Toppen
Et tilbud om netværk i et hyggeligt fællesskab for unge, der bor i egne boliger.
Toppen er et samlingssted, der tilbyder
de unge fællesskab og mulighed for
at skabe et netværk med andre ligestillede. På Toppen modtager de unge
botræning og bostøtte, herunder også
socialtræning.
Udflugter og rejser
Toppen har åbent flere gange om ugen,
hvor de unge kan spise sammen og
deltage i forskellige aktiviteter, udfluger
og rejser. De unge på Toppen er indskrevet på forskellige måder, alle efter
servicelovens §85.
Udslusning
Unge, der har afsluttet deres forløb på
Elmelund, tilbydes udslusning og

tilknyttes Toppen. De hjælpes godt
igennem etablering i egen lejlighed, og
de modtager støtte efter behov i egen
bolig. De trappes gradvis ned i støtte,
så der ved afslutningnen kan gives et
tydeligt billede af evt. videre støttebehov. Unge i udslusning må deltage i alle
Toppens aktiviteter. De inviteres, og de
kan stort set selv vælge til og fra.
Eksterne elever
Efter afsluttet forløb inde på Elmelund,
flytter de unge i egen bolig. Det kan
være i et af vore opgangsfællesskaber
eller i en ungdomsbolig. Disse elever
får fuld botræning i egen bolig. Deres
fritidstræning og personlige udvikling
styrkes gennem tilknytning til Toppen,

hvor de deltager i fællesspisning og
Toppens øvrige aktiviteter.
Timebaserede indskrivninger
Unge, der tilhører Elmelunds målgruppe, og som vurderes at kunne klare sig
i egen bolig med støtte, indskrives efter
aftale med den unges sagsbehandler.
Disse unge deltager i Toppens aktiviteter efter deres egen individuelle plan.

Mere information om Toppen og
Elmelunds sociale fællesskaber:
Tjek www.elmelund-jbf.dk,
skriv til elmelund@mail.tele.dk
eller ring på 9791 2423.

Fælles værdier
på Elmelund

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.

Elmelund giver de unge et godt fundament for et socialt liv.

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

Vizuall.dk

Næstekærlighed er også omsorg. Vi ser det enkelte menneske som unikt og uendeligt
værdifuldt.

