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Velkommen til botilbuddet Søndersø.  

I denne pjece vil vi fortælle dig lidt om, hvilken 

støtte du vil modtage på botilbuddet samt give 

praktiske oplysninger omkring botilbuddet. 

Søndersø – et botilbud: 

Botilbuddet Søndersø er et §107 botilbud for 

beboere i alderen 18-30 år med diagnoser inden 

for Autismespektrumforstyrrelser. 

I Botilbuddet Søndersø kan du bo i en periode. I 

den periode vil du modtage støtte til at opnå en 

bedre forståelse for din autismediagnose, støtte til 

at udvikle dig socialt og støtte til at udvikle 

praktiske færdigheder i hverdagen og livet. 

Personalet på Søndersø:  

I botilbuddet vil der være personale alle hverdage 

i tidsrummet fra kl.07 - 22. I weekenderne vil der 

være personale i tidsrummet kl.10 - 18. Hvis du 

har behov for hjælp i tidsrummet uden personale, 

vil du kunne kontakte Furesø Kommunes 

Kontaktordning via. telefon.  

Som beboer på Botilbuddet Søndersø vil du få 

tilknyttet to kontaktpersoner. Kontaktpersonerne 

vil primært støtte dig i forhold til din forståelse af 

din autisme - og din udvikling i forhold til 

praktiske færdigheder i hverdagen. Du vil 

modtage støtte på en fast ugentlig dag, hvilket 

aftales nærmere med kontaktpersonerne.  

Lejligheder og fælles arealer:  

I Søndersø er der 10 lejligheder. Hver lejlighed er 

ca. 28 m2 og er indrettet som et stort rum. 

Lejlighederne har køkken med kogeplader, ovn, 

køleskab og fryser, samt et separat stort 

badeværelse. Der er desuden en lille terrasse foran 

lejlighederne.   

I botilbuddet er der et stort fællesrum med køkken 

og stue. I forbindelse med fællesrummet er der et 

fælles atrium med havemøbler og grill. 

Botilbuddet har ydermere et fællesvaskeri, 

personalekontor og en stor fælles have.  

Udgifter og kostordning: 

I huslejen indgår el og varme, men du skal selv 

betale licens og forsikringer.  

Botilbuddet Søndersø har en fælles kostordning. 

Dette indebærer, at der er fælles aftensmad alle 

hverdage kl.18. Alle beboere vil få en fast ugentlig 

maddag, hvor man sammen med en fra personalet 

og en medbeboer laver dagens aftensmad. Ved 

indflytning aftales det, hvilken fast ugedag du 

deltager i madlavningen.  

I fælleskøkkenet kan du selv tage frokost og 

morgenmad. Du vil også være velkommen til, at 

lave en madpakke, hvis du skal medbringe frokost 

på dit arbejde eller uddannelse. Der er selvfølgelig 

mulighed for personalestøtte til dette.  

I fælleskøkkenet har du desuden mulighed for, at 

lave kaffe, the og få frugt.  

I weekenderne holdes der brunch kl.12, hvor alle 

beboerne er velkomne, hvis de ønsker at deltage. 

Aftensmaden består i weekenderne af brød med 

pålæg.   

Kostordningen koster kr.2000 pr. måned - og er 

indregnet i din egenbetaling i huslejen. 

Medbestemmelse og beboermøde:  

Hver anden søndag afholdes der beboermøde. 

Mødet vil være af max 1 times varighed og 

afholdes i forbindelse med brunch om søndagen.  

Beboermødet har en fast dagsorden, som du får 

udleveret på forhånd. Inden mødet kan du som 

beboer få punkter på dagsorden, hvis du ønsker 

dette. På mødet tales der om ting, som man ønsker 

ændret i botilbuddet, forslag til fælles aktiviteter i 

weekenderne og madplanen for de kommende 2 

uger. På møderne vil vi også sammen lave 

leveregler for fællesskabet i botilbuddet.  

 

Indflytningsmøde og rundvisning:  

Inden du flytter ind på Søndersø, er du 

selvfølgelig velkommen til en rundvisning på 

botilbuddet.  

I forbindelse med din indflytning på Søndersø vil 

der blive afholdt et indflytningsmøde. Til mødet 

vil – foruden dig selv - en eller to af botilbuddets 

personaler og din sagsbehandler være til stede. Du 

er meget velkommen til at invitere dine forældre, 

din eventuelt nuværende borgervejleder, en ven 

eller lignende med til mødet.  

Til mødet vil vi orientere dig yderligere om 

botilbuddet og stille dig enkelte spørgsmål. Vi kan 

f.eks. spørge ind til hvilke områder du har brug for 

støtte til og i hvilken retning du ønsker at udvikle 

dig. Du vil også selv få mulighed for at stille 

spørgsmål. 

 

Hvis du har nogle spørgsmål er du meget 

velkommen til at kontakte os via mail, sms eller 

telefonopkald. Se bagsiden for information.  

Vi glæder os til at møde dig.  

Med venlig hilsen 

Personalet på Botilbuddet Søndersø. 


