
 

 

Dokumentation af din hverdag 

Du holder møde et par gange om året med koordinatoren og din  

kontaktperson, hvor I taler om hvordan det går med at være aktiv 

i værkstedet.  

Hvis du har lyst kan dine og andres observationer skrives ind i 

din handleplan, sådan at du kan holde øje med hvordan du  

udvikler dig. 

 

Aktiviteter i værkstedet 

Glas 

Maling 

Perler 

Læder 

Strikke-klub 

 

Andre forslag er velkomne! 

Værkstedet - et sted at komme sig 



 

Parkvængets værksted 

Har du lyst til at bruge din tid sammen med andre i et hyggeligt 

fællesskab, så er Parkvængets værksted—stedet for dig.  

Værkstedet har åbent mandag til torsdag.  

 

  Mandag: 12.30-15.00 

  Tirsdag: 9.00-12.00 

  Onsdag: 12.30-15.00 

  Torsdag: 9.00-12.00 

 

Du kan bruge værkstedet cafe, deltage i værkstedets planlagte  

aktiviteter eller være beskæftiget i værkstedet. Du er med til at  

bestemme hvad der skal laves i værkstedet. 

Beskæftigelse i værkstedet 

Før du kan arbejde lønnet i værkstedet skal du i virksomheds-

praktik i 3 måneder. Praktikperioden bruges til at afklare, hvor 

meget du skal arbejde, hvad du skal arbejde med. Når praktikken 

er overstået har du en job beskrivelse, der passer til dine behov og 

ønsker.  

Aktiviteter i værkstedet 

Vælger du at lave kreative aktiviteter taler du med koordinator  

og din kontaktperson og sammen aftaler I, hvilke dage du skal 

komme i værkstedet og hvad du skal lave.  

Café i værkstedet 

Værkstedet har en lille café, hvor du kan komme og hygge dig  

sammen med andre. Om 

torsdagen vil der i en  

periode fx være en strikke-

klub.  

De studerende holder caféen 

åben ca. 1 gang om måne-

den.  

 

 

Kontakt 

Tal med værkstedets koordinator om hvornår det kan passe dig at 

komme og deltage i værkstedet. 

 

Køb af glas 

Du kan altid købe værk-

stedets produktion af glas 

efter aftale med  

værkstedets koordinator. 

Du kan betale enten  

kontant eller med Mobil-

pay. 

 

 


