
”Firmaet” 

Idegrundlag: 

• At skabe rigtige jobs til borgere 
med en sindslidelse 

• At bryde social isolation 

• At tilegne sig forskellige faglige 
og sociale færdigheder 
 

Lovgrundlag: 

• SEL § 103 – beskyttet 
beskæftigelse 
 

Tilbud: 

• Håndværksvirksomhed, café,  
køkken, kontor 



Hvordan opstod ”Firmaet”? 

 

 Beboerne på Kløverengen 
efterspurgte beskæftigelse med 
indhold 

 

 En stor del af beboerne havde 
aldrig været på 
arbejdsmarkedet, og havde 
behov for at tilegne sig sociale 
færdigheder og 
erhvervskompetencer 

 

 



Hvem er ”Firmaets” målgruppe? 

 Beboere på Kløverengen 
 

 Borgere udefra der har 
brug for at få afprøvet 
forskellige 
håndværksmæssige og 
sociale færdigheder 
 

 Borgere udefra, der er i 
aktivering 



Hvad er opskriften på et tilbud som ”Firmaet”? 

1. Dedikerede medarbejdere 
der kan rumme beboerne og 
kan støtte og motivere, når 
det  er ”svært” 
 

2. At tilbuddet indretter sig 
efter borgeren, så det ikke er 
borgeren, der skal indrette 
sig efter tilbuddet 
 

3. At tilbyde et trygt 
arbejdsmiljø, hvor der er 
social og faglig rummelighed 

 



Hvad er opskriften på et tilbud som ”Firmaet”? 

4. Borgerne ansættes på 
almindelige vilkår, og er på 
niveau med de ordinære 
ansatte – det er med andre 
ord ikke pseudobeskæftigelse 
 

5. Det er rigtige arbejdsopgaver 
for ”rigtige” kunder på 
hjemmeserviceniveau 
 

6. Arbejdstøj, løn, 
ansættelseskontrakter, 
firmaudflugter, kurser og  
efteruddannelse 
 

7. Iværksættelse af 
mentorordninger for ansatte i 
”Firmaet” 

 



Mentorordningen – en del af ”Firmaet” 

Alle beboere på Kløverengen 
tilbydes en mentor 
 

Formålet med mentorordningen: 
 

- At motivere til sociale og 
beskæftigelsesrettede 
aktiviteter 
 

- At bryde social isolation 
 

- At skabe sociale netværk 
 

- At støtte beboernes til en mere 
struktureret hverdag 

 

 



Hvordan foregår ordningen? 
 
• Mentorerne opsøger beboerne 

og motiverer dem til at deltage i 
forskellige aktiviteter, herunder 
beskæftigelse i ”Firmaet” 
  

• I samarbejde med beboerne  
udarbejdes  kontrakter hvori 
ønsker for beskæftigelse, 
udvikling m.m. nedskrives 
 

• Kontrakterne evalueres 
månedligt, sådan at der følges 
tæt op på fastsatte mål og 
beboernes udvikling 

 
 
 
 



Resultatet er: 
 

• At beboerne får en række 
kompetencer, sociale såvel som 
erhvervsmæssige, der gør, at de 
er tættere på et ordinært 
arbejdsmarked 
  

• At beboerne får en mere 
forudsigelig hverdag 
 

• At beboerne knytter sociale 
bånd i og uden for Kløverengen 
 

• At langt de fleste beboere får 
det bedre 

 
 



Opskriften er: 

 Dedikerede medarbejdere 
 

 Et tilbud der indretter sig efter borgerne 
 

 Et trygt arbejdsmiljø 
 

 Ansættelse på almindelige arbejdsvilkår 
 

 Rigtige arbejdsopgaver og ”rigtige” kunder 
 

 Personalegoder 
 

 Mentorordninger 

 

 


