
 

  

 

Skaboeshusevej 107  
 

Målgruppe 

Skaboeshusevej 107 yder socialpædagogisk støtte efter §107 og 108, botilbud med døgnstøtte.  

 

Målgruppen er borgere, der alle er døve eller svært hørehæmmede, med særlige behov og som har 

nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, psykiatriske lidelser eller andre problemstillinger. 

Boligerne kan også tilbydes døvblinde og døve med nedsat syn. 

 

Beboergruppen på Skaboeshusevej 107 er i alderen 20-35 år. Pt. er der tilknyttet 12 beboere. Der 

ydes ligeledes aflastning til enkelte borgere. 

 

Personale 

Vi er personalegruppe på pt. 18 ansatte, både døve og hørende, med en bred faglig viden. Alle har, 

som udgangspunkt, en socialpædagogisk grunduddannelse, hvoraf flere er uddannet indenfor 

KRAP, mentalisering samt andre specifikke uddannelser og diplomuddannelse. Om natten er huset 

dækket af en vågen nattevagt og derudover har vi tilknyttet et fast korps af dygtige vikarer. 

 

Beboerne 

Alle bor i egen lejlighed, i et fælles hus med eget bad og toilet. Der er 12 lejligheder samt to fælles 

køkkener og to fælles opholdsrum. Borgeren ydes individuel støtte til bl.a. praktiske gøremål, fritidsliv 

og det sociale liv generelt. 

 

Opgaverne 

Den overordnede opgave er at styrke beboernes selvstændighed, selvværd og sociale liv. Beboerne 

har brug for råd og vejledning, individuel praktisk og pædagogisk støtte i alle livets forhold, samt 

ledsagelse og tolkning ud af huset og til offentlige myndigheder og lignende. 

 

Vi understøtter og bestræber os på, at hver enkelt borger får optimal indflydelse på eget liv og 

mulighed for at leve det liv, de ønsker sig. Alt dette i et tegnsprogsmiljø, hvor det er muligt for den 

enkelte at udtrykke sig og blive forstået. 

 

Skaboeshus 

Skaboeshus er placeret i udkanten af Nyborg på en landlig grund med 16 tønder land, hvor der bl.a. 

forefindes en nybygget multibane til udendørs aktiviteter samt udendørs træningsmaskiner. 

Nyborg centrum ligger i cykleafstand (ca. to km) fra Skaboeshus, og der afgår bybusser til og fra 

stedet.  

 

Skaboeshus er et skærmet miljø, men også et samlingssted, hvor der er etableret et miljø, hvor alle 

kan få de bedste muligheder for et positivt fællesskab, personlig udvikling og venskaber med 

ligesindede. 
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Foruden beboernes egne ønsker om aktiviteter/ferier eller årets traditioner er der ”Aktivklub” ca. en 

gang om måneden, som er et tilbud på tværs af de pædagogiske tilbud i Nyborg. 

Der forefindes endvidere beskæftigelsestilbud og STU. 

 

 

Adresse 
CFD Skaboeshus 
Skaboeshusevej 107  
5800 Nyborg 
 
Tlf. 4439 1345 
Mobil: 2936 5080 
Mail: Gruppe-DN@cfd.dk 
  
Ledelse 

Afdelingsleder 
Alice Møller-Nielsen  
Tlf.: 4439 1335 
Mobil.: 2219 9482 
E-mail: aju@cfd.dk  

Virksomhedsleder  

Bettina Juhl Nielsen 

Tlf.: 4439 1330 

Mobil: 2728 2519 

E-mail: bjn@cfd.dk   
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