
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Café Laicos 

Socialpsykiatrisk Center Syd 
Ørbæklund 1 
7330 Brande 

Tlf. 99 60 37 05 
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I cafeen har du mulighed for at købe en ernæringsrigtig, 

spændende og alsidig kost, som kan medvirke til fysisk og 

psykisk velvære. 

Du har mulighed for at indtage et måltid sammen med andre 

eller tage maden med hjem. 

I cafeen kan du møde andre ligesindede i trygge rammer. 

I cafeen har du mulighed for at opbygge nye venskaber. 

Der foregår sociale og kulturelle arrangementer i cafeen. 

Du har mulighed for at arbejde i cafeen eller køkkenet. Læs 

mere i denne folder side 5-8. 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiske rammer. 
Cafeen er placeret samt indrettet sådan, at det er let og 

overskuelig at gå ind i cafeen udefra, dvs. at cafeen har egen 

indgang. 

 

Praktiske oplysninger. 
Der er ansat 1 kok, 1 økonoma, 1 cater samt en medarbejder 

ansat i flexjob.  
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Åbningstider: mandag – fredag kl. 8.00 – 21.00 og lørdag og 

søndag kl. 8.30-21.00. Cafeen kan holdes længere åben, 

såfremt der er behov for fx at se en film færdig. Der vil ikke 

være personale tilstede efter kl. 21. Der låses ud til køkkenet 

kl. 21.00 

 

Værestedet er en del af cafeen. 

Morgenmaden serveres: 

Mandag – fredag fra kl. 08.00 

Lørdag og søndag fra kl. 08.30 

 

Middagen serveres: 

Alle ugens dage fra kl. 12.00-13.00 

Det er altid en god idé at bestille dagens middag inden kl. 10, 

hvis du vil være sikker på, at der er en middag til dig. 
 

Eftermiddagskaffe og tilbehør serveres:  

Alle ugens dage fra kl. 14.00. 
 

Aftensmad serveres: 

Alle ugens dage fra kl. 17.30. 
 

Der kan forudbestilles festarrangementer 14 dage i forvejen. 

Skal bestilles i køkkenet. 
 

Der sælges og serveres ikke øl, vin og spiritus andet end ved 

specielle lejligheder. 
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Der er mulighed for at købe forskellige former for varme 

drikke fx kaffe, the og kakao. 

 

Der kan desuden købes sukkerfri sodavand, slik og is. 

 

Café personalet / beboere / brugere der er arbejder i cafeen 

sørger for almindelig oprydning, aftørring af borde og opvask. 

 

Kostpolitik i Café Laicos: 
Der er fokus på en ernæringsmæssigt og sund kost. 

Kosten er varieret og udvalget er ud fra tidens kostprincipper, 

hvor der er opmærksomhed på at spare på saltet, sukkeret og 

fedtet i maden  

 

Det betyder fx, at der serveres brune / vilde ris, fuldkornspasta, 

fuldkornsbrød, grøntsager – gerne årstidens grøntsager, magert 

kød, magre mælke-/ surmælksprodukter. – jeg har slettet det vi 

aftalte 

 

Til eftermiddagskaffen kan der fx købes grovboller, 

fuldkornsbrød, frugt etc. 

 

Der kan efter brugernes behov laves særlige aftaler om køb af 

specialkost.   

 

Køb af kosten 
Du kan vælge, at indgå en kostaftale, der omfatter fuld kost, 3 

hovedmåltider eller enkelte måltider. Når du indgår en 

kostaftale betales der ikke moms. 

Har du indgået en kostaftale, overfører du et fast beløb til 

cafeens konto i Sydbank. Kostaftaler kan opsiges med en 

måneds varsel.  

I de perioder du ikke er hjemme, kan du få pengene retur, hvis 

du har givet køkkenet og den administrative medarbejder 

besked senest 2 dage før, gælder ikke ved indlæggelser.  
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Hvis du ikke har en fast kostaftale, kan du købe måltider efter 

behov i cafeen. Se det aktuelle menukort. 

 

Priser reguleres og fastsættes for 1 år ad gangen pr. 1. januar. 

 

Det er muligt at sætte nogle penge ind på en ”konto” i cafeen 

eller betale for det mad du køber. ”Kontoen” kan aldrig 

overtrækkes, altså gå i minus.  

 

 

 

 

 

 

 

Beskæftigelse/jobtræning i Cafe Laicos for beboere 

og brugere tilknyttet Socialpsykiatrisk Center Syd 

(har jeg tilføjet for at gøre det mere forståeligt) 

 
Formøde: 

Inden opstart i et afklaringsforløb afholdes et formøde, hvor 

beboeren/brugeren, kontaktperson og udvalgt mentor fra 

køkkenet deltager.  

På formødet aftales der hvilke opgaver beboeren/brugeren skal 

varetage i afklaringsforløbet og hvilken støtte der er behov for.  

 

Afklaringsforløb: 
Der vil altid være et afklaringsforløb på 6 uger, hvor de aftalte 

opgaver varetages.  

Efter 6 uger evalueres forløbet og det afklares om 

beboeren/brugeren skal fortsætte i køkkenet. 
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Hvis beboeren/brugeren fortsætter i køkkenet, aftales det hvilke 

opgaver der fortsat skal varetages, om der er nye opgaver der 

skal kobles på, og hvilken støtte der er behov for fremadrettet. 

Til evalueringen deltager de samme, som deltog i formødet.  

Beboeren / brugeren, kontaktpersonerne samt mentor fra 

køkkenet fastsætter datoer for evalueringen. Det er mentors 

opgave at iværksætte det. 

 

Opfølgning: 

Efter evalueringen af afklaringsforløbet vil der være et kort 

opfølgningsmøde hver 4. måned med samme deltagere, som de 

andre møder. Det er mentor i køkkenet, der er ansvarlig for at 

indkalde til disse møder og lave et kort referat.  

 

Arbejdskontrakt: 

Der vil blive udarbejdet en kontrakt, hvor opgaverne og 

omfanget af støtte er tydeligt beskrevet. 

Kontrakten tilrettes løbende ved behov. Dette gøres som 

udgangspunkt efter opfølgningsmødet, hvis andre opgaver er 

aftalt eller andet behov for støtte er opstået.  

Det er mentors opgave at udarbejde arbejdskontrakten i 

samarbejde med beboeren / brugeren. Der foreligger en 

udarbejdet formular i mappen i køkkenet. 

Kontaktpersonen er ansvarlig for dokumentation og evaluering 

i handleplanen, hvis arbejdet i køkkenet er et delmål eller en 

handling til et delmål. 

 

Skånejob: 
Hvis det efter afklaringsforløbet vurderes, at den enkelte har 

været stabil i fremmødet og kan deltage i arbejdsprocessen kun 

med vejledning fra køkkenpersonale, men ikke kan fastholde 

eller klare et job på normale vilkår på  

arbejdsmarkedet, kan arbejdet i cafe / køkken fortsætte som et 

skånejob.  
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Når beboeren/ brugeren er ansat i cafe / køkken i et Skånejob 

udarbejdes der en kontrakt jf. retningslinjer for Skånejob. Her 

vil det fremgå i hvor lang tid og på hvilke betingelser, den 

enkelte er ansat. 

 

Lovregler: 

Ovenstående er gældende for pensionister, der modtager 

førtidspension. 

Kommunen tilbyder skånejob og vil udbetale løntilskud til 

arbejdsgiver, og skånejob og aflønnes med et individuelt aftalt 

beløb og i forhold til hvad lønnen er for ansatte indenfor 

restaurationsbranchen. Dette sker i et samarbejde med Ikast - 

Brande kommunes jobcenter. 

 

Klapjob: 
Der er indgået en samarbejdsaftale om etablering af Klapjob  

for borgere med udviklingshandicap eller andre kognitive 

handicap mellem Klapjob og Ikast-Brande Kommune.  

Der henvises til folderen om Klapjob. (ligger på s-drevet-A-

arbejdsmarkedsafdelingen-klapjob) 
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