
BOTILBUD: Habi-
tusHuset har slået 
dørene op på den 
gamle skole i Skelle-
bjerg, hvor foreløbig 
tre af i alt ni beboe-
re er flyttet ind.

Af Bjarne Stenbæk

SKELLEBJERG: Det er ikke 
let at huske, hvornår Skel-
lebjerg sidst er blevet tilført 
45 nye arbejdspladser. Det 
er godt nok heller ikke helt 
sket endnu, men det er det, 
der er normeringen, når alle 
ni pladser på HabitusHuset 
Skellebjerg er besat.

Det er halvandet år siden, 
Habitus Bo- og Dagtilbud 
købte den gamle skole, der 
trængte til en kærlig hånd. 
Men det sidste var ikke no-
get problem, for når man 
er et botilbud for borgere 
med gennemgribende ud-
viklingsforstyrrelser især 
inden for autisme spektret 
og ofte med »tillægs-diag-
noser« som OCD, skizofreni, 
angst, epilepsi og dermed 
også borgere, der ofte er ud-
adreagerende, så skal insti-
tutionen være specialind-
rettet til formålet.

Bostedet i Skellebjerg er 
nr. 13 i rækken af Habitus 
Bo- og Dagtilbud i Danmark. 
De ni lejligheder på bostedet 
er placeret sådan, at det ikke 
er nødvendigt for beboerne 
at gå forbi hinanden, når de 
skal ind i »privaten«, og også 
bæredygtighed og miljø er 
tænkt ind i projektet, idet 
hele bostedet varmes op af et 
jordvarmeanlæg.

God modtagelse
Både Marion Lomholt og 
Rasmus Johannesen har 

oplevet, at der er blevet ta-
get godt imod både beboere, 
personale og bosted. Via Fi-
ladelfia og ikke mindst det 
tidligere psykiatrihospital 
er Dianalundegnen vant til 
at være rummelig, og også 
i forhold til ansættelse af 
personale har HabitusHu-
set Skellebjerg kunnet nyde 
godt af traditionen i Dia-
nalund - sat at bostedet lig-
ger tæt på Autisme Center 
Vestsjælland i Slagelse.

- Men Habitus Bo- og Dag-
tilbuds side er man også ind-
stillet på at give uuddannet 
personale en merituddan-
nelse som pædagog, siger 
Marion Lomholt.

- Det foregår på den måde, 
at medarbejderen undervejs 
stiger gradvist i løn frem 
mod den løn, man får som 
færdiguddannet.

En til en
Borgerne kræver en til 
en-bemanding i tidsrummet 
fra kl. 8.00-22.00. 

Nogle af dem har også en 
til en-bemanding om natten, 

hvor andre kan nøjes med 
mindre hjælp.

- Vi skal både have en be-
boergruppe og en personale-
gruppe til at fungere, og der-
for opgraderer vi gradvist, 
fortæller botilbuddets leder, 
Marion Lomholt, der tiltråd-
te ved årsskiftet.

- Vi var klar til at åbne 1. 
marts, og den første beboer 
kom 1. april. Nummer to flyt-
tede ind i maj, og nummer 
tre kom hertil i september. 
Lige nu er der borgere i alde-
ren 21 til 64 år. Målet med be-
boernes ophold her er, at vi 
skal nedbringe mængden af 
problemskabende adfærd og 
øge deres livskvalitet.

- Der vil være nogle, der vil 
være i stand til at træne sig 
op til at kunne flytte i et bo-
tilbud for mindre støttebe-
hov, men for de flestes ved-
kommende er HabitusHuset 
Skellebjerg deres hjem for 
livet. Målgruppen går lige 
fra 18 til 85 år.

15 ansatte
Med foreløbig tre beboere 

er der i dag 15 fastansatte og 
fire-fem vikarer til at løse 
opgaven.

- Personalet her bliver an-
sat til præcis den opgave, de 
får, fortæller pædagog Ras-
mus Johannesen.

- Vi har lærere, pædagoger 
og ergoterapeuter, men de
fleste har en videreuddan-
nelse som eksempelvis di-
plomuddannelsen i autisme 
eller neuropædagogik. Vi
har også adgang til Habitu-
sakadamiet, der indholder
vejledninger i og beskrivel-
ser af den måde, vi arbejder 
på, og så kommer alle nyan-
satte på et fire-dages grund-
kursus. Vi har også en stor 
pulje til efter- og videreud-
dannelse.

Tre til hver
Der er tre ansatte tilknyttet 
hver beboer. De har hver sit 
ansvarsområde bl.a. økono-
mi, pårørende kontakt og
medicin.

- Vi kommer ud i lokalsam-
fundet med beboerne, fort-
sætter han.

- Men en tur i supermarke-
det kan være en stor udfor-
dring, og det er i næsten alle 
tilfælde tilstanden på dagen, 
der er afgørende for, om vi 
kan komme ud. På enkelt-
områder har nogle af vores 
beboere en særlig kompe-
tence. Vi har en beboer, der 
interesserer sig glødende 
for heste og hjælper til på en 
lokal rideskole tre dage om 
ugen. En anden kommer i 
den lokale billardklub i Dia-
nalund.

Åbent hus
Men en større integration 
i lokalområdet skal man 
næppe forvente.

- Vi var fra begyndelsen 
godt klar over, at Habitus-
Huset Skellebjerg bliver en 
markant institution i et rela-
tivt lille samfund, fortæller 
Marion Lomholt.

- Derfor har vi også holdt 
åbent hus for lokalområdet. 
Det var en hyggelig dag, 
hvor vi fortalte de besøgende 
om, hvad vi laver. Desværre 
styrtede det ned den dag, så 
vi har planer om at gentage 
åbent hus-arrangementet, 
så vi kan komme i kontakt 
med endnu flere her. Vi be-
stræber os på i det omfang, 
det er muligt, at blive en del 
af lokalsamfundet. Vi har 
fået indrettet botilbuddet af 
Habitus Bo- og Dagtilbuds 
faste hold af håndværkere, 
fordi der er tale om specia-
lindretning, men til det øv-
rige, vi skal have lavet, be-
nytter vi lokal arbejdskraft, 
ligesom vi også lægger vores 
indkøb i lokalområdets bu-
tikker. Det vil sige primært 
i Dianalund.
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Bosted vil skabe 45 nye arbejdspladser

Marion Lomholt og resten af 
personalet har åbnet Habitus-
Huset Skellebjerg. Botilbuddet 
er for borgere med støttebehov 
med gennemgribende udvik-
lingsforstyrrelser især inden for 
autisme spektret og ofte med 
»tillægs-diagnoser.   
Foto: Anders Ole Olsen

Bostedet er indrettet i Skellebjerg gamle Skole på Tåderupvej. 

Forleden var formanden for social- og sundhedsudvalget i Sorø Kommune, Lars Schmidt på besøg. Fra 
venstre er det bostedets leder Marion Lomholt, pædagog Rasmus Johannesen og Lars Schmidt. 




