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1. Mål- og aldersgruppe  Voksne op til 25 år.  Målgruppen er primært unge 

med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt 
uspecificerede handicap med varieret funktionsni-
veau, f.eks. autismespektrum forstyrrelser og sjældne 
handicaps. Derudover har målgruppen ofte vanskelig-
heder med sociale samspil, kommunikation, forestil-
lingsevne og fleksibilitet.

2. Lovgrundlag Lov om social service § 104 (aktivitets- og samværstilbud)

3. Kerneydelse Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale § 
141 handleplan.

Vedrørende borgeren:
 Centralt for Fogedvængets aktivitets- og samværstil-

bud er at give borgerne en meningsfuld dagligdag, 
hvor aktiviteterne og samværet er tilpasset målgrup-
pens ressourcer.

 I forbindelse med overgang fra enten folkeskolen eller 
ungdomsuddannelsen sammensættes et individuel 
forløb for borgeren under hensyn til den enkeltes res-
sourcer.

 Den daglige pædagogiske indsats har fokus på de in-
dividuelt opstillede og delmål. Alle de mål der opstil-
les, relaterer sig til §141 handleplansmålet, og tager 
udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger, 
motivation og ressourcer. Det evalueres løbende i 
hvilken grad de enkelte mål og delmål opnås.

Vedrørende samarbejde med myndigheden:
 Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen en 

gang årligt
 Afholdelse af statusmøder efter behov. Første møde 

afholdes senest 3 måneder efter indskrivning.

Vedrørende kontakt til familie/netværk:
 Tilrettelæggelse og forventningsafstemning sker i 

YDELSESBESKRIVELSE

http://www.sbu.rm.dk/


samarbejde med pårørende – inden forløbsstart og 
herefter løbende og efter behov. 
Behovsafdækkende dialog med henblik på praktisk 
planlægning i forbindelse med evt. transport.

4. Takststruktur Takst: Kr. 1.212,- pr. dag (P/L 2019)  

Der opkræves takst for indskrevne kalenderdage.

5. Afdelinger og pladser 4 pladser i tilknytning til afdeling Fogedvænget i Hedensted

6. Muligheder for tilkøb For borgere med ekstra udrednings-og støttebehov er der 
mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig 
skærmning eller individuelle indsatser, jf. SL §141 handle-
plan.


