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lindeVangen
31 pladser, heraf 5 eksternt

Bostøtten
Efterværnstilbud

 Udsigten Akutboliger for unge
 Bofællesskab med 4 pladser 8 pladser

herbergerne på frederiksberg
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lærkehøj 
26 plAdsEr

 Akutboliger Natvarmestuen Carpe diem Hjemløsning
 6 pladser 13 pladser  Tilbud til  Aktivitetstilbud
     natvarmestuebrugere 



6 indledning

Herberget Lindevangen og herberget Lærkehøj hører under den selvejende 

institution ”Lindevangen”. Herbergerne drives efter Servicelovens § 110. De 

udgør en del af Frederiksberg Kommunes tilbud til hjemløse. Herberget Lin-

devangen har eksisteret siden 1970 og i 2002 blev herberget Lærkehøj bygget 

ved siden af  Lindevangen. Der er udfærdiget 2 driftsoverenskomster mellem 

Frederiksberg Kommune og den selvejende institution Lindevangen. Begge 

boformer er tilknyttet KFUKs Sociale Arbejde, der ligeledes ejer bygningerne. 

Mellem Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune og forstanderen for Lin-

devangen og Lærkehøj er der indgået en fokusaftale for 2013-2015. 

Herberget, 31 pladser – heraf 5 placeret eksternt. 

Bofællesskabet Udsigten, 4 pladser (Servicelovens § 107).

Akutboliger for Unge i alderen 18-25 år, 8 pladser.

Bostøtten – et efterværnstilbud, der støtter borgere i egen bolig.

Herberget, 26 pladser.

Natvarmestuen, 13 pladser.

Akutboliger, 6 pladser.

Carpe Diem – et tilbud til natvarmestuebrugere.

Hjemløsning – et aktivitetstilbud til hjemløse. Det samlede tilbud drives efter   

Servicelovens § 110. Opstart d. 1. juni 2014.

Den selvejende institution Lindevangens overordnede mål er, i samarbejde med 

andre aktører, at løse Frederiksberg Kommunes hjemløseproblem. Dette gøres 

bl.a. ved at give midlertidigt ophold til hjemløse, heriblandt mennesker med mis-

brug og/eller psykiske lidelser.

Lindevangen og Lærkehøj har fælles bestyrelse, fælles forstander, 2 daglige 

ledere, et fælles MED-udvalg og begge boformer har et beboerråd.

Forstander: Søren Romar

Daglig leder Lærkehøj: Mikael Christiansen

Daglig leder Lindevangen: Annette Mainz

lindeVangen

lærkehøj

oVerordnet
målsætning

organisation
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Den selvejende institution Lindevangen ledes af en bestyrelse, som afholder 

minimum 4 møder om året.

Bestyrelsens sammensætning pr. 01.06.14:

Formand: Kirsten Lund Larsen

Næstformand: Ellen Merete Dige

Menigt bestyrelsesmedlem Karin Garde

Menigt bestyrelsesmedlem: Cecilie Vestergaard Raaberg

Medarbejderrepræsentant Lærkehøj: Birgitte Falck-Jensen

Medarbejderrepræsentant Lindevangen: Charlotte Hansen

Endvidere deltager forstander og de 2 daglige ledere i bestyrelsesmøderne.

Lindevangens målgruppe er mennesker (både enlige og børnefamilier) som 

dels ikke har noget sted at bo og dels har en række sociale udfordringer, som de 

ønsker støtte til at ændre på.

Lærkehøjs målgruppe er mænd og kvinder som er hjemløse eller funktionelt 

hjemløse med misbrugsproblemer og/eller psykiatriske problemstillinger. Der er 

tale om mennesker, som i tilknytning til ovenstående også har store sociale og 

sundhedsmæssige udfordringer.

Lindevangen og Lærkehøj har i alt 70 § 110 pladser. Begge har haft en belæg-

ningsprocent meget tæt på 100 og har samlet set haft mere end 25.000 over-

natninger i 2013. Dette betyder, at vi afviser mange borgere og er nødt til at 

henvise dem til andre § 110 boformer. Det er et stort problem, da de øvrige 

boformer i hovedstadsregionen også ofte er fyldt op.

Der har samlet set været 202 indskrivninger i 2013.

bestyrelse

belægning

målgruppebeskriVelse
 lindeVangen

målgruppebeskriVelse
 lærkehøj
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belægningsstatistik
 samlet for lindeVangen

og lærkehøj

2011 
  98,12 %

2012 

  98,41 %

2013 
  97,55 %

Der er stor søgning på Lærkehøjs Natvarmestue, der i 2013 har haft over 19 

besøg i døgnet. Her er man også nødt til at afvise mange pga. pladsmangel.

Med jævne mellemrum får Lindevangen og Lærkehøj henvist borgere med svære 

psykiatriske problemstillinger, som ikke er ordentligt udredt og hvor en plan for 

medicinering/behandling er så mangelfuld, at de reelt kan udgøre en risiko for 

personalet og andre beboere.  Det er et dilemma vi altid har haft meget fokus 

på og som er blevet yderligere aktualiseret gennem den tragiske hændelse, der 

fandt sted på forsorgshjemmet Saxenhøj, hvor 2 medarbejdere blev dræbt. 

Der er i Frederiksberg Kommune stor mangel på boliger og ikke mindst boliger 

med en husleje der kan betales af personer på overførselsindkomst. Derfor ydes 

der på begge herberger massiv støtte til boligsøgning. Dette gøres bl.a. ved at 

medarbejderne yder teknisk support ift. boligportaler på internettet, er behjæl-

pelige med telefonopkald samt motiverer beboerne til at skrive sig op i mindst 

et realistisk boligselskab. Med realistisk menes, at beboeren skal have mulighed 

for at betale den krævede husleje samt at ventelisten ikke er længere, end at en 

bolig vil blive tilbudt inden for en overskuelig fremtid. Dette betyder, at det mest 

realistiske er, at man søger bolig langt udenfor hovedstadsområdet.

manglende 
egnede boliger

SBH – Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse – er 
gået i dialog med Ankestyrelsen og Socialministeriet 
for at få etableret et nationalt registreringssystem, så 
man kan få et overblik over hvor mange afvisninger der 
er på landsplan, da der er stor usikkerhed på antallet.



9

bortVisninger

fødeVarebanken

lærkehøj

Herberget Lærkehøj varetager opgaven med at give tilbud til den del af målgrup-

pen af hjemløse eller funktionelt hjemløse, der har misbrugsproblemer og/eller 

psykiatriske problemstillinger. Oveni har målgruppen store sociale og sundheds-

mæssige udfordringer. Målgruppen har meget forskellige udfordringer og Lærke-

høj ændrer ofte organisering og arbejdsgange for at rumme målgruppen og blive 

bedre til at varetage opgaven.

Af nye tiltag på Lærkehøj kan nævnes, at der er blevet oprettet et pædagogkontor 

på første sal. Dette er der flere årsager til. Kontoret kan tage en del af presset fra 

receptionen i stueetagen og fungere som fast arbejdsstation for medarbejderne, 

der samtidig er mere synlige for beboerne på etagen. Det giver anledning til mere 

private samtaler, da der er mulighed for at tale uforstyrret bag en lukket dør. 

Lærkehøjs målgruppe er ofte meget belastet og det giver udfordringer i forhold til 

vold, trusler, tyveri, handel med stoffer eller andre grove overtrædelser af husreg-

lerne. I de tilfælde kan en af konsekvenserne blive en bortvisning af beboeren eller 

brugeren. En bortvisning vil som udgangspunkt altid være tidsbestemt.

Diskussionen i personalegruppen omkring bortvisninger af beboere, samt læng-

den af bortvisningen, er fortsat en stor og vigtig faglig debat. Der er mange argu-

menter for og imod brugen af bortvisninger og der er i personalegruppen derfor 

ikke konsensus ift. både mængden og længden af bortvisninger. Det er samtidig 

en debat, der ikke kun udfordrer det fælles værdisæt, men også den enkelte med-

arbejders værdier, da der blandt personalet er forskellige måder at tilgå bortvis-

ninger og deres længde på. I de tilfælde hvor en bortvisning skønnes nødvendig, 

vil der blive taget en individuel og konkret vurdering ift. længden af bortvisningen. 

Målet i sidste ende vil dog altid være, at der kun gives få og korte bortvisninger. 

Personalet har stadig mulighed for at mødes med den bortviste beboer, dog uden 

for matriklen, og derved fastholde relationen og kontakten til beboeren og fort-

sætte det igangværende samarbejde 

Lærkehøj har indledt et samarbejde med Fødevarebanken. Ud over at beboerne 

på Lærkehøj og i Natvarmestuen kan have glæde af dette, er det også en mulig-

hed for tidligere beboere samt beboere i akutboligerne at få udleveret gratis, sund 

og nærende mad.
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sundhed Flere af Lærkehøjs beboere, og målgruppen generelt, har en del sundhedspro-

blemer grundet et hårdt liv på gaden med længerevarende misbrug og/eller 

psykiske lidelser. Derfor har Lærkehøj også fokus på den sundhedsfaglige del af 

hjemløseproblematikken.

Lærkehøj har fastansat en sygeplejerske med fokus på sundhedsfremme og 

forebyggelse blandt beboerne. Dette stemmer fint i tråd med regeringens mål-

sætninger for de mest udsatte frem mod 2020, der bl.a. indeholder et mål om 

at styrke indsatsen for at reducere ulighed på sundhedsområdet. Udover at yde 
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faste sundheds- og
 motionstiltag 

på lærkehøj

bistand ved akut opståede sundhedsproblemer – både blandt beboere på Lær-

kehøj, i akutboligerne og i mindre grad Lindevangen – fungerer sygeplejersken 

ligeledes som brobygger mellem beboerne og det etablerede sundhedssystem, 

hvorved beboerne støttes i at gøre brug af de sundhedstilbud, der forefindes i 

kommunen. 

Ved indflytning tilbydes alle beboere på Lærkehøj en sundhedssamtale med 

vores sygeplejerske. Sygeplejersken følger op på indlæggelser og tilbyder følge-

skab ved møder beboeren har hos eksempelvis egen praktiserende læge, syge-

huset, rådgivningscenteret mm. En stor udfordring ligger i at få beboerne til at 

handle på de sundhedsproblemer de har, samt støtte beboerne i at opnå tillid til 

det etablerede sundhedssystem.  

Tuberkulose er et stigende problem blandt hjemløse og derfor arbejder Lærke-

høj målrettet på at være med til at øge indsatsen ift. smittesporing. Dette gøres 

bl.a. ved, at der ved sundhedssamtalen tilbydes en tuberkulosetest.

I 2013 i uge 37 blev der fra Frederiksberg Kommunes side sat fokus på sundhed. 

I den anledning blev der afholdt en sundhedsdag på Lærkehøj, hvor sundheds-

fagligt personale fra flere fagområder stod til rådighed for beboerne – bl.a. en 

fodterapeut, fysioterapeut, massør o.a. Beboere og brugere gav efterfølgende 

udtryk for glæde og tilfredshed med dagen.

Af faste sundhedstilbud på Lærkehøj kan nævnes træningsrummet i kælderen, 

deltagelse i Ombold samt fast besøg af en fysioterapeut en gang om ugen. Det, 

at fysioterapeuten kommer ud på Lærkehøj, gør, at beboerne føler sig imøde-

kommet og derved har lettere ved at gøre brug af denne service. En stor og vig-

tig udfordring i hele arbejdet omkring sundhed er, at gøre beboere og brugere 

trygge ved og i stand til at acceptere og bruge det etablerede sundhedssystem. 

Et system, der som oftest ikke er gearet til personer med ringe social kompe-

tence, selvværd og tålmodighed.

Der er i april 2014 opstartet et samarbejde med Sundhedshuset omkring et 

motionstilbud for Lærkehøjs beboere, hvor motion vil blive brugt som et pæda-

gogisk redskab. Dette tiltag har taget form på baggrund af Projekt Sundheds-

fremme og Forebyggelse til Socialt Udsatte. Motionsprojektet går ud på, at 

en pædagog fra Lærkehøj en gang om ugen, i samarbejde med interesserede 

beboere, planlægger en fysisk aktivitet. Aktiviteten kan enten foregå udendørs 
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på offentlige arealer eller i salen på Frederiksberg Ungdomsskole. Det er en 

fordel for beboerne at aktiviteten udspringer fra Lærkehøj, da det for denne 

målgruppe vil være svært at deltage i aktiviteter i sportsklubber mm. grundet 

årsager som social angst, sygdom, misbrug og ringe sociale kompetencer. 

Projektet løber i 2 måneder og slutter ultimo juni 2014. Efterfølgende evalueres 

projektet, hvorefter der bliver taget stilling til, om Lærkehøj i fremtiden vil priori-

tere at have et fast eksternt motionstilbud til beboerne.

Lærkehøj har tidligere søgt og modtaget SATS-puljemidler til at udvide antallet 

af sovepladser i Natvarmestuen i vinterhalvåret – de såkaldte nødovernatnings-

pladser.

Men i år valgte Lærkehøj, at man ikke ville etablere nødovernatningspladser i 

vinteren 2013/2014.  Baggrunden for beslutningen var en evaluering af tidligere 

års tilbud, hvor man oplevede, at op til 30 personer overnattede. Natvarmestuen 

er fysisk kun er indrettet til 13 sovepladser. 

Natvarmestuen havde desværre to dødsfald i starten af 2013 hvilket gjorde et 

stort indtryk på både beboere, brugere og personale.

ingen ”nød-
oVernatningspladser” 

i Vinteren 2013/2014



lindeVangen

Herberget Lindevangen oplever fortsat stor diversitet i beboersammensætnin-

gen hvad angår alder, køn, nationalitet, sprog, kultur samt sociale, fysiske og 

psykiske problemstillinger. 

De områder, der siden sidste virksomhedsplan har fyldt mest på Lindevangen, 

har været den fortsatte mangel på egnede boliger på Frederiksberg, en vok-

sende gruppe af beboere med somalisk baggrund, børnefamilierne samt opkva-

lificering af medarbejdere. 

Lindevangen har i en del år haft mange beboere med somalisk baggrund – sær-

ligt enlige mænd uden uddannelse og med både fysiske og psykiske problem-

stillinger. Lindevangen erfarer jævnligt, at en af grundene til at specielt denne 

gruppe opsøger herberget er, at der i somaliske kredse florerer en del myter 

omkring Lindevangen. Det kan være rygter om, at der er stor mulighed for at få 

et værelse samt efterfølgende at få anvist en bolig via kommunen. 

Denne gruppe med somalisk baggrund kommer med nogle særlige udfor-

dringer. Ud over de mere åbenlyse, som kulturelle forskelle og sproglige udfor-

dringer, har gruppen svært ved at forstå og respektere de regler og rammer, der 

er på Lindevangen samt i systemet i det hele taget. Personalet bruger mange 

ressourcer på gentagne gange at forklare og diskutere de samme temaer, såsom 

at man selv skal være aktivt boligsøgende, at man skal være indstillet på, at en 

kommende bolig ikke ligger på Frederiksberg, at man ikke ”bare får anvist” en 

bolig af kommunen, at man skal indgå i et samarbejde med Lindevangen og at 

samtaler skal overholdes. 
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beboere med 
somalisk baggrund

fødeland
danskere 

  43 borgere født udenfor danmark, heraf

19 somaliere

         5 grønlændere

         7 europæere

 12 andre lande udenfor Europa

36
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børnefamilierne

opkValificering 
af medarbejdere

For at forstå denne gruppe bedre og derved fremme samarbejdet, er der fra 

Lindevangens side taget en del tiltag. Der har bl.a. været afholdt en temadag, 

hvor en somalisk født psykiater deltog, for at belyse særlige opmærksomheds-

punkter ift. personer med somalisk baggrund. Der har ligeledes været afholdt 

temadag med fokus på post traumatisk stresssyndrom (PTSD).

Der har altid boet børnefamilier på Lindevangen, men vi har på det seneste 

oplevet flere udfordringer med dysfunktionelle børnefamilier. For at støtte disse 

familier bedst muligt har Lindevangen bl.a. styrket samarbejdet med Danner-

huset samt Børne- og Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune. Ydermere 

er personalet blevet opkvalificeret ift. arbejdet med børnefamilier. Samtidig 

arbejder vi med en mere metodisk tilgang i arbejdet med børnefamilier bl.a. 

ved hjælp af metoden Signs of Safety. Denne metode tager udgangspunkt i at 

få skabt en god samarbejdsrelation mellem forældre og de professionelle. Dette 

gøres bl.a. ved at benytte en særlig spørgeteknik for at finde frem til de gode/

trygge situationer, der forekommer i familiens liv. Formålet er, at sætte fokus 

på det der virker i familiens liv. Det er dog stadig en vigtig del af metoden ikke 

at minimere alvoren i vanskelighederne for familien, samt at sikre at forældrene 

forstår de professionelles bekymring og tager ansvar for løsningen af vanskelig-

hederne.

I 2013 boede der i løbet af året 16 forskellige familier med i alt 24 børn på 

Linde vangen.

Medarbejderne på Lindevangen er blevet opkvalificeret igennem kurser og 

temadage. Bl.a. har alle medarbejdere deltaget i et to dages kursus vedrørende 

kommunikation og samarbejde. Af andre kurser kan nævnes kurser omhand-

lende Signs of Safety, sundhed, kognitiv misbrugsbehandling, senfølger efter 

seksuelle overgreb, kognitiv psykiatri og metode, psykiatrisk førstehjælp samt 

personlighedsforstyrrelser. Denne opkvalificering af medarbejdere inden for 

relevante områder vil fortsætte fremadrettet.
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akutboliger og 
akutboliger for unge

fra strategi til drift

Hjemløsestrategien blev afsluttet i august 2013, Frederiksberg Kommunes hjem-

løseplan er implementeret og tiltagene er nu kommet i drift. 

Det betyder konkret, at 4 indsatser under hjemløseplanen er gjort permanente. 

Det handler om Akutboliger, Akutboliger for Unge, bofællesskabet Udsigten og 

Carpe Diem.

Lindevangen råder over 8 Akutboliger for Unge og Lærkehøj over 6 Akutboliger 

– alle beliggende i Frederiksberg Kommune. Boligerne drives efter Serviceloven  

§ 110.

Akutboligerne er små et-værelses lejligheder, hvor hjemløse borgere kan bo 

midlertidigt. Borgeren vil gennem hele forløbet modtage den nødvendige 

fleksible bostøtte af en case manager via ICM metoden. Antallet af støttetimer 

kan variere fra 2 timer til 15 timer om ugen. Ved indskrivningen udarbejdes en 

opholdsplan, der tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. 

Begge tilbud har eksisteret i ca. 4 år og har været en stor succes. Siden opstar-

ten i 2010 har 90 borgere været igennem et forløb i enten en Akutbolig eller en 

Akutbolig for Unge. Alle boligerne er et alternativ til Lindevangens og Lærkehøjs 

almindelige herbergspladser. Det er vigtigt at nævne, at borgerne oplever det 

som positivt at have hvad der minder om egen bolig med mere selvbestem-

melse og fleksibel boligstøtte, end de ville have ved en herbergsplads på Lin-

devangen eller Lærkehøj. Særligt de unge har haft gavn af at have, hvad der 

føles som eget hjem fremfor en institutionsplads og nævner, at de oplever en 

følelse af frihed. Dette har haft en afgørende gavnlig effekt i samarbejdet og 

relationen mellem den unge og case manageren. 

Indholdet i begge tilbud tager udgangspunkt i Housing First princippet, hvor 

borgeren flytter direkte ud i en bolig og får den nødvendige bostøtte. I hoved-

stadsområdet er det ikke muligt at skaffe permanente lejeboliger til denne 

målgruppe, men det er lykkedes for Lindevangen og Lærkehøj at underskrive 

lejekontrakt på i alt 14 lejemål i Frederiksberg Kommunes ejendomme og disse 

lejligheder bliver brugt til de 2 tilbud. Da lejligheden ikke er borgerens egen, 

betyder det, at en del af indsatsen har fokus på hvor borgeren skal bo, når 

denne flytter ud af akutboligen.

Lindevangen og Lærkehøj 

er, sammen med Hjemløse-

teamet under Støtte- og 

Kontaktperson-ordningen, 

blevet kåret som vindere af 

Frederiksberg Kommunes 

innovationspris 2014. 

Den eftertragtede pris er 

vundet på baggrund af 

arbejdet med Akutboli-

gerne samt Akutboliger 

for Unge.

innoVationspris 
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Udsigten hører under Lindevangen og er oprettet under Servicelovens § 107. 

Udsigten er et bofællesskab beliggende i en meget stor lejlighed på Frederiks-

berg med plads til 4 beboere. 

Målgruppen er primært tidligere beboere fra Lærkehøj, der ikke mestrer at bo i 

egen bolig og har et aktivt misbrug

Der er tilknyttet 2 medarbejdere, der kommer på alle hverdage. Beboerne får 

individuel støtte til alle dagligdagens udfordringer, eksempelvis økonomi, per-

sonlig pleje og følgeskab til det offentlige. Kontaktpersonens rolle er at guide 

beboeren i selv at kunne klare en hverdag, samt støtte op omkring de ønsker 

beboeren har for fremtiden. 

Der lægges ligeledes vægt på at fællesskabet fungerer og her er der fokus på 

konfliktløsning, oprydning, rengøring, fællesspisning mm.

Kombinationen af den fleksible støtte og beboernes mulighed for at bo i Udsig-

ten i længere tid skaber en ejerskabsfølelse, der betyder, at de udviser et stort 

ansvar ift. at følge bofællesskabets og ikke mindst boligselskabets husregler. 

udsigten
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carpe diem

Dette betyder, at beboerne i Udsigten er meget vellidte i nærmiljøet, selv om 

der har været en vis skepsis fra naboer og boligselskabet. Udsigten har fra star-

ten været en stor succes, selv om det er en belastet beboergruppe der bor midt 

et almindeligt boligkompleks. Det skyldes bl.a. at rammerne ikke er institutions-

prægede, bofællesskabets lille størrelse samt det individuelle arbejde, der udfø-

res med den enkelte beboer. Beboerne i Udsigten oplever generelt at få mere 

kontrol over eget liv samt mindre misbrug.

Carpe Diem er et brobygningsprojekt, hvis primære opgave er at skabe kontakt 

mellem udsatte borgere og det etablerede system.

Carpe Diem er oprettet under Lærkehøj efter Servicelovens § 110 og bliver pri-

mært brugt af borgere, der benytter eller har benyttet Lærkehøjs Natvarmestue. 

Det er en hårdt belastet gruppe, som i mange tilfælde ikke modtager hjælp 

andet sted fra. Mange af dem har levet på gaden i en længere periode.  

Carpe Diems mål er at støtte den enkelte borger med de problemstillinger bor-

geren har. Tilbuddet kendetegnes ved at kunne handle hurtigt samt udvise stor 

fleksibilitet og effektivitet i samarbejdet med den enkelte borger. Erfaringen 

viser at det kan tage tid at få skabt en positiv kontakt til nogle af natvarmestue-

brugerne, så der er fokus på at medarbejderne udviser ro, tid og tilgængelighed 

og at man venter på, at den enkelte borger bliver klar til at modtage støtte. 

Støtten kan være kortvarig, men en del forløb strækker sig over flere måneder. 

Nogle borgere får støtte til små praktiske problemstillinger, som hurtigt kan 

afklares, men mange får tilbudt et længerevarende støtteforløb, hvor borgeren 

får hjælp til boligsøgning, økonomiske problemstillinger, kontakt til kommuner, 

misbrugsproblemstillinger mm. Dette er med henblik på at borgeren bedre kan 

tage kontrol over eget liv og derigennem få en øget livskvalitet.

Carpe Diems 2 medarbejdere holder Natvarmestuen åben på hverdage mellem 

kl. 08.00 og 12.00 for at tilbyde støtte.

I 2013 var i alt 40 brugere tilknyttet Carpe Diem.

Brugerne er generelt meget glade for tilbuddet og medarbejderne i Carpe Diem 

oplever, at indsatsen er succesfuld for langt de fleste af brugerne. 
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Hjemløsning er den selvejende institution Lindevangens nyeste tilbud til mål-

gruppen. Det er et projekt, der i første omgang er blevet gjort økonomisk 

muligt via overskydende midler fra hjemløseplanen samt en godkendelse fra 

Socialudvalget i Frederiksberg Kommune.

Hjemløsning vil tilbyde beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud jævnfør 

Servicelovens § 103 og § 104. Projektet skal skaffe arbejdsopgaver til de hjem-

løse, der bliver visiteret til Hjemløsning. Der er ansat 2 medarbejdere, der ud 

over at være pædagoger er uddannede som henholdsvis anlægsgartner og 

snedker.

Opgaverne kan være forskellige, men vil være indenfor gartneri, tømrer- og 

snedkerarbejde, lettere cykelreparationer og vedligeholdelse samt andet fore-

faldende arbejde.

Da Hjemløsning hører under den selvejende institution Lindevangen og der-

med § 110, vil visitationsretten tilfalde forstanderen. Fysisk er tilbuddet placeret 

i lejede lokaler på Finsensvej, Frederiksberg. 

Målgruppen for Hjemløsning er hjemløse samt tidligere hjemløse med sociale 

problemer, med misbrug og/eller psykiske og fysiske lidelser. Det drejer sig 

hovedsageligt om borgere med tilknytning til den selvejende institution Lin-

devangen. De har begrænsninger i arbejdsevnen, er ikke i stand til at opnå eller 

fastholde ordinær beskæftigelse på normale arbejdsmarkedsvilkår, ej heller 

mulighed for at deltage i tilbud om revalidering eller aktivering. 

Målet er at give borgerne et bedre og mere selvstændigt liv, der gør dem klar 

til enten at flytte i egen bolig eller fastholde den de har, samt at orientere 

borgerne i retning af uddannelse, arbejde og større grad af uafhængighed og 

selvforsørgelse. 

Grundet målgruppens store sociale problemer vil Hjemløsning bestræbe sig 

på at være et meget rummelig og fleksibelt tilbud, der tilbyder den enkelte 

borger opgaver passende til dennes arbejdsevne. Borgerne tilbydes rammerne 

til en hverdag med meningsfulde opgaver og spændende udfordringer og der 

skabes en proces, hvor de har muligheder for at forøge deres evner til at søge 

informationer til ønskede handlinger og resultater, samt komme til at føle sig 

som en integreret del af det øvrige samfund.
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De socialpolitiske pejlemærker, 2020-målene på hjemløseområdet, samt prin-

cipperne for Recovery, er rygraden i Hjemløsning. En midtvejsevaluering af 

hjemløsning næste år skal for hver af deltagerne vise effekten af aftalte mål på 

følgende områder:

• At brugere, der udskrives til egen bolig, fastholder denne.

• At brugere, der har misbrugsproblemer, kommer i behandling 

 og forbliver stoffri eller reducerer deres misbrug efter behandling.

• At brugernes fysiske sundhedstilstand forbedres og de bliver styrket 

 i deres handlekompetencer.

De første beskæftigelses- og aktivitetspladser vil opstarte i juni 2014. 
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 sundhed 
 bostøtten  
  motion 

mål og initiatiVer 2014

• Der er i foråret 2014 blevet implementeret et nye journalsystem 

BOSTED, der erstatter det gamle journalsystem PCD. Dette er natur-

ligvis en større proces, men alle medarbejdere er godt i gang med 

det nye system.

• Lindevangen og Lærkehøj vil inden udgangen af 2014 få besøg af 

 Det Sociale Tilsyn. Begge tilbud skal re-godkendes.

• Hjemløsning er et nyt beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud 

for hjemløse. Projektet starter op d. 1. juni 2014 og der arbejdes hen 

imod, at Hjemløsning bliver en selvstændig socialøkonomisk virk-

 somhed.

• Der er indgået en fokusaftale for 2013-2015 mellem Frederiksberg 

Kommune og Lindevangen og Lærkehøj. I 2014 skal nye opholds-

 planer udvikles og implementeres og efterfølgende skal der udvikles 

et effektmålingsredskab, så vi kan måle borgerens udbytte af ophol-

det.

• Der skal udarbejdes en ny driftsoverenskomst i løbet af året.

• Det er et mål at få udarbejdet en pjece med oversigt over Lindevan-

gen og Lærkehøjs samlede tilbud.

• I lyset af flere tragiske hændelser på institutionsområdet skal der 

sættes fokus på medarbejdernes sikkerhed. Samtlige procedurer og 

beredskabsplaner skal gennemgås.
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