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Kære borger 

I år indfører Faxe Kommune en helt ny form for hjemmehjælp – et sær-

ligt klippekort. 

Med klippekortet får du én halv times ekstra valgfri hjælp om ugen. 

Den ekstra tid kan du fx bruge til hyggesnak, madlavning, højtlæsning, 

gåtur, tøjindkøb, frisør, besøg hos pårørende eller andet. 

Klippekortet er fleksibelt. Det betyder, at du kan vælge at bruge et 

klip om ugen eller spare sammen.  

Denne pjece kan bruges som inspiration til planlægning af dine klip.  

Jeg håber, du får glæde af klippekortet. 

På vegne af Social og Sundhedsudvalget 

 

Mogens Stilhoff 

Formand for Social-og Sundheds-

udvalget 
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Socialt: 

• Besøge familie og venner 

• Få en iskage eller hotdog i 

nærområdet 

• Foredrag og udstillinger 

• Biograf og koncert 

• Cykelture i duo-cykel 

• Besøge steder fra gamle 

dage 

• Besøge parker, kirkegården 

eller væresteder 

Aktiviteter uden for 

hjemmet 

Praktisk: 

• Besøge et plejehjem 

• Besøge et aktivitetscenter 

• Tur til posthus/bank 

• Delikatesseforretninger 

• Tøjindkøb/ Juleindkøb 

• Frisør 

Du har også mulighed for at 

anvende klippekortet til aktivi-

teter uden for hjemmet. Her 

er listet en række eksempler til 

inspiration. Vær opmærksom 

på, at du selv betaler for 

transporten. 
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• Lære at bruge computer 

• Hjælp til indkøb på nettet 

• Hjælp til at indstille tv-kanaler 

eller leje film 

• Hjælp til overblik og sortering 

af papirer, reklamer, regnin-

ger, tøj 

• Oprydning i skuffer og skabe 

• Skifte el-pærer 

• Rengøring fx køleskab, køk-

kenredskaber 

Praktisk hjælp er også en 

mulighed 

Det kan være rart at få gjort hovedrent engang imellem. Klippekor-

tet giver dig mulighed for at samle klip sammen til rengøring eller op-

rydning der hvor du ønsker lidt ekstra. Du kan også bruge dine klip til 

andre praktiske opgaver i hjemmet. Nedenfor ses en række eksem-

pler på praktiske opgaver som klippekortet kan anvendes til.  

Aktiviteter i hjemmet  
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Hvem får tilbudt et klippekort? 

Klippekort bliver tilbudt dig, som får meget hjælp i hverdagen, og som har 

vanskeligt ved at færdes uden for hjemmet uden støtte. 

Hvordan kan jeg bruge klippekortet? 

Du kan bruge klippekortet... 

en gang ugentligt en halv time 

en gang hver anden uge en time 

en gang hver fjerde uge to timer 

Du kan højst spare op til tre timers samlet hjælp og i maksimalt 6 uger. 

Hjælpen gives på hverdage og typisk i tidsrummet fra sen formiddag og 

afsluttes inden kl.15.30 og aktiviteten skal nås inden for den opsparede 

tid. Din faste hjælper vil tage en snak med dig om, hvordan du ønsker at 

bruge klippekortet  

Vær opmærksom på, at: 

* Du umiddelbart selv skal kunne komme op og ned ad trapper, enten 

ved egen hjælp eller ved hjælp at tekniske hjælpemidler. 

* Du ikke kan modtage hjælp til håndværksmæssige opgaver eller have-

arbejde.  

* Tiden anvendt på transport fratrækkes i den tid du har sparet op i klip. 

* Du skal ikke betale for hjælpen. Ønsker du at modtage hjælp til aktivite-

ter uden for hjemmet, skal du dog selv betale for transport og øvrige ud-

gifter både til dig selv og hjælperen, eksempelvis en kop kaffe eller entré. 

Ønsker du eksempelvis at besøge et museum eller andet, hvor du skal 

betale entré, skal du selv betale for både dig og hjælperen.  

Praktisk information  
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Hvad kan jeg bruge klip-

pekortet til?  

Det er dig, der vælger, hvad 

klippekortet skal bruges til. Af-

hængig af, hvad du ønsker, kan 

det både være socialt samvær i 

eller uden for dit hjem eller prak-

tisk hjælp. Følgende katalog kan 

bruges som inspiration til plan-

lægning af dine klip.  
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Tid til samvær  

Klippekortet kan anvendes til at give rum og overskud til samvær 

med andre.  Dette kan eksempelvis være:  

• Hjælp til at holde fødselsdag i eget hjem 

• Kaffe og snak om stort og småt 

• Lægge kabale, spille kort eller skak 

• Hjemmehjælperen kan lave dine livretter 

• Pynte op til jul 

• Se eller sortere gamle fotoalbum 


