
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Midt

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne 
for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

*Tilbuddets navn:

*Adresse:

Holmstrupgård

Holmstrupgårdvej 39
8220 Brabrand

1. Stamoplysninger

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tlf.: 78478607
E-mail: knubys@rm.dk
Hjemmeside: www.holmstrupgaard.rm.dk

§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

§ 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution)

*Målgrupper:
14 til 23 år (autismespektrum)

14 til 23 år (forandret virkelighedsopfattelse)

14 til 23 år (depression)

18 til 27 år (autismespektrum)

18 til 27 år (angst)

18 til 27 år (selvskadende adfærd)

18 til 30 år (spiseforstyrrelse)

14 til 23 år (spiseforstyrrelse)

14 til 23 år (personlighedsforstyrrelse)
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Pladser i alt: 76

18 til 27 år (andre psykiske vanskeligheder)

18 til 27 år (indadreagerende adfærd)

18 til 27 år (personlighedsforstyrrelse)

14 til 23 år (indadreagerende adfærd)

14 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

14 til 23 år (selvskadende adfærd)

18 til 27 år (depression)

14 til 23 år (angst)

14 til 23 år (andre psykiske vanskeligheder)

18 til 27 år (forandret virkelighedsopfattelse)

18 til 27 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

18 til 27 år (spiseforstyrrelse)
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Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Karin Veile (Socialtilsyn Midt)

23-11-2015

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Samlet vurdering:
Socialtilsyn Midt har d. 18.09.15 foretaget et uanmeldt besøg på Æblevangen, som er en afdeling til Holmstrupgård, det 
vil derfor være en ufuldstændig tilsynsrapport. Formålet med besøget har været, at undersøge om borgerne får den 
støtte, de har behov for og om personalet er kompetente til at varetage opgaven på forsvarlig vis. Der blev interviewet 
to piger med spiseforstyrrelser og en psykolog. 

 Æblevangen er et tilbud for normalt begavede unge i alderen 14-23 år med blandende diagnoser indenfor det 
skizofrene spekter, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. 

Det er tilsynets vurdering, at borgerne får den støtte de har behov for. Der tages individuelle hensyn til hver enkelt 
borger og det er grundlaget for det videre arbejde. Der arbejdes med en forudsigelig struktur. Det er tilsynets oplevelse, 
at der er en stor rummelighed på Æblevangen, hvor der er en rar atmosfære, hvor de unge kan føle sig trygge. Tilbuddet 
inddrager borgeren i så høj grad, som det er muligt fx deltager de i ugesamtaler, statusmøder og teammøder. Der er en 
tæt dialog med de pårørende. 

Det er tilsynets vurdering, at personalet er kompetente og har den nødvendige viden og erfaring med målgruppen. 
Personalet bliver løbende klædt på fagligt. Udover deres uddannelser, deltager de i relevante kurser og får supervision 
af psykolog ca. en gang om ugen.

I november og december 2015 vil Holmstrupgård få anmeldte tilsyn med henblik på at regodkende tilbuddet.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn i 2014.
Region Midtjyllands hjemmeside, Holmstrupgård.

Observation

Interview 1 psykolog
2 beboere

Interviewkilder Beboere
Medarbejdere

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendelse afventer
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato Start: 18-09-2015. Slut: 23-11-2015.

Oversigt over tilsynsbesøg 14-12-15: Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Karin Veile

Martin Nolfi

Holmstrupgård

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

4,7 Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddet arbejder aktivt 
med at børn i den skolepligtige alder, skal deltage i den 
daglige undervisning. Der er intern skole på 
Holmstrupgård, hvor de unge får undervisning.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Kriterium 01: Tilbuddet støtter 
borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse

Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens 
forudsætninger støtter borgerne i undervisning, beskæftigelse og uddannelse.

De børn der er i den skolepligtige alder kommer i intern skole på Holmstrupgård.

Der er yderligere lagt til grund for vurderingen, at borgerne oftest bliver kørt i skole af personalet.
Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der i 
interview med to unge borgere og en medarbejder alle bekræfter, at borgerne enten går i skole eller 
er i en form for beskæftigelse eller samvær- og aktivitetstilbud. 

Den ene af de interviewede borgere havde dog valgt at blive hjemme, da pågældende ikke havde det 

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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samværstilbud så godt, den dag tilsynet kom. Begge de interviewede borgere er flyttet ind i år og har endnu ikke 
fået et stabilt fremmøde i den interne skole.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 
i tilbuddet i den 
undervisningspligtige alder 
opfylder undervisningspligten 
ved at gennemføre et 
grundskoletilbud med 
undervisning fra 
børnehaveklasse til 9. klasse.

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på 
medarbejder udtalelser samt Æblevangens hjemmeside.

Børn i den skolepligtige alder skal deltage i undervisning, enten på en interne skole eller almindelig 
folkeskole.

Indikator 01.d: Børnene/de unge 
i tilbuddet har et stabilt 
fremmøde i deres 
undervisningstilbud, 
uddannelsestilbud eller 
beskæftigelse. Medfølgende 
børn på voksentilbud er i dag- 
eller undervisningstilbud

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på 
borgernes udtalelser, hvor de fortæller, at de går i den interne skole på Holmstrupgård. De unge 
bliver kørt i skole kl. 9.00 og hentet igen kl. 12.00 af et personale. De, der har timer om 
eftermiddagen, bliver ligeledes hentet og bragt af et personale.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

5 Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddet giver de unge 
rige muligheder for at styrke deres selvstændighed og 
kompetencer. Borgerne kan vælge at deltage i et af 
Holmstrupgårds mange aktivitetstilbud, hvor de kan få 
styrket relationerne. 
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Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samarbejder 
kompetent med eksterne samarbejdspartnere fx læge, 
klinik for spiseforstyrrede forældre mm. og at dette er et 
væsentligt led i at styrke borgerens kompetencer til et 
mere selvstændigt liv på længere sigt. Der foregår et tæt 
samarbejde med forældrene for at bevare/styrke 
relationerne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Socialtilsynet vurderer samlet, at på trods af borgernes komplekse lidelser og den deraf følgende struktur for 
borgerne, kontinuerligt arbejder på at styrke deres sociale kompetencer og selvstændighed. 

Socialtilsynet lægger samtidig vægt på, at der er rig mulighed for socialt samvær i tilbuddet, enten ved blot at være 
sammen eller deltage i de aktiviteter der er. Aktiviteterne kan ændres alt efter behov hos de unge. Hver borger har 
deres egen kontaktperson og det er især i samarbejdet mellem borger og kontaktperson, at borgeren får styrket 
sine kompetencer.

socialtilsynet lægger samtidig vægt på, at tilbuddet, i arbejdet med borgeren, har et meget tæt samarbejde med 
forældrene. For nogle af de pårørendes vedkommende er der daglig kontakt flere gange.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på der i 
Holmstrupgårds regi, er rig mulighed for for at indgå i sociale relationer. Der kan vælges mellem 
forskellige aktiviteter, syning, smykkefremstilling mm. Enkelte unge benytter sig af fritidstilbud 
udenfor Holmstrupgård.

De unges habitus og adfærd kan i perioder være en hindring i at dyrke de sociale relationer, enten 
fordi personalet vurderer, at der i perioder skal passes ekstra godt på en borger og det gøres bedst i 
tilbuddet, eller fordi en borger ikke magter sociale relationer.

Side 10 af 32

Tilbud: Holmstrupgård



Indikator 02.c: Borgerne har med 
udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet 
altid tager udgangspunkt i den unge og/eller socialforvaltningens direktiver der, hvor det har været 
nødvendigt.

Indikator 02.d: Børnene/de unge 
deltager i fritidsaktiviteter uden 
for tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på 
hjemmesiden for Æblevangen og borgernes udtalelser. 
Borgerne fortæller, at der er daglige aktiviteter i huset og at man på husmøderne kan ønske en tur 
ud af huset og hvis det kan lade sig gøre kommer de afsted. 

På hjemmesiden bliver det oplyst, at der er mulighed for aktiviteter blandt andet smykkefremstilling, 
maling, syning. Man kan også spille spil med medarbejderne og hinanden. Enkelte unge benytter sig 
af fritidstilbud udenfor huset.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 
har mindst en fortrolig voksen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på 
borgernes udtalelser, hvor de fortæller, at alle har en fast tilknyttet kontaktperson.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,7 Målgruppen er for normalt begavede unge i alderen 14-
23 år med blandende diagnoser indenfor det skizofrene 
spekter, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og 
spiseforstyrrelser.

Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddet arbejder 
målrettet med dets valgte metoder og tilgange. Tilbuddet 
yder en stor indsats i forhold til løbende, at klæde 
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personalet fagligt på til opgaverne. I forhold til vikarene 
bruges der mange ressourcer for at de skal kunne indgå i 
huset, uden at det skaber for megen uro hos de unge.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder 
med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange 
og metoder, der fører til positive 
resultater for borgerne

Målgruppen er for normalt begavede unge i alderen 14-23 år med blandende diagnoser indenfor det skizofrene 
spekter, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet er sig meget bevidste om de metoder/tilgange der arbejdes ud fra og at 
der arbejdes systematisk med tilgange og metoder.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 03.a: Tilbuddet 
anvender faglige tilgange og 
metoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets målsætning 
og målgruppe

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på 
interview af medarbejder. Medarbejderen oplyser, at der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk tilgang, 
psykodynamisk tilgang, narrativ og kognitiv tilgange. 

De unge der er klar til det, modtager endvidere samtaler ved en af tilbuddets psykologer. Ikke alle er 
klar til disse samtaler. Når nogen er skadet i relationer, så skal det også heles i relationen. Der 
arbejdes ikke med straf og sanktioner.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Socialtilsynet vurderer samlet, at de unge bliver støttet i at tilbuddet i den grad, det er fornuftigt, at bibringe dem 
medinddragelse og indflydelse på deres eget liv. tilbuddet forsøger altid at efterkomme de unges ønsker, det er dog 
ikke altid det lykkedes, ide nogle af de unge har en uhensigtsmæssig adfærd. Det gælder specielt for de unge, der 
lider af en spiseforstyrrelse.
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De unge oplever ikke, at der blive lyttet til dem altid, de synes at personalet bestemmer for meget. De unge har 
mulighed for at ytre sig ved de ugentlige husmøder og gør det også.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 04.a: Borgerne bliver 
hørt, respekteret og anerkendt

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på de 
unges udtalelser. 

De unge oplyser, at de får den hjælp, de har brug for. De synes, at der nogle gange er for meget 
personale og andre for lidt personale på arbejde. Det giver dem en utryghed, at der kun er en 
nattevagt til  stede. 

De unge føler sig ikke altid hørt, fx en borger har givet udtryk for, at hendes daglige struktur ikke 
bliver overholdt, det har hun sagt til personalet, uden at noget skete. De synes også at der somme 
tider sker en forskelsbehandling og har sagt det, men de mener ikke, det har ændret noget.

Der er ugentlige husmøder, hvor det ofte er orientering fra personalet, fx skal der nu ansættes to nye 
medarbejdere. Borgerne har også mulighed for at komme med ønsker. Ligesom de har mulighed for 
at give udtryk deres utilfredshed eller andet.

På Æblevangen lægges der vægt på, at de unge har medindflydelse på den behandling de modtager 
og derfor tilbydes de, at deltage i ugesamtaler, teammøder og statusmøder.

Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og hverdagen 
i tilbuddet i overensstemmelse 
med deres ønsker og behov

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på 
medarbejders og borgernes udtalelser. 

Borgerne synes ikke de har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv, personalet bestemmer 
for meget.
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medarbejderen oplyser, at borgerne har brug for en forudsigelig struktur i hverdagen for at den kan 
fungere. Set i forhold til målgruppen er det vigtigt, at alle personaler giver det samme svar til 
borgeren. Nogen borgere vil opleve, at de ikke altid bliver fastholdt i strukturen de har brug for og 
som er fastlagt.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer samlet, at tilbuddet i meget høj grad støtter borgerne i forhold til trivslen og den mentale 
sundhed. Medarbejder og de interviewede unge fortæller, at i forhold til de spiseforstyrrede er der et meget tæt 
samarbejde med klinikken f or spiseforstyrrede. 

Der er yderligere lagt til grund for vurderingen, at der i det daglige er en stor grad af kontakt/samarbejde til 
forældrene.

De unge i interviewet fortæller, at de ikke altid synes, at fokus er det rigtige sted.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på borgernes 
udtalelser.

Borgerne fortæller, at de har det godt på Æblevangen, men at de hellere vil bo  hjemme hos 
forældrene. Der er dog lidt forskelligt som irriterer dem. En borger fortæller, at hun ikke må forlade 
tilbuddet efter et måltid dette på grund af, at vedkommende er selvmordtruet. Borgerne fortæller 
endvidere, at de har brug for meget struktur og det synes de ikke altid de får. De har sagt det til 
personalet, men der er intet sket. Borgerne oplever af og til, at der er en forskelsbehandling af dem, 
de har sagt det til personalet, men der er intet sket.

Indikator 05.b: Borgeren har med 
støtte fra tilbuddet adgang til 

5 (i meget 
høj grad 

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på 
borgernes og medarbejderens udtalelser. 
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relevante sundhedsydelser opfyldt)
Borgerne fortæller, at der er et stort samarbejde med klinikken for spiseforstyrrelser, de er meget 
opmærksomme på os. Vi vil helst ikke indlægges, men der skal ikke så meget til før vi bliver indlagt. 
vi er mange gange hoppet ud af vinduet for der er ikke lås på dem.

Medarbejderen oplyser, at der er et godt samarbejde med eksterne samarbejdspatere og at det også 
er nødvendigt.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. i bedømmelsen er der lagt vægt på 
interviews med borgerne og medarbejder.

Borgerne synes ikke altid, at fokus ligger der, hvor de har problemer. borgerne synes det er rart, at de 
alle spiser samlet selv om det kan være svært. En af de unge giver udtryk for, at de nemt kan påvirke 
hinanden ved spisningen, hvor en af de øvrige beboere spiser meget hurtigt, en anden er 
uhygiejnisk.   

Medarbejderen fortæller, at det er meget forskelligt, hvilken og hvor meget støtte borgerne har 
behov for. Vi møder de unge individuelt. Der vil altid være fokus på forhold som har betydning for de 
unges sundhed. 
Fx spiser vi sammen alle sammen i huset, det er både godt og skidt det er vi klar over.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

5 Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddets daglige drift 
varetages af kompetente medarbejdere. Lederen af 
tilbuddet var ikke til stede den dag tilsynet kom på 
uanmeldt tilsyn, men det er tilsynets opfattelse efter 
interviews af medarbejder og to unge, at der er en 
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fornuftig og hensigtsmæssig organisation til stede. 
Der er altid medarbejdere til stede i tilbuddet, ligesom 
der er en vågen nattevagt.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse
Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at 
medarbejderne modtager supervision 5 gange om måneden. Medarbejderen oplyser, at det er 
nødvendigt i forhold til den målgruppe, der arbejdes med. Der udover kræves der meget oplæring af 
nye medarbejdere.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer samlet, efter interview af medarbejder, at tilbuddets daglige drift varetages af kompetente 
medarbejdere. I vurderingen er der blandt andet lagt vægt p, at medarbejderne hele tiden bliver klædt fagligt på i 
forhold til målgruppen. 
Der er altid personale til stede i huset, ligesom der er en vågen nattevagt, som de unge kan gøre brug af. 

Tilsynet bemærker sig positivt, at der er ansat en psykolog, som til dels klæder personalet fagligt på og til dels 
varetager behandlingen af de unge.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 09.a: Borgerne har i 
forhold til deres behov 
tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante 
kompetencer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der 
altid er personalet til stede i tilbuddet, om natten er der 1 vågen nattevagt.
Personalet har sundheds- og pædagogiske uddannelser. Der udover er der tilknyttet psykolog og 
socialrådgiver.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 5 Socialtilsynet har vurderet, at der i høj grad er de 
nødvendige kompetencer til stede i tilbuddet. Personalet 
er tværfagligt sammensat, hver med deres uddannelse. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at det er en fordel, at 
tilbuddet har psykologer og socialrådgivere ansat.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

Kriterium 10: Tilbuddets 
medarbejdere besidder 
relevante kompetencer i forhold 
til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder

Socialtilsynet vurderer samlet, at medarbejderne er i besiddelse af de nødvendige kompetencer. Personalet er 
tværfagligt sammensat  af pædagoger, ergoterapeut, sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter. Der udover er 
der tilknyttet en psykolog, socialrådgiver og afdelingsleder.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

Indikator 10.a: 
Medarbejdergruppen har samlet 
set relevant uddannelse, 
opdateret viden og erfaring med 
målgruppen og tilbuddets 
metoder

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
alle medarbejdere har en relevant uddannelse og de bliver løbende opdateret med ny viden. 

Der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk tilgang, psykodynamiske tilgang og den narrative og kognitive 
tilgang.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 4,7 Overført fra det uanmeldte tilsyn i 2014
Det vurderes, at tilbuddets fysiske rammer i højgrad er 
egnet til målgruppen og at de tilgodeser de unges behov, 
samt at de understøtter indsatsens formål og indhold.

Det vurderes, at de unge trives i de fysiske rammer og at 
de har mulighed for at indgå i sociale relationer og der er 
mulighed for at de kan trækkes sig ind på eget værelse 
eller lejlighed. 

Det vurderes, at de fysiske rammer tilgodeser de unges 
særlige behov. Dog deler de unge badeværelser 
uafhængig af køn.

Tilbuddet kan med fordel have opmærksomhed på at de 
unges private grænser ikke overskrides, da de unge deler 
badeværelser uafhængig af køn.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 

Overført fra det uanmeldte tilsyn i 2014
Det vurderes, at de fysiske rammer understøtter de unges udvikling og trivsel og at de er egnede til målgruppen. 
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udvikling og trivsel Tilbuddets indretning af fællesrummene bevirker, at der er skabt en hjemmelig hygge og de unge har selv mulighed 
for at sætte præg på deres egen lejlighed eller værelse. 

Det vurderes, at tilbuddet fortsat skal arbejde pædagogiske med de udfordringer der kan være i forhold til at de 
unge deler badeværelser og ligeledes ved at de ikke er kønsopdelte, således at man forbygger at deres private 
grænser ikke overskrides.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Overført fra det uanmeldte tilsyn i 2014
SAMLET BEDØMMELSE:
Det vurderes, at de unge trives i de fysiske rammer og at de er egnede til målgruppen, hvilket 
understøttes af medarbejderne, ledelsen og de unges oplysninger.  
De fysiske rammer er forskellige afhængig af afdelingerne og formålet, samt de er beliggende 
forskellige steder i byen. Ligeledes er det forskelligt, hvordan ejerskabet af bygningerne er. 
De forskellige rammer giver forskellige muligheder i forhold til den pædagogik og tilgang der 
benyttes, samt aktiviteter. 
Den ene afdeling er ikke set, da den unge ikke var hjemme og kan derfor ikke bedømmes. 

Holmstrupgård (generelt på Holmstrupgårdvej) Afdelingerne på matriklen har i alt plads til 32 unge, 
fordelt på 4 afdelinger.
Tilbuddets fysiske rammer udendørs består af 5 tl., beliggende op mod en skov og der er en stor 
have. 
Tilbuddet har 5 heste og geder. Der er fodboldbane og man har planer om at opføre en overdækket 
bålplads. Herudover er der enkelte legeredskaber såsom en dækgynge af net.
Alle afdelingerne har en terrasse og udenomsplads. 
Hovedbygningen: I stuen er der administrationslokaler, mødelokaler, central køkken og idrætssal og 
på 1. sal ligger afdeling Kvisten.
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Bygningen blev oprettet i 1928 og har fungeret som pigeskole og sidenhen er den blevet udbygget.
Idrætssalen indeholder bl.a. boksepude, mål, basket net. (5)
Kvisten: Ligger på 1 sal i hovedbygningen. Der er plads til 8 unge og pt. er der indskrevet 6 unge heraf 
er 2 piger. Afdelingen har køkken og stue udfor trappeopgangen, således der opstår ” 2 mini 
afdelinger”. På hver gang er der 4 værelser. 
Der er 6 badeværelser til 8 unge. 
Medarbejderne oplyser, at der ikke er udfordringer omkring de fysiske rammer og at de oplever, at 
de fysiske rammer fungere tilfredsstillende. (5)
Pilen: Målgruppen er 8 skizofrene unge. Afdelingen består af ”2 sammenbyggede huse”, med fælles 
arealer og medarbejdere. Der er 4 unge i hvert ”mini” hus. 
Når man kommer ind i huset er der en fælles opholdsstue, et funktionelt køkken i den ene ende (til 
højre) og et køkken som sjælden benyttes i den anden ende. I ”mini huset” til højre er der kontor til 
tilbuddets psykologer. 
Værkstedsleder oplyser, at man skal have renoveret køkkenet, da det er ved at være slidt og det 
gamle køkken i venstre ”mini hus” skal nedrives. Der er planlagt renovering i 2015.
En ung oplyser, at han er tilfreds med de fysiske rammer og sit værelse.
Lunden: Her er der plads til 8 unge, hvoraf 2 unge i udslusningslejligheder. Udslusningslejlighederne 
har egen indgang og samtidig med er forbundet med selve afdelingen. Huset er bygget som Pilen. 
Til venstre er der 3 lejligheder + udslusningen og til højre er der 5 lejligheder.
en ung oplyser, at hun er glad for sit værelse og at det har en fin størrelse. Før havde hun et større 
værelse, men ønskede selv et mindre et og ligeledes at være tættere på personalet. Hun oplyser, at 
det er ok at dele badeværelse med en anden pige, da de fungere godt sammen. (5)
Engen: blev bygget i 2002. Til afdelingen er der 8 værelser og 2 udslusnings lejligheder.
Der er massagerum, som benyttes af alle afdelingerne og et kreativ rum.
Der er 2 opholdstuer, køkken og 2 spisepladser med mulighed for at de unge kan spise i 3 grupper. 
en ung oplyser, at han er glad for at bo på Engen. Han er glad ved værelset og dets størrelse. (5)
Apollo: er en tideligere præstebolig. Her er plads til 4 unge og en medbeboer som er frivillig.
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På stueplan er der fællesstue, 4 værelser, køkken og i kælderen er der et værelse med egen indgang 
og vaskerum. De unge deler 2 badeværelser. (5)
Flexhuset: Er i en lejet lejlighed gennem en boligforening. Der boer 2 unge mænd og en kvindelig 
medbeboer. Lejligheden er i 2 plan, hvor de unge mænd har værelser ovenpå. Ude ved trappen er 
der en lille stue. I underetagen er der en stue/køkken og et værelse til medbeboeren. Der er 1 
badeværelse til deling. (5)
Athena: Er et værested. Der er plads til 8 unge og der sker visitering til tilbuddet. Der er en 
pædagogiske ansvarlig tilknyttet og der bor en social vicevært som går til hånde. Tilbuddet har lejet 
lejligheden gennem en bolig forening. Der er et rum med netcafe som på sigt skal nedlægges, da det 
ikke benyttes mere. Der er stue, køkken, badeværelse. 2 terrasser, hvoraf den ene er den sociale 
viceværts. På den anden er der bl.a. et bordtennis/billardbord. Der er et rum som benyttes til 
massagerum, hvor der 1x i ugen kommer en medarbejder som er sygeplejerske og massør.  
Værestedet efter § 104 er et projekt der har været oprettet siden 1998. Det blev oprettet med det 
formål forebygge tab af socialt netværk. Det finansers af midler fra Socialstyrelsen. Tilbuddet har 
åben 2 gange om ugen.  (5)
Frivillighuset: Er en nyoprettet lejlighed. Ligner Flexhuset og ligger i samme område. Her har 
medbeboerne mulighed for at have eks. gæste og benytte det til andre ting. I weekenderne benyttes 
Frivillighuset også til aktivitet med de unge, eks. bagning. Om mandagen benytter JUMP lokalerne. 
I de 2 værelser på 1 sal er der bordfodbold og et værelse er indrettet til krea. I gangen med 
trapperne er en lille stue. På stueetagen er der stue/køkken og et badeværelse. Ligeledes er der et 
værelse mere. (5)
Stop-over 1: Er en 1 værelses lejlighed, med indgang/køkken, badeværelse og stue/soveværelse. (5)
Stop-over 2: Er ikke beset, da den unge ikke var hjemme. 
Den unge oplyser, at han er glad for at bo der, dog er det ikke så stort. Lejligheden er på 33 m3. 
Fønex: Her bor 2 unge og en medbeboer. Der er fællesstue, køkken, badeværelse og 2 terrasser. 
En ung oplyser, at det er fint at bo der. (5)
Æblevangen: Målgruppen er unge i alderen 14-23 år. Det er en blandet målgruppe med primær 
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spiseforstyrrelser. Der er plads til 8 unge og indtil 1-12 er der 7 unge, hvor den 8 plads bliver besat. 
Der 3 drenge og 5 piger pr.1-12. Afdelingen er lejet af Bethesta som oprindelig benyttede bygningen 
og fik det opført. 
Afdelingen er bygget som en firekant med en lukket gårdhave i midten. Det er muligt at benytte 
haven op imod Bethesta. 
Ved indgangen er der personalefaciliteter. Og modsat dette ligger køkken/stue og i den ene vinkel er 
der en anden stue/massagerum. 
Der er 3 unge om et badeværelse som udgangspunkt. På det ene badeværelse er der det oprindelige 
hæve-sinke puslebord. Afd. Leder oplyser, at dette aldring har været kommenteret af de unge og 
giver ingen problemer. 
Værelserne har forskellige størrelser. 
Afdelingslederen oplyser, at der ved årsskift kan være svært at styre gulvvarmen og ventilationen, og 
på værelserne har man dækket overvinduer til da det gav for meget lys. Ellers er der ingen 
udfordringer ved de fysiske rammer. Der laves tiltider risikovurderinger på de unge, hvilket også kan 
være med til at forbygge. Det oplyses, at det er fint at afdelingen er en firekant, da de unge kan gå 
rundt i en ring og de unge har mulighed for at være tæt på personalet afhængig af hvorledes de bor 
på værelserne, da nogle ligger tæt på fællesrummene. (5)
Enggården: er beliggende i en nedlagt landbrugsejendom, hvor stuehuset og et anneks benyttes. I 
annekset er mødelokale.
Ved hovedindgangen til Enggården er der en hvideboard, som giver eleverne mulighed for at se hvad 
der skal ske og hvem af personalerne der er. På den ene gang er elevernes individuelle dagsplaner 
ophængt og der er colager af tilbuddet og billeder af medarbejderne og eleverne. 
På alle dørene er der en markering om man kan gå ind i rummet eller der er optaget. Dette eks. ved 
samtaler eller ved at der arbejdes i køkkenet.  
Der er stue, aktivitetsrum, samtalerum, køkken. Herudover er der toiletter og personalefaciliteter. (5)

Indikator 14.b: De fysiske 
rammer og faciliteter 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Overført fra det uanmeldte tilsyn i 2014
SAMLET BEDØMMELSE:
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imødekommer borgernes særlige 
behov

Det vurderes, at man fortsat bør have opmærksomhed på, at de unge på de fleste afdelingerne deler 
badeværelser, da disse ikke er kønsopdelte. Dette kan være med til at forebygge, at de unges private 
grænser ikke bliver krænket.  
Tilbuddet har en bevidst tilgang til, hvem der skal dele badeværelser, hvilket kan foregå ud fra hvilke 
unge der godt kan sammen. 
Under rundvisningen blev det oplyst, at man arbejder pædagogiske med de eventuelle udfordringer 
der kan være. 

Alle afdelingerne undtaget stop-over grupperne og Enggården:
Det vurderes, at man fortsat bør være opmærksom på de udfordringer der kan være i forbindelse 
med at de unge deler badeværelser. På badeværelsesdørene er der påskrevet, hvem der som deler 
dem. Badeværelserne er ikke kønsopdelt og det oplyses at man kigger på hvilke unge der kan dele. 
Ligeledes oplyses det under rundvisningen, at man arbejder pædagogiske omkring de udfordringer 
der kan være. 
På alle afdelinger en oversigt i køkkenerne eks. hvem der er på arbejde, hvad dagen indeholder m.v. 
Det oplyses under rundvisningen, at de fysiske rammer ikke giver anledning til ekstra 
opmærksomhed eller udfordringer. (4)

Stop-overgrupperne:
Her imødekommes de unges særlige behov da, det bl.a. er lejligheder hvor den unge bor alene. (5)

Enggården:
Det vurderes, at de unges særlige behov imødekommes, da der er mulighed for at være tilbage 
trukket i et rum alene og få et hvil efter behov. Ligeledes er det muligt at få en snak med 
medarbejderne uden andre unge er tilstede. (5)

Indikator 14.c: De fysiske 
rammer afspejler, at tilbuddet er 

5 (i meget 
høj grad 

Overført fra det uanmeldte tilsyn i 2014.
SAMLET BEDØMMELSE:
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borgernes hjem opfyldt) Det vurderes, at de fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem, hvilket bl.a. gøres ved 
at der er skabt hjemmelig hygge på fælles arealerne. 
De unge har selv mulighed for at sætte præg på deres værelser eller lejligheder gennem 
indretningen. 

Alle afdelingerne undtaget stop-over grupperne og Enggården:
Det vurderes, at de fysiske rammer er indrettet således at de afspejler det er borgernes hjem. De 
unge har selv mulighed for at indrette deres værelser. Ved indflytningen er der en standardpakke 
møbler, herudover er det muligt for de unge selv at medbringe nogle.
Værkstedlederen oplyser, at man forsøger at få afdelingerne til at ligne et hjem så meget som muligt, 
bl.a. ved at lave små miljøer.
De unges værelser af forskellige størrelser, hvilket giver forskellige muligheder i forhold til de unges 
eventuelle ønsker. (5)

Stop-over grupperne:
Det vurderes, at lejligheden er indrettet således at det ligner borgerens hjem. (5)

Enggården:
Ikke bedømt da det er et dagtilbud.

Tilbuddets bedømmelse
Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad

Overskud

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

40,10 13,00

Takster
Tilbudstype: § 104. Afdeling: Holmstrupgård

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 aktivitets- og samværsydelse 245,00
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Tilbudstype: § 107. Afdeling: Holmstrupgård

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 socialpædagogisk støtte 4.907,00

ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov

727,00

arbejdsprøvning 714,00

Niveau 2 socialpædagogisk støtte 5.944,00

Niveau 3 socialpædagogisk støtte 7.445,00

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Holmstrupgård

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 arbejdsprøvning 725,00

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Holmstrupgård

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 kompenserende specialundervisning 727,00

ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov

738,00
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Tilbudstype: § 107. Afdeling: Holmstrupgård

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 psykologisk behandling 0,00

terapi 0,00

socialpædagogisk støtte 1.514,00

arbejdsprøvning 714,00

ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov

727,00

Niveau 2 terapi 0,00

psykologisk behandling 0,00

arbejdsprøvning 714,00

socialpædagogisk støtte 2.032,00

ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov

727,00

Niveau 3 terapi 0,00

psykologisk behandling 0,00

ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov

727,00
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Niveau 3 arbejdsprøvning 714,00

socialpædagogisk støtte 2.937,00

Niveau 4 psykologisk behandling 0,00

terapi 0,00

socialpædagogisk støtte 3.484,00

ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov

727,00

arbejdsprøvning 714,00

Niveau 5 terapi 0,00

psykologisk behandling 0,00

socialpædagogisk støtte 4.102,00

arbejdsprøvning 714,00

ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov

727,00

Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 6. Afdeling: Holmstrupgård

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 socialpædagogisk behandling 839,00
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Niveau 1 rådgivning 0,00

ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov

0,00

grundskoleundervisning 0,00

Niveau 3 socialpædagogisk behandling 132,00

rådgivning 0,00

ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov

0,00

grundskoleundervisning 0,00

Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 6. Afdeling: Holmstrupgård

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 specialundervisning 0,00

grundskoleundervisning 738,00

socialpædagogisk behandling 0,00

Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 6. Afdeling: Holmstrupgård

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 socialpædagogisk behandling 725,00

Side 29 af 32

Tilbud: Holmstrupgård



Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 6. Afdeling: Holmstrupgård

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 psykologisk behandling 0,00

grundskoleundervisning 727,00

socialpædagogisk behandling 5.051,00

Niveau 2 psykologisk behandling 0,00

socialpædagogisk behandling 6.075,00

grundskoleundervisning 727,00

Niveau 3 psykologisk behandling 0,00

socialpædagogisk behandling 7.565,00

grundskoleundervisning 727,00

Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 6. Afdeling: Holmstrupgård

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 praktisk hjælp 757,00

Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 6. Afdeling: Holmstrupgård

Side 30 af 32

Tilbud: Holmstrupgård



Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 2 psykologisk behandling 0,00

socialpædagogisk behandling 2.191,00

grundskoleundervisning 727,00

Niveau 3 psykologisk behandling 0,00

socialpædagogisk behandling 3.092,00

grundskoleundervisning 727,00

Niveau 4 psykologisk behandling 0,00

socialpædagogisk behandling 3.637,00

grundskoleundervisning 727,00

Niveau 5 psykologisk behandling 0,00

grundskoleundervisning 727,00

socialpædagogisk behandling 4.249,00

Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 6. Afdeling: Holmstrupgård

Side 31 af 32

Tilbud: Holmstrupgård



Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 psykologisk behandling 0,00

socialpædagogisk behandling 1.680,00

Side 32 af 32

Tilbud: Holmstrupgård


