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VELKOMMEN TIL 
DAGTILBUDDET AKTIVITETSCENTER 
RANDERS

Dagtilbuddet Aktivitetscenter Randers er et 
aktivitets- og samværstilbud for voksne med 
fysisk- og psykisk nedsat funktionsevne.  
Huset er fuld af liv og præsenterer spændende, 
differentierede tilbud af aktiviteter. Kirsebær-
haven og Trekløveret præsenterer de to baser, 
vi har i huset. 

Flere af dagligdagens aktiviteter tilrettelægges 
på tværs af baserne.

I kataloget vil fremgå hvilke aktiviteter vi har 
på ”tapetet” her i 2019.

_________



PROGRAM FOR 
FASTLAGTE AKTIVITETER

Vi har morgensang hver dag i cafeen.

Mandag
Boccia, ”Kom og syng med” og gå hold, Tur ud i 
det ”blå”

Tirsdag
Tur ud i det ”blå”, Boccia og Wellness, Snoezel.

Onsdag
Æsel terapi, Hockey, Musik. 

Torsdag
Snoezel, aktiviteter i gymnastiksalen, Bowling, 
Udeliv, bål mm. Bollebagning til fredagens 
fødselsdage.

Fredag
Gymnastik i gymnastiksalen, Fejring af ugens 
fødselsdage, ”Mandehørm” og Snoezel. ”Sjakket” 
tager på tur.

Øvrige tilbud på DAC
”Sjakket” er vores arbejdshold, som sammen 
med pedellerne løser forskellige praktiske 
opgaver i løbet af dagen.

Kantinen beskæftiger dagligt flere af aktivi-
tetscentrets brugere. Her bages bl.a. knækbrød 
og sunde boller. Ligeledes har flere brugere 
opgaver forbundet med arbejdet i kantinen.

Sideløbende med de fastlagte aktiviteter har vi 
altid gang i vores kreativ værksted og samværs-
tilbud, PC og Ipad samt hverdags-Snoezel i alle 
grupper.

I løbet af ugen, tager vi også gerne bussen og 
kører en tur ud i det blå.



VIRKSOMHEDSPLAN
- SOCIALT LIV 

Vi vil i løbet af 2019-20 afholde temadage/uger 
som relaterer sig til vores virksomhedsplan – 
meningsfulde relationer og fællesskaber.

Allerede afholdte arrangementer i 2019:
The Mumes band spiller op til dans og åbner 
eventmåneden d. 20. maj kl. 10.00 her på Akti-
vitetscenter Randers og DAC inviterer om-
rådets borgere og medarbejdere til en festlig 
formiddag.

Sommerfest og musikfestival - DAC i samar-
bejde med Klub 85 d. 4. juni 2019. Festen er for 
alle brugere og medarbejdere indenfor områ-
det.

Fremtidige arrangementer:
Æble festival hvor bl.a. vores gå-hold vil ind-
samle æbler og sammen med de øvrige bruge-
re lave æblemost. Vi vil på tværs af interesse 
fællesskaber, fremstille most og æbleretter.

Naturens dag hvor vi alle rykker på Randers 
Naturskole og afholder dagtilbud der. Her skal 
vi ud at sejle på åen, lave mad over bål, klappe 
gederne og lære en masse om naturen.

Julegudstjeneste og krybbespil hvor vi mødes 
i Dronningborg kirke med de øvrige tilbud i 
byen. Her skal vi synge julesalmer og være 
en del af det årlige krybbespil. Efterfølgende 
serveres der kaffe og kage.

Det vil løbende fremgå af vores hjemmeside, 
hvornår temaugerne vil ligge.



HVAD ER VI OGSÅ OPTAGET AF?

Her på Dagtilbuddet Aktivitetscenter Randers 
skaber vi rammerne for, at alle har mest mulig-
hed for indflydelse. På denne måde, kan vi yde 
et tilpas varieret tilbud af en høj kvalitet, hvor 
vi bestræber os på, at alle kan opnå samme 
rettigheder og muligheder, uanset handicap-
pets omfang.

Vi har derfor også et brugerråd, der mødes 4 
gange om året, og som understøtter 2 stormø-
der årligt, hvor alle brugere har mulighed for at 
deltage, og hvor mikrofonen går rundt.

Det psykiske funktionsniveau blandt brugerne 
på Dagtilbuddet er meget varieret, og det af-
spejler således de forskellige gruppers tilgang 
til samvær og aktiviteter.

Vi lægger vægt på, at udvikle os i takt med de 
forskelligartede ønsker. Derfor inddrager vi 
løbende nye aktiviteter.

I øjeblikket frekventeres Dagtilbuddet af 68 
brugere i alderen 20 – 65 år. 

Medarbejdergruppen består af socialpædago-
ger og omsorgsmedhjælpere.



ÅBNINGSTIDER 

Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30

Fredag kl. 8.00-14.30 

Hver anden tirsdag åbner vi kl. 8.30 på grund 
af personalemøde

Vores lukkedage kan du finde i kalenderen på 
vores hjemmeside  www.dac.randers.dk/dag-
tilbuddet-aktivitetscenter-randers/ 

Tag et kig på vores hjemmeside, hvor du også 
kan få yderligere informationer og se billeder 
af aktiviteterne i huset.

KONTAKT 

Trekløveret tlf: 8915 7475

Kirsebærhaven tlf: 2028 6142

Afdelingsleder
Dagtilbuddet Aktivitetscenter Randers / 
Aktivitetscenter Randers
Gitte Isak Truelsen
Tlf. 2323 0712
gitte.truelsen@randers.dk
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