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Kollegiet

Bofællesskab for sindslidende
under Frederiksberg kommune

Svanholmsvej 15
1905 Frederiksberg C

Tlf. nr.: 38 21 38 88
E-mail: kollegiet@frederiksberg.dk



Hvad er Kollegiet?

Kollegiet er Frederiksberg kommunes midlertidige bofælles - 
skab for voksne sindslidende uden misbrugsproblemer.  
Kollegiet er en paragraf 107 boligform, hvor der ikke er 
døgndækning.
Stedet henvender sig til sindslidende, der har boligproble - 
mer. Beboeren tilbydes socialpædagogisk støtte til at genop-
træne færdigheder, således at det evt. bliver muligt at kunne 
klare sig i egen bolig. 

Hvordan er huset?

På Kollegiet bor der op til 13 beboere fordelt på tre etager.   
Hver beboer har et værelse og fem beboere deles om et 
etagekøkken, ligesom der deles bad og toiletfaciliteter på de 
enkelte etager. Der er desuden en fællesstue med TV og DVD, 
som beboerne frit kan benytte. Der er et personalekøkken, der 
benyttes i forbindelse med fællesarrangementer. Endvidere er 
der et aktivitets-rum, hvor beboerne har adgang til computer 
samt mulighed for at benytte træningsmaskiner.



Formål med opholdet

Det overordnede formål med et midlertidigt ophold på 
Kollegiet, er en afklaring af beboerens muligheder indenfor bolig, 
økonomi, fremtidsudsigter, osv.

Hvem samarbejder vi med?

For at den enkelte beboer skal få mest muligt ud af 
opholdet, samarbejder vi med sagsbehandlere i kommunen, 
Distriktpsykiatrisk Center på Frederiksberg og andre 
behandlere. Vi samarbejder også gerne med pårørende, 
hvis der er et ønske om dette.

Individuel støtte

Der er ingen mennesker, der er ens, eller har samme behov 
og ønsker. Derfor tilrettelægges støtten individuelt, således 
at den enkeltes mål bliver udgangspunktet for den daglige 
støtte. Vi arbejder med bostøtte/botræning, der sigter på at 
skabe struktur omkring hverdagslivet og vi støtter den 
enkelte beboer i at komme i gang med aktiviteter, der knyt-
ter sig til livet udenfor hjemmet. Vi arbejder med individuel-
le handleplaner, som beboeren udarbejder i samarbejde 
med bostøtte-medarbejderen.



Fællesskabet i huset

For at udvikle beboernes sociale færdigheder, har vi forskel-
lige tilbud i løbet af ugen, der retter sig imod fællesskabet.   Vi 
tilbyder dagligt morgenmad og eftermiddagskaffe. Derudover 
har vi fællesaktiviteter, der tilpasses i forhold til beboerne. Fx 
fællesspisning, udflugter, motionsgruppe, m.m.

Personalet på Kollegiet

Der er til Kollegiet knyttet en leder, to fuldtidsmedarbejdere, en 
deltidsansat med brugererfaring, samt en praktisk medarbejder. 
Personalegruppen er sammensat af forskellige faggrupper; pæ-
dagog, sosu-assistent, ... Alle med viden og erfaring fra social-
psykiatrien. Desuden er Kollegiet praktiksted for pædagogstu-
derende og sosu-assistentelever. 



Brugerindflydelse

Beboernes medindflydelse går dels gennem den valgte 
beboerrepræsentant og suppleant, og dels gennem de 
månedlige beboermøder, hvor der er gensidig orientering 
om den kommende periode. 

Fremtidig støtte

Kollegiets opgave er at støtte den enkelte beboer i at flytte i 
egen bolig eller andre boformer. Er der behov for støtte i 
eget hjem, tilbyder Kollegiet dette i en tre måneders periode 
efter udflytning. 



Hvordan henvises man?

1  Hvis en borger ønsker at bo på Kollegiet, skal vedkom-
mende tage kontakt til sin sagsbehandler i kommunen.

2  Der er mulighed for at se Kollegiet efter aftale med  
personalet. Personalet orienterer om stedet, samt  
hvilken støtte der kan ydes. Endvidere drøftes  
gensidige forventninger til opholdet.

3  Såfremt borgeren er interesseret i at bo på Kollegiet,  
tages kontakt til sagsbehandler i kommunen der  
udfærdiger et ansøgningsskema. 

4  Det er kommunens visitationsudvalg der afgør hvorvidt  
borgeren opfylder betingelserne for ophold på  
Kollegiet.

5  Når visitationsudvalget har godkendt ansøgningen,  
kontakter Kollegiet borgeren med henblik på en  
uddybende samtale vedrørende mål og forventninger  
til det fremtidige ophold.
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