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1. Mål- og aldersgruppe 
 

Målgruppen omfatter voksne mellem 18-25 år. 
Specialiseret i unge med opmærksomhedsforstyrrelser og 
problemskabende adfærd, hvor der i tilknytning kan indgå 
diagnoser eller symptomer på:  
   

 Psykiske funktionsnedsættelser og sociale problemer 
 Familiemæssig belastet baggrund 
 Svære tilpasningsproblemer 
 Intellektuel/kognitiv forstyrrelse 
 Bekymrende adfærd i forhold til rusmidler  
 Opmærksomhedsforstyrrelser  
 Problemskabende adfærd. 
 Seksuelt krænkede eller krænkere 

 
2. Lovgrundlag Lov om social service § 107 (midlertidigt botilbud) 

 
3. Kerneydelse 
 

Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kom-
munale § 141 handleplan.  
For alle takstniveauer gælder det, at indsatsen skal 
bidrage til at den unge oplever en øget mestring af 
sociale, følelsesmæssige, fysiske og kognitive udfor-
dringer. At de oplever en øget livskvalitet, at tilværel-
sen opleves overskuelig og meningsfuld, samt at den 
unge modtager den hjælp og støtte, der er behov for 
til at varetage personlig pleje. 
 
Vedrørende den enkelte beboer: 
• Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i 
den enkeltes ressourcer, behov og begrænsninger. 
Den pædagogiske metode bygger på autismepæda-
gogik med baggrund i autismepilotuddannelsen. Der-
udover er der fokus både på den ressourcefokuserede 
og Low arousal tilgang, med henblik på at fremme 
udvikling hos den enkelte, forbygge konfliktsituatio-
ner, samt at give den enkelte  mestringsstrategier til 
at håndtere konflikter, når disse opstår. 
• Der ydes omsorg, støtte og vejledning i de dag-
lige gøremål, således at der løbende opnås en større 
grad af selvhjulpethed, selvstændighed og indsigt i 
egen fremtid. I dette tilbud er der særligt fokus på at 
forberede den enkelte på de krav voksentilværelsen 
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stiller.  
• I den pædagogiske indsats arbejdes der aktivt 
med at understøtte, at der følges uddannelses- eller 
beskæftigelsestilbud beskæftigelsestilbud. 
• Struktur og forudsigelighed i hverdagen ved 
brug af visuelle støttesystemer. 
• I fritiden tilbydes der inden – og udendørsaktivi-
teter, tilpasset den enkeltes interesser og ressourcer.  
 
• Guidning/støtte/hjælp i forhold til almindelig 
daglig livsførelse. (Såfremt en beboer på grund af sit 
handicap ikke kan varetage rengøring selvstændigt, 
eller med bistand fra personale – tilbydes dette sva-
rende til, hvad personer i eget hjem modtager som 
praktisk støtte) 
• Selvstændighedstræning i forhold til at kunne 
varetage basale opgaver i egen bolig 
• Støtte til aktiviteter på og uden for institutionen 
• Vedligeholdelse af indlærte færdigheder 
• Udvikling og støtte til kommunikative kompe-
tencer 
• Støtte til selvforståelse og spejling af følel-
ser/tanke 
• Brugerinddragelse vægtes højt, hvorfor der bl.a. 
afholdes individuelle samtaler 
• Afklaring af fremtidig støtte behov. 
 
Vedrørende samarbejde med myndighed: 
 
• Opfølgningsmøde efter 3 måneder 
• Udarbejdelse af individuel plan, med udgangs-
punkt i den kommunale § 141 handleplan. Individuel 
plan fremsendes forud konferencer 
• Resultatdokumentation 
• Konferencer 2 gange årligt 
• Understøtter udredning til VUM. 
Vedrørende samarbejde med familie/netværk: 
 
• Stort fokus på inddragelse af, samt støtte til 
kontakt til forældre og primære netværk. Indsatsen 
tilbyder forældre og primære netværk introduktion i 
værktø-jer til at kunne håndtere relationen med den 
enkelte med Autisme Spektrum Forstyrrelse.   
• Invitation til 2 årlige konferencer, sammen med 
den kommunale rådgiver. 
• Pårørende arrangementer, samt fælles temada-
ge for pårørende. 
• Samarbejde med eksterne konsulenter efter be-
hov. 
• Der vil være mulighed for deltagelse i et kon-
taktudvalg, der har til formål at styrke forældresam-
arbejde. 
 
Vedrørende samarbejde med eksterne konsulenter: 
 



 
 

 

• Psykiater 
• Psykologer 
• Øvrige speciallæger 
• Sagssupervision. 
• Samarbejde med jobcenter, herunder UU vej-
ledningen.  
 
Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i 
taksten: 
 
• Eget værelse med basis inventar 
• Adgang til fælles pc-rum 
• Internetadgang 
• Adgang til motionsrum og kreativt værksted 
• 1 ugentlig fritidsaktivitet 
• Deltagelse i fællesaktiviteter 
 
Beboeren skal selv dække udgifterne til: 
 
• Kost, tøjpenge, lommepenge og medicin 
• Hjemtransport 
• Ikke planlagte aktiviteter i afdelingen, fx ture ud 
af huset efter eget ønske 
• Der beregnes egenbetaling i forhold til botilbud-
det 

 
4. Takststruktur  
 

Der er mulighed for indskrivning på 9 takstniveauer. 
 
Valg af takstniveauet afhænger af:  

 Graden af behov for individuel støtte og/ eller guid-
ning 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-
bud i dagtimerne. 
 
For alle takstniveauer gælder, at indsatsen skal bidrage til at 
barnet/den unge oplever en øget mestring af sociale, følel-
sesmæssige, fysiske og kognitive udfordringer. At der ople-
ves en øget livskvalitet, at tilværelsen opleves overskuelig og 
meningsfuld, samt at barnet/den unge modtager den hjælp 
og støtte, der er behov for til at varetage personlig pleje.  
 
Takstniveau 1: Kr. 2.370 (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. 2.775 (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. 3.133(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. 3.629 (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. 4.321 (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. 5.134 (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. 5.966 (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. 6.899 (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 
grad behov for skærmning i dagtimerne.  
 
Takstniveau 9: Kr. 8.023 (P/L 2019) 
Massiv og gennemgribende specialpædagogisk indsats til alle 
daglige opgaver og aktiviteter. Massiv hjælp, vejledning, 
individuel guidning og tæt fysisk støtte ved aktiviteter med 
andre. 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  Granbo, 4 fleksible pladser. Personalet er sammensat af 
pædagoger, studerende og medhjælpere. 
 



 
 

 

6. Muligheder for tilkøb 
 

 Ekstra pædagogisk personale efter konkret vurdering 
 Psykologisk udredning 
 Individuelle terapiforløb og samtaler 
 Transport som ikke er inkluderet i taksten 
 Ledsagelse til aktiviteter, der ikke er inkluderet i tak-

sten 
 Støtte til familiesamvær på institutionen eller i hjem-

met 
 Supervision til plejefamilier 
 Overvåget samvær 
 Øvrige individuelle foranstaltninger, som ikke er be-

skrevet i denne ydelsesbeskrivelse 
 Kompensation for manglende dagtilbud 
 

 


