høre nærmere 
eller se www.tilbudsportalen.dk
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Vores udgangspunkt er, at der altid er potentiale for udvikling under hensyntagen 
til den enkeltes muligheder og kompetencer.

Grønmosegaard er et stof- og alkoholfrit miljø. Rygning er tilladt på værelser/
lejligheder og TV stuen indenfor og generelt udenfor - men skal altid ske under 
hensyntagen til andre mennesker. 

Bostedet Grønmosegaard

Bostedet tilbyder
•  Et hjem i rolige, landlige omgivelser, hvor du gerne må tage dit kæledyr med.

•  Masser af plads både inde og ude.

•  Nymøblerede lejigheder med eget bad og toilet. Du må naturligvis gerne tage 
dine egne møbler med.

•  Alle lejligheder har alarm og fibernet til tv og internet.

• Stort og dejligt fælleskøkken, hvor vi spiser de faste måltider sammen.

•  To hyggestuer med tekøkkener i nærheden af værelserne.

•  En fællesstue (hvor der må ryges) og en stue hvor der er bordtennis,  
billard, tv etc.

•  Fællesarealer med lokaler til undervisning, NADA akupunktur, møder, samta-
ler, terapi og kreative aktiviteter etc.

Vore værdier

Bostedet Grønmosegaard er godkendt til at 
drive botilbud efter servicelovens § 107 

og § 108.  Med mulighed for udslusning / 
efterværn med støtte fra Bostedet.

Udslusning

Efter §85
I forbindelse med beboernes flytning fra Bostedet Grønmosegaard til egen 
bolig, har vi et ansvar for at være med til at sikre, at beboerne støttes bedst 
muligt til at kunne leve et selvstændigt liv. Derfor tilbyder vi udslusning, der 
fungere som en helhedsorienteret indsats, hvor forløbet tager udgangspunkt 
i det arbejde, der allerede har være i gang på Grønmosegaard.

Beboeren støttes til at få en hverdag til at fungere og der arbejdes med net-
værk og vedligeholdelse af sociale relationer eller hjælp til at skabe sådanne.

Støttens indhold er individuelt tilrettelagt, efter aftale mellem beboeren, 
sagsbehandler og Grønmosegaard med fokus på, at beboeren i høj grad er 
selvbestemmende i støtteforløbets udvikling, og selv udfører opgaverne i den 
udstrækning det magtes.

Ved udskrivning af udslusning vurderes og beskrives beboerens evt. støttebe-
hov, således at støtten nedtrappes helt, eller kan overgå til andre.



Aktivitets til
bud
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Botilbuddets pædagogiske indsats
 

Generelt:

Forløbet kan deles op i flere dele:
• Indslusning/stabilisering
• Udarbejdelse af behandlingsprofil - kortsigtede som langsigtede
•  Pædagogisk indsats omkring både personlig og social udvikling, 

netværksdannelse og i forhold til praktiske ting som økonomi, 
eventuelle domme eller andre sanktioner m.v.

• Udslusning / efterværn med støtte fra Bostedet

Hver beboer får tildelt en primær kontaktperson, der har til opgave at være spe-
ciel opmærksom på netop denne beboer og som udgangspunkt har de løbende 
samtaler om udvikling og mål for opholdet.

Fysiske rammer
Grønmosegaard ligger på landet. Stedet har plads til 10 beboere. Vi har hunde og 
heste, og man må gerne medbringe sit eget dyr. Det vil være oplagt med gåture 
i den omkringliggende natur.

Pædagogisk indsats

Vores værdier omsat til pædagogisk praksis
Respekt
Respekten for det enkelte menneske skal i pædagogisk praksis på Grønmose-
gaard vise sig ved, at vi har nogle forventninger om, at vores beboere er selv- og 
medbestemmende omkring beslutningerne i deres liv.
Vi skal respektere, at de har dage, hvor de ikke magter at stå op eller på anden 
måde tage del i dagligdagen på Grønmosegaard.

Værdighed
For os betyder værdighed bl.a. at beboerne skal føle, at de har betydning i forhold 
til at få hverdagen til at fungere og at de bliver set og hørt omkring dagligdagen.

Tillid
Beboere og personale skal gøre sig fortjent til hinandens tillid ved, at overholde 
aftaler og gældende regler.

Omsorg
Omsorg kan vises, siges eller gøres på mange måder. Det vigtigste er, at vi er 
bevidste om, at vores beboere har brug for al den omsorg vi her på stedet kan 
gi’ dem. 
Omsorg er også at stille krav, som beboerne er i stand til at opfylde.

Nærvær
Vi skal gi’ beboerne det nærvær, de har brug for. Når vi er på arbejde, er vi her 
for at være en del af beboernes liv og hverdag, i det omfang de har brug for os.

Ligeværd
Vi er alle lige meget værd som mennesker og her på stedet har alle ansatte og 
beboere den samme menneskelige værdi.
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Behandlingsmetoder

Behandlingsmetode
Arbejdsmetoden er relationspædagogik med tilbud om en dagligdag med en lang 
række aktiviteter og muligheder for den enkelte beboer. Personalet involverer sig 
personligt i relationen, for gennem nærhed, vedholdenhed, tætte relationer og 
omsorg at skabe langtidsholdbare forandringer og give beboerne redskaber til at 
styrke deres selvværd og selvtillid.

Miljøterapi
Grønmosegård forsøger at indrette de dagligdags aktiviter efter principper, hvor 
de bedst muligt støtter beboerne i at blive bedre til at klare sig selv og evt. ud-
vikle evnen til at være sammen med andre. Dette mener vi gøres bedst ved at 
skabe et hjemligt miljø, præget af tillid og tryghed.

Grønmosegård anvender miljøterapi som behandlingsform, hvilket betyder, at 
det daglige miljø på stedet udnyttes som et terapeutisk værktøj, og at relationen 
mellem personalet og beboerne vægtes højt.

Grønmosegård udnytter de muligheder, der ligger i dagligt samvær, rutiner og 
aktiviteter både i og udenfor huset. Aktiviteterne er ofte individuelle og i overens-
stemmelse med beboernes forskellige interesser og ressourcer.

Familie og venner er altid velkomne
Vi tilstræber at skabe netværk for beboerne udenfor huset og gør meget for at 
støtte op om familiekontakten. Familie og venner er altid, efter nærmere aftale,  
velkommen på Grønmosegård og der kan være mulighed for overnatning.

Grønmosegård anvender NADA til at afhjælpe symptomer som abstinens, stof-
trang, søvnbesvær, angst, aggressivitet og uro.
Vi tilbyder massage til beboerne.

ADL-træning og intense personlige samtaler gennemføres løbende.

Ferie

Der er mulighed for at komme til Tyrkiet, hvor 
vi opholder os i vore lejligheder, der ligger i 
rolige omgivelser, nær hav og strand.  
Her ses vores lejlighedskompleks i Kalemik.

Ferie
To gange om året rejser de beboere der har lyst til Tyrkiet sammen med perso-
nale. 

Opholdet/mad betales af Bostedet, men der betales selv for egen flybillet og 
lommepenge. Beboerne er velkommen til at invitere familie eller venner med. 
Formålet med turene er at skabe et socialt samvær i andre omgivelser. Hertil sol 
og afslapning.
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Aktivitets til
bud

Grønmosegaard har følgende muligheder, men  
det tilrettelægges ud fra et individuelt perspektiv:

Undervisning: Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og IT, herunder 
tilbud om PC-kørekort.

Kreative fag: Lære at sammensætte farver, male, lave smykker etc.

Psykoedukation: Læren om egen sygdom, symptomer, forebyggelse.

Individuelle samtaler: Behandlingsorienterede enesamtaler med  
kontaktperson eller terapeut.

Psykisk velvære: NADA-akupunktur/meditation

Værksted: Træ og metal værksted og mulighed for at deltage i 
forskellig rettet praktiske aktiviteter.

Samarbejdspartnere: Pårørende, læger, psykiatere, DP-Brørup,  
KFS-Esbjerg, Lokal psykiatri i Varde, Jobcenter, Kommunerne (sagsbehand-
lere), uddannelsessteder, idrætsforeninger, diverse praktiksteder, sociale 
caféer og væresteder

Aktivitets til
bud

Have: Egen have og køkkenhave, hvor der dyrkes økologiske grøntsager, hvor 
beboerne har mulighed for at være med til både at så og høste til de daglige 
måltider.

Dyr: Heste, hunde.

Mad: Der er mulighed for at deltage i madlavningen, være med til indkøb etc.

Nærmiljø: Bostedet vil bruge det omkringliggende nærmiljø alt afhængig af 
beboernes behov, formåen og interesse.

Weekenden: Bruges ofte til at ”bryde” hverdagens struktur og forudsigelig-
hed. Der planlægges nogle aktiviteter udenfor bostedet.


