
Hvem er vi? 
Vi er 13 hjemmevejledere, 4 nattevagter, 1 værkstedsmedarbejder, 2 køkken-

medarbejdere, 1 sekretær og en kontantkasse-ansvarlig ansat af Langeland Kommune til 

at varetage socialpsykiatrien. 

 

Personale: 
Udkørende: 

Leder/opsøgende person/støtte-kontaktperson:  Opsøgende person/støtte-kontaktperson: 

Ole, tlf. 63 51 63 61  Karina, tlf. 63 51 63 60 

mobiltlf. 21 49 44 74   mobiltlf. 21 49 58 27 

 

Katrine, tlf. 63 51 63 60  Trine, tlf. 63 51 63 60  

Mobiltlf. 30 56 13 84  mobiltlf. 21 38 05 50  

 

På Hjørnet – dagtilbud og bofællesskab 

    

  

Åbningstider: 

Hjørnet har alle ugens 7 dage åbent fra kl. 08.00 - 22.00 - men på hverdage efter 

 kl. 15.30 og i weekenderne står personalet primært til rådighed for beboerne 

 i bofællesskabet. Brugere udefra kan benytte Hjørnet, men ikke forvente servicering 

 fra personalet.      

   
Transport til Skrøbelev: 

Hjørnets minibus kører på hverdage fra den gl. banegård og busterminalen mod Hjørnet   

kl. 9.45 – og retur mod Rudkøbing 13.50.  

Herudover er der gratis lokalbus - rute 591 - se køreplan for denne 

Hjørnet består af: 

 
Bofællesskab   
Værested  

Kontaktperson 

Café og køkken 

Træværksted og udehold 

Støtte-kontakt person (udkørende) 

 

Bofællesskabet: 
Består af 5 selvstændige lejligheder (+ 2 akutlejligheder) for personer med 

psykiske lidelser. Beboerne har mulighed for individuel personalestøtte, og kan 

deltage i husets øvrige aktiviteter.  

 

Caféen: 
Er et arbejds- og fritidstilbud. En alkoholfri café, hvor man mødes over en kop 

kaffe og får en sludder. Der er mulighed for på hverdage at købe et varmt måltid 

mad til frokost til rimelige penge. Der er morgenmad fra kl. 08.00 – 08.30 

 og frokost kl. 12.00. 

 

 Køkken: 
Er et arbejds- og fritidstilbud: Hjørnet laver selv den varme mad – hvis du kan 

lide at lave mad og gerne vil give en hånd med kan du melde dig til køkkenholdet, 

der ledes af en køkkenuddannet medarbejder – du kan melde dig til at hjælpe én 

eller flere dage om ugen. 

 

Værestedet: 
Er brugerstyret, hvor brugerne selv kommer med ideer. Der er mulighed for at 

oprette interessegrupper med en faglærer, og der er mulighed for f.eks. at se 

fjernsyn/video, høre musik, spille spil, spille dart, sy, strikke, male, tegne, klippe 

og klistre, deltage i forskellige motionstilbud - eller hvad du nu har lyst til. 

Endvidere er der mulighed for at trække sig tilbage med en kop kaffe og en avis, 

benytte pc med internet-opkobling eller for at få en snak med andre brugere 

og/eller personalet. 

  

 Værkstedet: 

Her er der mulighed for at arbejde med træ og foretage mindre reparationer. 

Dette sker under kyndig vejledning af en håndværksuddannet medarbejder. Der 

er også mulighed for at deltage på Hjørnets udehold, der udfører havearbejde og 

andre udendørs opgaver for Hjørnet og Hjørnets brugere. 

 

 

Daglig leder 

Stina, tlf. 63 51 63 63   Køkken – tlf.  63 51 63 60 

Mobil: 29 42 85 53  Majbritt 

   Troels 

Kontaktpersoner – tlf. 63 51 63 60 

Egon   Værksted – tlf. 63 51 63 60  

Wivi   Torben, mobil: 23 72 22 16 

Dina  

Sabine    Sekretær – tlf. 63 51 63 62 

Helle    Pia 

Mads    

Lene   Kontantkasser- tlf. 63 51 63 60 

Hanne   Kirsten 

 

Nattevagter – tlf. 63 51 63 60 

Tine 

Annette 

Morten 

Mille 

 

 

   

 



  

Formål: 

Hjørnet er et tilbud til mennesker med psykiske problemer/lidelser og socialt 

udsatte. 

 

Hjørnet skal ved hjælp af åbenhed og oplysning om psykiske sygdomme arbejde 

for at skabe øget tolerance i lokalsamfundet overfor psykisk syge og derved åbne 

bedre muligheder for at sindslidende kan deltage i samfundslivet på deres egne 

præmisser. 

 

  

Vores overordnede mål er: 
At støtte og vejlede samt opbygge og udbygge brugernes personlige netværk. 

 

Hjørnet skal i samarbejde med brugerne udvikle sociale tilbud, som gennem 

tryghed og stimulation sikrer dem en bedre livskvalitet og større selvhjulpethed 

og endelig skal Hjørnet være med til at udvikle - og medvirke i - et positivt 

samarbejde mellem de psykiatriske afdelinger, distriktspsykiatrisk team og 

kommunen. 

 

 

 Støtte og kontaktpersons-ordningen: 

 

• Er et tilbud til socialt isolerede mennesker med psykiatriske lidelser, 

socialt udsatte, alkoholikere og misbrugere 

• Støtte og vejledning i eget hjem 

• Besøg efter behov 

• Hjælp til at få brudt den sociale isolation 

• Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet 

• Støtte og vejledning i forhold til offentlige instanser 

• Opsøgende arbejde 

 

 

   Henvisning: 

Alle kan henvise direkte til lederen af Bo- og Værestedet. Der vil i hvert enkelt 

tilfælde blive foretaget en vurdering af, om personen tilhører målgruppen.  

Der kan også rettes henvendelse direkte til støtte-kontaktperson for en mere 

uformel snak om mulighederne i Bo- og Værestedet. 

Visitation til Hjørnets forskellige tilbud går gennem Myndighed i Langeland 

Kommune. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  
  
  
  

””HHJJØØRRNNEETT””  
 

Spodsbjergvej 201, Skrøbelev 
5900 Rudkøbing 
 
Tlf. 63 51 63 60 
 
 

       
  


