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1. Mål- og aldersgruppe 

 

Fra 17 år til 23 år i henhold til lov om social service § 66, 

stk. 1, nr. 6. 

 

 

Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske, 

adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, som kræver en 

forudsigelig og struktureret hverdag. 

 

Målgruppe omfatter: 

 

 Skizofreni 

 Personlighedsforstyrrelser 

 Spiseforstyrrelser 

 Aspergers syndrom eller andre 

gennemgribende udviklingsforstyrrelser 

 Opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD, ADD m.fl) 

 OCD, Tourettes-syndrom m.m. 

 

2. Lovgrundlag Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6 børn og unge med 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne/§ 76 (efterværn) 

 

3. Kerneydelse 

 

Der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk tilgang. De unge 

støttes i de daglige gøremål og får et afgrænset 

behandlingsforløb med henblik på udvikling af øget 

selvstændighed og social formåen samt begyndende 

afklaring af de beskæftigelsesmæssige kompetencer. Vi ser 

den enkelte unge som unik med individuelle behov knyttet til 

sit problem eller handicap.  

Vedrørende den unge: 

 

 Tilpasning af indsatsen i forhold til den enkeltes 

nærmeste udviklingszone 

 En struktureret hverdag præget af overskuelighed og 

genkendelighed 

 Guidning og støtte til almindelig daglig livsførelse 

 Støtte til aktiviteter udenfor institutionen 
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Vedrørende samarbejde med myndighed: 

 

 Indskrivningsmøde med afklaring af opgave og 

forventninger 

 2 årlige opfølgningsmøder med individuel plan 

 Løbende orientering om uforudsete hændelser 

 Løbende evaluering af indsatsens omfang. 

 

Vedrørende samarbejde med familie/netværk: 

 

 Forbesøg 

 Indskrivningsmøde 

 Løbende kontakt mellem forældre og kontaktperson, 

hvis den unge ønsker det 

 Der tilbydes støtte til forældresamarbejde, hvis den 

unge ønsker det 

 Opfølgningsmøde 2 gange årligt 

 

Hvis man er under 18 år er nedenstående  udgifter under 

opholdet inkluderet i taksten: 

 

 Tøj- og lommepenge efter gældende regler 

 Kost (iht gældende regler om evt. egenbetaling) 

 Medicin (iht gældende regler om evt. egenbetaling) 

 Hjemtransport 2 gange pr. måned inden for Region 

Midtjylland eller op til 100 km uden for Region 

Midtjylland (med mindre den unge er omfattet 

bestemmelserne for egenbetaling). 

 

4. Takststruktur  

 

 

Der er mulighed for indskrivning på 3 takstniveauer: 

 

Takstniveau 2: kr. 2.302,- pr. døgn (P/L 2019) 

Fase 1 – 9 måneder: 

Der er 1 medarbejder til stede hver dag mellem kl. 8-9. Der 

er mulighed for deltagelse i Jump mandag (specialiseret 

beskæftigelses- og uddannelsesindsats, se Jumps 

ydelsesbeskrivelse), og på værestedet Athena tirsdag og 

onsdag kl. 15-23. Der er 1 medarbejder til rådighed kl. 7-23 

mandag-torsdag og fredag kl. 8-18. Lørdag og søndag er der 

en medarbejder til rådighed kl. 13-23. Der er derudover 

tilknyttet en eftermiddagsvagt kl.15-17 mandag til fredag. 

 

I en overgangsfase fra en almindelig døgnafdeling trænes 

den unge mere intensivt til en selvstændig tilværelse. Takst 

2 er begrænset til 9 måneder, hvorefter den unge overgår til 

takst 1. 

 

Takstniveau 1: kr. 1.765,- pr. døgn (P/L 2019) 

Fase 2 – 9 måneder: 

Der er medarbejdere til rådighed som beskrevet under takst 

2 – der er dog ikke tilknyttet eftermiddagsvagt kl. 15-17 

mandag-fredag. Den unge er nu mere selvstændig, og det er 

et afsluttende forløb i forhold til overgangen til en mere 



 

 

 

selvstændig tilværelse. 

 

Takstniveau basis: Kr. 796,-  pr. døgn (P/L 2019) 

Fase 3 – max 1½ år: 

De visiterede unge skal kunne klare sig uden pædagogisk 

støtte i mindst et døgn. 

 

Der vil som udgangspunkt være 2 ugentlige besøg og 

mulighed for weekendkontakt samt deltagelse i 

weekendaktiviteter. Jump og Athena kan tilkøbes. 

 

Den unge støttes efter behov, og det aftales individuelt med 

den unge, hvad der er brug for hjælp til. Hjælpen kan være 

alt fra indkøb og madlavning, til at bryde social isolation, til 

rådgivning og vejledning generelt. Det indbefatter 

eksempelvis også: 

 

 Hjælp til at håndtere egen økonomi og daglig 

livsførelse 

 Hjælp til dagsrytme  

 Personlig støtte i forhold til uddannelse, venner, fritid, 

job mm.  

 Ingen nattevagt, men mulighed for telefonisk at 

kontakte en medarbejder indtil kl. 23. 

 

Indsatsen tilpasses løbende i forhold til den unges behov.  

  

5. Afdelinger og pladser  Målgruppen placeres i følgende boafdeling: 

 

Flekshus: 2 + 1 medbeboer 

 

Fønix: 3  

 

Gimle: 2  

 

Demeter: 3 

 

Der er i alt 10 pladser. 

 

Jump og Athena er inklusiv på takst 1 og 2. 

 

 

6. Muligheder for tilkøb 

 

 

 


