VÆKST
HUSET
Kompetence- og
aktivitetscenter

Værksted Væksthuset
Værksted Væksthuset er et beskæftigelses- og
uddannelsestilbud, der tilbyder meningsfulde
opgaver - men vi er langt mere end kun arbejde
og opgaver.
Hos os modtager borgere og elever målrettet
personlig vejledning og opfølgning i forhold til
individuelle udviklingsplaner.
Pædagogisk tilgang
•
•
•

At møde eleven/borgeren i det, der giver
mening og motiverer
TEACCH som handler om struktur, forudsigelighed, visualisering og genkendelighed
Neuropædagogik

Dagligdagen
For at den enkelte borger kan udvikle sig mest muligt
og komme tættere på at mestre eget liv tilbyder vi en
hverdag, der i meget stor udstrækning indeholder tryghed, overskuelighed, skærmning og individuelle hensyn.
Værkstedets opgaver tager udgangspunkt i og bliver
tilrettelagt efter hvad der motiverer og giver mening
for den enkelte.
Eksempler på opgaver i værkstedet:
•
•

Delproduktion af smykker for Gade & Juul,
herunder varemodtagelse, fakturering og levering
Salmebogs reparation, herunder varemodtagelse,
fakturering og afsendelse

•
•
•
•
•

Møbelreparation, herunder afhentning hos
kunde, opgaveaftale, fakturering samt aflevering
Havearbejde og vedligeholdelse hos
Nøddehuset og Væksthuset
Computerværksted i samarbejde med Itafdelingen i Ældre- og handicapforvaltningen
Vejledningsforløb på Fremtidens Plejehjem om
brug af trivselsskærme
Billedbehandling og grafisk produktion til
interne og eksterne kunder

Alle borgere og elever tilbydes interne eller eksterne
praktikker. I forbindelse med STU tilbydes undervisning i folkeskolens pensum.
Placering og faciliteter
Værksted Væksthuset ligger på Røllikevej i
Vodskovi et område med erhvervsbebyggelse - kun

5 minutters gang fra bussen og tæt på butikkerne i
Vodskov.
Huset er indrettet med blandt andet værksteder,
arbejdsrum og it-faciliteter, hvor arbejdsopgaverne
bliver udført. Derudover er der frokoststue og undervisningslokale i forbindelse med STU.
Lovområde
SEL§103, LAB §32 samt STU, LBK nr 1031.
Væksthuset i sammenhæng
Væksthuset består samlet af tre afdelinger - de to
andre ligger på Viren 15, 9310 Vodskov og er henholdsvis dagtilbud og Særlig Tilrettelagt Undervisning (STU). Væksthuset er en del af Fagcenter for
Autisme og ADHD i Ældre- og Handicapforvalningen,
Aalborg Kommune.

Kontakt os
Røllikevej 15
9310 Vodskov
Leder, Peter Havsager
Christensen
T. 25 19 70 22
M. phc-aeh@aalborg.dk

