
Indledende møde 
 
Du er altid velkommen til at komme på besøg og høre 
om Parkteamets arbejde. 
  
Du kan kontakte værkstedsleder:  
Martin Boel Petersen 
martin.petersen@glostrup.dk 
21743068 
 
Telefontid 
Mandag til  fredag 8.30-9.30 
 
Adresse   
Byparkvej 87 
2600 Glostrup 
 
 
Opfølgning 
 
Arbejder du på værkstedet har du en ansættelses- 
kontrakt og en jobbeskrivelse. Du og værkstedsleder         
taler ugentligt om, hvordan du trives og varetager     
dine opgaver. Er der brug for ændringer i din            
ansættelse beskriver I det sammen og Parkteamet   
inviterer din sagsbehandler til møde. 
 
Der er lovpligtig opfølgning på indsatsen 1 gang      
årligt, hvor du taler med din sagsbehandler og      
værkstedsleder om din trivsel og arbejdsopgaver evt. 
ændringer i din ansættelse. 
 

 
Ansættelse 
Vil du gerne arbejde i værkstedet skal du tale med din 
kontaktperson eller sagsbehandler, som derefter tager 
kontakt til Parkteamet.  
 
Dagstakst er 337 kr.  

 
Beskyttet beskæftigelse 

Parkteamet  
- De praktiske hjælpere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Parkteamet - de praktiske hjælpere 
 
Modtager du kontanthjælp eller førtidspension og 
har du stadig lyst til at bruge dine hænder og dit 
hoved, så er Parkteamets beskyttede værksted    
noget for dig.  
 
Værkstedets arbejdsopgaver giver dig mulighed for 
at deltage i meningsfulde aktiviteter, hvor din       
arbejdsindsats er ønsket, ventet og nødvendig for 
dem der bestiller opgaver fra værkstedet. 
 
Formålet med værkstedet er at du indgår i et       
ligeværdigt samarbejde med andre, og på sigt kan 
udføre dine arbejdsopgaver selvstændigt.  
 
Der lægges vægt på at du trives i værkstedet, både 
i forhold til dine arbejdsopgaver og i forhold til dine 
kollager. Trivsel kan være en medvirkende årsag til 
at du kan mestre dit liv på nye måder og være med 
til at du kommer dig.  
 
Du må ikke være aktivt misbrugende når du           
arbejder i Parkteamet.  
 
 
Samarbejde  
 
I værkstedet samarbejder du med værkstedsleder 
og de andre ansatte medarbejdere. Der er aldrig 
mere end 5 medarbejdere på arbejde om dagen.  
 
Arbejdsdagen planlægges og koordineres fra         
morgenstunden, sådan at du altid ved hvilke          
opgaver du skal arbejde med. Har du behov for     
det kan du få arbejdskort til hver arbejdspakke og 
arbejdsopgaver.  
 
Teamets opgaver kan tilrettelægges sådan at du 
både kan arbejde alene og i team, efter dit behov. 
 

Arbejdsopgaver    
    
Parkteamet udfører opgaver for Glostrup          
Kommunes organisationer. I sommerhalvåret       
arbejder medarbejderne på kommunens udendørs 
arealer og i vinterhalvåret foregår opgaverne i 
værkstedet.  
 
Opgaverne spænder fra gartneropgaver,            
reparationer, ad hoc opgaver, flytteopgaver og/
eller maleropgaver.  
 
Du behøver ikke at have erfaring med opgaverne, 
da der er tæt oplæring i forhold til alle opgaver. 
 
 
Arbejdstid  
 
Arbejder du i det beskyttede værksted skal du     
møde fra kl. 9.30 til 14.00. Du skal minimum        
arbejde 2-3 dage om ugen.  
 
 
Praktisk information 
 
Parkteamets værksted er placeret på botilbuddet 
Parkvænget. Værkstedet stiller arbejdstøj og  
omklædningsfaciliteter til rådighed.  
 
Du skal selv kunne transportere dig til værkstedet. 
Bus 166 har stoppested tæt på Parkvænget. 
 
Der er mulighed for at spise din medbragte       
madpakke på Parkvænget.  
 
 


