
 
  

  

  
Center for Børn og Voksne   

  

   Syvstjerne Vænge   

  

     

  

     

  

  

  



2  

Hvad er Syvstjerne Vænge  

Syvstjerne Vænge er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107.  

Det ligger i dejlige omgivelser i Værløse tæt på indkøb og offentlig 

transport. Det er indrettet med 8 lejligheder med eget bad og tekøkken og 

udgang til en privat terrasse. Der er fællesrum som giver mulighed for 

fællesspisning og socialt samvær samt en fælles gårdhave.  

Syvstjerne Vænge er fra 1. december 2020 

 

Kerneopgaven 

På Syvstjerne Vænge yder vi en helhedsorienteret indsats, hvor vi i 

samarbejde med dig og dit netværk arbejder på at udvikle og vedligeholde 

dine kompetencer og ressourcer, så vi igennem dialog sikrer, at du opnår 

højest muligt selvstændighed og livskvalitet, så du fremadrettet kan leve 

et meningsfuldt og selvstændigt liv.  

 

Hvem kan have glæde af at bo på Syvstjerne Vænge  

Målgruppen er borgere med varierende psykiske funktionsnedsættelser 

og sociale udfordringer. Det kan typisk være angst, bipolaritet, 

skizofreni / forandret virkelighedsopfattelse eller anden psykisk 

udfordring.  

Der kan også være beboere med udfordringer eller udsathed som har 

lettere funktionsnedsættelser eller lettere kognitive udfordringer som 

typisk kan være fra borgere med erhvervet hjerneskade.  

Du kan have boet og klaret dig selv i mange år i eget hjem eller bosted 

og har nu brug for en periode med tæt støtte på et mindre bosted, for at 

kunne komme tilbage igen.  

Målgruppen omfatter også borgere som oveni social udsathed eller 

psykisk sygdom rammes af fysiske udfordringer, som har behov for at 

komme sig, fx i forlængelse af ophold på et rehabiliteringscenter.  

Vi tager ikke imod borgere som har brug for døgnpleje, borgere med 

misbrug eller udadreagerende adfærd.   
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Hvad er vores værdier og hvordan gør vi en forskel  

Vi tror på, at langt de fleste, med den rette støtte, kan komme sig helt 

eller delvist fra psykiske vanskeligheder og overvinde de sociale 

følgevirkninger. At alle har ønsker og drømme om at kunne skabe sig et 

meningsfuldt og tilfredsstillende liv.   

   

Med den overbevisning møder vi den enkelte borger og fokuserer på 

ressourcer og potentialer, og understøtter den enkelte i at tage ansvar for 

eget liv også i forhold til beskæftigelse, uddannelse, sundhed, fritidsliv 

og andre fællesskaber.    

  

Vi støtter med tillid, faglighed og i dialog, men også med klare 

forventninger så de bedst muligt får realiseret de ønsker og håb de har for 

deres liv.   

  

Vi arbejder med et helhedsorienteret og koordineret perspektiv og som led 

i denne tilgang inddrager vi netværk, pårørende og andre sektorer når der 

er relevant.   

  

Det overordnede mål er, at borgerne bliver i stand til at leve et 

selvdefineret tilfredsstillende liv i egen bolig, med eller uden støtte, 

præget af håb og mening og med aktiv medbestemmelse, selv med de 

begrænsninger, der er forårsaget af sygdom.   
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Faglige tilgange og metoder 

Faglige tilgange:  

Recovery-understøttende tilgang  

Rehabiliteringstilgang  

Neuropædagogisk tilgang  

  

Metoder:  

Social færdighedstræning  

Motiverende samtale (MI)  

Jeg-støttende samtale  

 

Hvem er vi  

         

Vi har en bredt sammensat medarbejdergruppe med forskellige 

fagligheder som borgervejledere, pædagoger, social- og 

sundhedsassistenter og psykologer. 

Der er personale til stede fra kl. 7.30 -20-30 alle ugens dage året rundt. 

Der er ingen fast nattevagt, men mulighed for at blive visiteret til 

”Kontaktordningen” som kan kontaktes i tidsrummet kl. 20.00-08.00 alle 

ugens dage året rundt.  

 

   

TAKST OG NORMERING  

  

Takst: 2.049 kr. pr. døgn (2023)  

29,25 borgerrettede timer pr. plads pr. uge  

  

Den enkelte beboer kan vælge at deltage i den fælles kostkasse, som 

dækker 3 måltider hver dag året rundt, inklusive rengøringsartikler og 

toiletpapir mv. Pris: 2.600 kr. pr. md. (2023) 
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Galleri mm 

 

 
Fællesrummet 

 

 
Køkken fra en lejlighed  
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Stuen i en lejlighed  

    

 
Alle lejligheder har egen terrasse og egen indgang 
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Læs mere:  

Tilbudsportalen  

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbud

s id=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027- 

692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt=  

  

Hjemmeside: https://syvstjernevaenge-bo.dk/velkommen/   

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ZLS-3240&afdelingsid=b4eb4f42-b30d-4d16-b027-692e4cc5cf3f&aktivtMenupunkt
https://syvstjernevaenge-bo.dk/velkommen/
https://syvstjernevaenge-bo.dk/velkommen/
https://syvstjernevaenge-bo.dk/velkommen/
https://syvstjernevaenge-bo.dk/velkommen/
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Kontaktinformation   

  
Syvstjerne Vænge    
Syvstjerne  Vænge   10   
3500   Værløse   
  
Tlf.:  72  16 24  98   
E - mail:    Bofaellessyvstjern@furesoe.dk      
  
  
  
  


