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Beskyttet beskæftigelse efter 
Servicelovens  
§103 og §104 
 

Springbrættet har nu mulighed for at tilbyde beskyttet beskæftigelse efter 
Servicelovens §103 og §104. 
 
Når kommunens sagsbehandler har udarbejdet en social handleplan, 
hvoraf Springbrættet kan indgå som tilbud om både beskæftigelse, samt 
tilbud om støtte i social træning, kan vi indgå aftale om udfærdigelse af 
samarbejdsaftale. 
 
Forud for en social handleplans årlige revidering, vil vi udarbejde 
statusmateriale, der beskriver borgerens funktioner og kompetencer. 
Ligeledes vil vi beskrive en samlet vurdering, samt anbefaling for 
borgerens fremtidige behov og muligheder.  
 

Målgruppen/lovgrundlag: 
 
§103 - Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer som ikke kan opnå eller fastholde 
beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan 
benytte tilbud efter anden lovgivning. – samt 
 
§104 - Borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer med behov aktivitets- og samværstilbud 
for opretholdelse og forbedring af personlige færdigheder eller af 
livsvilkårene. 
 
 

Formål 
 

• At skabe mulighed for, at borgere med et særlige støttebehov kan få 
mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet 

• At få mulighed for meningsfuld beskæftigelse eller interessante aktiviteter i 
dagligdagen 

• Den beskyttede beskæftigelse indeholder en arbejds- eller aktivitetsmæssig 
del og en social/samværs del. 

  
Der er en instruktør/underviser til rådighed igennem hele dagen, som yder 
støtte til: 

 

• at kunne fungere på det sociale og arbejdsmæssige plan 

• at udarbejde vejledninger 
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• at strukturere og tilrettelægge den enkeltes arbejde/aktiviteter 

• at strukturere og tilrettelægge den enkeltes dag 

• at yde støtte og vejledning, hvis den enkelte har behov for det 

• at have kontakt til netværk 
 
På alle vores værksteder er der ligeledes en fast tilknyttet faglærer med 
professionel baggrund og bred erfaring i at vejlede, og – i samarbejde 
med de øvrige værksteder – at lede og fordele arbejdsopgaverne. 
Personalet har alle kvalifikationer og erfaring med at skabe trygge og 
strukturerede rammer, der kan tage hensyn til den enkelte – Instruktører, 
undervisere og faglærer kan således tilbyde støtte og vejledning til såvel 
personlige som beskæftigelsesmæssige behov. 
 
Springbrættets mål med den beskyttede beskæftigelse, for den 
enkelte borger er at:  
 

• Sikre en meningsfuld hverdag og undgå isolation og udstødelse 

• Skabe samvær og netværk 

• Skabe et fællesskab, hvor den enkelte udvikler evnen til at samarbejde 

• Udviklingstræne i såvel praktiske som sociale færdigheder 

• Skabe et udviklingsperspektiv og sikre vedligehold af allerede 
opnåede færdigheder 

• Udsluse til det private arbejdsmarked via praktik og/eller løntilskudsjob 
(skånejob) for den del af gruppen der har ønske om, og ressourcer til 
dette 

 
 

Værkstederne 
 

Borgeren vil, som udgangspunkt, være tilknyttet èt af værkstederne, men 
med mulighed for at skifte og dermed opnå kompetencer og tilegne sig 
erfaring indenfor forskellige håndværksmæssige fagområder.  
 
Det beskyttede beskæftigelsestilbud består af beskæftigelse på 
nedenstående værksteder: 
 

• Træ og Byg 

• Metal og Auto 

• Køkken  

• Skov og Pedel 
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• Kreativt  
 
 
Træ og Byg: 
Træ og byg omfatter forståelse og brug af forskelligt værktøj til 
fremstilling af emner så som: 
Havebænke, udekøkken, højbede, paller, fuglehuse, fodrebræt og 
lignende. 
Der skal udformes skabeloner og støbeforme til de enkelte emner, hvilket 
sker i samarbejde med metalværkstedet. 
Konstruktion og etablering af mindre bygge- og anlægsopgaver, ligesom 
vedligehold vil være en del af beskæftigelsesopgaverne. 

 
Metal og Auto: 
Forståelse og brug af forskelligt værktøj. Vedligehold af biler, scootere, 
knallerter, cykler, trailere og andet kørende materiel.  
Små produktioner i metal til eget brug og underleverenser til større 
værksteder.  
 
 

 
Køkken: 
Køkkenværkstedet omfatter ernæringslære samt tilberedning af mad til 
dagligdag, til fest, til få og/eller mange. Derudover anretning og servering 
til større og mindre forsamlinger. 
Borgeren får mulighed for at lære at udarbejde en madplan og lave 
lækkert mad i små portioner til sig selv i egen bolig.  Borgeren vil også 
lære noget om budgetlægning, indkøb af råvarer og fremstilling af 
eksempelvis brød og pålæg. Borgeren vil lære at forstå en 
varedeklaration.  

 
 
 
Skov og Pedel: 
Skovfaget kan omfatte alle former for skovarbejde. Brug og pasning af 
motorsav og diverse relevante maskiner. Produktion af brænde og træflis 
samt transport af træ og flis.  
Pedelfaget handler om opgaver forbundet med anvendelse og 
vedligehold af diverse maskiner i forbindelse med klipning af græs og 
hække samt beskæring af træer og buske.  
Derudover etablering og vedligehold af terrasse- og gangområder.   

 
 
Kreativt: 
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Kreativt værksted omfatter syning, billedkunst, pileflet, skrotkunst, 
graffitikunst med mere. 
 
 
Foruden værkstederne på dette beskyttet beskæftigelsestilbud, 
tilbyder vi ligeledes: 
 
LÆSEPRAKTIK, som er et tilbud vi har til de borgere, der har 
læsevanskeligheder. At kunne læse kan være er en vigtig kompetence 
for, at tilegne sig yderlig læring, fungere godt socialt og i et job.  
Vi har indledt et samarbejde med Dansk Læsepraktik, der tilbyder anden 
form for ordblindeundervisning end den man normalt bruger. Metoden 
har vist rigtig gode resultater og på den måde opnår borgeren således, at 
kunne læse en simpel vejledning og dermed større mulighed for, at 
kunne løse en beskæftigelsesrelateret opgave.  
 
NADA behandling, som er øre-akupunktur. Den har vist sig virksom ift. 
problemer med angst, søvnløshed, fysisk- og psykisk uro, abstinenser, 
stoftrang mv. Modellen blev udviklet på Universitets hospitalet Lincoln, 
New York i 1970 og er kendt verden over som en effektiv og bivirkningsfri 
metode til før nævnte problemer. Springbrættets NADA behandler har sin 
daglige gang i huset og kan derfor hurtig iværksætte behandling hvis 
borgeren ønsker det. 
 
TERAPIBÆNKEN, som er et forum hvor borgeren har mulighed for 
uddybende og afklarende samtaler med vores fast tilknyttede miljø-
/psykoterapeut. Disse samtaler giver borgeren overblik og 
løsningsstrategier på problemer, som vedkommende ellers kan have 
svært ved at overskue. Borgeren véd, at terapeuten har tavshedspligt og 
kan derfor trygt fortælle om hændelser mv. som Springbrættets øvrige 
personale først får kendskab til når borgeren selv er afklaret omkring 
dem. 
 
 

Fysiske rammer og transportmuligheder: 
 
Det beskyttede beskæftigelsestilbud holder til på Bavsøvej 25, i Møldrup. 
Bygningerne består af hhv. værksteder og fællesarealer. I 
fællesbygningen findes der omklædningslokaler, kontor, kantine, samt 
mødelokaler. På samme adresse finder man vores aktiverings-
/afklarings-, samt STU tilbud. Tilbuddene ligger placeret i naturskønne 
omgivelser lidt udenfor byen, hvilket giver gode muligheder for vores 
borgere og elever, at finde den nødvendige ro til fordybelse og læring.  
 
Såfremt en borger ikke har mulighed for selv at transportere sig frem og 
tilbage, kan Springbrættet tilbyde praktisk hjælp hertil mod særskilt 
bevilling, samt betaling, herunder som evt. bevilling af merudgift.  
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