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Kvalitetsstandard for 

Aktivitets- og samværstilbud 
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Aktivitets- og samværstilbud 

Lovgrundlag Serviceloven § 104 

Hvad er formålet 

med indsatsen? 

Formålet med aktivitets- og samværstilbud er at skabe rammer for, at du 

kan udvikle, opretholde eller forbedre dine sociale og personlige 

færdigheder med henblik på at opnå øget trivsel og livskvalitet. 

Hvad er 

aktivitets- og 

samværstilbud? 

Aktivitets- og samværstilbud består af sociale aktiviteter og 

samværsformer, herunder: 

 Fysiske og sociale aktiviteter 
 Kreative aktiviteter 
 Sansestimulerende aktiviteter 
 Rådgivning eller vejledning  

Roskilde Kommune har både aktivitets- og samværstilbud, som skal 

bevilges hos Voksenservice og åbne tilbud, hvor du kan møde op uden 

forudgående visitation. Denne kvalitetsstandard handler kun om de 

tilbud, som skal bevilges, og derfor kræver forudgående visitation. De 

åbne tilbud kan du læse mere om i kvalitetsstandardernes generelle 

information. 

Hvem kan 

modtage 

indsatsen? 

Du kan være i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud hvis du: 

 er over 18 år og under folkepensionsalderen, er bosiddende i 
Roskilde Kommune og 

 har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer og behov for hjælp og støtte til at skabe 
en meningsfuld hverdag.  

Indsatsens 

indhold og 

omfang 

Aktivitets- og samværstilbuddet kan have forskelligt indhold, alt efter 

hvilket tilbud det er og alt efter dine ressourcer og behov samt dine og 

andre brugeres ønsker. 

Roskilde Kommune har en række forskellige aktivitets- og samværstilbud, 

som alle har udgangspunkt i det sociale samvær og udvikling af dine 

sociale og personlige færdigheder. 

Når du får bevilget aktivitets- og samværstilbud, vil der i samarbejde med 

dig blive udarbejdet en handleplan med indsatsmål for dit tilbud. 

Aktivitets- og samværstilbuddet kan variere fra 1-5 dage ugentligt. 

Omfanget afhænger af dine ressourcer, behov og interesse og fastlægges 

ud fra en konkret og individuel vurdering. 

Hvad omfatter 

indsatsen ikke  

Aktivitets- og samværstilbud omfatter ikke: 

 Hjælp og støtte der kan bevilges efter anden lovgivning, herunder 
støtte til at fastholde beskæftigelse og uddannelse, ledsagelse og 
personlig og praktisk hjælp. 
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 Psykiatrisk, psykologisk, terapeutisk eller lignende hjælp og støtte 
som kræver specialistindsats. 

Hvad er 

indsatsens 

varighed? 

Der er ingen tidsbegrænsning for varigheden af et tilbud om aktivitets- og 

samværstilbud. Dog kan der efter folkepensionsalderen i stedet henvises 

til Roskilde Kommunes dagtilbud Seniorhøjskolen. 

Opfølgning på 

indsatsen 

Voksenservice følger op på din bevilling om aktivitets- og samværstilbud 

minimum en gang årligt. 

Opfølgningen foregår i dialog mellem rådgiver, dig og en kontaktperson 

fra tilbuddet. 

Det forventes, at du er aktivt deltagende i forhold til dit tilbud om 

beskyttet beskæftigelse. Hvis du ikke er aktivt deltagende, kan det være 

nødvendigt at se, om du har det rette tilbud.  

Herudover gælder det, at du, dine eventuelle pårørende eller tilbuddet har 

pligt til at kontakte Voksenservice, hvis der sker væsentlige ændringer i 

din funktionsevne, ressourcer og behov, da det har betydning for, hvilken 

type indsats, der er meningsfuld at tilbyde. 

Hvem leverer 

indsatsen? 

Roskilde Kommune har – ud over de åbne tilbud - en række aktivitets- og 

samværstilbud, som du kan få bevilget hos Voksenservice: 

 ITC Svogerslev 
 Skovhjælperne 
 Klub VI 
 Alletiders Højskole 
 Monday knights/ Tirsdagsklubben 
 SCR Klub 

Tilbuddene er målrettet forskellige målgrupper. Du kan læse mere om 

tilbuddene her for handicapområdet: link og her for psykiatriområdet: 

link. 

Du vil som udgangspunkt blive tilbudt aktivitets- og samværstilbud i et af 

Roskilde Kommunes egne tilbud. Hvis du har behov, som ikke kan løses 

indenfor dette, vil Voksenservice undersøge tilbud i regionen, andre 

kommuner eller hos et privat tilbud. 

Er det muligt at 

skifte tilbud? 

Du kan ikke vælge et andet tilbud end Roskilde Kommunes eget tilbud 

eller et eksternt tilbud, som Roskilde Kommune har indgået aftale med. 

Udgifter for dig Du betaler ikke for at deltage i aktivitets- og samværstilbud, men der kan 

være udgifter for dig til aktiviteter, mad og drikke. 

Roskilde Kommune kan bevilge kørsel til tilbuddet, hvis du har behov for 

kørsel og ikke selv kan tage offentlige transportmidler. 

 

 

https://www.handicap.roskilde.dk/samvaerogaktivitet.asp
https://www.socialpsykiatri.roskilde.dk/ringhjoernet.asp

