
MENINGSFULD BESKÆFTIGELSE 
OG AKTIVERING



GRANHØJEN TILBYDER 
BOLIG, BESKÆFTIGELSE 
OG BEHANDLING

Granhøjen er en række forskellige bo-, 

beskæftigelses- og behandlingstilbud til unge 

og voksne med psykiske lidelser og sociale 

problematikker. De tre elementer er kernen i vores 

tilbud, og et ophold på Granhøjen vil altid indeholde 

et element af beskæftigelse og behandling. 

Granhøjen er stiftet for mere end 30 år siden og 

har siden opbygget stor erfaring i at skabe en 

bæredygtig behandling, der fokuserer på varige 

forandringer hos den enkelte beboer og i samfundet. 



BESKÆFTIGELSE 
ER EN DEL AF BEHANDLINGEN 

På Granhøjen tror vi på, at alle mennesker trives bedst i sociale forpligtende 
fællesskaber, hvor de bliver anerkendt som ligeværdige, og hvor de oplever 
at gøre en forskel. At have en hverdag med meningsfuld beskæftigelse er en 
vigtig forudsætning for at skabe en identitet, der ikke er knyttet til bestemte 
sociale problemer eller diagnoser. Derfor har vi i mere end 30 år arbejdet 
med at skabe meningsfuld beskæftigelse for Granhøjens beboere.

Beskæftigelse og uddannelse er altid 
en del af et ophold på Granhøjen. Vi 
mener, at det er en forudsætning for, 
at vi kan samarbejde med beboerne 
om deres forskellige problematikker. 
Det er ganske enkelt en del af 
vores pædagogik og behandling.

Struktur i hverdagen er noget, 
der betyder meget for mange 
mennesker. Det betyder, at man har 
noget at stå op til. At der er et sted, 
der afhænger af en, og hvor man 
betyder noget. Sådan har beboerne 
på Granhøjen det også. De mange 
beskæftigelsestilbud udgør for 
mange beboere præcis det, at de har 
noget at stå op til. Et meningsfyldt 
arbejde, ansvar og kolleger. 

Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvilket 
job eller hvilken beskæftigelse, som 
fylder hverdagen. Beskæftigelsen 
skal passe til den enkelte beboers 
behov og funktionsniveau, men 
skal være så tæt på det almindelige 
arbejdsmarked som muligt. 

Det skal betyde noget for 
arbejdspladsen, at beboeren møder 
på arbejde, og det betyder noget, 
at man sammen med sine kolleger 
yder en god service og et godt 
produkt. Det giver en helt anden 
følelse af anerkendelse, at man 
betyder noget, men også, at man er 
borger i samfundet og yder noget. 

EN NY IDENTITET
Granhøjens pædagogiske tilgang er 
baseret på et narrativt og systemisk 
menneskesyn. Derfor ser Granhøjen 
det som afgørende at arbejde med 
at støtte mennesker til at skabe en 
ny identitet, der bygger på nye og 
foretrukne historier. Det at kunne 
fortælle, hvor man arbejder er en 
af de historier. I stedet for at man 
opfatter sig selv som psykisk syg, 
misbruger eller arbejdsløs, så er det 
en del af ens identitet, at man arbejder 
i butik, med frugtplantage, byggeri, 
passer dyr eller andre jobs. Arbejdet 
er med til at bryde det negative 

selvbillede. Og derfor kan der bygges 
mange positive historier på, når 
beboerne mærker anerkendelsen 
fra både chefen, kollegerne og 
kunderne i beskæftigelsen.

Vi anerkender, at også beboerne 
på Granhøjen er forskellige og har 
forskellige drømme og ønsker 
for fremtiden. Det skal vores 
beskæftigelse afspejle. Fælles for 
alle vores beskæftigelsestilbud 
er, at de skal give mening for 
beboeren. Med det store udbud 
af beskæftigelsestilbud kan vi 
til hver en tid skræddersy et 
beskæftigelsestilbud, der passer 
til den enkelte og løbende tilpasse 
beskæftigelsen til den udvikling, 
som beboeren gennemgår på 
Granhøjen og i beskæftigelsen.

I brochuren her præsenterer 
vi mere om vores forskellige 
beskæftigelsestilbud 
og tankerne bag. 



REBOA Rehabiliterings- og aktivitetscenter er en afdeling under 
Granhøjen, der arbejder for at skabe livsglæde og succesoplevelser gennem 
meningsfuld beskæftigelse for socialt og psykisk udsatte borgere.

REBOA kan tilbyde mere end 11 
forskellige tilbud samt STU og 
aktiviteter i ressourceforløb. Vores 
beskæftigelsestilbud har forskellige 
sværhedsgrader, så borgerne kan 
begynde i deres beskæftigelse 
under rolige og uformelle rammer, 
og når de mestrer dette, kan de få 
nye udfordringer. Beskæftigelsen 
bliver tilrettelagt individuelt og 
tages løbende op til eftersyn.

Hvis borgerne har ressourcerne, 
stabiliteten og interesserne for det, 
kan REBOA også tilbyde ordinær 
uddannelse. På den måde ser vi nogle 
af vores borgere blive udskrevet med 
en færdiggjort uddannelse og med 
god mulighed for at klare sig selv 
samt fastholde en stabil hverdag. 

Beskæftigelsen er en del 
af det helhedsorienterede 
behandlingsforløb, hvor der arbejdes 
ud fra følgende pædagogiske 
principper: Borgeren i centrum, 
medansvar og gensidig tillid, og 
hvor samværet er bundet op på 
anerkendelse og ansvar i relationerne. 

BÆREDYGTIGHED 
STÅR I CENTRUM
Når beboerne på Twillingegården hver 
dag sørger for, at landbrugets kvæg 
har mad og drikke, tager de et ansvar. 
Ikke blot for at kvæget har det godt 
men også for, at miljø og natur har 
det godt. Kvæget på Twillingegården, 
der er et af Granhøjens botilbud og 
beskæftigelse, er drevet økologisk. 

Granhøjen har gennem mange år haft 
stort fokus på, hvordan beboerne 
kan involveres i arbejdet med at 
tage hensyn til natur og miljø. Vi 
konkurrerer om at spare mest på 
strømmen, vi samler affald i naturen, 
sorterer vores affald, undgår madspild 
i køkkenet, og vores landbrug og 
frugtplantage arbejder økologisk 
og bæredygtigt. Alle steder hvor 
det er med til at give mening for den 
enkelte at passe på miljø og natur. 

Beskæftigelsen er ingen undtagelse, 
når det gælder arbejdet med 
bæredygtighed. I alle vores 
beskæftigelsestilbud arbejder 
vi med økologi, affaldssortering, 

energibesparelser, miljøhensyn 
og genbrug. Granhøjen skal som 
virksomhed og botilbud afspejle 
det samfund, vi er er en del af. Og 
i dag er aspekter som miljø- og 
naturbeskyttelse, sundhed og socialt 
og lokalt ansvar en naturlig del af 
samfundet, virksomhedsdriften og 
både privat- og arbejdslivet. Et af 
Granhøjens pædagogiske principper 
er ligeværd, og bygger på ideen 
om, at beboeren skal være en del 
af samfundet. Derfor skal de også 
tage del i ansvaret for vores fælles 
udfordringer. Hvis samfundsansvar 
kun er noget, de ressourcestærke 
skal gå op i, så fjerner vi de udsatte 
borgere endnu mere fra at være en 
del af samfundet og tage ansvar.  
Derfor har vi på mange måder 
implementeret vores arbejde med 
at mindske belastningen af miljø og 
klima i både botilbuddenes dagligdag 
og den daglige beskæftigelse.

REBOA 
TILBYDER MENINGSFULD 
BESKÆFTIGELSE



Gamle brædder bliver til en ny hylde, 
flyttetæpper bliver til et bålslag og plastikaffald 
en ny lampe. For REBOA er upcycling blevet en 
vigtig del af det daglige arbejde og er med til at 
skabe beskæftigelse for Granhøjens beboere.

Kort fortalt så giver upcycling værdi til gammelt 
skrald. Det handler om at tilføje ny værdi til en 
ting, man ellers normalt ville betegne som affald, 

for eksempel ved at genopfinde det som et 
nyt produkt eller en del af et nyt produkt. Det 
giver god beskæftigelse på mange niveauer. 
Der er ideudvikling, indsamlingen af affaldet, 
håndteringen, forarbejdning til nye funktioner 
og ting og endelig salg af de færdige produkter. 
Alt sammen beskæftigelse der giver god 
mening for den enkelte og for samfundet.

UPCYCLING 
HANDLER OM MERE END GENBRUG



LANDBRUG

KREATIVE VÆRKSTEDER 

CAFE OG KØKKEN

HÅNDVÆRK 

BUTIK

REBOA

BESKÆFTIGELSESTILBUD



NYGÅRDENS FRUGTPLANTAGE

Nygårdens Frugtplantage ligger sammen 
med Nygårdens Gårdbutik, der i dag er 
en af Odsherreds store turistattraktioner. 
Frugtplantagen har foruden plantager af bær 
og frugter området ”Kirsebærhaven”, der 
tilbyder ponytrækning, snobrød, selvpluk af 
bær og frugter, legeplads samt mulighed for 
at fodre og klappe de mange dyr i haven.

BESKÆFTIGELSE

 � Vedligeholdelse og beskæring samt 
frugtplukning

 � Vedligeholdelse og reparation af folde samt 
dyrehuse m.m.

 � Vedligeholdelse af grønne områder m.m.

 � Pasning af smådyr og heste 

 � Sommeraktiviteter for turister fx ponytrækning

DALHØJGÅRD MINILANDBRUG

I tilknytning til botilbuddet Dalhøjgård 
ligger et minilandbrug med dyr og dyrkning 
af grøntsager. Dyrene, som også lever på 
Nygården om sommeren, bliver passet her 
vinteren igennem. På beskæftigelsestilbuddet 
er sætningen fra jord til bord levet helt ud 
i praksis. Hver dag bliver der lavet frokost 
med landbrugets egne produkter. 

BESKÆFTIGELSE

 � Fodring af dyr

 � Vedligeholdelse af dyrehuse, gedefolde samt 
hestestald

 � Vedligeholdelse af grønne områder

 � Drivhuse og køkkenhave

 � Madtilberedning og køkkenopgaver

TWILLINGEGÅRDENS ØKOLOGISKE LANDBRUG

På botilbuddet Twillingegården ligger et 
økologisk kvægbrug med kvægbesætning og 
marker til produktion af økologisk foder. Kødet 
bliver anvendt i Granhøjens forskellige botilbud 
samt Tjørneparkens produktionskøkken, 
hvor der produceres mad til de af Granhøjens 
beboere som bor i selvstændige boliger. Kødet 
bliver også solgt både i Nygårdens Gårdbutik 
og anvendt i caféen på Hotel du Vest.

BESKÆFTIGELSE

 � Pasning af 70 Herefordkvæg

 � Reparation og vedligeholdelse af bygninger, 
landbrugsmaskiner og folde

 � Markarbejde

 � Pasning og opsyn med kreaturer

LANDBRUG



GRANHUS

Granhus er et hus med mange aktiviteter 
og funktioner, hvor der både arbejdes med 
upcycling, undervisning, musik og bevægelse. 
På Granhus har beboerne mulighed for 
at være med i den daglige madlavning.

BESKÆFTIGELSE

 � Designværksted

 � IT-multimedieværksted

 � Dansk

 � Matematik

 � Lektiecafe

 � Køkkenværksted

 � Musikværksted

 � BID - Bevægelse i dagligdagen

DET GULE HUS

Det gule hus er et sted, hvor man roligt 
kan begynde sin beskæftigelse. Her er 
tryghed og genkendelse i fokus. Det er de 
velkendte pædagoger fra botilbuddene, 
som hjælper beboerne gennem dagen. De 
skaber fællesskab og samvær omkring små 
kreative projekter og fællessang, og her 
er der hyggelige snakke og samvær over 
kaffen med strikkepindene i hænderne. 

BESKÆFTIGELSE

 � Kreative aktiviteter fx håndarbejde

 � Fællessang

 � Hygge i haven

 � Kreative projekter efter årstiden

KREATIVE VÆRKSTEDER



HOTEL DU VEST

I Nykøbing Sjælland ligger Hotel du Vest, 
der foruden en hyggelig café tilbyder 
overnatning på hotellets værelser. Her er 
der rig mulighed for at erfare, hvordan man 
driver en café- og hotelvirksomhed. Hotel 
du Vest er en socialøkonomisk virksomhed.  

BESKÆFTIGELSE

 � Vareindkøb

 � Lagerstyring

 � Ekspedition af café- og hotelkunder

 � Vedligeholdelse og rengøring af cafearealer, 
hotelværelser og gårdhaver m.m.

 � Madlavning

 � Opvask samt afrydning 

 � Produktion af Hotel du Vests egne produkter 

TJØRNEPARKENS PRODUKTIONSKØKKEN

Tjørneparkens produktionskøkken laver 
udover et måltid varm mad også madpakker 
til medarbejdere og beboere i beskæftigelsen 
fem dage om ugen.  Her bliver det meget 
tydeligt, at de mange tilberedningsopgaver 
skaber værdi for de andre beboere. 

BESKÆFTIGELSE

 � Vareindkøb

 � Lagerstyring

 � Ekspedition af cafékunder

 � Vedligeholdelse og rengøring af køkkenområder

 � Madlavning til interne og eksterne kunder

 � Opvask samt afrydning af caféområder

 � Madlavning, opvask og afrydning af 
caféområder

CAFE OG KØKKEN



HÅNDVÆRKERAFDELINGEN

Håndværkerafdelingen udfører alle 
former for håndværk. Det kan være 
både små ad hoc-opgaver eller store 
renoveringsprojekter. Beboerne følger en 
fast håndværker og får opgaver og ansvar 
alt efter interesse og overskud på dagen.  

BESKÆFTIGELSE

 � Tømrerarbejde

 � Murerarbejde

 � Malerarbejde

 � VVS-arbejde

 � Smedearbejde 

 � Gartnerarbejde

FALKEVEJENS VÆRKSTED

Falkevejens værksted er et sted, hvor 
man roligt kan begynde sin beskæftigelse. 
Her kan der kan afprøves forskellige 
håndværksformer i samarbejde med de 
velkendte pædagoger fra botilbuddet samt 
den faste håndværker i dagligdagen. 

BESKÆFTIGELSE

 � Renovering af møbler

 � Rengøring og vedligeholdelse af haven og 
værkstedet

 � Egenproduktion af upcycling af nye og gamle 
materialer

HÅNDVÆRK 



NYGÅRDENS GÅRDBUTIK

Nygårdens Gårdbutik er en socialøkonomisk 
virksomhed med salg af forskellige fødevarer 
og brugskunst, blomster, tekstiler herunder 
varer som er produceret af borgerne i REBOAS 
beskæftigelsestilbud. Her er mulighed for 
at betjene kunder og på de lidt svære dage 
trække sig tilbage til arbejdet på lager, 
sætte varer på plads eller prismærke.

BESKÆFTIGELSE

 � Vareindkøb

 � Lagerstyring

 � Prismærkning

 � Opsætning af varer til videresalg

 � Ekspedition af kunder

 � Indpakning af gaver

 � Drift af Nygårdens Café 

 � Rengøring og vedligeholdelse af butiksarealer, 
samt gårdhaver m.m.

GÅRDBUTIK OG GENBRUG, SORØ

Gårdbutik er en butik i forbindelse med 
botilbuddene Søperlen og Skovperlen i 
Sorø. Butikken har bl.a. salg af forskellige 
varer, som er produceret af beboere på 
Granhøjen. Gårdbutikken i Sorø har kun 
genbrugsting til salg, samt upcycling 
af diverse materialer og produkter. 

BESKÆFTIGELSE

 � Prismærkning og opsætning af genbrugsvarer 
til videresalg

 � Drift af Nygårdens Café

 � Rengøring og vedligeholdelse af butiksarealer, 
gårdhaver m.m.

 � Egenproduktion af upcycling af nye og gamle 
materialer

 � Vedligeholdelse af frugthaven

BUTIK
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Granhøjen er en række forskellige bo-, beskæftigelses- 
og behandlingstilbud til unge og voksne med psykiske 
lidelser og sociale problematikker. De tre elementer er 
kernen i vores tilbud, og et ophold på Granhøjen vil altid 
indeholde et element af beskæftigelse og behandling. 

REBOA Rehabiliterings- og aktivitetscenter er en afdeling 
under Granhøjen, der arbejder for at skabe meningsfuld 
beskæftigelse for psykisk og socialt udsatte borgere. 

I denne brochure kan du læse mere om REBOA og vores 
arbejde med beskæftigelse for Granhøjens beboere. 

Har du brug for mere viden er du velkommen til at kontakte Granhøjens sagsbehandlere eller læse mere på www.granhojen.dk.


