
 

På Værkstedet arbejder vi med at styrke                  

det meningsfyldte fællesskab.                                   

Vores erfaring siger os at vi bedst lære                         

i relationen med andre. 

Det er vigtigt at føle sig som en del af                   

noget og opleve at det man bidrager                

med har værdi og giver mening. 

Vi arbejder sammen, deler erfaringer, øver                   

os i at tage ansvar og selvstændige initiativer                                    

og får derigennem oplevelsen af den         

gensidig forpligtigelse. 

 

Praktiske oplysninger:                                                

Værkstedet ligger i industrikvarteret mellem         

Viby, Brabrand og Åbyhøj. Helt nede for enden                            

af Rørdrumvej.                               

  

 

 

Den nærmeste bus er nr. 6A, som du finder på      

Viby Ringvej.  Det tager 5 min. på gåben fra                        

stoppestedet til Værkstedet 

Du er altid velkommen til at komme på et 

uforpligtende besøg. 

Åbningstider: 

Man – onsdag: 8.00 – 16.00 

Torsdag:            8.00 – 15.00 

Fredag:              8.00 – 14.00 

Kontakt: 

Afdelingsleder: 29204428 

Montage:   41854807 

Træ:                   20244486 

Træ:                   41854808 

Cykel:                41854494 

Auto:                 40226933 

 

Følg os på Facebook: Værkstedet Rørdrumvej 

 

Værkstedet er en del af Center for Dagområdet,                                      
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i 

        

 

Velkommen til  

 

           

 

                   Rørdrumvej 9, 8220 Brabrand                                       

         

         ” Højt til loftet og luft under vingerne” 



 

Værkstedet er et tilbud om støttet  

beskæftigelse og fællesskab for psykisk sårbare 

og Udsatte Voksne i Aarhus Kommune.                

Værkstedet består af flere mindre                            

værksteder i samme hus.                                                  

Det er et Auto-, Cykel-, Montage- og et   

Træværksted.  

Vores kunder er som oftest private kunder, 

ligesom vi samarbejder med virksomheder og 

små iværksættere. I sommerhalvåret har vi også 

grønne opgaver ud af huset. 

I midten af huset har vi et stort fællesrum,              

hvor vi mødes til måltider og kaffepauser.                    

Vi har også kontor hvor der bl.a. skrives 

regninger, laves løn og vagtplan mv. 

 

 

 

I fællesrummet laver vi hver morgen boller og 

morgenkaffe/the, som er et gratis tilbud. Til 

frokost er der mulighed for at nyde et godt 

måltid mad, mod en mindre betaling. 

Hver værkstedsfunktion står på skift for at 

tilberede et måltid mad, i løbet af ugen.   

Ligesom vi hjælper hinanden med de fælles 

opgaver, der er på et sted som Værkstedet. 

       

På Værkstedet holder vi én gang om ugen             

Info-møde, hvor alle på arbejde mødes og 

snakker om f.eks. kommende arbejdsopgaver, 

arrangementer og hvad der ellers sker i huset.    

Her kan alle give deres mening til kende og 

komme med ideer. Det er f.eks. på Info-mødet            

vi har aftalt vores fælles spilleregler. 

Vi har nogle faste traditioner på Værkstedet.  

Det er en firmaudflugt i foråret, en sommerfest,  

 

 

og så naturligvis en julefrokost. Derud over kan 

der være arrangementer, lavet efter ønsker på 

vores Info-møde. 

På Værkstedet bruger vi sikkerhedssko og 

arbejdstøj, hvilket vi hjælper dig med. Vores 

arbejdstøj har Logo.  

På Værkstedet vil du kunne møde studerende, 

som kommer fra Social og Sundhedsskolen og 

pædagogseminariet, ligesom vi også har gode 

folk i jobprøvning, virksomhedspraktik m.m. 

    

På Værkstedet er der plads til sjove indfald, 

kreativitet, en dårlig dag, gode grin, 

engagement, lysten til at være med, en god kop 

kaffe og en snak hen over bordet.  

 


