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1. Mål- og aldersgruppe 

 

Fra 18 år til 23 år i henhold til Lov om Social Service §76. 

 

Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske, 

adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, som kræver en forudsige-

lig og struktureret hverdag. 

 

Målgruppen omfatter: 

 Depression 

 Anden psykisk vanskelighed 

 Selvskadende adfærd 

 Angst 

 Indadreagerende adfærd 

 Personlighedsforstyrrelse 

 Forandret virkelighedsopfattelse 

 Spiseforstyrrelse 

 Opmærksomhedsforstyrrelse 

 Autismespektrum 

 

Den samlede målgruppe i Telos ungdomsboliger er unge i alderen 18 

år til 23 år:  

 Unge på efterværn kan være indskrevet i alderen fra 18 år til 

23 år 

 Unge som får støtte efter §85 kan være indskrevet i alderen 18 

år til 27 år  

 

Aktivt misbrug og udadreagerende adfærd er eksklusionskriterier. 

 

2. Lovgrundlag Lov om Social Service §76. 

 

3. Kerneydelse 

 

De unge støttes i de daglige gøremål og får længerevarende behand-

ling med henblik på udvikling af øget selvstændighed, øget ansvar og 

social formåen samt understøttelse af allerede opnåede beskæftigel-

sesmæssige kompetencer eller begyndende afklaring af disse. Vi ser 

den enkelte unge som unik med individuelle behov knyttet til sit pro-

blem eller handicap. Det vægtes, at de unge tager aktivt del i det so-

ciale miljø i både Telos men også det omkringliggende miljø for at 

arbejde sig imod trivsel i et ikke-institutionsmiljø. 
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Vedrørende. den unge: 

Den unge støttes efter behov, og det aftales individuelt med den un-

ge, hvad der er brug for hjælp til. Hjælpen kan være alt fra indkøb og 

madlavning, til at bryde social isolation, eller til rådgivning og vejled-

ning generelt. Det indbefatter eksempelvis også: 

Tilpasning af indsatsen i forhold til den enkeltes nærmeste udviklings-

zone. 

 

En struktureret hverdag præget af overskuelighed og genkendelighed 

 Guidning og støtte til almindelig daglig livsførelse 

 Støtte til aktiviteter på og uden for institutionen 

 Mulighed for psykologisk samtaleforløb i en overgangsperiode 

på op til 6 måneder, psykoedukation, rideterapi, kunstterapi og 

pædagogisk massage 

 Hjælp til at håndtere egen økonomi og daglig livsførelse 

 Hjælp til dagsrytme  

 Personlig støtte i forhold til uddannelse, venner, fritid, job mm.  

 

Vedr. samarbejde med kommunal forvaltning: 

 Indskrivningsmøde med afklaring af opgave og forventninger 

 Opfølgningsmøde efter 3 måneders indskrivning med afklaring 

af opgave og forventninger 

 2 årlige statusmøder med behandlingsplaner 

 Løbende orientering om uforudsete hændelser 

 Løbende evaluering af indsatsens omfang. 

 

Vedrørende samarbejde med familie/netværk (aftales ud fra 

den unges ønsker om inddragelse): 

 For-besøg 

 Indskrivningsmøde  

 Løbende kontakt mellem forældre og kontaktperson, hvis den 

unge ønsker det 

 Hjælp til aftaler om besøg, weekender og ferier 

 

4. Takststruktur 

 

Der er mulighed for indskrivning på 4 takstniveauer, derudover er der 

en basistakst og en udslusningstakst: 

 

§76 Takstniveau 1 – kr. 1927 i døgnet (P/L 2023) 

§76 Takstniveau 2 – kr. 2514 i døgnet (P/L 2023) 

§76 Takstniveau 3 – kr. 3548 i døgnet (P/L 2023) 

§76 Takstniveau 4 – kr. 4173 i døgnet (P/L 2023) 

 

Basistakst - kr. 869 i døgnet (P/L 2023) 
 

Udslusnings- og overgangstakst – kr. 695 i døgnet (P/L 2023) 

 

Holmstrupgård tilbyder støtte i egen bolig. 

Støtten omfatter minimum 1 – 2 ugentlige aftaler. 

Det aftales med den unge, hvad der er brug for hjælp til. 

 

Hjælpen omfatter rådgivning og hjælp til: 

 indkøb, madlavning, dagsrytme 

 daglig økonomi og livsførelse 

 social isolation og etablering af relationer 



 

 

 

 støtte ift. uddannelse eller job 

 

Taksten er under forudsætning af, at der modtages et dagtilbud i dag-

timerne. 

 

Der er personale fysisk til rådighed for de unge i tidsrummet: 

Mandag – fredag fra kl. 7.00 til kl. 22.00 

Lørdag – søndag fra kl. 9.00 til kl. 22.00 

 

Personalet kan ligeledes kontaktes telefonisk i samme tidsrum. 

Der er ikke nattevagt inkluderet i taksten. 

 

5. Afdelinger og pladser  Målgruppen placeres i følgende boliger: 

 

2 Bofællesskaber med plads til 3 unge i hver = 6 pladser  

8 ungdomsboliger, hvor den unge bor alene = 8 pladser 

 

I alt 14 pladser. 

6a. Yderligere tilbud 

 

Athena – Aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104 

Athena er et værested for Holmstrupgårds nuværende og tidligere 

unge. Derudover mulighed for ekstern indskrivning for unge, der ikke 

er eller tidligere har været tilknyttet Holmstrupgård. 

 

Aktivitets – og samværstilbuddet er beliggende i en lejlighed på Jern-

aldervej, hvori personalet i Afd. Telos også har kontor. Athena har 

tilknyttet pædagogisk personale, som er ansvarlige for den daglige 

drift.  

 
Vedr. aktivitets – og samværstilbuddet: 

 Athena har åbnet kl. 15.30-21.00, tirsdage og torsdage 

 Man kan komme i Athena og deltage i spisning og andre aktivi-

teter. (Aktiviteterne er eksempelvis biografture, bowling, mini-

golf, fodboldkampe mv.) 

 

Der ydes rådgivning, vejledning og udarbejdes en aktivitetskalender 

med ture og arrangementer, som de unge kan deltage i. 

 

Aktivitets- og samværstilbuddet Athena 

 

 

6b. Yderligere tilbud Familiebehandling 

Der kan efter aftale mellem Holmstrupgård, sagsbehandler og familie 

tilkøbes familiebehandlingsforløb som tillæg til den unges behandling 

på en døgnafdeling.  

 

Som udgangspunkt 6 samtaler à 1½ time (½ år), men med mulighed 

for forlængelse. 

 

Pris for forløb: 2 medarbejdere inkl. forberedelse og refleksion i alt 6 

gange (svarende til et beløb på 23.760 (P/L 2023). 

 

 

https://www.holmstrupgaard.rm.dk/siteassets/ydelser/ydelsesbeskrivelser-2023/2023-ydelsesbeskrivelse-athena--104-januar.pdf

