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De Gule Værksteder
- Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud (SEL §103/104)
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Målgruppe 
Målgruppen er voksne med autisme (og evt. andre tillægsdiagnoser). For at få et tilbud skal man være fyldt 18 år 
og vil typisk have en anden varig indkomstkilde, f.eks. social pension, som forsørgelsesgrundlag. Et tilbud i De Gule 
Værksteder betyder, at man er afklaret ift. det ordinære arbejdsmarked og har behov for et beskyttet beskæftigelses-
tilbud eller et aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet fokuserer på udvikling af personlige og sociale kompetencer 
og generel livskvalitet.

Indhold
På De Gule Værksteder får man en personlig vejleder og der bliver udarbejdet et individuelt ugeskema. Udfører man 
en særlig defineret produktrettet arbejdesopgave på et eller flere af værkstederne, vil man få udbetalt arbejdsdusør.

Værksteder

Kreativ produktion 
Produktion af unikaprodukter i stof, uld, træ m.m. 

Nordboerne 
Læring om historisk håndværk og materialebrug.
Opbygning af vikingeboplads, herunder madlav-
ning og fremstilling af håndværktøj.

Terapihaven 
Dyrkning og vedligehold af egen køkkenhave, 
frugttræer, blomsterbede, drivhus, insekthoteller, 
produktion i naturmaterialer, sten-/smykkeværk-
sted, sæbefremstilling m.m.

Pedel- og serviceteam 
Servicering og vedligehold af egne bygninger.

Det grønne område
Vedligeholdelse af egne grønne områder og 
udendørs arealer. Fældning, savning og kløvning 
af brænde samt fremstilling af gavntømmer på 
eget savværk. 

Klub 
22 torsdage om året fra kl. 14.30 -17.30 arrangeres 
forskellige sociale aktiviteter.

Ekstern beskyttet beskæftigelse
Samarbejde med ekstern arbejdsplads.

Træværksted 
Fremstilling af produkter i træ og andre naturma-
terialer til videresalg i egen butik. Delproduktion 
i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Cykelværksted
Reparation/salg af brugte cykler og reservedele. 
Åbningstider: 
Man-, tirs-, ons-, og ftorsdag kl. 9.00 - 14.00
Lukket i frokostpausen fra 12.00-12.30  
Fredag kl. 9.00 -12.00.

Læderværksted
Fremstilling af bestillingsvarer og unikaprodukter. 

Montageværksted
Samling, montering og pakning af produkter for 
samarbejdspartnere.

Køkken/Kantine 
Forberedelse og tilberedning af dagens måltider.

Butikscafé Nord-Bo
Salg af egne unika produkter samt kommissions-
varer. Socialt samvær og salg af kaffe, te, kage m.m. 

Åbningstiderne er:
Man-, tirs-, ons-, og fredag kl. 9.00 - 14.00.  
Torsdag kl. 9.00 -16.00 
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Tilrettelæggelse
Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud kan på baggrund af den individuelle tilrettelæggelse for 
borgeren konstrueres på følgende måder: 25%, 50%, 75% eller 100% af helt tilbud. 

For brugere, hvor der fordres ekstraordinær 1:1 støtte og vejledning i en overvejende del af indsatsen, kan 
Autismecenter Nord-Bo varetage opgaven på baggrund af en ekstrabetaling ud over grundprisen. Der 
udarbejdes individuelle kontrakter for alle tilbud.

Tilbuddet forudsætter, at den enkelte bruger bliver befordret til og fra Autismecenter Nord-Bo, eller selv kan 
sørge for transporten. 

Der er mulighed for tilkøb af morgenmad og frokost.

 

Adresse
De Gule Værksteder har adresse i Aabybro på Østergade 107-109.

De Gule Værksteder har 215 åbningsdage om året.

*22 dage om året er der klubaktiviteter om torsdagen fra 14.30 - 17.30.  

Visitation
Indstilling til beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud skal sendes som sikker mail til:
sikkerpost@nordbo.dk,  att. : forstander Jesper Schmith.

Udredningspapirer fra psykiatrien, speciallæge eller lignende der dokumenterer, at pågældende borger har 
autisme, vedlægges. Øvrige relevante papirer kan være supplerende psykologiske/psykiatriske oplysninger, 
skolepapirer, beskrivelser fra botilbud mv.

Derudover skal følgende fremgå af indstillingen: 
• Hvilken lovparagraf der indstilles efter.
• Bevillingsperiode med angivelse af ønsket start- og stopdato.
• Hvilke mål der skal arbejdes med.

For pris på beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud se www.nordbo.dk

           

Åbningstid
Mandag.............. 8.00 -14.30   
Tirsdag................ 8.00 -14.30
Onsdag............... 8.00 -13.30
Torsdag............... 8.00 - 14.30*
Fredag................. 8.00 -12.00

Er du interesseret i at vide mere eller komme på besøg, er du velkommen til at kontakte 
afdelingsleder Lolita Ajero Rosenvinge via lar@nordbo.dk eller på  mobilnummer 26 17 74 09.


