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1. Mål- og aldersgruppe Børn og unge mellem 5-18 (23) år med psykosociale, kogni-

tive og emotionelle vanskeligheder. 

Nogle af disse børn og unge kan have diagnoser eller symp-
tomer på 

 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse
 Adfærdsforstyrrelser 
 ADHD
 Neuropsykiatrisk komorbiditet, OCD, angst, tics - af-

fektive tilstande
 Tourette 
 Udviklingsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder
 Indlæringsforstyrrelser
 Seksuelt krænkende adfærd – seksuelt krænkede
 Bekymrende adfærd i forhold til rusmidler

2. Lovgrundlag Lov om social service § 66 stk. 1, nr. 6

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

Afhængig af den enkeltes støttebehov og takstindplacering 
kan den faglige indsats bl.a. indeholde:

Vedrørende barnet/den unge: 
 Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i den 

enkeltes ressourcer, behov og begrænsninger. Den 
pædagogiske metode bygger på KRAP (Kognitiv, Res-
sourcefokuserende og Anerkendende Pædagogik) og 
Low arousal tilgangen 

 Der ydes omsorg, støtte og vejledning i de daglige 
gøremål, således at der løbende opnås en større grad 
af selvhjulpenhed, selvstændighed og indsigt i egen 
fremtid 

 Den social – og specialpædagogisk behandlingsmæs-
sig indsats relaterer sig til udvikling af færdighederne 
omkring fleksibilitet, frustration, tolerance, kommuni-
kation og problemløsning 

 I fritiden tilbydes der inden – og udendørsaktiviteter, 
tilpasset den enkeltes interesser og ressourcer 

 Der afholdes jævnligt individuelle samtaler, hvor bru-
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gerinddragelse vægtes højt

 Der arbejdes med afklaring af uddannelses – og 
beskæftigelsesmæssige kompetencer for de ældste.

Samarbejde med myndigheden:

 Opfølgningsmøde efter 3 måneder
 Udarbejdelse af individuel plan, der fremsendes forud 

afholdelse af 2 årlige konferencer
 Tæt samarbejde om den enkelte med UU vejlederen.
 Resultatdokumentation, opstart og opfølgning.

Kontakt til familie/netværk:

 Støtte til kontakt til forældre og primære netværk 
 Invitation til 2 årlige konferencer, sammen med den 

kommunale rådgiver 
 Pårørende arrangementer
 Samarbejde med eksterne konsulenter efter behov.

Eksterne konsulenter:
 Psykiater
 Psykologer
 Øvrige speciallæger
 Sagssupervision.

Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i taksten: 

 Tøj - og lommepenge, gaver, kostgodtgørelse efter 
gældende regler

 Evt. specialkost
 Eget værelse med basisinventar
 Medicin (unge som modtager uddannelseshjælp/pen-

sion afholder dog selv udgifter til medicin) 
 Ledsagelse til læge, tandlæge, specialister, frisør o.l.
 Der tilbydes hjemtransport max 2 gange pr. måned 

op til 100 km uden for Region Midtjylland (unge som 
modtager uddannelseshjælp/pension afholder dog 
selv udgifter til hjemtransport). Transporten aftales 
med institutionen.

4. Takststruktur Der er muligheder for indskrivning på 9 takstniveauer, som 
aftales ved indskrivning og med mulig evaluering ved konfe-
rencerne. 

Valg af takstniveauet afhænger af: 
 Graden af individuel støtte og/ eller guidning til 

dagliglivsførelse
 Gruppestørrelsen som den enkelte kan fungere i. Jo 

mindre gruppe jo højere takstniveau
 Graden af skærmningsbehov for, at minimere frustra-

tioner og konfliktskabende adfærd.

Taksten er under forudsætning af, at der modtages et dagtil-
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bud i dagtimerne.

For alle takstniveauer gælder, at indsatsen skal bidrage til at 
barnet/den unge oplever en større grad af mestring af socia-
le, fysiske og kognitive udfordringer. At den enkelte oplever 
en øget livskvalitet ved at tilværelsen opleves overskuelig og 
meningsfuld. 

Takstniveau 1: Kr. 2.469 (P/L 2019)
Behov for let specialpædagogisk indsats til nogle opgaver og 
aktiviteter. Den unge har høj grad af selvhjulpethed omkring 
almindelig daglig livsførelse og kan indgå i aktiviteter med 
andre med støtte i form af verbal guidning. 

Takstniveau 2: Kr. 2.874 (P/L 2019)
Behov for moderat specialpædagogisk indsats til de nogle 
opgaver og aktiviteter. Behov for moderat støtte og vejled-
ning, og er til en vis grad selvhjulpen. Tilbud om guidning i 
forbindelse med almindelig daglig livsførelse, samt i en min-
dre grad støtte i forbindelse med aktiviteter med andre.

Takstniveau 3: Kr. 3.232 (P/L 2019)
Behov for nogen specialpædagogisk indsats til de fleste op-
gaver og aktiviteter. Nogen behov for støtte og vejledning, 
guidning i forbindelse med almindelig daglig livsførelse. Be-
hov for nogen grad af støtte i forbindelse med aktiviteter 
med andre.

Takstniveau 4: Kr. 3.727 (P/L 2019)
Behov for specialpædagogisk indsats til de fleste daglige op-
gaver og aktiviteter. Der skal ydes personlig støtte og guid-
ning i forbindelse med aktiviteter med andre.

Takstniveau 5: Kr. 4.419 (P/L 2019) 
Behov for betydelig specialpædagogisk indsats til mange af 
de daglige opgaver og aktiviteter. Betydelig hjælp, vejled-
ning, guidning og tæt støtte ved aktiviteter med andre. 

Takstniveau 6: Kr. 5.233 (P/L 2019) 
Behov for omfattende specialpædagogisk indsats til de fleste 
daglige opgaver og aktiviteter. Omfattende hjælp, vejled-
ning, guidning og tæt fysisk støtte ved aktiviteter med an-
dre. Sjældent behov for skærmning.

Takstniveau 7: Kr. 6.066 (P/L 2019) 
Behov for meget omfattende specialpædagogisk indsats til 
de fleste daglige opgaver og aktiviteter. Meget omfattende 
hjælp, vejledning, guidning og tæt fysisk støtte ved aktivite-
ter med andre. Periodevis behov for skærmning.

Takstniveau 8: Kr. 6.998 (P/L 2019) 
Behov for massiv specialpædagogisk indsats til de fleste dag-
lige opgaver og aktiviteter. Massiv hjælp, vejledning, guid-
ning og tæt fysisk støtte ved aktiviteter med andre. I høj 
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grad behov for skærmning i dagtimerne. 

Takstniveau 9: Kr. 8.112 (P/L 2019)
Massiv og gennemgribende specialpædagogisk indsats til alle 
daglige opgaver og aktiviteter. Massiv hjælp, vejledning, in-
dividuel guidning og tæt fysisk støtte ved aktiviteter med an-
dre. Massivt behov for individuelt skærmning i dagtimerne. I 
tidsmæssigt afgrænsede perioder mulighed for skærmning 
om natten.
Niveauet aftales ved indskrivning.

For alle takstniveauer gælder, at der som udgangspunkt er 
vågen nattevagt på alle afdelinger.
 

5. Afdelinger og pladser Hald Ege (takstniveau 1-9) beliggende ved Viborg, 15 plad-
ser. Hald Ege ligger i et boligområde tæt på naturarealer. Af-
delingen er fordelt på 2 huse.
Personalegruppen er sammensat af pædagoger, studerende 
og medhjælpere. 

6. Muligheder for tilkøb  Ekstra pædagogisk personale
 Observations- og udredningsforløb 
 Individuel tilrettelagte samtale – og terapiforløb, samt 

gruppeforløb
 Overvåget/støttet samvær
 Støtte- og kontaktpersonfunktion
 Supervision og undervisning af fagpersoner
 Ledsagerbetaling og kørsel i institutionens bus, trans-

port og hjemrejse mere end gennemsnitlig to gange 
om måneden inden for Region Midtjylland eller over 
100 km uden for Region Midtjylland

 Familiebehandling
 Tilkøb af individuelle foranstaltninger, som ikke er be-

skrevet i denne ydelse.
 Kompensation for manglende dagtilbud


