Velkommen til Specialcenter Rabu,
Bøge Alle 1, 6760 Ribe

”Vores mission er udvikling for det enkelte barn og den

enkelte unge i et miljø præget af nærvær og tryghed, med
sigte på at styrke barnet og den unges egen opfattelse,
selvstændighed og ligeværdighed i fællesskaber„

KÆRE FORÆLDRE OG PÅRØRENDE
Dette informationsmateriale er udarbejdet med henblik på, at
I skal føle jer velkomne og velinformerede om, at jeres
barn/unge bor på Bøge Alle 1.
Vi anser jer forældre for at være de vigtigste personer i barnets liv.
Vi inddrager jeres viden og erfaring med jeres barn og vil gerne
være i stadig dialog med jer om barnets trivsel.
Vi tager udgangspunkt i, at I er en aktiv del af jeres barns liv
og hverdag i et gensidigt forpligtende samarbejde.
I har forældremyndigheden over jeres barn, indtil barnet fylder
18 år. Når jeres barn bor her, overtager vi forsørgelsespligten.
Det aftales med jeres barns koordinator, hvilken kontaktform I ønsker at have
med personalet udover det personlige møde, det kan være over telefonen,
e-mail eller gennem dagbogen i Sensum.
I kan altid kontakte os for at aftale tid til en samtale
omkring jeres barn.
Specialcenter Rabu er godkendt til bo-enhed for børn og unge
i alderen 0- 25 år. Det betyder, at jeres barn kan blive boende,
når det fylder 18 år, hvis voksen myndighed bevilliger det.
Jeres barn kan også flytte ind på Rabu efter det fyldte 18 år.
Der er et særligt afsnit sidst i informationsmaterialet, som er
gældende fra den unge fylder 18 år og bliver myndig.

TELEFON
I er altid velkomne til at ringe.

Bøge Alle 1 kan kontaktes på tlf. 7616 8222
Leder Christian Tranberg på tlf. 7616 8214 eller
mail cht@esbjergkommune.dk
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SENSUM - BOSTED
I kan ved at aftale det med jeres barns koordinator få adgang til Sensum,
som er Specialcentrets faglige kommunikationssystem.
Her kan I læse, hvad vi skriver om jeres barn, og I kan selv skrive
om barnet.
Dagtilbud og skoler kan med jeres tilladelse få læse/skrive adgang.

FYSISKE RAMMER OG JERES BARNS VÆRELSE
Bo-enhedens fysiske rammer er indrettet til de børn og unge, som bor her.
Med fælles opholds- og aktivitetsrum, køkken og lukket have med gode
udendørs aktivitetsmuligheder. Børnene deles som udgangspunkt to om et
badeværelse.
Vi forventer at I medvirker eller står for indretningen af jeres barns værelse
under hensyn til barnets behov og gældende arbejdsmiljøregler for personalet. Værelset er istandsat ved indflytningen, og vi stiller
seng, skab, bord, stol, gardiner og trådløs internet, samt tv abonnement” lille
pakke” til rådighed til alle under 18 år.

PÆDAGOGISK TILBUD
Med udgangspunkt i det enkelte barns individuelle mål, der
omfatter sundhedsforhold, skoleforhold og læring, fritidsforhold
og venskaber, udvikling og adfærd, familieforhold og familierelationer tilbydes:
•

Oplevelser tilpasset det enkelte barn/ den enkelte unge.

•

Fokus på kommunikative muligheder

•

At der arbejdes med muligheder for fysisk udvikling

•

Fokus på at udvikle øget selvstændighed

•

At fastholde og styrke relationer til familie, venner og pårørende

FYSIOTERAPI
Jeres barn modtager efter vurderet behov fysioterapi individuelt, såvel som
fysioterapi integreret i hverdagen. Behovet vurderes af Specialcentrets
fysioterapeuter under henvisning til politisk vedtagede serviceniveau omfattende individuel fysioterapeutisk behandling, tilpasning af hjælpemidler
og lejringer og ansøgninger om personlige hjælpemidler.

SPECIALCENTERET
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MEDARBEJDERE
Med henblik på at sikre et optimalt tilbud for jeres barn, arbejdes der i teams
omkring børnene. Hvert barn er tilknyttet en koordinator, som har ansvaret
for at sikre og koordinere helhedsindsatsen, således at alle barnets behov
tilgodeses, og der tages vare om alle forhold omkring barnet.
Medarbejderne på Bøge Alle 1 vil som udgangspunkt være repræsenteret ved flere forskellige faggrupper: pædagoger, fysioterapeuter,
pædagogiske assistenter, social og sundhedsassistenter og hjælpere, omsorgsmedhjælpere og servicepersonale. Der er udover de fastansatte medarbejdere tilknyttet et antal kontraktansatte og vikarer.
Bøge Alle 1 er uddannelsessted for pædagog- og pædagogisk
assistent studerende samt fysioterapeutstuderende.
På Bøge Alle 1 er der vågen nattevagt.

DAGLIGDAGEN
Jeres barn skal som udgangspunkt benytte sit dagtilbud, skole, beskæftigelse
eller uddannelsestilbud.
Dagligdagen er tilrettelagt ud fra jeres barns behov og ressourcer
Alle børn og unge har et dagtilbud fra mandag til fredag. Vi hjælper børnene
op om morgenen, spiser morgenmad med dem og sender dem afsted med
madpakke. Alt efter tilbud vil mødetiden variere lidt og hjemkomsttiden om
eftermiddagen vil også være lidt forskellig. Om eftermiddagen og aftenen
foregår de aktiviteter, som er planlagt for det enkelte barn og den varme
mad spises.

PERSONLIG HYGIEJNE
Børnene kommer som udgangspunkt i bad hver dag. Alt hvad jeres barn har
brug for til personlig hygiejne, sørger vi for. Vi sørger ligeledes for dyner og
puder, sengelinned og håndklæder.
Esbjerg Kommune har indkøbsaftaler, som vi skal benytte. Det betyder, at
vi som udgangspunkt skal anvende de ”mærker” af sæber m. m. som er
omfattet af aftalen.
Vi følger Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling for vask og tørring af per-
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sonligt tøj, hvilket betyder, at børnenes tøj skal kunne tåle vask ved 60 grader
og at blive tørret i tørretumbler. Tøjet vaskes fælles.

AKTIVITETER OG OPLEVELSER
Vi har forskellige aktiviteter og oplevelser i og udenfor bo-enheden, som jeres
barn kan blive tilbudt, det kan f. eks. være ridning, snoezelhus med svømning i bassin, busture, cykelture, indkøb, gå ture, sanserum, legeaktiviteter i
haven m. v. Aktiviteterne kan være en indsats i forhold til den udarbejdede
handleplan for barnet.
Indenfor den økonomiske ramme for Bøge Alle 1 beslutter teamet, hvilke
aktiviteter der forgår for børnene. Udgiften hertil betales af Bøge Alle 1. Det
kan f. eks. være entreer, kontingenter, fælles ture.
Aktiviteter herudover betales af børnenes lommepenge.

TRADITIONER
Jeres barns fødselsdag fejres efter aftale med jer og/eller med fælles
fødselsdagsbord på bo-enheden, og vi fejrer alle traditionelle
danske højtider.
Vi har faste arrangementer, som I bliver inviteret til. Sommerfesten for alle
bo-enheder på Specialcenter Rabu i juni og julearrangement i december.

BEFORDRING
Rabu har egne specialbusser.
Vi yder befordring til de af bo-enheden planlagte aktiviteter samt
til læge/tandlæge og ambulante kontroller.

KOST
Med udgangspunkt i Esbjerg Kommunes kostpolitik og Specialcentrets lokale kostpolitik tilbyder vi en sund og varieret kost ud fra kostkompasset og de 8 kostråd. Specialkost og sondemad gives, hvis den er ordineret
af diætist eller læge.
Hvis jeres barn er på hjemmebesøg udover 3 fulde døgn, kan der efter
anmodning udbetales kostpenge til jer.
SPECIALCENTERET
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MEDICIN
Personalet er oplært i medicinhåndtering. Der gives alene
lægeordineret medicin. Jeres barn skal under hjemmebesøg
have sin lægeordinerede medicin.

BESØG/HJEMMEBESØG
I er altid velkomne til at besøge jeres barn. Dette gælder også søskende og
andre pårørende.
Det aftales, når jeres barn flytter ind og løbende, hvor hyppigt og hvor længe
jeres barn skal hjem på besøg hos jer.
Ved besøg på bo-enheden har I som udgangspunkt ansvaret for jeres barn
under besøget. Vi yder gerne støtte til samværet, hvis I ønsker det. Det
aftales, om besøget foregår på barnets værelse eller i fællesrummet under
hensyn til de øvrige børn. Vi giver gerne en kop kaffe/te, men anden forplejning under besøget må I selv sørge for.
Vi har hyggelige lokaler på Bøge Alle 11 og et ”hvidt” sanserum på Bøge
Alle 5, som gerne må benyttes. Vi bor i et naturskønt område med sansesti,
legepladser, dyr og udkikspost ved åen.
Vi har en lukket gårdhave, man gerne må benytte samt specialcykler og også
en specialcykel, som gør det muligt at cykle en tur med sit barn, mens barnet
sidder i sin kørestol.
Af hensyn til planlægning og ressourceforbrug vil det være godt for jeres
barn og os, at vi i så god tid som muligt får besked om besøg, hjemmebesøg
og ferier.

Det kan aftales om personalet pakker tasken til hjemmebesøg eller ferie efter
udarbejdet liste, eller I selv ønsker at gøre det.
Vi beder jer overholde aftalte tidspunkter for hente/ bringe af
hensyn til jeres barn og den øvrige planlægning.

LÆGE, SYGEHUS OG TANDLÆGE M.V.
Vi ønsker et gensidigt forpligtende samarbejde om varetagelsen
af læge/tandlæge besøg og ambulante kontroller for jeres barn.
Praksis aftales med jeres barns koordinator.
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TAXAORDNING
Har jeres barn en taxaordning i forbindelse med hjemmebesøg, er det som
udgangspunkt jer som forældre, der bestiller taxaen, og i god tid giver os
besked om afhentnings/ bringe tidspunkt. Det er jer, som skal ansøge om
bevilling, samt evt. fornyelse af bevilling hos barnets rådgiver.

LOMMEPENGE
Når jeres barn bor på Rabu, modtager det lommepenge med udbetaling én
gang månedligt.
Lommepengenes størrelse er cirkulærebestemt og beregnet til, at barnet har
penge til eget forbrug og underholdning.
Pengene kan efter aftale administreres af jer forældre eller af barnets
koordinator. I kan altid gå i dialog med koordinatoren om særlige ønsker til,
hvordan barnet bruger sine penge. Lommepenge dækker f. eks. sodavand, is
m. m. ved arrangementer, ferier, aktiviteter, byture m. m.
Lommepenge kan bruges til cd, dvd, personlige ”dufte”, blade/bøger,
legetøj, souvenirs, pynteting, gaver, is, sodavand, slik, biografbilletter m. m.
I er altid velkomne til at se lommepengeregnskabet for jeres barn.

BEKLÆDNING
Ved indflytning skal jeres barn medbringe en tilstrækkelig garderobe, og alt
tøj skal være mærket med navn.
Jeres barn får udbetalt et beløb til beklædning to gange årligt. Det er koordinatorens ansvar, at beløbet, som er cirkulærebestemt, strækker, så der er råd
til alt, hvad barnet har behov for i løbet af et år.
I må gerne efter aftale varetage indkøbene samt sørge for mærkning af det
indkøbte tøj, eller I kan i samarbejde med koordinator have indflydelse på,
hvad der bliver købt.

FORSIKRINGER
Der er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, samt ansvarsforsikring
for børnene.
SPECIALCENTERET
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Ansvarsforsikringen omhandler skader, der sker på andres ting
og/eller person.
Den kollektive ulykkesforsikring omhandler tandskader samt
skader på barnet, som sker ved et ulykkestilfælde.
Esbjerg kommune har ikke tegnet løsøreforsikring på barnet
eller den unges ejendele.

FORÆLDRERÅD
På Rabu har vi et fælles forældreråd. Forældrerådets formål er at repræsentere børns, unges og forældres interesser og medvirke til en løbende dialog
om hverdagen på Rabu. Forældrerepræsentanter til forældrerådet vælges af
og blandt de forældre, som har børn/ unge indskrevet på Rabu på valgtidspunktet.

STØTTEFORENING
Der er oprettet en Støtteforening for Rabu, hvis formål er at støtte og udvikle
de fysiske rammer, udendørsarealerne samt aktiviteter ude som inde ved
samtlige bo-enheder på Rabu. Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmer af støtteforeningen. I
kan give jeres støtte gennem indmeldelse i Støtteforeningen.
I bliver medlemmer ved at indbetale et årligt kontingent på
100 kr via mobilpay på 23426 eller netbank til reg, nr. 5951
konto nr. 1067247. husk at angive navn og adresse samt
gerne mailadresse.

TVÆRSMYNDIGHEDSMØDER
Familierådgivningen inviterer til et opfølgningsmøde 3 mdr. efter jeres barn
er flyttet ind og derefter 2 årlige møder omkring jeres barn. Deltagerkredsen
er som udgangspunkt rådgiver, forældre, dagtilbud/skole, bo-enhed og evt.
øvrige relevante personer. På mødet fastsættes de overordnede mål for jeres
barns udvikling i samarbejde med jer. Vi udarbejder derefter i samarbejde
med jer en indsatsplan for jeres barn ud fra de overordnede mål.
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INDLÆGGELSE PÅ SYGEHUS
Efter aftale med jer kan vi ledsage barnet til sygehuset og sørge for en
grundig information til sygehuspersonalet om de særlige forhold, der er
omkring barnet såsom kommunikation spise og sovemønster m.v. Desuden
kommer medarbejderne på besøg på sygehuset. Besøgene aftales og koordineres med forældre og evt. andre, der kommer på besøg hos barnet.
Ved udskrivning kan en medarbejder efter aftale deltage i
udskrivningsmøde og følger barnet hjem om nødvendigt.
Der er åben rådgivning på Bøge Alle 1 hele døgnet for sygehus
personalet. Der er altid løbende kontakt til og fra sygehuset.

SAMARBEJDE ANDRE
Vi samarbejder med børnenes dagtilbud, skole, beskæftigelse eller uddannelsestilbud gennem kontaktbog, Sensum, tlf. og møder.
Ligeledes har vi et samarbejde med barnets rådgiver og andre
specialfaglige personer, som er tilknyttet barnet. Det kan f. eks.
være læge, sygeplejerske og bandagist.

NÅR JERES BARN ER OVER 18 ÅR
I juridisk forstand bliver jeres barn myndig ved det 18. år. Der kan
iværksættes forskellige former for værgemål f. eks. personlig eller økonomiske anliggende.
Vores unge kan søge om bevilling af førtidspension. Hvis den unge ikke selv
kan tage vare på egne interesser, skal vi yde hjælp uanset om der foreligger
samtykke fra den unge.

DET AFTALES HVEM:
•

Hvem der varetager eller yder støtte til den unges administration
af pension og evt. andre økonomiske midler.

•

Betaling af husleje, el, varme, kost, kostlønandele, rengøring,
transport, badepakke og antenneforening beregnes. Hvilken
”tvpakke” aftales individuelt.

SPECIALCENTERET
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Der fratrækkes i betaling for kost og kostlønandele, de dage
den unge ikke er på bo-enheden.
Den unge står fuldt ud for møblering af eget værelse. Bo-enheden stiller
hjælpemidler, som betragtes som basisinventar samt trådløst internet til
rådighed.

UDOVER DET SKAL DEN UNGE SELV BETALE F. EKS.:
•

Licens

•

Sondemad, her kan søges tilskud efter Serviceloven

•

Frisør

•

Tandlæge, der skal altid undersøges om den unge er
omfattet af kommunaltandplejen

•

Briller, undersøg om der kan gives tilskud

•

Medicin, der skal søges medicinkort/helbredstillæg

•

Fritidsaktiviteter, der ikke er et led i forebyggelse
eller behandling

•

Fysioterapi, der kan søges vederlagsfri fysioterapi

•

Fornøjelser, aktiviteter og personlige fornødenheder

•

Forsikringer

•

M.v.

MØDER:
Den unges socialrådgiver fra voksen myndighed udarbejder handleplan
med overordnede mål i samarbejde med den unge og den unges bo-enhed.
Myndighed inviterer den unge, den unges koordinator og evt. andre til møde
efter behov ca. en gang årligt.

SENSUM:
Den unge, eller den unges personlige værge/koordinator på den unges
vegne, skal give skriftlig samtykke, for at forældre, skole og dagtilbud kan få
adgang til kommunikationssystemet Sensum.
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“Vores vision er

fællesskab for alle”

SPECIALCENTERET
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SPECIALCENTRET
Bøge Alle 4a
6760 Ribe
tlf. 76 16 82 10

www.specialcentret.esbjergkommune.dk

