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Indledning 

Her kan du og/eller din nærmeste læse 
om muligheden for at få tilbud om 

beskyttet beskæftigelse. Du kan læse om, 
hvad tilbuddet indebærer, hvad du kan 
forvente af os, og hvad vi forventer af 

dig.  

 

Gribskov Kommune tager afsæt i, at vi 
hver især har ansvar for os selv og vores 
familie, og at alle ønsker at klare sig selv 
bedst muligt og længst muligt. 

 

Hvad er beskyttet beskæftigelse? 

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud om et 
arbejde på særlige vilkår. Tilbuddet kan 
tilrettelægges på et kommunalt eller 

privat produktionstilbud, som er oprettet 
til formålet. 

Beskyttet beskæftigelse kan være 

forskellige typer arbejde indenfor for 
eksempel:  

 

• kantinedrift 

• pakkearbejde 

• serviceopgaver 

• pedelopgaver 

• kontoropgaver 

• snedkeri, gartneri og montage 

værksteder 

Din arbejdstid tilrettelægges ud fra vores 
vurdering af dine samlede ressourcer og 

individuelle behov.  

Vi kan tilbyde én til fem dages arbejdsuge 
afhængig af en konkret og individuel 

vurdering af din situation. 

Din arbejdstid aftales individuelt som 

enten et hel- eller halvdagstilbud.  

Arbejdstiden vil som udgangspunkt ligge 
på hverdage imellem klokken 7.00 og 

klokken 18.00. 

 

Hvem kan tilbydes beskyttet 
beskæftigelse? 

Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, 
hvis du har væsentlige fysiske og/eller 

psykiske og/eller sociale 
funktionsnedsættelser.  

Dit funktionsniveau, som er dine 
færdigheder og ressourcer i hverdagens 

aktiviteter, har betydning for hvilke 
tilbud, du kan få tilbudt.  

Vi vurderer dine funktionsnedsættelser 
som væsentlige begrænsninger, når vi 

har afklaret og vurderet, at du 

• ikke kan opnå eller fastholde en  
beskæftigelse på arbejdsmarkedets 

Formålet med beskyttet 
beskæftigelse er at tilbyde dig 

 
• en beskyttet arbejdsplads, 

hvor du får den støtte og 
vejledning, der er vigtig for 

dig  
 

• mulighed for, at du kan 

bevare din tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

 
• et arbejde, hvor du kan 

bidrage til produktionen i det 
omfang, det er muligt for dig 

 

• mulighed for, at du kan 
fastholde og udvikle dine 

evner til at arbejde  
 

• lønnet arbejde som et 

økonomisk supplement til din 
førtidspension 

 
• et socialt fællesskab og 

tilknytning til ligestillede 

kollegaer  
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almindelige vilkår  

 

• ikke kan modtage 
beskæftigelsestilbud efter 
lovgivningen på 

arbejdsmarkedsområdet. Det kan 
for eksempel være et flexjob eller 
løntilskud for førtidspensionister  

 

Vi vil desuden lægge vægt på og vurdere, 
om du kan   

• passe et arbejde med aftaler om 
faste mødetider 

 
• modtage instrukser og vejledning 

om det arbejde, du skal udføre 
 

• arbejde selvstændigt i 

produktionen eller med den 
opgave, du skal bidrage med på 

arbejdspladsen   

 

Dit forsørgelsesgrundlag skal være en 
førtidspension. 

Din boform er ikke afgørende for, om du 
kan søge om beskyttet beskæftigelse.  

Du skal som udgangspunkt opholde dig i 

Gribskov kommune og være mellem 18 år 
og folkepensionsalderen.  

 

Hvad tjener du på dit arbejde? 

Du får en arbejdsdusør eller løn for din 
arbejdsindsats. Dusøren er mindst 5% af 

mindstelønnen for fagområdet.  

Lønnen og arbejdsdusøren aftales mellem 
dig og din arbejdsgiver.  

Arbejdsdusøren og lønnen er skattepligtig 
indkomst. 

 

Hvordan får du hjælp? 

Du og/eller din nærmeste skal søge via 
www.borger.dk. Har du brug for hjælp 
eller vejledning er du og/eller din 
nærmeste velkommen til at kontakte en 

vores rådgivere. Se kontaktoplysninger 
nedenfor.  

 

Opfølgning 
Vi følger op på dit tilbud efter behov, men 
minimum hvert andet år.     

 

Hjælp til selvhjælp 

Når vi yder hjælp og støtte i Gribskov 
Kommune, ønsker vi samtidig at bidrage 

til at 

 

• du bevarer dine ressourcer og 
dermed evnen til at klare ting selv 

 

• du udvider og styrker dit sociale 
netværk 

 

Tilbud om beskyttet beskæftigelse 

Du eller din nærmeste kan læse mere om 
mulige leverandører af beskyttet 

beskæftigelse på tilbudsportalen.  

Leverandørerne er godkendt af 

Socialtilsynet.  

Du kan søge beskyttet beskæftigelse 

uden for Gribskov Kommune.  

Du har ikke ret til frit valg af tilbud. Din 
rådgiver vil samarbejde med dig om at 
søge beskæftigelse på det sted, der bedst 

imødekommer dine ønsker, mål og 

behov.   

Hvad koster tilbuddet? 

Der er egenbetaling for transport op til 10 
kilometer til og fra tilbuddet. Din 

egenbetaling må ikke være på mere end 
30 % af din løn fra 
beskæftigelsestilbuddet.  

Du skal selv medbringe eller betale for 
din kost, når du er på arbejde.  

Hvornår leveres tilbuddet? 

Tilbuddet leveres når din rådgiver og 

arbejdspladsen har aftalt, hvornår du kan 
starte.  

Du vil modtage en bevilling fra os med 
alle oplysningerne.   

 

http://www.borger.dk/
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index
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Hvad kan du forvente af os?  

Gribskov Kommunes kvalitetsmål er:   

 

At vi 
• tilbyder dig vejledning og 

rådgivning  

 
• er opmærksomme på helheden i 

vores sagsbehandling og i dit 
samlede behov for hjælp   

 
• vurderer dit behov for hjælp 

individuelt og konkret  

 
• involverer dig og dine nærmeste  

 
• er opmærksomme på dine 

ressourcer, og tilbyder dig 

rehabilitering eller mulighed for at 
fastholde dine færdigheder 

 
• har tydelige, justerbare og aktuelle 

formål og mål for din hjælp og 
støtte  
 

• tilbyder dig den rette hjælp og 
støtte, på det rigtige tidspunkt og 

med den kvalitet, vi har aftalt med 
vores leverandører 

 
• træffer afgørelser og tilbyder hjælp 

og støtte på baggrund af  
lovgivning, serviceniveau og 
økonomiske hensyn 

 
• behandler din ansøgning indenfor 

vores oplyste sagsbehandlingstid 

 

At du oplever  

 
• medansvar, inddragelse og 

selvbestemmelse  

 
• vores samarbejde som 

nærværende, trygt og respektfuldt 
 

• sammenhæng i vores tilbud og den 
hjælp du modtager 
 

• din hjælp og støtte som fleksibel  
 

• at du, så vidt muligt, kan fastholde 
de vaner og rytmer, som du ønsker 
og trives med 

 
 

Gribskov Kommune har ansvaret for at 
følge op på kvalitetsmålene.  

Socialtilsynet har ansvaret for at 
godkende og føre tilsyn med 

leverandørerne.  
 

Tavshedspligt 

Vi har tavshedspligt. 

 

Lovgrundlag 

Lov om Social Service §§ 1, 103 

 

Klageadgang 

Du vil få en klagevejledning, når du 
modtager vores afgørelse på din 
ansøgning. 
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Information 

Du kan se denne kvalitetsstandard og Gribskov Kommunes øvrige kvalitetsstandarder 
på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/kvalitetsstandard  

 

Du kan få mere at vide om dine muligheder for at få hjælp og støtte ved at kontakte 

 

Center for Sociale Indsatser 

Social Indsats Voksne 

Tlf.: 7249 6000 

e-mail: Socialeindsatser@gribskov.dk 

www.gribskov.dk 

Godkendelse 

Kvalitetsstandarden er godkendt af Byrådet den 2. Februar 2021. 

 

http://www.gribskov.dk/kvalitetsstandard
mailto:Socialeindsatser@gribskov.dk
http://www.gribskov.dk/

