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Aktivitets– og beskæftigelsestilbud 

Om FC Borregaard 

Uddannet personale med mange års erfa-

ring indenfor beskæftigelse af unge med 

komplekse problemstillinger 

Principper og metode: 

Vi arbejder konkret ud fra NUZO-

princippet, hvor det er den enkelte bor-

gers nærmeste/næste udviklingszone, 

som afgør de pædagogiske udviklingsind-

satser 

Vi arbejder ud fra en anerkendende, 

rummelig, tålmodighed og troværdig til-

gang 
Vi ser ressourcer frem for begrænsnin-

ger - og tager altid det individuelle hen-

syn. 

Værdigrundlag og visioner: 

Vi tror på, at meningsfuld beskæftigelse 

giver livskvalitet - og at det man kan 

selv, skal man selv! 

Vi tror på at hvert enkelt menneske er 

unikt og indeholder ressourcer 

Vi vægter: 

Brugerinddragelse, tværfagligt samarbej-

de, inddragelse af netværk. Altid gennem 

dialogisk kommunikation. 

Altid 

 socialpædagogisk støtte og vejledning

 individuelt tilrettelagte forløb

 udførlig dokumentation

Her finder du os 

Holt Markvej 2, Voersaa, Sæby 

Vi har gode fysiske rammer på landet i nærhe-

den af Voersaa, tæt på såvel skov som strand.  

Vi tilbyder transport til stedet fra individuelt 

aftalte opsamlingssteder samt træning i brug af 

offentlige transportmidler for de borgere, der 

måtte have brug for dette. 

Kontakt os: 

Kontakt os for nærmere information, mere 

udførlig projektbeskrivelse eller et uforplig-

tende besøg. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Thomas Borregaard: 

thomas@fcborregaard.dk / 61684403 

Kristian Borregaard: 

kristian@fcborregaard.dk / 40273497 

”Meningsfuld beskæftigelse giver livskvalitet” 

https://home.dk/


Vi tilbyder: 

 Meningsfuld beskæftigelse og 

aktiviteter indenfor forskellige 

brancher 

 Altid individuelt tilrettelagt for-

løb 

 Socialpædagogisk støtte og vej-
ledning fra uddannet personale 

 Udførlig skriftlig dokumentation 

 Hjælp til afklaring af fremtidig 

forsørgelsesramme 

 Mulighed for ekstern og intern 

virksomhedspraktik 

 

 

 

 

Målgruppe: 

Borgere i alderen 18-99 år der ønsker 

og har behov for et beskæftigelses– 
og/eller aktivitetstilbud i trygge, for-

udsigelige og beskyttede rammer 

 

Målgruppen er primært voksne med 

nedsat psykisk funktionsevne, au-

tismespektrumforstyrrelser og kom-

plekse sociale problemstillinger 

 

Introduktionsforløb: 

 Har til formål at introducere borge-

ren for det visiterede tilbud 

 Starter altid med at borgeren kom-

mer på et besøg, hvor der i fælles-

skab udarbejdes individuelt tilrette-

lagt forløb 

 Giver FC Borregaard indsigt i borge-

rens ønsker, kompetencer og udvik-

lingspotentiale 

 Giver FC Borregaard mulighed for at 

få kendskab til både borgerens drøm-

me såvel som udfordringer 

 Kan have en varighed på op til seks 

måneder 
 

Vi har særlig fokus på: 

 Sociale kompetencer 

 Faglige færdigheder 

 Udviklingspotentiale 

 Evt. misbrugsproblematikker 

 

Der tilbydes et alsidigt introduktionsforløb, 

der giver borgeren mulighed for at udvide 

kendskab til og indblik i forskellige bran-

cher og fagområder, fx: 

 Håndværk 

 Skovbrug/have 

 Jagt/fiskeri 

 Køkken/kantine 

 Kontor/sekretariat 

 Transport 

Ekstern beskæftigelse: 

FC Borregaards eksterne beskæftigel-

sestilbud henvender sig til borgere, 

hvor det efter introduktionsforløbet er 

vurderet, at borgeren er i stand til at 

deltage i et eksternt praktikforløb. 

Hvert enkelt forløb skræddersys til den 

enkelte borger ud fra en samlet vurde-

ring af borgerens ønsker, forudsætnin-

ger og kompetencer. 

 

Intern beskæftigelse: 

FC Borregaards interne aktivitets– og 

beskæftigelsestilbud henvender sig til 

borgere, hvis livskvalitet opretholdes 
og/eller forbedring af personlige færdig-

heder vurderes at være afhængig af dag-

lig pædagogisk støtte i vante omgivelser. 

Der tilbydes aktiviteter og beskæftigelse 

indenfor samme områder som i intro-

duktionsforløbet. 

Dette tilbud henvender sig således pri-

mært til borgere, der af den ene eller 

anden grund ikke er i stand til at deltage 

i et eksternt praktikforløb. 

 

Alle forløb tilrettelægges individuelt ud fra 

en samlet vurdering af den enkelte borgers 

behov, forudsætninger og kompetencer.  

Alle forløb kan kombineres med mulighed 

for bo-støtte og/eller mentor. 

Alle pædagogiske opgaver varetages af 

uddannede pædagoger med bred erfaring 

indenfor området. 


