Camillehusene
Børnecentret med de mange muligheder

Højt til loftet men også tag over hovedet
Viden om generelle og specielle vilkår for børn og unge
GENTOFTE KOMMUNE

Målgruppe

21 pladser til børn og unge i alderen 0 – 18 år, med
fysiske- og psykiske funktionsnedsættelser og
variationer inden for gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Børnene og de unge har ofte svært ved den verbale
kommunikation. Derfor benytter vi diverse kommunikationssystemer som lyde, øjenbevægelser, tegn til tale,
foto og billedkort (boardmakersystem), taktile kommunikations hjælpemidler f.eks. symboler og konkreter for
ting og oplevelser, samt kommunikation gennem
elektroniske hjælpemidler.

Hjemlige rammer
og aktiviteter

Indretningen i vores 3 huse tilgodeser børnene og de
unge. Vi har god plads og gode adgangsforhold. Vi har
god belysning og vi kender til mange typer af fysiske
hjælpemidler som f.eks. kørestol, gangvogn, ernæringspumpe og medicin. Børn og unge med mindre fysiske
funktionsnedsættelser kan nemt få plads til f.eks. boldspil, køre mooncare og løbe på løbehjul. I de 3 huse er
der henholdsvis 5, 8 og 8 værelser, stue, køkken og
badeværelser. Ude har vi en god have.
Med udgangspunkt i hvert barn og unges personlige
dag- døgn- og ugeytme, har vi også planlagt program i
fritiden med forskellige sociale aktiviteter. Eksempelvis
dans, sang og musik, højtlæsning, billedlotteri, kreativt
værksted og børne- og unge møder.

I løbet af året har vi 3 fælles fester: Fest for sommerens
komme, fødselsdagsfest for Camillehusene og fest for
julens komme.

Omsorg og udvikling

Det er vores mål at børnene og de unge finder sig
inkluderet og er aktive deltagere i sociale fællesskaber.
Hverdagen skal være rolig og forudsigelig med god
planlægning og information, menneskelig indlevelse,
forståelse og respekt.
Alle har deres egen kontaktperson, som er med til at
tilrettelægge hverdagen, så der tilbydes relevant støtte,
med fokus på at barnet/den unge har det sjovt og trygt
med kammerater og voksne.
Vi har vågen bemanding hele døgnet.

Forældre samarbejde og tværfagligt samarbejde

Vores samarbejde med forældrene er meget vigtigt.
Gennem dialog og vejledning deler vi erfaringer og følger
barnet og den unges udvikling. Forældre kan blive valgt til
vores Pårørende Råd.
Det er vores mål at vi gennem samarbejde, giver barnet
og den unge de bedste muligheder. Vi tilrettelægger den
daglige støtte, ud fra barnet/den unges individuelt
tilrettelagte handle- og udvikling og status plan.
Barnet/den unges kontaktperson og en nærværende
ledelse, er omdrejningspunkt for samarbejde og sikrer
bl.a. indkøb af tøj, indretning af værelse, er med ved
lægeundersøgelser, deltager i møder og har kontakt til
sagsbehandler.

Kontakt

Vi har åbent året 365 dage. Alle er velkomne til at
kontakte os for yderligere oplysninger, evt. ønske om
speciel vejledning eller for at få en fremvisning.

Adresse

Camillehusene Hus 7, 9 og 13
Bank-Mikkelsens Vej 13
2820 Gentofte
Tlf.nr.: 3998 4400
Fax:
3998 4415
E-post: camillehusene@gentofte.dk
Hjemmeside: www.camillehusene.gentofte.dk

Visitation

Sendes til:
Gentofte Kommune
Sociale Institutioner og Familiepleje
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Tlf: 39 98 45 00
Sikker e-mail: gentofte@gentofte.dk

