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Velkommen til Fontcenehuset Frederikshavn!
Denne lille handbog indeholder de informationer, du har brug for at vide, hvis du
kommer eller har Iyst til at komme i Fontcenehu;;et Frederikshavn.

God fomejelse med lcesningen og haber vi ses!

Husets medarbejdere

Anita Brix Lindholm
Leder
Ansat pr. 1-11-2010
På barsel

Lisbeth Trend Poulsen
Medarbejder
Ansat pr. 1-3-2014

Mikael Sandst Jensen
Medarbejder
Ansat pr. 1-12-2010

Sussi Møller Pedersen
Medarbejder
Ansat pr. 7-4-2014

Medlemskab
Fontzenebusct Frederikshavn er et tilbud til aile over 18 ar. uanset torsergelsesgrundlag som
har eller har haft en sindslidelse.
I FontCEnehuset skaber vi sammen en tryg og aktiv hverdag.
Her rneder medlemmerne det fCEllesskab, som er el1 nedvencig torudseetning for at fa dannet
netveerk og komme videre i llvet
•

Forrnalet med FontCEnehuset er social, uddarnelsesrneess'g
Fonteeneh.rset Frederikshavn er et rehabiliteringstilbud

og erbejcsrneessig rehabilitering,

organiseret som en arbejdsplads, hvor

ligevCErdighed, brug af ressourcer, abenhed og ornsorg er i h0jsCEdet,
N0gleordene er ligevCErdighed mellem medlemmer og medarbejdere, ansvar overfor sig selv og
andre, samt hjCElptil selvhjCElp,
.

Vi ved, at ethvert mennesker besidder ressourcer. som kan komme andre til gode.

Dagsprogram

En arbejdsdag i Fontænehuset Frederikshavn ser nogenlunde således ud.
Vi åbner kl. 08.00 og de morgenfriske sørger for, at der bliver lavet kaffe, the og morgenmad.
Bagefter er der morgenmøde kl. 09.00, hvor dagens opgaver gennemgås og besluttes.
Der arbejdes i enhederne (køkken, hus/have, kontor) til kl. 11.00, hvor vi holder formiddagspause,
og herefter arbejdes der igen frem til kl. 13.00, hvor der så er frokost.
Efter frokost arbejdes der videre indtil vi kl. 15.00 drikker en kop kaffe/the, og huset lukker kl. 15.30
Der er dog to dage om ugen, hvor dagen ser en smule anderledes ud. På tirsdage har vi vores
ugentlige husmøde, som begynder kl. 11.30 og varer frem til kl. 12.15.
Torsdage spiser vi frokost kl. 12.00, idet flere af husets medlemmer og medarbejdere deltager
i "Mob Din Krop" kl. 13.00 - et idrætstilbud for sindslidende i Frederikshavn kommune.

Hus/have-enheden
• Reng0ring
• Vedligeholdelse
• GrCEsslaning
• Diverse "grenr e" opgaver
• Projekter

Kekken-enheden
• Lave menuplan (hver fredag)
• Bage morgenbred
• Handle ind
,

• Lave dagens ret
• Vaske op og rydde op
• Reng0ring af kekken
• S0rge for kaffe/te pa kanden

Kontor-enheden
Nedenfor ses nogle eksempler pal hvad der laves
i kontorenheden. Noget skal gores dagligt, andet
kun ugentligt eller en gang om rnaneden
• l.zese postle-mails
• Opdatere husets hjemmeside og
Facebook profil
• Diverse skemaer
• Bogf0ring, statistik og PR-arbejde

• Skrive artikler m.m. til husets avis
• Renskrive referater, eksempelvis
fra nusmede

..

Fritidsprogram
Søndag i ulige uger er der klubdag, hvor huset holder åbent fra 13.00 - 16.00.
Vi skifter mellem at have aktiviteter i huset, og ude af huset.
Aktiviterne planlægges i fællesskab i huset, og er selvfølgelig efter interesse, initiativ og årstid.
Disse aktiviteter kan være alt fra ture til Bangsbo skoven, til en film i vores lille biograf.

Unge Klub aften
1. Torsdag i hver måned er der aften for unge, fra kl. 18.30 - 21.00.
Aftenen er et tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 18 – 30 år, som kan have brug for
at være sammen med andre unge, danne netværk, og på sigt, måske venskaber.
De unge der kommer til klubaften planlægger selv, sammen med de medarbejdere der er
tilknyttet, hvilke aktiviteter der skal ske og indtil nu har det drejet sig om spil- filmaften, bål i
haven, bagedag, madlavning, osv.
Vores fritidsprogrammer fokuserer på hygge og socialt samvær, og der er ingen tilmelding.
Huset er åbent for alle i disse tidsrum, så det er bare at møde op, og nyde en hyggelig dag
i godt samvær.
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V~rdigrundlag
Det va=rdigrundlag vi i Fonta=nehuset
internationale

Frederikshavn

arbejder ud fra, bygger pa de 36

retningslinjer for klubhusrnodellen De internationale

retningslinjer for klubhuse,

som hele det verdensomspa=ndende klubhusfa=lIesskab er enige i, detinerer klubhusenes rehabiliteringsmodel. Retningslinjerne revideres hvert andet ar i et samarbejde mellem klubhusene og
det internationale center for klubhus udvikling (ICCD),
Principperne, som er udtrykt i disse retningslinjer, er grundlaget

for klubhusorganisationens

succes med at hja=lpe mennesker med sindslidelser til at undga hospitalsindla=ggelser
sig selv socialt, ekonornisk og beskeeftigelsesrneessigt

og klare

Retningslinjerne tjener ogsa som en er-

kla=ring om rettigheder for medlemmer og etiske regler for medarbejdere, bestyrelser og administratorer, Retningslinjerne skal veere en garanti for, at et klubhus er et sted, hvor man respekterer
medlemmerne, og hvor de tilbydes nye rruligheder.

De 36 retningslinjer er delt op under fBlgende hovedpunkter:
• Medlemskab
• Indbyrdes relationer/forhold
• Fysiske rammer
• Den arbejdsstrukturerede

dag

• Arbejde/uddannelse
• Klubhusets funktioner
• Finansiering, ledelse og administration

•
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Åbningstider
Mandag - Torsdag : 08.00 - 15.30
Fredag

: 08.00 - 15.00

Søndag i ulige uger : 13.00 - 16.00

Kontakt
Fontænehuset Frederikshavn
Skansegade 12C
9900 Frederikshavn

Tlf.
: 21849372
E-mail : ff@ff9900.dk
www.ff9900.dk

Vi er også på facebook
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