
Ressourceforløb

Et ressourceforløb tilrettelægges helt individuelt ud fra den givne indholdsbeskrivelse,  
udarbejdet af rehabiliterings teamet og borgeren.

Som udgangspunkt er der tale om, at 
vi sammensætter forløbet ud fra de til-
bud vi i forvejen udbyder, naturligvis sat 
sammen så det passer den enkelte. 

Der kan være tale om arbejdsrelatere-
de forløb i et af vore tilbud, f.eks. vores 
to værksteder i skoven, hvor det for-
trinsvis er udearbejde, og vores pro-
duktions- og montagetilbud. Forløbet 
kan sammensættes med en bostøt-
teindsats, så borgeren modtager en 
mere helhedsorienteret indsats. 

Forløbet vil for de fleste blive sammen-
sat, så der også bliver plads til virksom-
hedspraktikker, så det tillærte i vort til-
bud, kan omsættes til erhvervserfaring 
for borgeren.

Når man deltager i et ressource for-
løb på Elmelund, er man tilknyttet en 
koordinerende jobkonsulent, der er 
tovholder på hele forløbet. Vi indkal-
der til halvårlige statusmøder, hvor der 
evalueres på forløbet, og opsættes nye 
delmål.

Målgruppen for disse ressursceforløb 
er borgere med særlige behov, der vil 
kunne proffiterer af Elmelunds pæda-
gogiske tilgang.

Mere information om 
Elmelunds Ressourceforløb:
Tjek www.thynaturkraft.dk, 
skriv til info@thynatur.dk 
eller ring på 9791 2423.

Fælles værdier  
på Elmelund

Næstekærlighed er også om-
sorg. Vi ser det enkelte men-
neske som unikt og uendeligt 
værdifuldt.

Fællesskab har værdi for 
os, fordi vi tror på, at det er i 
relationen og i mødet med hin-
anden, at vi får styrken til – og 
muligheden for – at udfolde os 
og vokse som individer.

Udvikling betyder for os, at 
vi er ambitiøse, resultatorien-
terede og initiativrige i vores 
daglige arbejde. Succes er, når 
vi opfylder de mål vi har sat os.

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

Bjørn og Christian ved savværket.
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– gi’r livsglæde


