
HOVEDHUSET  
RESSOURCEFORLØB 

VI TILPASSER OS DIG – IKKE OMVENDT 

HovedHuset er en arbejdsplads og et socialt fællesskab for 

mennesker med følger efter en erhvervet hjerneskade.  

 

Vi tilbyder individuelle ressourceforløb, hvor vi tager udgangspunkt i 

dig, dine ressourcer og din aktuelle livssituation. Hos os skal du ikke 

passe ind i en bestemt kasse. Vi forsta r dine udfordringer og 

skræddersyr forløbet i samarbejde med dig.  

 

Der er ikke krav til, at du skal kunne noget bestemt. Til gengæld 

tilbyder vi dig et trygt fundament for, at du kan udvikle dine 

personlige, sociale og faglige færdigheder i dit eget tempo og fa  en 

aktiv og meningsfuld hverdag i arbejdsfællesskabet.    

 

»Det styrker mit selvværd og giver mig en 

identitet at bidrage med noget, som 

værdsættes af andre« - Anette. 

UDVIKLING I TRYGGE RAMMER 

Som medlem (bruger) af HovedHuset er du med til at drive huset i et 

ligeværdigt samarbejde med andre medlemmer og medarbejdere. 

Opgaverne kan være inden for køkken, kontor, it, service, 

køkkenhave eller noget helt andet. 

 

Vi taler med dig om, hvordan hjerneskaden har pa virket dig, og ved 

at arbejde tæt sammen med dig hjælper vi dig til at blive bedre til at 

fa  øje pa  dine styrker, ressourcer og din motivation mv. 

 

Og vi støtter dig i at arbejde med strategier, som kan gøre det lettere 

for sig at udføre de forskellige opgaver.  

 

Ma let pa  længere sigt er, at du kommer tættere pa  at fa  et job eller 

kommer i uddannelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOVEDHUSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Særlige ressourceforløb for 
dig, der er ramt af en 
hjerneskade 



DAGLIGDAGEN I HOVEDHUSET 

Livet i HovedHuset bygger pa  et fællesskab, hvor du er ønsket, ventet og 

nødvendig. Ønsket – fordi vi gerne vil have, at du kommer. Ventet – fordi 

vi har en aftalte. Og nødvendig – fordi vi har brug for dit bidrag til 

fællesskabet. 

 

Dagligdagen er tilrettelagt med en fast struktur som pa  en almindelig 

arbejdsplads, og sammen tilpasser vi dine arbejdsopgaver, sa  de passer 

til dig.  

 

Sociale relationer og samhørighed med andre er en forudsætning for alle 

menneskers trivsel. I HovedHuset deltager du i hyggelige, sociale 

aktiviteter, som du selv er med til at beslutte indholdet af, og du træner 

dine sociale og kommunikative færdigheder i samspil med andre i 

samme situation.  

SÅDAN FÅR DU ET FORLØB I HOVEDHUSET 

Det er muligt at få et tilbud hos os, hvis din kommune har tilkendt dig et 

ressourceforløb.  

 

Det er din sagsbehandler/jobkonsulent i kommunen, der kan henvise 

dig til tilbuddet som en del af din rehabiliteringsplan. 

 

Husets medlemmer kommer fra kommunerne i hovedstadsområdet.  

 

HVOR BOR VI 

Vi er beliggende i handicapvenlige lokaler centralt pa  Amager nær 

metrostation og gode busforbindelser. 

 

 

KONTAKT 

Hvis du vil vide mere om 

HovedHuset, er du velkommen til at 

kontakte leder Ulla Hasling. 

 

HOVEDHUSET 

Wittenberggade 45, 4. th. 

2300 København S 

 

 

Telefon: 60 38 41 00 / 88 27 17 47 

Mail: info@hovedhuset.dk 

Web: www.hovedhuset.dk       

 

 


