
Fortælling om Amandas indflytning Pensionat Øst: 

 

Den 1. november 2015 flyttede Amanda ind på Pensionat Øst i Skanderborg. Dette til stor glæde for 

både hende selv, hendes forældre og to yngre brødre. Forud var gået lang tids bekymring og kamp, 

så det var en kæmpe lettelse for alle i vores familie, da det endelig lykkedes at få en plads i 

Skanderborg. Oven i købet det sted, vi helst ville have Amanda til at bo.  

 

 

 

 

Amanda har sin egen lejlighed med eget toilet og brusekabine, et rum hvor hun sover og en stue 

med te-køkken. Udenfor hendes dør er der en fælles stue. Hun har adgang til vaskerum og får mad 

fra fælleskøkkenet. Huset er delt op i tre forskellige grupper med  ca. 12 beboere i hver gruppe. 

Siden august 2018 har Amanda arbjedet på Hertha, hvor hun passer køer tre dage om ugen og bager 

i bageriet to dage om ugen. Dette er godt og meningsfuldt arbejde for hende. Derudover går hun til 

ridning i Hylke og til dans på "Let´s Dance" i Risskov. 

 

Amanda siger: "Det er et rigtig godt bofællesskab. Der er mange at snakke med og pædagogerne 

gør det så godt de kan. Vi oplever en masse ting, som f.eks. ferietur til Blokhus og Fårup 

Sommerland. Vi har også været i Legoland og på andre ture sammen. Hvis jeg skal sige noget som 

er dårligt, så er det at jeg godt kunne bruge mere hjælp til at få ryddet op. Det er også dårligt når 

folk bliver sure, eller når jeg selv bliver sur. Det har hjulpet med de nye grupper. Jeg er meget glad 

for at undervise i dans på Pensionat Øst. Jeg er i det hele taget meget glad for at bo på PØ og det er 

rart at der ikke er så langt til min familie og dyrene!" 

 

Som forældre oplever vi at Amanda har et godt og meningsfuldt liv. Det betyder rigtig meget for os. 

 

 


