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Familiebesøg
Hvis du gerne vil hjem at besøge din  

familie i weekender og ferie, kan vi  

sammen lave en plan for, hvordan  

hjemtransporten kan lade sig gøre.

 

Når din familie kommer på besøg på 

Grankoglen 3, skal du huske at sige det 

til personalet. Så sørger vi for, at der 

er mad til dem. I kan selv vælge, om I 

vil spise i lejligheden eller være med i 

fællesrummet. Din familie er også altid 

velkommen til at overnatte hos dig i din 

lejlighed.

Kontakt
Du og din familie er altid  

velkomne til at   

besøge Grankoglen 3 og høre 

mere om vores tilbud.

I kan ringe til os på  

tlf: 7847 7931  

- eller sende en mail på:  

granbakken@rm.dk

Traditioner på Grankoglen 3:
I løbet af et år er der mange traditioner i  

kalenderen på Grankoglen 3. 

• Vi holder  

fastelavns-

fest med  

udklædning 

og tønde-

slagning.

• Vi tager til 

koncert 

med Kandis

• Vi tager på 

landbrugs-

messe  

på Gl. Estrup 

• Vi er på Sølund Festival,  

hvor vi har to overnatninger

• Vi holder stor midsommerfest, hvor 

forældre og søskende bliver inviteret

• Vi er til Racedag i Allingåbro

• Vi er på PWS-sommerlejr

• Vi er til handicap-festival  

i Randers Ugen

• Vi holder halloween-fest

• Vi holder familie-julehygge med spil, 

juleklip og gløgg

•  Vi holder julefrokost 
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Grankoglen 3 er et specialiseret botilbud 

til mennesker med Prader Willi-syndrom. 

Afdelingen ligger i Allingåbro sammen med 

Grankoglen 1 og 2, som også er tilbud til 

mennesker med Prader Willi-syndrom. 

På Grankoglen 3 bor du i din egen lejlighed. 

Lejligheden kan du indrette, som du har 

lyst til. Døgnet rundt er der personale på 

arbejde, som kan hjælpe og støtte dig i 

hverdagen på den måde, du har brug for.

Personalet på Grankoglen 3 har stor  

erfaring med at arbejde med mennesker 

med Prader Willi-syndrom. Vores faglige 

indsats tager udgangspunkt i en stor viden 

om Prader Willi-syndrom, og vi har særligt 

fokus på at skabe en dagsstruktur og  

forudsigelighed især omkring mad og mo-

tion. Derudover har vi fokus på at arbejde 

med de ressourcer og drømme, du har, til 

at skabe et godt tilbud for dig, så du har 

det godt på Grankoglen 3.

Hverdagen på Grankoglen 3
Alle dage på Grankoglen 3 følger en fast 

struktur, som både giver plads til, at du får 

den motion og den ro, du skal have, til at du 

I weekenderne tager vi ofte på planlagte 

ture i for eksempel biografen, i Djurs  

Sommerland eller til svømmehallen

Du kan se hele ugens program på det  

vedlagte papir.

Mad og kostplaner
På Grankoglen 3 spiser vi sammen til alle 

måltider. Vi har vores egen køkken- 

personale, som laver mad til hver enkelt  

borger ud fra en individuel kostplan.  

 

Kostplanen er lavet af diætisten på Center 

for Sjældne Sygdomme på Aarhus Univer-

sitetshospital. Når du bor på Grankoglen 3 

bliver du tilknyttet centeret, og her bliver 

du årligt undersøgt af specialister. Perso-

nalet er med dig og sørger for at følge op 

på de ting, specialisten siger, så du altid får 

den rigtige støtte og hjælp.

En gang om året bestemmer du, hvad vi 

alle sammen skal have at spise. Det er på 

din fødselsdag. Her får vi kakao og boller 

til eftermiddagskaffe, og om aftenen be-

stemmer du menuen sammen med køkke-

net. Vi får hovedret og dessert. 

kan deltage i dagtilbud og undervisning, og  

at du kan gå til forskellige fritidsinteresser. 

En gang om ugen går vi til svømning i  

Viborg Svømmehal, og to gange om ugen  

er der mulighed for at gå til ridning. Hvis  

du har andre fritidsinteresser, forsøger vi 

at passe det ind i din struktur. 

Om eftermiddagen laver vi også huslige 

pligter som rengøring og tøjvask. Alle, der 

bor på Grankoglen 3 har en ugentlig  

rengøringsdag.

Om aftenen er der mulighed for musik- 

undervisning, klubtilbud eller hygge i  

fællesrummet.


