
Botilbud 
Kirkeleddet 10 – 22 

Værdigrundlag 
 

Vi tager udgangspunkt i, at borgerne har deres hjem i 
botilbudet. 
 
Ligeledes bestræber vi os på: 
 

• At sikre borgerne bedst mulig trivsel og personlig 
udvikling, samt at tage ansvar ud fra den enkeltes 
forudsætninger, evner, ønsker og behov. 

• At borgerne mødes med åbenhed og respekt. 
• At borgerne og deres pårørende oplever Kirkeleddet 10 – 

22 som et velfungerende og udviklende botilbud 

 

Eventuel henvendelse skal ske til: 
 

 Voksenstøtte 
Teamleder Ulla Wiemann 

tlf.  72497533 

 

 

 
Kirkeleddet 10-22 er et af Gribskov Kommunes botilbud til 
borgere med udviklingshæmning, som kan bo selvstændigt 
med individuelt tilrettelagt støtte. 
Der kan gives støtte til praktisk betonede opgaver, 
ledsagelse,udvikling af personlige færdigheder og støtte og 
rådgivning til samvær og etablering af netværk m.m. 
Der bevilges individuel støtte iht. SL§ 85. 
Der er seks  2 værelses lejligheder og et fælleshus. 
Boligselskabet Kuben er udlejer, men Gribskov Kommune har 
anvisningsretten til boligerne. 
Botilbuddet ligger sammen med 2 andre botilbud og en 
børnehave. Der  er et fælleshus, som kan benyttes af alle 
beboerne fra botilbuddene. 



 

Lejlighederne 
 
 
Lejlighederne er på 41,5 kvm. De indeholder stue og køkken ud 
i et, og et stort badeværelse med mulighed for tilslutning af 
vaskemaskine og tørretumbel. Der er mulighed for tilslutning af  
kabel TV og internet.  
Mellem stue, soveværelse og badeværelse er der skydedøre.  
 
Til hver lejlighed er der en lille fliseterasse. 
 

 
 

Fælleshuset 
 

I botilbuddet er der et fælleshus, som benyttes i forbindelse 
med fællesmadlavning, hygge m.m. I fælleshuset er der også 
adgang til internet og computer og et stort badeværelse med 
vaskemaskine og tørretumbler. 
På alle hverdage mellem kl. 7.00- 9.00 og  kl. 14.30-21.00 er 
der personale tilstede i botilbuddet. 
I weekender er der personale fra 10.00 til kl. 19.00. I disse 
tidsrum ydes individuel støtte og støtte i forbindelse med 
fællesaktiviteter f.eks. fællesspisning i fælleshuset. 
Der holdes beboermøde en gang om måneden. 
Botilbuddets beboere har mulighed for at tilmelde sig til større 
ture til f.eks. Lalandia, Sølund musikfestival, udenlandsrejser 
m.m. 

 

 

 
 


