Autisme
Elmelund tilbyder et helhedsorienteret tilbud for unge med autismespektrumtilstande.
Her støttes den unge i at bo selv og sammen med andre.

Bodel og botræning
Eleven har sit eget værelse i bofællesskabet, men deler køkken, bad og opholdstue med andre unge. Hverdagen
er struktureret og kan bl.a indeholde
skemaer og pictogrammer. Botræningen tager udgangspunkt i den enkelte
elevs formåen og foregår i små grupper
med hjælp og vejledning af pædagogerne. Færdighederne vil blive afdækket og støttet frem mod en afklaring.
Der vil blive vejledt i det voksne liv og
de spilleregler, der kræves, for at leve
ligeværdigt.
Der er ingen tidsbegrænsning på
opholdet. Det betyder i praksis at den
unge ikke nødvendigvis behøver at
skifte bolig i takt med at de gennemgår
uddannelses- og erhvervsafklaringen.
Afklaring
For at bo på Elmelund skal den unge
deltage i en uddannelses- eller er-

hvervsmæssig aktivitet, der indgår som
led i en plan for oplæring med henblik
på en kommende uddannelses- eller
erhvervsmæssig tilknytning.
Det kan fx være et af Elmelunds beskæftigelsestilbud, samlet i Thy Naturkraft. Den unge kan følge et af de tre
tilbud i Thy Naturkraft; erhvervsafklaringsforløbet fase 1, som hører under
lov om aktiv beskæftigelsesindsats,
STU eller aktivitets- og samværstilbud
ifølge §104 i service loven. Dette sikrer
en helhedsorienteret indsats, der sikrer
den struktur og kontinuitet, de unge har
brug for.
Får den unge førtidspension, er vores aktivitets- og samværstilbud Thy
Skovservice en mulighed. Det sikrer,
sammen med botræningen, at indsatsen er helhedsorienteret.
I uddannelses- og erhvervsafklaringen får den unge træning i at begå sig i
uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet så kvalificeret som muligt.
Der trænes i at opnå selverkendelse i forhold til egne evner. Det gælder
både fagligt og socialt. Vi holder fokus
på den unges personlige udvikling, for-

ståelse af egen situation og forventninger til fremtiden.
Fritidstræning
Vi træner også den unge i en god fritid.
Tilbud om rejser og aktiviteter udbydes,
og her tages igen individuel højde for,
om tilbuddet skal være en til en, eller
kan foregå i mindre grupper. Ligeledes
er der gode muligheder for at dyrke
forskellige sportsgrene og benytte Elmelunds klub.
Mere information om autistforløb:
Tjek www.elmelund-jbf.dk,
skriv til elmelund@mail.tele.dk
eller ring på 9791 2423.

Fælles værdier
på Elmelund
Næstekærlighed er også omsorg. Vi ser det enkelte menneske som unikt og uendeligt
værdifuldt.
Fællesskab har værdi for
os, fordi vi tror på, at det er i
relationen og i mødet med hinanden, at vi får styrken til – og
muligheden for – at udfolde os
og vokse som individer.
Udvikling betyder for os, at
vi er ambitiøse, resultatorienterede og initiativrige i vores
daglige arbejde. Succes er, når
vi opfylder de mål vi har sat os.

Unge med autisme bliver en del af Elmelunds, hvor vi tager individuelle hensyn.

Anerkendelse vil sige, at vi er
lyttende, opmærksomme og
interesserede i hinanden. Vi
møder hinanden med åbenhed
og nærvær.

Vizuall.dk

Der arbejdes med en helhedsorienteret indsats henimod at øge livskvalitet,
selvværd og evnen til at leve et så aktivt
og selvstændigt voksenliv som muligt.

