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1. Mål- og aldersgruppe 

 

Fra 18 til og med 23 år. 

 

Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske, 

adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, som kræver en 

forudsigelig og struktureret hverdag. 

 

Målgruppen omfatter: 

 Skizofreni 

 Personlighedsforstyrrelser 

 Spiseforstyrrelser 

Aspergers syndrom eller andre gennemgribende 

udviklingsforstyrrelser 

 Opmærksomhedsforstyrrelser forstyrrelser (ADHD, 

ADD m.fl.) 

 OCD, Tourettes-syndrom m.m. 

 Unge med alvorlig selvskadende adfærd, og som er 

indenfor vores målgruppe i forhold til ovenstående 

vanskeligheder 

 

2. Lovgrundlag Lov om social service § 107 – midlertidige botilbud. 

 

3. Kerneydelse 

 

Der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk tilgang. De unge 

støttes i de daglige gøremål og får længerevarende 

behandling 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 

(såfremt en beboer på grund af sit handicap ikke kan 
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varetage rengøring – eventuel med bistand fra 

personale – tilbyder tilbuddet dette svarende til, hvad 

personer i eget hjem modtager som praktisk støtte.) 

 Støtte til aktiviteter på og uden for institutionen 

 Mulighed for psykologisk samtaleforløb, 

psykoedukation, rideterapi, kunstterapi og 

pædagogisk massage  

 

Vedrørende samarbejde med myndighed: 

 

 Indskrivningsmøde med afklaring af opgave og 

forventninger 

 2 årlige opfølgningsmøder med behandlingsplan 

 Løbende orientering om uforudsete hændelser 

 Løbende evaluering af indsatsens omfang. 

 

Vedrørende samarbejde med familie/netværk: 

 

 Forbesøg 

 Indskrivningsmøde 

 Løbende kontakt mellem pårørende og kontaktperson 

 Fastlagte pårørendesamtaler med psykolog og 

kontaktperson 

 Aftaler om besøg, weekender og ferier 

 Opfølgningsmøde 2 gange årligt. 

 

Eksterne konsulenter: 

 

 Psykiatrisk lægekonsulent.  

 

4. Takststruktur  

 

Der er mulighed for indskrivning på 8 takstniveauer: 

 

Taksten er under forudsætning af, at der modtages et 

dagtilbud i dagtimerne. 

 

Takstniveau 1: kr. 1.683,- (2019 P/L) - 

Bofællesskabstakst 

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 2: kr. 2.219,- (2019 P/L) - 

Bofællesskabstakst 

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 3: kr. 3.166,- (2019 P/L) 

I en afsluttende og tidsbegrænset periode på den aktuelle 

døgnafdeling, hvor der trænes mere intensivt til en 

selvstændig tilværelse for den unge. Der vil være mindre 

daglig personalestøtte end sædvanligt. Vågen nattevagt. 

 

Takstniveau 4: kr. 3.738,- (2019 P/L) - Grundtakst 

Den daglige miljøterapeutiske behandling foregår i 

afdelingsgruppen, som består af i alt 8 unge med lignende 

vanskeligheder. Den unge skal kunne få udbytte af at indgå i 

den daglige behandlingsstruktur i ungegruppen. Vågen 

nattevagt. 

 

Takstniveau 5: kr. 4.382,- (2019 P/L) 

Den daglige miljøterapeutiske behandling foregår i 

afdelingsgruppen med 8 unge – for Fyrretoppens 

vedkommende op til 6 unge - og med ekstra støtte og 

mulighed for periodevis skærmning ved f.eks. psykotiske 

gennembrud, selvskadende adfærd, suicidal risici, social 

guidning, spisning, indflytning, særlige familiære forhold. 

Vågen nattevagt. 

 

Takstniveau 6: kr. 5.223,- (2019 P/L) 

Den daglige miljøterapeutiske behandling foregår i 

afdelingsgruppen med 8 unge – for Fyrretoppens 

vedkommende op til 6 unge - og med særlig støtte med 

hyppig skærmning og 1:1 personalenormering periodevis i 

dag-/aftentimerne ved f.eks. psykotiske gennembrud, 

selvskadende adfærd, suicidal risici, social guidning, 

spisning, indflytning, særlige familiære forhold, vold mod 

personale eller unge samt anden udadreagerende adfærd. 

Vågen nattevagt. 

 

Takstniveau 7: kr. 6.300,- (2019 P/L) 

Den daglige miljøterapeutiske behandling foregår i 

afdelingsgruppen med 8 unge – for Fyrretoppens 

vedkommende op til 6 unge - og med intensiv støtte med 

hyppig skærmning og 1:1 personalenormering i størstedelen 

af dag-/aftentimerne ved f.eks. psykotiske gennembrud, 

selvskadende adfærd, suicidal risici, social guidning, 

spisning, indflytning, særlige familiære forhold, vold mod 

personale eller unge samt anden udadreagerende adfærd. 

Vågen nattevagt. 

 

Takstniveau 8: kr. 7.864,- (2019 P/L) 

Den daglige miljøterapeutiske behandling foregår i 

afdelingsgruppen med 8 – for Fyrretoppens vedkommende 

op til 6 unge - unge og med massiv støtte med hyppig 

skærmning og 1:1 personalenormering i størstedelen af 

dagtimerne-/aftentimerne samt mulighed for ekstra støtte i 

nattetimerne ved f.eks. psykotiske gennembrud, 

selvskadende adfærd, suicidal risici, social guidning, 



 

 

 

spisning, indflytning, særlige familiære forhold, vold mod 

personale eller unge samt anden udadreagerende adfærd. 

Vågen nattevagt. 

 

5. Afdelinger og pladser  Målgruppen placeres på følgende døgnafdelinger: 

Engen (takstniveau 4-8). Engen er beliggende på 

Holmstrupgård i Brabrand og har plads til 8 unge med svære 
spiseforstyrrelser og/eller personlighedsforstyrrelser.  

Lunden (takstniveau 4-8). Lunden er beliggende på 

Holmstrupgård i Brabrand. På Lunden bor 8 unge (14-23 år) 

med vanskeligheder, der kommer til udtryk som 

opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD, OCD, angst eller 

lignende. 

 

Pilen (takstniveau 4-8). Pilen er beliggende på 

Holmstrupgård i Brabrand og har plads til 8 unge mellem 14 

og 23 år. Målgruppen er psykotiske unge med diagnoser 

hovedsageligt indenfor det skizofrene spekter.  

Kvisten (takstniveau 4-8). Kvisten ligger ved Holmstrupgård 

i Brabrand og har plads til 8 unge mellem 14 og 23 år med 

vanskeligheder i form af kontaktsvaghed, som for eksempel 

Aspergers syndrom eller andre 
autismespektrumforstyrrelser.  

Æblevangen (takstniveau 4-8). Æblevangen er en afdeling 

beliggende på Abildgade i Aarhus Nord og har plads til otte 

normaltbegavede unge mellem 14 og 23 år. Målgruppen er 

unge med blandede diagnoser hovedsagligt indenfor det 

skizofrene spekter, gennemgribende udviklingsforstyrrelser 

og spiseforstyrrelser.  

 

Fyrretoppen (takstniveau 5-8). Fyrretoppen er en nystartet 

afdeling beliggende på Reykjaviksgade i Aarhus N. og har 

plads til 6 normaltbegavede unge i alderen 14-23. 

Målgruppen er unge med alvorlig selvskadende adfærd, og 

som er indenfor vores målgruppen i forhold til ovennævnte 

diagnoser. 

 

Bogruppen (takstniveau 1-2) er et mellemtilbud til unge fra 

det 18. år og skal ses som et tilbud i en flerfaset behandling, 

hvor de unge under indskrivningen på Holmstrupgård, 

bevæger sig fra en meget indgribende til en mindre 

indgribende foranstaltning på vej mod en mere selvstændig 

tilværelse (døgnafdeling – mellemtilbud – udslusningstilbud). 

Der er ikke nogen nattevagt, men det er muligt at få 

telefonisk kontakt til en medarbejder. 

 

Der er i alt 15 døgnpladser. 

6. Muligheder for tilkøb 

 

 

 


