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1. Mål- og aldersgruppe 

 

Målgruppen er unge med psykiatriske vanskeligheder og or-

ganisk betingede vanskeligheder. 

 

Beskæftigelsen retter sig mod unge fra 15 år til 18 år med 

mulighed for forlængelse udover det 18. år. 

 

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

  

3. Kerneydelse 

 

Beskæftigelsestilbuddet indgår som en del af behandlingen 

på Holmstrupgård.  

 

Formålet er at udvikle den unges personlige, sociale og fagli-

ge kompetencer og at støtte unge med særlige behov i at 

komme i uddannelse eller beskæftigelse. Dette foregår i tæt 

samarbejde med UU-Vejledningen og bevilgende sagsbe-

handler. 

 

Hver ung har sin egen kontaktlærer, der er opmærksom på 

den unges udvikling og trivsel.  

 

Behandlingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med rådgiver-

gruppen og medarbejderne i døgndelen, og kontaktlæreren 

deltager i møder vedrørende den unge. 

 

I perioden fra sidste halvår i 10./11. klasse til den unge er 

afklaret med hvilken uddannelse eller beskæftigelse ved-

kommende ønsker, har den unge behov for en indsats, der 

er specielt tilrettelagt, så den unge kan udvikle/afdække per-

sonlige, sociale og faglige kompetencer og blive afklaret med 

hensyn til fremtidige uddannelsesønsker og beskæftigelses-

muligheder.  

 

Et beskæftigelsestilbud på Holmstrupgård er et individuelt 

tilrettelagt forløb i samarbejde med UU-Vejledningen med 

henblik på afklaring af uddannelsesønsker og beskæftigel-

sesmuligheder for den enkelte unge. 
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I forløbet bliver der lagt vægt på, at den unge lærer, hvor-

dan man passer et arbejde udenfor Holmstrupgård, og hvor-

dan man begår sig på en arbejdsplads. 

 

På Holmstrupgårds værksteder kan den unge prøve sig af 

inden for fagområderne træ, metal, auto, elektronik, grønne 

områder og pedelarbejde. Der lægges vægt på kreativitet og 

at skabe interesse for de håndværksmæssige aspekter i fag-

områderne. Værkstedet arbejder på at udvikle en fortrolig-

hed med værktøj og materialer, så den unge på sigt f.eks. 

kan udføre selvstændige byggeopgaver. De unge bliver 

kendt med fagområderne ved selvstændigt at afprøve opga-

verne og gennem virksomhedsbesøg. 

 

Arbejdet på værkstederne er organiseret i arbejdsgrupper 

med ca. tre elever i hver gruppe. 

 

I forløbet bliver der lagt vægt på, at den unge lærer, hvor-

dan man passer et arbejde udenfor Holmstrupgård, og hvor-

dan man begår sig på en arbejdsplads. 

 

I skolen kan den unge få udbygget sine boglige kompeten-

cer. Undervisningen foregår i små hold på 4 elever som indi-

viduelt tilrettelagt specialundervisning med udgangspunkt i 

den enkelte elevs kompetencer og potentialer. Der er mulig-

hed for at få undervisning i en lang række forskellige fag, og 

den unge kan tage Folkeskolens afgangsprøve eller 10. kl. 

prøven i fag som dansk, matematik, engelsk og tysk. 

 

Holmstrupgård kan bidrage med beskrivelse ind i arbejdsev-

ne afklaring.  

 

Der udarbejdes en forløbsbeskrivelse for den unge 1 gang 

årligt og reviderer den efter 6 måneder. 

 

Der er opfølgning med sagsbehandler hver 6. måned eller 

efter nærmere aftale. Derudover står Holmstrupgård altid til 

rådighed for sparring. 

 

 

Holmstrupgård, alle afdelinger: 

 

a) Mulighed for STU 

 

(dagtilbud på Holmstrupgård iht. Lov om Særligt Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse (STU)) 

 

I samarbejde med UU-centrene i kommunerne planlægges 

særlige uddannelsesforløb. 

 

b) Praktikpladser 

 

Dagtilbuddet står for etablering af praktikpladserne. 

 

Vedrørende den unge: 



 

 

 

 

For hver enkelt ung udarbejdes et individuelt tilpasset forløb, 

der tager udgangspunkt i den enkelte unges forudsætninger, 

ønsker og behov.  

 

Vedrørende samarbejde med den kommunale myndighed: 

 

 Udarbejdelse af individuelt forløb 

 Forløbsbeskrivelse 1 gang årligt, revision efter 6. må-

neder 

 2 årlige statusmøder 

 Samarbejde med kommunale UU-vejledere 

 

Vedr. kontakt til familie/netværk, eventuelt i samarbejde 

med døgnafdeling: 

 

 Årlige forældrekonsultationer for forældre til skoleele-

ver 

 Årlig skriftlig evaluering af skolegang 

 2 årlige statusmøder 

 Mulighed for deltagelse i forældrearrangementer. 

 

4. Takst 

 

Takst: Kr. 762,- pr. dag (P/L 2019) 

 

Der opkræves for indskrevne kalenderdage. 

 

5. Afdelinger og pladser  De 6 døgnafdelinger: 

Beskæftigelsestilbud til unge over den undervisningspligtige 

alder  

(kompensation for manglende dagtilbud)1 

 

Der er 28 beskæftigelsespladser. 

 

6. Muligheder for tilkøb 

 

Ekstra fagpersonale 

 
                                                 
1
 Dagbeskæftigelsestilbuddet kan tilbydes de børn og unge på institutionen, som kommunen ikke kan tilbyde enten et 

eksternt skole- eller et eksternt dagbeskæftigelsestilbud.  
 
Døgntaksterne på døgninstitutionsområdet for børn og unge er beregnet på baggrund af en forudsætning om, at de 
indskrevne børn og unge modtager et eksternt skole- eller eksternt dagbeskæftigelsestilbud.  
 
Dagpladserne og taksten herfor er derfor en kompensation, som følge af et manglende eksternt skole- eller eksternt 
dagbeskæftigelsestilbud. 
 

Udgifterne til dagpladserne er således at betragte som en del af opholdet på døgninstitution og konteres som en del at 

døgnopholdet. 

 


