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Beskrivelse: 

Center for Senhjerneskade er et botilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade i svær til 

meget svær grad, men med normal opvækst og indlæring. Botilbuddet er et midlertidigt og va-

rigt bo- trænings- og aktivitetstilbud med døgndækning. 

På det åbne græsområde langs Sjællandsvej foreslås etablering af et afskærmet uderum til 

trænings- og sanseaktiviteter. 

Der kan f.eks. etableres sti og aktivitetsbane med motorikredskaber til sansning og specifik 

træning f.eks. rettet mod kropsbalance. Eksempelvis kan der etableres trampolin/remgynge 

eller tilsvarende. 

Rundt om pladsen kan der være bærbuske og let løvede fuglekirsebærtræer, samt andet af-

skærmning så aktiviteten/træningen kan foregå uforstyrret og undgå at forstyrre øvrige ting, 

der foregår omkring stedet. 

Der skal etableres lamper, som kan oplyse pladsen, så stedet også er egnet til aktiviteter i 

ydertimerne til f.eks. aftentræning eller spil. 

Borgere med erhvervet hjerneskade kan have gavn af et stimulerende uderum med bevidst fo-

kus på udeliv i hverdagen og et design til gavn for beboere, pårørende og personale. 

Borgerne har behov for individuelle daglige stimuli for at fremme trivsel og livskvalitet. 

Hverdagens struktur og omgivelser indrettes efter individuelle hensyn for at højne trivslen med 

støtte fra pædagogisk- og sundhedsfagligt personale samt pårørende. Lige som rammerne in-

dendørs kræver struktur, kan udearealerne omkring Center for Senhjerneskade med fordel 

inddrages med samme bevidste fokus og indretning, for at fremme en meningsfuld hverdag og 

trivsel. 


