
Støttet og beskyttet beskæftigelse for
Voksne med autisme spektrum forstyrrelser Ualmindeligt godt arbejde

Transformervej 13 2860 Søborg telefon: 4444 0112 web: www.sovi-autisme.dk cvr: 33865813

Søborg den 20.april 2020

SOVI åbner i begrænset omfang

Det er heldigvis blevet muligt at åbne SOVI begrænset og kontrolleret fra mandag
den 20. april 2020.

For dig i den beskyttede beskæftigelse
SOVI har begrænset åbent på værkstederne. Vi har sammen med dig, dine støttepersoner eller
pårørende truffet beslutning om, hvem vi, i første omgang, giver mulighed for at komme på SOVI.
Det er endnu ikke muligt at møde på SOVI hver dag.
SOVI følger retningslinjerne for skolerne i forbindelse med genåbningen.

Derudover har vi følgende retningslinjer:
 Der kan max være 5 medarbejdere pr afdeling
 Vi tilstræber, så vidt muligt, at de samme medarbejdere og instruktører møder de samme

dage
 Vi tilstræber, så vidt muligt, at medarbejdere fra samme bosted møder samme dage
 Vi anbefaler, at du går, cykler eller har anden transport til SOVI. Vi tilbyder at hente dig,

hvis du ikke har et alternativ til offentlig transport eller taxa
 Alle afdelinger har separate indgange og toiletter som skal benyttes
 Frokost og anden forplejning serveres i afdelingerne

Hvis du endnu ikke har mulighed for at møde på SOVI, kan du forsat have daglig kontakt med
SOVI’s instruktører, i form af telefonsamtaler, skype eller face time, eller tilbud om gå- eller
løbeture. SOVI bringer også arbejdsopgaver ud til dig, hvis du gerne vil have det.

For dig som er visiteret til SOVI fra jobcenteret
Der er også, i et begrænset omfang, lukket på for virksomhedspraktikker. Det er dit jobcenter som
bestemmer, om du kan genoptage praktikken, eller om du forsat skal have kontakt med din
mentor eller konsulent fra SOVI.

VI orienterer dig direkte, eller via hjemmeside og face book, hvis der sker ændringer i
sundhedsmyndighedernes vejledning.

SOVI kan i hele perioden kontaktes på følgende telefon og e-mails:

Majbrit Bogø, Direktør
mb@sovi.dk
2476 3633
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Emilie Petersen, Teamleder Beskæftigelsesrettede indsatser for Jobcenteret
ep@sovi.dk
4171 1125

Anne Lind-Holm, Teamleder Beskyttet beskæftigelse
al@sovi.dk
3053 0649

Karen Knudsen, Teamleder beskyttet beskæftigelse
kk@sovi.dk
2476 3635

Venlig hilsen

Majbrit Bogø
Direktør/SOVI
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