
BPA-fællesskab  
Invitation til fremtidsværksted for interesserede torsdag 26. nov. 2015 

Hvad er tanken bag BPA-fællesskab? 
BPA-fællesskabet er for unge med en BPA-ordning (§§ 95 eller 96). I BPA-fællesskabet kan du både være en 
del af et socialt fællesskab og samtidig vælge at trække dig tilbage i egen lejlighed. 
I BPA-fællesskabet kan du dele erfaringer med andre i samme situation. Du kan også dele fælles lokale,  
faciliteter, vikarer og nattevagt. 

Hvilke lejligheder? 
BPA-fællesskabet har aktuelt 4 ledige lejligheder + en fælles lejlighed i Søndervangen 40, 8260 Viby J. 

! ! ! !  
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Interesseret? 
Hvis det lyder som noget for dig, er det nødvendigt:  
- At du har en BPA-bevilling  
- At du er visiteret til en handicapbolig efter  
  Almenboligloven i din hjemkommune eller er  
  borger i Aarhus kommune  
- At Solbakken er din arbejdsgiver i din BPA- 
  ordning 
- At du har lyst til at indgå i et fællesskab 
- At du deltager i vores fremtidsværksted*, hvor vi  
  vil arbejde med ønsker, tanker og visioner for at 
  bo i et BPA-fællesskab, og hvor du (og vi) finder 
  ud af, om BPA-fællesskabet er noget for dig. 

Praktiske oplysninger 
Fremtidsværkstedet vil blive afholdt på  
Arbejdsmarkedscenter Syd 
Gunnar Clausens vej 90, 8260 Viby J 
Torsdag den 26.11 2015, kl.10-15 

Tilmelding på: 
Tlf. 41 85 90 63 eller på mail: lotbr@aarhus.dk   
Senest den 23.11.2015 til Lotte Breum 

Du skal have din hjælper med, som skal fungere som 
skriver/ sekretær for dig. 

Der vil blive serveret formiddagskaffe, frokost og 
eftermiddagskaffe. 
http://www.alboa.dk/Afd._24_Ombyggede_boliger_s90.html 
https://www.facebook.com/BPA-f
%C3%A6llesskab-1515041145482413/ 

Solbakken som BPA - Arbejdsgiver  
- Vejledning i ansættelse af hjælpere og udarbejdelse af 
  jobannoncer og lign. 
- Udarbejdelse af medarbejderkontrakter 
- Indberetning og beregning af pension og ATP 
- Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger,  
  f.eks. sikkerhedsrepræsentant. 
- Administrering af barsel, ferie og sygdom for dine medabejdere 
- Coaching til dig f.eks. i forhold til din rolle som arbejdsleder  
- Supervision til dig bl.a., når du skal forberede og afholde med 
  arbejderudviklingssamtaler og personalemøder 
- Det økonomiske og juridiske ansvar for dine medarbejdere 
- Håndtering af varsler og opsigelser 
- Tegning af lovpligtige forsikringer 
- Udbetaling og beregning af løn 
- Socialrådgiver på ugentlig besøg i fælleslejlighed  
- Mulighed for samtaler med psykolog, pædagog, socialrådgiver 
  eller andet efter ønske 
- Nemt IT system til rulleplaner, indberetning af timer mm. 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwj86emH2OfIAhUE3SwKHQx3AYg&url=http%253A%252F%252Fwww.amcsyd.dk%252F&usg=AFQjCNE2PBNX0K6cpqQx7gCs60--EuKTBQ&sig2=iWsavIVkAjXU6m9foB-KdA&bvm=bv.106130839,d.bGg
mailto:lotbr@aarhus.dk
http://www.alboa.dk/Afd._24_Ombyggede_boliger_s90.html
https://www.facebook.com/BPA-f%25C3%25A6llesskab-1515041145482413/
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwj86emH2OfIAhUE3SwKHQx3AYg&url=http%253A%252F%252Fwww.amcsyd.dk%252F&usg=AFQjCNE2PBNX0K6cpqQx7gCs60--EuKTBQ&sig2=iWsavIVkAjXU6m9foB-KdA&bvm=bv.106130839,d.bGg
mailto:lotbr@aarhus.dk
http://www.alboa.dk/Afd._24_Ombyggede_boliger_s90.html
https://www.facebook.com/BPA-f%25C3%25A6llesskab-1515041145482413/


*Et Fremtidsværksted består af tre faser: 
   

• Første fase: Kritikfasen vil I undersøge, hvad der ikke fungerer tilfredsstillende i jeres dagligdag, - 
eller i det I forestiller jer, bliver jeres dagligdag med egen bolig og BPA-ordning. 

• Anden fase: Er idé - eller utopifase. Denne fase indledes med en brainstorm, hvor alle har mulighed 
for at formulere ønsker. De problemstillinger som kom frem i kritikfasen vendes på hovedet, så I kan 
formulere nye kreative løsningsforslag. I denne fase er tanken ”Jo vildere, jo bedre”. 

• Tredje fase: Realiserings- eller virkeliggørelsesfasen. Skal I lave en plan for, hvordan de ønsker og 
drømme, som kom frem i idé-fasen, føres ud i virkeligheden. I denne fase lægges vægt på, hvordan I 
kan formulere drømmene realistisk, og så få lavet en realistisk plan. 

I denne sammenhæng forestiller vi os, at I sammen formulerer hvilke rammer eller regler der 
skal være i jeres BPA-fællesskab.  


