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LAKS Handleplan 

 Aktionslæringsgruppen – Handleplan 

Enhed, kontaktperson i ALG Kennet Petersen, værestederne mødestedet og skuret 

Beskriv formålet med ALGs handleplan 

og udfordring 

For værestederne er det ofte et dilemma på den ene side at tilbyde et rum hvor den enkelte kan være på egne betingelser, og samtidig tilbyde mulighed for personlig udvikling, samt 

mulighed for deltagelse i selvvalgte aktiviteter i samfundet. Det er således en udfordring i det pædagogiske arbejde på et værested at forene det sociale rum, hvor man kan være 

tilstede på egen betingelser med et pædagogisk arbejde med udvikling og samfundsmæssig deltagelse. 

Formål: Med henblik på at lette brugernes mulighed for at deltage i lokalsamfundets aktiviteter, samt deres brug af de offentlige tilbud som Gladsaxe Kommune og andre aktører 
tilbyder blev det besluttet at arbejde ud fra et koncept om at etablere åbne døre i værestederne.  
 
Det vil sige at værestederne foruden deres kernefunktion etablerer samarbejde med en række samarbejdspartnere om at levere tilbud i værestedet inden og uden for åbningstiden.  
Formålet med de åbne døre er at skabe en række tilbud som borgeren kan til vælge i arbejde med egen udviklingsproces. Der kan således være tale om mange forskellige typer af åbne 
døre som f.eks. kan indeholde behandlings-, samværs, kulturelle, eller støttetilbud alt sammen med det formål at styrke den enkeltes borgers kompetencer, personlige mestring og 
integration i selvvalgte tilbud og sociale rum. 
De skal fungere som indgange til det enkelte tilbud og skabe mulighed for at brugeren over tid kan benytte tilbuddet uden brug af værestedet som støttende ramme, men i stedet 

bruge tilbuddet på lige fod med andre borgere. 

 

Beskriv målgruppen 

Værestederne er for borgere med psykiske og sociale problemer. Disse borgere befinder sig ofte i en marginaliseret position fra samfundet, hvis de da ikke er decideret ekskluderet fra 
samfundsmæssig deltagelse.  
 
Kendetegnet for disse borgers kontakt til andre aktører i samfundet er præget af en psykosocial sårbarhed der gør det vanskeligt at binde an til andre tilbud der henvender sig til 
resten af befolkningen, på grund af eksempelvis angst, mindreværd eller dysfunktionel adfærd. For denne gruppe borgere er ensomhed og isolation ofte selvstændige problematikker 
og for mange er værestederne det eneste tilbud om kontakt og samvær med andre de har eller benytter sig af. 
 

Antal afholdte møder i 

aktionslæringsgruppe 

Tid brugt i alt 

 

Antal borgere berørt af indsatsen/der har 

gennemført forløb i forbindelse med 

projektet 
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Mål/Effekt Delmål Aktivitet(er) 

Mål 1: At etablere en række åbne tilbud i 

samarbejde med div. samarbejdsparter, i 

form af kommunale udbydere, foreninger 

og frivillige organisationer, om leveringen 

af tilbud i værestederne F.eks. 

Rusmiddelcenteret, 

Forebyggelsescenteret, skakklub, AA, NA 

mm. Hertil kommer værestedernes egne 

tilbud om aktiviteter, i form af råd, støtte 

og vejledning, som ligger i forlængelse af 

værestedernes primær funktion som et 

kravfrit sted at være/opholde sig. 

Delmål 1: Værestedsfunktionen: Her er opgaven, at skabe et kravfrit miljø, hvor man kan komme som man 

er. Her er fokus på at dække helt basale og primære sociale behov, som f.eks. billig mad, samvær og omsorg. 

 

Indikator:  

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig:  

 

Metode for måling af indikator:  Ansvarlig:  

Delmål 2: Værestedet tilbyder meningsfulde aktiviteter, der har brugernes interesse. Her er tale om et bredt 

udvalg af aktiviteter inden for områderne sport, kultur og fritid. Alle aktiviteterne har til formål at skabe 

netværk og socialt samvær og understøtte værestedsfunktionen uden at kolliderer med den.     

  

Indikator:   

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig: 

Metode for måling af indikator:  Ansvarlig:  

Delmål 3: Værestedet tilbyder rum for støtte og udvikling. I dette rum kan borgeren med eller uden støtte 

udvikle sig i eget tempo og egen retning. Værestedet understøtter borgeren der hvor borgeren måtte ønske 

det, f.eks. personligt, socialt, mentalt, sundheds-, eller arbejdsmæssigt. Det er igen vigtigt at dette 

udviklingsrum understøtter og ikke kolliderer med værestedsfunktionen eller aktivitetstilbuddet. 

 

Indikator:  Ansvarlig:  
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Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:_______________ 

Metode for måling af indikator:  Ansvarlig: 

Mål 2:  Delmål 1:   

 Indikator:  

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig:  

 

 Metode for måling af indikator:  Ansvarlig:  

 Delmål 2:   

 Indikator:   

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig: 

 Metode for måling af indikator:  Ansvarlig:  

 Delmål 3:  

 Indikator:  

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:_______________ 

Ansvarlig:  

 Metode for måling af indikator:  Ansvarlig: 


