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Ydelsesbeskrivelse på afdelingsniveau 
 

Afdeling - De Små Huse  

 

Profilbeskrivelse 1-2 - Takstkategori A-B - Pris kr. 1550,00 – 1850,00 

 

Beboerne i De Små Huses støtteniveau er let til middel; svarende til et funktionsniveau på 1-2 i 

VUM2. Støtteomfanget udgør ikke over 2 timer i døgnet og/eller op til 4 timer i døgnet.  

 

De Små Huse drives efter Servicelovens §107 (midlertidigt botilbud) med pladser til 16 unge.  

 

De Små Huse er små selvstændige boliger fordelt i Store Heddinge by; Egestrædet - Overdrevsvej - 

Villa Mira. 

 

Visitation til De Små Huse tager udgangspunkt i at den unge har et let til moderat støttebehov på op 

til 2-4 timer i døgnet; svarende til VUM Funktionsniveau 1 eller 2.  

 

Der kan altså forekomme beboere der har både beboerprofil 1 og 2 i De Små Huse.   

 

Den unge har i udgangspunktet brug for let verbal og/eller praktisk støtte, samt noget praktisk 

hjælp, men som også kan beskæftiges alene eller i en gruppe i længere intervaller. Den unge skal 

selvstændigt kunne opsøge hjælpen og tage imod støtte fra personalet, som fysisk vil være til stede i 

Egestrædet og/eller på Pakhuset, hvor der bl.a. tilbydes fællesspisning og aktivitet. 

   

De Små Huse vil typisk være her de unge visiteres til fra Horisontens øvrige boenheder. De Små Huse 

er ”et springbræt” til at træne yderligere mestringsstrategier, så man over tid bliver i stand til at 

flytte ud i egen bolig. 

 

Unge i De Små Huse er typisk i et alment STU-forløb, svarende til det sidste år på Horisonten.   

 

Der er personaledækning i perioden fra kl. 8-23 alle dage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beboerprofil Støttetimer 

pr. døgn  

Støttetimer 

pr. uge (op 

til) 

Takstkategori Pris pr. døgn i 2023 

1 (§107) 0-1,99  0-13,99 A 1550 

2 (§107)  2-3,99 14-27,99 B 1850 
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Praktiske opgaver i hjemmet 

Ø Støtte og omsorg for andre 

Ø Praktiske opgaver 

Ø Indkøb 

Ø Madlavning 

Ø Rengøring og tøjvask 

 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge har brug for let til middel støtte til 

rengøring af eget værelse og fællesområder. 

Den unge har generelt brug for forskellige 

former for støtte til almindelige, dagligdags 

opgaver; herunder ADL (almindelig 

dagligdags livsførelse) 

 

 

Den unge har brug for let til middel støtte til 

indkøb. 

 

Indkøb kan være: 

Ø kost og husholdning 

Ø Tøj 

Ø Praktiske tekstiler; herunder 

håndklæder, sengelinned, 

viskestykker, karklude mv.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den unge har brug for let til middel støtte til 

rengøring af eget værelse og fællesområder. 

 

 

 

Den unge har generelt brug for forskellige 

former for let til middel støtte til 

almindelige, dagligdags opgaver.  

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet rent fysisk i 

ft. til hverdagens praktiske gøremål (ADL) 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset og vil i højere grad bestå af 

verbal og visuel guidning.  

 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i dele af 

processen omkring indkøb. Eksempelvis 

kan det være støtte via en visuel struktur, 

som tydeligt angiver forløbet eller ved 

hjælp af elektroniske hjælpe systemer. 

 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i hele eller 

dele af processen omkring madlavning. 

Støtten vil typisk ydes i lejlighedsgruppen 

eller i Pakhuset. 

Der kan tilbydes individuel støtte.  

 

Der er i tilbuddet fuld kost; morgen, 

middag og aften.  

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende støttes i monitorering og i 

guidning. Der vil være personalestøtte til 

vedligeholdelse af fællesarealerne.  

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i dele af 

processen omkring indkøb. Eksempelvis 

kan det være verbal guidning eller visuel 

styrende struktur, som tydeligt angiver 

forløbet. 

 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset.  
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Relationer 

Ø Indgå i samspil og kontakt 

Ø Deltage i sociale fællesskaber og 

fritidsaktiviteter 

Ø Sociale fællesskaber 

Ø Varetage relationer til netværk  

 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge har brug for let til middel støtte til 

at medvirke i aktiviteter eller 

samværssituationer med de øvrige unge, 

men som også kan beskæftiges alene eller i 

en gruppe i længere intervaller.  

 

 

Den unge har brug for let til middel støtte og 

vejledning til at indgå i hensigtsmæssige 

sociale relationer og fællesskaber. Det kan 

eksempelvis være i forbindelse med 

fællesspisning, sociale misforståelser ved 

socialt samvær. 

 

Den unge modtager støtte til at indgå i 

samspil og kontakt med personalet og de 

øvrige beboere. Det samme vil gøre sig 

gældende for de sociale aktiviteter og 

fællesskaber, som allerede er i enkelte 

boenheder og i Pakhuset. 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver inddraget i 

fællesskab, ansvar og forpligtelse hertil.  

Den unge støttes i fastholdelse af 

eksisterende relationer og/eller 

vedligeholdelse af netværk.  

 

Støtten til udvikling og/eller vedligehold 

gives ved, at personalet har en 

opmærksomhed overfor den unge og 

støtter vedkommende til at afklare 

eventuelle sociale misforståelser igennem 

motiverende samtaler.   

 

Sundhedsforhold 

Ø Kost 

Ø Søvn 

Ø Døgnrytme 

Ø Motion 

Ø Tobak 

Ø Rusmidler 

Ø Medicinsk behandling 

 

 

Den unge har et let til middel behov for 

verbal støtte fra personalet for at kunne 

opretholde fornuftige kostvaner. Det kan 

være hjælp til indkøb og mængder af indtag 

ved måltider m.m.  

 

 

 

 

 

Ydelsen kan gives i samarbejde med det 

sundhedsfaglige team, hvor der 

individuelt lægges en plan for støtten.  

Støtte til udvikling og/eller vedligehold 

gives ved, at personalet hjælper den unge 

med at tilrettelægge en hverdag evt, med 

forskellige støttesystemer, som gør det 

muligt for den unge at leve et relativt 

sundt liv. 
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Den unge har et behov for let til middel 

støtte til at opretholde/vedligeholde en fast 

døgnrytme. 

 

 

 

Den unge skal i højere grad selvstændigt 

eller med let til middel støtte kunne stå op 

om morgenen og gå til ro om aftenen. 

 

 

 

Den unge har et let til middel behov for 

støtte til at motionere sig. Den unge kan 

med verbal og visuel støtte udføre fysisk 

motion.   

  

 

 

 

Den unge har en erkendelse af sit forbrug, 

skal kunne forstå og forpligte sig på den ryge 

og rusmiddelspolitik, der er på Horisonten. 

Den unge skal kunne forpligte sig på at 

overholde rygeforbud inden døre og kun 

ryge på særlige områder. 

Den unge må ikke have et misbrug af 

rusmidler eller euforiserende stoffer. 

 

 

 

Den unge kan tage til læge og diverse 

behandlere evt. med let til middel støtte til 

at huske aftalen. Ved særlige aftaler, kan den 

unge støttes med ledsagelse. 

 

Den unge har et let til middel behov for 

støtte vedr. bestilling af medicin, 

medicindosering, disponering, udlevering og 

tilsyn ved indtagelse. 

 

Den unge kan tage imod støtte 

omhandlende ovenstående.  

 

 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i at ændre 

eller vedligeholde en fast døgnrytme, 

således at den unge får en søvnrytme, der 

understøtter en god dagsrytme.  

 

Den unge vil modtage en mindre støtte til 

morgenvækning, det kan være telefonisk 

vækning eller ved et enkelt besøg. Det 

samme gør sig gældende om aftenen.  

 

 

Den unge modtager en ydelse, som er 

rettet mod daglig fysisk udfoldelse. Det 

kan eksempelvis være daglige gåture, 

planlægning af motion i motionscenter. 

Støtten vil tage udgangspunkt i den 

enkelte og blive målrettet ressourcer og 

udfordringer.  

 

Den unge vil modtage støtte til at 

begrænse sit forbrug og/eller støttes i et 

rygestop.  

 

Ydelsen vil støttes op omkring den 

sundhedsfaglige indsats. 

 

 

 

 

 

Den unge vil modtage en ydelse, hvor 

støtten eksempelvis kan bestå i 

påmindelser, visuel guidning og 

foregribelse. 

 

Ydelsen gives gennem et tæt samarbejde 

mellem det pædagogiske personale og det 

sundhedsfaglige team, som støtter op 

omkring hele eller dele af processen vedr. 

medicin.  

Støtten vil blive tilpasset og justeret ud fra 

den unges ressourcer og egenindsigt. 
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Kommunikation 

Ø Forstå meddelelser 

Ø Fremstille meddelelser 

Ø Samtale 

Ø Anvendelse af kommunikationsudstyr 

og teknikker 

 

Den unge formår at kommunikere i både tale 

og skrift - kan eksempelvis formulere sig 

verbalt og læse, evt. med støtte. 

 

Den unge magter at gøre sig forståelig og 

ytrer sine ønsker og behov.  

 

Forstår meddeler fra andre og kan indgå i 

dialog med personalet og øvrige unge.   

 

Støtten til udvikling gives igennem dialog 

med personalet og/eller vedligehold af de 

kommunikative kompetencer.  

Det gøres eksempelvis igennem 

strukturerede og motiverende samtaler.  

 

 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset. 

Mobilitet 

Ø Gå og bevæge sig 

Ø Færdes med transportmidler 

 

 

Den unge er mobil og kan enten selv færdes i 

det offentlige rum eller med let til middel 

støtte optrænes i dette via en 

socialpædagogisk tilgang. 

 

 

Den unge har ingen eller kun lette fysiske 

vanskeligheder ved at bevæge sig.  

 

 

Den unge formår at orientere sig i trafikken 

og kan varetage egne behov, evt. med støtte 

fra personalet. 

 

Den unge kan støttes til at tage kørekort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtten til vedligehold gives eksempelvis 

ved trafiktræning i benyttelse af offentlige 

transportmidler ved eksempelvis brug af 

rejseplanen. Motivation til at cykle eller gå 

distancer. 

 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset. 

 

 

Ydelsen består i at støtte den unge til 

kontaktfladen mellem kørelærer, 

teoriundervisning og køretimer.  

Støtten tilpasses individuelt.  
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Samfundsliv 

Ø Varetage uddannelse 

Ø Varetage beskæftigelse 

Ø Varetage bolig 

Ø Håndtere post 

 

 

Den unge har behov for let til middel støtte 

til at kunne deltage i det særlige tilrettelagte 

undervisningsforløb, der er planlagt, STU-

undervisning.  

 

 

 

 

Den unge har let behov for let til middel 

støtte til at kunne deltage i og varetage sin 

beskæftigelse når de er i beskæftigelse. 

 

Ydelsen vil støtte op omkring STU 

undervisningen og guidning via ugeskema. 

Støtten vil tage højde for unge, der i skift 

har brug for støtte med henblik på 

forudsigelighed.  

Der kan være behov for støtte til visuel 

guidning og påmindelser. 

 

Ydelsen vil støtte op omkring 

beskæftigelsen.  

 

Støtten gives individuelt ved behov og vil 

tage højde for unge, der i skift har brug for 

støtte med henblik på forudsigelighed og 

tryghed.  

 

Sociale forhold 

Ø Familiesituation 

Ø Økonomisk situation 

Ø Interesser 

 

 

Den unge har behov for let til middel støtte 

til at vedligeholde familiemæssige relationer 

og kontakter. 

 

 

 

 

 

 

Den unge har et let til middel behov for 

støtte til at varetage de økonomiske forhold 

og pligter. Det kan være manglende 

økonomisk forståelse.  

 

Den unge har et let til middel støttebehov til 

at varetage nye interesser eller fastholdelse 

eksisterende. 

Ydelsen tilpasses individuelt ud fra behov 

for støtte og i hvilken omfang relationen 

består i. 

Der kan eksempelvis være behov for et 

tæt samarbejde mellem personalet og 

pårørende i en periode. Eller et behov for 

personalets støtte til oversættelser af den 

unges behov for løsrivelse fra pårørende.  

 

Ydelsen tilpasses behov for støtte til 

budgetplanlægning, kost og lommepenge 

udbetaling, samt gennemgang af forbrug 

mv. 

 

Ydelsen tager udgangspunkt i at støtte 

den enkelte unge i, hvilket omfang 

interessen har.  
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Afdeling - Godset 

 

Profilbeskrivelse ”Godset” - beboerprofil 1-2 - Takstkategori A-B - Pris kr. 1550,00 – 1850,00 

 

Beboerprofil Støttetimer 

pr. døgn  

Støttetimer pr. 

uge 

Takstkategori Pris pr. døgn 

1 (§107) 0-1,99  0-13,99 A 1550 

2 (§107)  2-3,99 14-27,99 B 1850 

 

Beboerne på Godset´s støtteniveau er let til moderat; svarende til et funktionsniveau på 1-2 

i VUM2. Støtteomfanget udgør således ikke over 2 timer i døgnet og/eller op til 4 timer i 

døgnet.  

 

Godset drives efter Servicelovens §107 (midlertidigt botilbud) med pladser til 11 unge.  

 

Godset indeholder et hovedhus, hvori der er 8 værelser, fællesarealer som stue, spisestue, 

bryggers, bad, toilet og køkken. I forlængelse af hovedhuset er der en tilbygning, hvor der på 

1. salen er yderligere 3 værelser med fælleskøkken, fælles bad og en fælles stue. 

 

Visitation til Godset tager udgangspunkt i at den unge har et let til middel støttebehov uden 

rådighedsvagt, svarende til VUM2-Funktionsniveau 1 (op til 2 timer i døgnet) eller 

funktionsniveau 2 (op til 4 timer i døgnet). Der kan altså forekomme beboere der har både 

beboerprofil 1 og 2.    

 

Den unge har brug for let/lidt verbal og/eller praktisk støtte, men som også kan beskæftiges 

alene eller i en gruppe i længere intervaller. På Godsets fællesrum i hovedhuset vil der 

oftest være personale til rådighed i tidsrummet fra kl. 8-23.  

 

De unge på Godset har ingen behov for støtte om natten, men kan i akutte tilfælde kontakte 

rådighedsvagten på Slottet.  

 

Godset er ”et springbræt” til at træne yderligere mestringsstrategier, så man over tid bliver i 

stand til at flytte ud i egen bolig.  

 

På Godset skal man være indstillet på at indgå i pasningen af det dyrehold der er, i det 

omfang, man kan. Det betyder, at man skal kunne og ville tage del i det praktiske arbejde 

med dyrene sammen med de øvrige beboere og unge på Godset. Godset tilbyder STU-

forløb, hvor hele STU-dagen kan foregå på Godset, men det er også muligt for den unge at 

deltage i Horisontens almene STU og øvrige STU-rammer, idet vi individuelt planlægger 

forløb, der tager udgangspunkt i energiniveau, særlige udfordringer og kognitive formåen.  

Godset rummer både STU-elever fra de øvrige boenheder i Horisonten og for Godsets 

beboere.  

 

Unge på Godset er typisk i et STU-forløb på Godset og i Horisontens STU-tilbud.     
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Praktiske opgaver i hjemmet 

Ø Støtte og omsorg for andre 

Ø Praktiske opgaver 

Ø Indkøb 

Ø Madlavning 

Ø Rengøring og tøjvask 

 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge har brug let til middel støtte til 

rengøring af eget værelse og fællesområder. 

Den unge har generelt brug for forskellige 

former for let til middel støtte til 

almindelige, dagligdags opgaver; herunder 

ADL (almindelig dagligdags livsførelse) 

 

Den unge har brug for let til middel støtte til 

indkøb. 

 

Indkøb kan være: 

Ø kost og husholdning 

Ø Tøj 

Ø Praktiske tekstiler; herunder 

håndklæder, sengelinned, 

viskestykker, karklude mv.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den unge har brug for let til middel støtte til 

rengøring af eget værelse og fællesområder. 

 

 

Den unge har generelt brug for forskellige 

former for let til middel støtte til 

almindelige, dagligdags opgaver.  

 

 

 

 

Den unge skal være indstillet på at indgå i 

pasningen af dyrene på Godset.  

 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet rent fysisk i 

ft. til hverdagens praktiske gøremål (ADL)  

 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset.  

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i hele eller 

dele af processen omkring indkøb. 

Eksempelvis kan det være støtte via en 

meget styrende visuel struktur, som 

tydeligt angiver forløbet eller 1:1 i en 

kortere periode. 

 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i hele eller 

dele af processen omkring madlavning. 

Støtten vil ydes i lejlighedsgruppen eller 

individuelt. 

 

Der er i tilbuddet fuld kost; morgen, 

middag og aften.   

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet rent fysisk i 

ft. til hverdagens praktiske gøremål. 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i hele eller 

dele af processen omkring indkøb. 

Eksempelvis kan det være verbal guidning 

eller visuel styrende struktur, som tydeligt 

angiver forløbet. 

 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset.  
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Relationer 

Ø Indgå i samspil og kontakt 

Ø Deltage i sociale fællesskaber og 

fritidsaktiviteter 

Ø Sociale fællesskaber 

Ø Varetage relationer til netværk  

 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge har let til middel brug for støtte til 

at medvirke i aktiviteter eller 

samværssituationer med de øvrige unge, 

men som også kan beskæftiges alene eller i 

en gruppe i længere intervaller.  

 

 

Den unge har brug for let/lidt støtte og 

vejledning til at indgå i hensigtsmæssige 

sociale relationer og fællesskaber. Det kan 

eksempelvis være i forbindelse med 

fællesspisning, sociale misforståelser ved 

socialt samvær. 

 

 

 

 

 

 

 

Den unge skal være indstillet på at indgå i 

det fællesskab, der er på Godset og vil få let 

til middel støtte hertil.  

 

Den unge modtager støtte til at indgå i 

samspil og kontakt med personalet og de 

øvrige beboere. Det samme vil gøre sig 

gældende for de sociale aktiviteter og 

fællesskaber, som allerede er eksisterende 

på Slottet. 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver inddraget i Slottets 

fællesskab, ansvar og forpligtelse hertil.  

Den unge støttes i fastholdelse af 

eksisterende relationer og/eller 

vedligeholdelse af netværk.  

 

Støtten til udvikling og/eller vedligehold 

gives ved, at personalet har en tæt 

opmærksomhed overfor den unge og 

støtter vedkommende til at afklare 

eventuelle sociale misforståelser.  

 

Støtten vil tage udgangspunkt i Godsets 

rutiner, hvor personalet i tæt samarbejde 

med de unge tilrettelægger en 

strukturplan for pasning og vedligehold af 

dyrene. 

 

Sundhedsforhold 

Ø Kost 

Ø Søvn 

Ø Døgnrytme 

Ø Motion 

Ø Tobak 

Ø Rusmidler 

Ø Medicinsk behandling 

 

 

Den unge har et let til middel behov for 

verbal støtte fra personalet for at kunne 

opretholde fornuftige kostvaner. Det kan 

være hjælp til indkøb og mængder af indtag 

ved måltider m.m.  

Ydelsen kan gives i samarbejde med det 

sundhedsfaglige team, hvor der 

individuelt lægges en plan for støtten.  

Støtte til udvikling og/eller vedligehold 

gives ved, at personalet hjælper den unge 
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Den unge har et let til middel behov for 

støtte til at opretholde/vedligeholde en fast 

døgnrytme. 

Den unge skal kunne vejledes i at gå til ro 

indenfor det tidsrum, der er personale til 

rådighed. 

 

Den unge har et let til middel behov for 

støtte til at motionere sig. Den unge kan 

med verbal og visuel støtte udføre fysisk 

motion.   

  

 

 

 

 

Den unge har en erkendelse af sit forbrug, 

skal kunne forstå og forpligte sig på den ryge 

og rusmiddelspolitik, der er på Horisonten.  

Den unge skal kunne forpligte sig på at 

overholde rygeforbud inden døre og kun 

ryge på særlige områder. 

Den unge må ikke have et misbrug af 

rusmidler eller euforiserende stoffer. 

 

 

Den unge kan tage til læge og diverse 

behandlere ledsaget af personale og evt. 

med let til middel støtte til at huske aftalen. 

Den unge har begrænset indsigt i 

betydningen af lægelige behandlinger og har 

derfor behov for personalets praktiske støtte 

til dette.  

 

Den unge har let til middel behov for støtte 

vedr. bestilling af medicin, medicindosering, 

disponering, udlevering og tilsyn ved 

indtagelse. 

 

Den unge kan tage imod støtte 

omhandlende ovenstående 

 

med at tilrettelægge en hverdag evt, med 

forskellige støttesystemer, som gør det 

muligt for den unge at leve et relativt 

sundt liv. 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i at ændre 

eller vedligeholde en fast døgnrytme, 

således at den unge får en søvnrytme, der 

understøtter en god dagsrytme.  

 

 

Den unge modtager en ydelse, som er 

rettet mod daglig fysisk udfoldelse. Det 

kan eksempelvis være daglige pligter hos 

dyrene, planlægning af motion i 

motionscenter og/eller fysisk arbejde i 

Godsets store have. Støtten vil tage 

udgangspunkt i den enkelte og blive 

målrettet ressourcer og udfordringer.  

 

Den unge vil modtage støtte til at 

begrænse sit forbrug og/eller støttes i et 

rygestop.  

Ydelsen vil støttes op omkring den 

sundhedsfaglige indsats. 

 

 

 

 

 

Den unge vil modtage en ydelse, hvor 

støtten eksempelvis kan bestå i 

påmindelser og visuel guidning. 

 

 

 

 

 

Ydelsen gives gennem et tæt samarbejde 

mellem det pædagogiske personale og det 

sundhedsfaglige team, som støtter op 

omkring hele eller dele af processen vedr. 

medicin.  

Støtten vil blive tilpasset og justeret ud fra 

den unges ressourcer og egenindsigt. 
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Kommunikation 

Ø Forstå meddelelser 

Ø Fremstille meddelelser 

Ø Samtale 

Ø Anvendelse af kommunikationsudstyr 

og teknikker 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge formår at kommunikere i både tale 

og skrift - kan eksempelvis formulere sig 

verbalt og læse, evt. med let til middel 

støtte. 

Den unge magter at gøre sig forståelig og 

ytrer sine ønsker og behov.  

 

Forstår meddelelser fra andre og kan indgå i 

dialog med personalet og øvrige unge.   

 

Støtten til udvikling gives igennem dialog 

med personalet og/eller vedligehold af de 

kommunikative kompetencer.  

Det gøres eksempelvis igennem 

strukturerede og motiverende samtaler.  

 

 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset. 

Mobilitet 

Ø Gå og bevæge sig 

Ø Færdes med transportmidler 

 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge er mobil og kan enten selv færdes i 

det offentlige rum eller optrænes i dette via 

en socialpædagogisk tilgang. 

Den unge har ingen eller kun lette fysiske 

vanskeligheder ved at bevæge sig.  

 

 

 

Den unge formår at orientere sig i trafikken 

og kan varetage egne behov, og efter behov 

med let til middel støtte fra personalet. 

Støtten til udvikling og/eller vedligehold 

gives eksempelvis ved trafiktræning i 

benyttelse af offentlige transportmidler, 

på cykel eller på gåben, således at den 

unge kan bevæge sig på egen hård. 

Udviklingen støttes gennem 1:1 eller i 

gruppe.  

 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset. 

Samfundsliv 

Ø Varetage uddannelse 

Ø Varetage beskæftigelse 

Ø Varetage bolig 

Ø Håndtere post 

 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge har behov for let til middel støtte 

til at kunne deltage i det særlige tilrettelagte 

undervisningsforløb, der er planlagt – STU-

undervisning.  

 

 

 

 

 

Ydelsen vil støtte op omkring STU 

undervisningen og guidning via ugeskema. 

Støtten vil tage højde for unge, der i skift 

har brug for støtte med henblik på 

forudsigelighed.  

Der kan være behov for støtte til visuel 

guidning, 1:1 tilgang i morgenvækning og 

opfølgning. 
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Den unge har let/lidt behov for let til middel 

støtte til at kunne deltage i og varetage sin 

beskæftigelse. 

 

Ydelsen vil støtte op omkring 

beskæftigelsen.  

Støtten gives individuelt ved behov og vil 

tage højde for unge, der i skift har brug for 

støtte med henblik på forudsigelighed og 

tryghed.  

 

Sociale forhold 

Ø Familiesituation 

Ø Økonomisk situation 

Ø Interesser 

 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge har behov for let til middel behov 

for støtte til at vedligeholde familiemæssige 

relationer og kontakter. 

 

 

 

 

 

 

 

Den unge har et let til middel behov for 

støtte til at varetage de økonomiske forhold 

og pligter. Det kan være manglende 

økonomisk forståelse.  

 

Den unge har et let til middel støttebehov til 

at varetage nye interesser eller fastholdelse 

eksisterende. 

Ydelsen tilpasses individuelt ud fra behov 

for støtte og i hvilken omfang relationen 

består i. 

 

Der kan eksempelvis være behov for et 

tæt samarbejde mellem personalet og 

pårørende i en periode. Eller et behov for 

personalets støtte til oversættelser af den 

unges behov for løsrivelse fra pårørende.  

 

Ydelsen tilpasses behov for støtte til 

budgetplanlægning, administration af 

lommepenge, samt gennemgang af 

forbrug mv. 

 

Ydelsen tager udgangspunkt i at støtte 

den enkelte unge i, hvilket omfang 

interessen har.  
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Afdeling - Slottet 

 

Profilbeskrivelse ”Slottet” beboerprofil 2 - Takstkategori B - Pris kr. 1850,00 i døgnet 

 

Beboerprofil Støttetimer 

pr. døgn  

Støttetimer 

pr. uge 

Takstkategori Pris pr. døgn 

2 (§66 + §107)  2-3,99 14-27,99 B 1850 

 

Beboerne på Slottet støtteniveau er middel; svarende til et funktionsniveau på 2 i VUM2. 

Støtteomfanget udgør således ikke over 4 timer i døgnet.  

 

Slottet har plads til i alt 18 beboere, som fordeler sig med 12 beboere visiteret efter 

Servicelovens §107 (midlertidigt botilbud), samt 6 unge visiteret efter servicelovens §66 stk. 

1 nr. 6 (opholdssted) pladser.  

 

Slottet indeholder i alt 6 lejligheder med egne værelser. Der er 2 - 4 beboere i hver lejlighed.  

 

Visitation til Slottet tager udgangspunkt i at den unge har et moderat støttebehov med 

døgndækning - rådighedsvagter og personalekontakt i 1:1, svarende til VUM2- 

Funktionsniveau 2 i op til 4 timer i døgnet.  

 

Den unge har brug for middel verbal og/eller praktisk støtte, men som også kan beskæftiges 

alene eller i en gruppe i længere intervaller. I Slottets store fællesrum - også kaldet klubben, 

vil der oftest være personale til rådighed. De unge på Slottet vil have meget begrænset 

behov for støtte om natten.  

 

Slottet er ”et springbræt” til at træne yderligere mestringsstrategier, så man over tid bliver i 

stand til at flytte ud i Horisontens mere selvstændige boformer (De Små Huse eller Godset) 

eller i egen bolig, alt afhængig af, hvor den enkelte unge er i udviklingsniveau.  

På Slottet har man i højere grad mulighed for at få socialpædagogisk støtte til at blive 

integreret i det sociale rum, idet klubben tilbyder aktiviteter, fællesspisning og socialt 

samvær. 

 

Unge på Slottet er typisk i et alment STU-forløb på Horisonten.  

 

Praktiske opgaver i hjemmet 

Ø Støtte og omsorg for andre 

Ø Praktiske opgaver 

Ø Indkøb 

Ø Madlavning 

Ø Rengøring og tøjvask 

 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge har brug for middel støtte til 

rengøring af eget værelse og fællesområder. 

Den unge har generelt brug for forskellige 

former for støtte til almindelige, dagligdags 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet rent fysisk i 

ft. til hverdagens praktiske gøremål (ADL)  

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset.  
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opgaver; herunder ADL (almindelig 

dagligdags livsførelse) 

 

Den unge har brug for middel støtte til 

indkøb. 

 

Indkøb kan være: 

Ø kost og husholdning 

Ø Tøj 

Ø Praktiske tekstiler; herunder 

håndklæder, sengelinned, 

viskestykker, karklude mv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den unge har brug for middel støtte til 

rengøring af eget værelse og fællesområder. 

 

 

 

Den unge har generelt brug for forskellige 

former for middel støtte til almindelige, 

dagligdags opgaver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i hele eller 

dele af processen omkring indkøb. 

Eksempelvis kan det være støtte via en 

meget styrende visuel struktur, som 

tydeligt angiver forløbet eller 1:1 i en 

kortere periode. 

 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i hele eller 

dele af processen omkring madlavning. 

Støtten vil ydes i lejlighedsgruppen eller 

individuelt. 

 

Der er i tilbuddet fuld kost; morgen, 

middag og aften.   

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet rent fysisk i 

ft. til hverdagens praktiske gøremål. 

 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i hele eller 

dele af processen omkring indkøb. 

Eksempelvis kan det være verbal guidning 

eller visuel styrende struktur, som tydeligt 

angiver forløbet. 

 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset.  
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Relationer 

Ø Indgå i samspil og kontakt 

Ø Deltage i sociale fællesskaber og 

fritidsaktiviteter 

Ø Sociale fællesskaber 

Ø Varetage relationer til netværk  

 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge har middel brug for støtte til at 

medvirke i aktiviteter eller 

samværssituationer med de øvrige unge, 

men som også kan beskæftiges alene eller i 

en gruppe i længere intervaller.  

 

 

Den unge har brug for middel støtte og 

vejledning til at indgå i hensigtsmæssige 

sociale relationer og fællesskaber. Det kan 

eksempelvis være i forbindelse med 

fællesspisning, sociale misforståelser ved 

socialt samvær. 

 

 

 

Den unge modtager støtte til at indgå i 

samspil og kontakt med personalet og de 

øvrige beboere. Det samme vil gøre sig 

gældende for de sociale aktiviteter og 

fællesskaber, som allerede er eksisterende 

på Slottet. 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver inddraget i Slottets 

fællesskab, ansvar og forpligtelse hertil.  

Den unge støttes i fastholdelse af 

eksisterende relationer og/eller 

vedligeholdelse af netværk.  

 

Støtten til udvikling og/eller vedligehold 

gives ved, at personalet har en tæt 

opmærksomhed overfor den unge og 

støtter vedkommende til at afklare 

eventuelle sociale misforståelser.  

 

Sundhedsforhold 

Ø Kost 

Ø Søvn 

Ø Døgnrytme 

Ø Motion 

Ø Tobak 

Ø Rusmidler 

Ø Medicinsk behandling 

 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge har et middel behov for verbal 

støtte fra personalet for at kunne opretholde 

fornuftige kostvaner. Det kan være hjælp til 

indkøb og mængder af indtag ved måltider 

m.m.  

 

 

 

 

 

Ydelsen kan gives i samarbejde med det 

sundhedsfaglige team, hvor der 

individuelt lægges en plan for støtten.  

Støtte til udvikling og/eller vedligehold 

gives ved, at personalet hjælper den unge 

med at tilrettelægge en hverdag evt, med 

forskellige støttesystemer, som gør det 

muligt for den unge at leve et relativt 

sundt liv. 
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Den unge har et middel behov for støtte til 

at opretholde/vedligeholde en fast 

døgnrytme. 

 

 

 

 

Den unge har et middel behov for støtte til 

at motionere sig. Den unge kan med verbal 

og visuel støtte udføre fysisk motion.   

  

 

 

 

 

 

Den unge har en erkendelse af sit forbrug, 

skal kunne forstå og forpligte sig på den ryge 

og rusmiddelspolitik, der er på Horisonten.  

Den unge skal kunne forpligte sig på at 

overholde rygeforbud inden døre og kun 

ryge på særlige områder. 

Den unge må ikke have et misbrug af 

rusmidler eller euforiserende stoffer. 

 

Den unge kan tage til læge og diverse 

behandlere ledsaget af personale og evt. 

med støtte til at huske aftalen. 

Den unge har begrænset indsigt i 

betydningen af lægelige behandlinger og har 

derfor behov for personalets praktiske støtte 

til dette.  

 

 

Den unge har middel behov for støtte vedr. 

bestilling af medicin, medicindosering, 

disponering, udlevering og tilsyn ved 

indtagelse. 

Den unge kan tage imod støtte 

omhandlende ovenstående.  

 

 

 

 

 

 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i at ændre 

eller vedligeholde en fast døgnrytme, 

således at den unge får en søvnrytme, der 

understøtter en god dagsrytme.  

Der er i tilbuddet rådighedsvagter.  

 

Den unge modtager en ydelse, som er 

rettet mod daglig fysisk udfoldelse. Det 

kan eksempelvis være daglige gåture, 

planlægning af motion i motionscenter 

og/eller fysisk arbejde i Palæets store 

have. Støtten vil tage udgangspunkt i den 

enkelte og blive målrettet ressourcer og 

udfordringer.  

 

Den unge vil modtage støtte til at 

begrænse sit forbrug og/eller støttes i et 

rygestop.  

Ydelsen vil støttes op omkring den 

sundhedsfaglige indsats. 

 

 

 

 

 

Den unge vil modtage en ydelse, hvor 

støtten eksempelvis kan bestå i 

påmindelser og visuel guidning. 

 

 

 

 

 

Ydelsen gives gennem et tæt samarbejde 

mellem det pædagogiske personale og det 

sundhedsfaglige team, som støtter op 

omkring hele eller dele af processen vedr. 

medicin.  

Støtten vil blive tilpasset og justeret ud fra 

den unges ressourcer og egenindsigt. 
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Kommunikation 

Ø Forstå meddelelser 

Ø Fremstille meddelelser 

Ø Samtale 

Ø Anvendelse af kommunikationsudstyr 

og teknikker 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge formår at kommunikere i både tale 

og skrift - kan eksempelvis formulere sig 

verbalt, men har brug for middel støtte til at 

læse. 

Den unge magter at gøre sig forståelig og 

ytrer sine ønsker og behov.  

 

Forstår meddelelser fra andre og kan indgå i 

dialog med personalet og øvrige unge.   

 

 

 

Støtten til udvikling gives igennem dialog 

med personalet og/eller vedligehold af de 

kommunikative kompetencer.  

Det gøres eksempelvis igennem 

strukturerede og motiverende samtaler.  

 

 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset. 

Mobilitet 

Ø Gå og bevæge sig 

Ø Færdes med transportmidler 

 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge er mobil og kan enten selv færdes i 

det offentlige rum eller optrænes i dette via 

en socialpædagogisk tilgang. 

Den unge har ingen eller kun lette fysiske 

vanskeligheder ved at bevæge sig.  

 

 

 

Den unge formår at orientere sig i trafikken 

og kan varetage egne behov, evt. med 

middel støtte fra personalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtten til udvikling og/eller vedligehold 

gives eksempelvis ved trafiktræning i 

benyttelse af offentlige transportmidler, 

på cykel eller på gåben, således at den 

unge kan bevæge sig på egen hård. 

Udviklingen støttes gennem 1:1 eller i 

gruppe.  

 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset. 
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Samfundsliv 

Ø Varetage uddannelse 

Ø Varetage beskæftigelse 

Ø Varetage bolig 

Ø Håndtere post 

 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge har behov for middel støtte til at 

kunne deltage i det særlige tilrettelagte 

undervisningsforløb, der er planlagt STU-

undervisning.  

 

 

 

 

 

Den unge har middel behov for støtte til at 

kunne deltage i og varetage sin eventuelle 

beskæftigelse. 

Ydelsen vil støtte op omkring STU 

undervisningen og guidning via ugeskema. 

Støtten vil tage højde for unge, der i skift 

har brug for støtte med henblik på 

forudsigelighed.  

Der kan være behov for støtte til visuel 

guidning, 1:1 tilgang i morgenvækning og 

opfølgning. 

 

Ydelsen vil støtte op omkring 

beskæftigelsen.  

Støtten gives individuelt ved behov og vil 

tage højde for unge, der i skift har brug for 

støtte med henblik på forudsigelighed og 

tryghed. 

  

Sociale forhold 

Ø Familiesituation 

Ø Økonomisk situation 

Ø Interesser 

 

Ydelsesbeskrivelse 

Den unge har behov for middel støtte til at 

vedligeholde familiemæssige relationer og 

kontakter. 

 

 

 

 

 

 

Den unge har et middel behov for støtte til 

at varetage de økonomiske forhold og 

pligter. Det kan være manglende økonomisk 

forståelse.  

 

Den unge har et middel støttebehov til at 

varetage nye interesser eller fastholdelse 

eksisterende. 

Ydelsen tilpasses individuelt ud fra behov 

for støtte og i hvilken omfang relationen 

består i. 

Der kan eksempelvis være behov for et 

tæt samarbejde mellem personalet og 

pårørende i en periode. Eller et behov for 

personalets støtte til oversættelser af den 

unges behov for løsrivelse fra pårørende.  

 

Ydelsen tilpasses behov for støtte til 

budgetplanlægning, kost og lommepenge 

udbetaling, samt gennemgang af forbrug 

mv. 

 

Ydelsen tager udgangspunkt i at støtte 

den enkelte unge i, hvilket omfang 

interessen har.  
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Afdeling - Palæet  

 

Profilbeskrivelse Palæet - beboerprofil 3 - Takstkategori C - Pris kr. 2450,00 i døgnet 

 

Beboerprofil Støttetimer 

pr. døgn  

Støttetimer 

pr. uge 

Takstkategori Pris pr. døgn 

3 (§66 + §107)  4-5,99 28-41,99 C 2450 

 

De unge på Palæet har brug for omfattende/meget støtte, både verbal og fysisk støtte, samt 

praktisk hjælp svarende til VUM2 funktionsniveau 3. I situationer vil støtten indenfor de 

enkelte ydelsesområder også skulle gives om natten.  

 

Palæet har i alt 10 pladser, som fordeler sig med 7 pladser godkendt i henhold til 

Servicelovens §107 (midlertidigt botilbud) samt 3 pladser godkendt i henhold til SEL §66 stk. 

1 nr. 6 (opholdssted). 

 

Visitation til Palæet tager udgangspunkt i at den unge har et mere omfattende støttebehov 

svarende til VUM2-funktionsniveau 3 med behov for døgndækning - rådighedsvagter og for 

et omfattende til moderat behov for 1:1 personalekontakt i op til 6 timer i døgnet.  

 

Palæet tilbyder rammer, der er overskuelig med fokus på sanseintegration, forudsigelighed, 

struktur og ro.  

 

Palæet er en herskabelig villa indrettet med fællesstuer, gaming lounge, og små hyggekroge, 

der appellerer til steder at kunne trække sig til ved behov.  

 

Palæet er placeret i et roligt villakvarter tæt på indkøbsmuligheder og offentlige instanser 

(kommune, jobcenter, bibliotek, svømmehal, station, mv.)  

 

Palæet tilbyder STU-forløb, hvor hele STU-dagen kan foregå på Palæet.  

 

Det er også muligt for den unge at deltage i Horisontens almene STU og øvrige STU-rammer, 

idet vi individuelt planlægger forløb, der tager udgangspunkt i energiniveau, særlige 

udfordringer og kognitive formåen.  

 

På Palæet øves de unge i eksponering, så de i højere grad tilegner mestringsstrategier, der 

gør dem klar til at blive udsluset i en af Horisontens øvrige boenheder.  
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Praktiske opgaver i hjemmet 

Ø Støtte og omsorg for andre 

Ø Praktiske opgaver 

Ø Indkøb 

Ø Madlavning 

Ø Rengøring og tøjvask 

 

Ydelsesbeskrivelse 

 

 

Den unge har brug omfattende/meget 

støtte til rengøring af eget værelse og 

fællesområder. 

 

 

 

Den unge har generelt brug for forskellige 

former for støtte til almindelige, dagligdags 

opgaver; herunder ADL (almindelig 

dagligdags livsførelse) 

 

Den unge har brug for meget til omfattende 

støtte til indkøb. 

 

 

 

 

 

 

 

Den unge har et meget til omfattende 

behov for støtte til madlavning eller sær 

kost. 

Ø Sanseligt udfordret på mad (duft, 

smag og konsistens) 

Ø Lydsensitive  

Ø Udfordret på at deltage i 

fællesspisning 

 

 

 

 

 

 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet rent fysisk i ft. 

til hverdagens praktiske gøremål (ADL) - 1:1 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset.  

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i hele eller 

dele af processen omkring indkøb. 

Eksempelvis kan det være støtte via en 

meget styrende visuel struktur, som 

tydeligt angiver forløbet eller 1:1. 

 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i hele eller 

dele af processen omkring madlavning.  

 

Ydelsen vil altid være individuelt tilpasset. 

 

Der er i tilbuddet være fuld kost; morgen, 

middag og aften.   
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Relationer 

Ø Indgå i samspil og kontakt 

Ø Deltage i sociale fællesskaber og 

fritidsaktiviteter 

Ø Sociale fællesskaber 

Ø Varetage relationer til netværk  

  

Ydelsesbeskrivelse  

Den unge formår ikke at initiere eller på 

egen hånd at socialisere sig og har brug for 

meget støtte til socialisering; herunder 

sociale fællesskaber i og udenfor 

botilbuddet.  

 

 

Den unge kan i større omfang opleve 

sociale misforståelser ved socialt samvær. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den unge kan have brug for at blive 

skærmet i sociale situationer - fx ved at 

personalet hjælper med at sortere i stimuli. 

 

Den unge modtager støtte til at indgå i 

samspil og kontakt med personalet og de 

øvrige beboere. Det samme vil gøre sig 

gældende for de sociale aktiviteter og 

fællesskaber, som allerede er eksisterende 

på Palæet. 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i hele eller 

dele af processen omkring varetagelse af 

eksisterende relation og/eller 

vedligeholdelse af netværk.  

Støtten til udvikling og/eller vedligehold 

gives ved, at personalet har en tæt 

opmærksomhed overfor den unge og 

støtter vedkommende til at afklare 

eventuelle sociale misforståelser.  

 

Den unge modtager en ydelse, der tager 

udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. 

Støtten til udvikling gives ved at tilpasse 

den individuelt med en tæt 

opmærksomhed på opfølgning og afklaring 

af fx sansning og over/understimulering. 

 

Sundhedsforhold 

Ø Kost 

Ø Søvn 

Ø Døgnrytme 

Ø Motion 

Ø Tobak 

Ø Rusmidler 

Ø Medicinsk behandling 

  

Ydelsesbeskrivelse 

 

 

 

 

 

Den unge har et meget til omfattende behov 

for verbal støtte fra personalet for at kunne 

opretholde fornuftige kostvaner. Det kan 

være hjælp til indkøb og mængder af indtag 

ved måltider m.m.  

 

Ydelsen kan gives i samarbejde med det 

sundhedsfaglige team, hvor der 

individuelt lægges en plan for støtten.  

Støtte til udvikling og/eller vedligehold 

gives ved, at personalet hjælper den unge 

med at tilrettelægge en hverdag evt, med 
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Den unge har et meget til omfattende behov 

for støtte til at opretholde/vedligeholde en 

fast døgnrytme. 

 

 

 

 

 

Den unge har moderat til meget behov for 

støtte til at motionere. Den unge kan med 

verbal og visuel støtte udføre fysisk motion.   

  

 

 

 

 

 

Den unge har en erkendelse af sit forbrug, 

skal kunne forstå og forpligte sig på den ryge 

og rusmiddelspolitik, der er på Horisonten.  

Den unge skal kunne forpligte sig på at 

overholde rygeforbud inden døre og kun ryge 

på særlige områder. 

Den unge må ikke have et misbrug af 

rusmidler eller euforiserende stoffer. 

 

 

Den unge kan tage til læge og diverse 

behandlere ledsaget af personale og evt. med 

støtte til at huske aftalen. 

Den unge har begrænset indsigt i 

betydningen af lægelige behandlinger og har 

derfor behov for personalets praktiske støtte 

til dette.  

 

Den unge har et meget omfattende behov for 

støtte vedr. bestilling af medicin, 

medicindosering, disponering, udlevering og 

tilsyn ved indtagelse. 

Den unge kan tage imod støtte omhandlende 

ovenstående.   

forskellige støttesystemer, som gør det 

muligt for den unge at leve et relativt 

sundt liv. 

 

Den unge modtager en ydelse, hvor 

vedkommende bliver støttet i at ændre 

eller vedligeholde en fast døgnrytme, 

således at den unge får en søvnrytme, der 

understøtter en god dagsrytme.  

Der er i tilbuddet rådighedsvagter.  

 

 

Den unge modtager en ydelse, som er 

rettet mod daglig fysisk udfoldelse. Det 

kan eksempelvis være daglige gåture, 

planlægning af motion i motionscenter 

og/eller fysisk arbejde i Palæets store 

have. Støtten vil tage udgangspunkt i den 

enkelte og blive målrettet ressourcer og 

udfordringer.  

 

Den unge vil modtage støtte til at 

begrænse sit forbrug og/eller støttes i et 

rygestop.  

Ydelsen vil støttes op omkring den 

sundhedsfaglige indsats. 

 

 

 

 

 

Den unge vil modtage en ydelse, hvor 

støtten eksempelvis kan bestå i 

påmindelser, visuel guidning og 

foregribelse. 

 

 

 

 

Ydelsen gives gennem et tæt samarbejde 

mellem det pædagogiske personale og 

det sundhedsfaglige team, som støtter op 

omkring hele eller dele af processen vedr. 

medicin.  

Støtten vil blive tilpasset og justeret ud 

fra den unges ressourcer og egenindsigt. 
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Kommunikation 

Ø Forstå meddelelser 

Ø Fremstille meddelelser 

Ø Samtale 

Ø Anvendelse af 

kommunikationsudstyr og 

teknikker 

Ydelsesbeskrivelse 

 

Den unge formår at kommunikere i både tale 

og skrift - kan eksempelvis formulere sig 

verbalt og læse, evt. med støtte. 

Den unge magter at gøre sig forståelig og 

ytrer sine ønsker og behov.  

 

Forstår meddeler fra andre og kan indgå i 

dialog med personalet og øvrige unge.   

 

 

Støtten til udvikling gives igennem dialog 

med personalet og/eller vedligehold af de 

kommunikative kompetencer.  

Det gøres eksempelvis igennem 

strukturerede og motiverende samtaler.  

 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset.  

Mobilitet 

Ø Gå og bevæge sig 

Ø Færdes med transportmidler 

 

Ydelsesbeskrivelser 

Den unge er mobil og kan enten selv færdes i 

det offentlige rum eller optrænes i dette via 

en socialpædagogisk tilgang. 

Den unge har ingen eller kun lette fysiske 

vanskeligheder ved at bevæge sig.  

 

 

 

Den unge formår at orientere sig i trafikken 

og kan varetage egne behov, evt. med støtte 

fra personalet. 

 

Støtten til udvikling og/eller vedligehold 

gives eksempelvis ved trafiktræning i 

benyttelse af offentlige transportmidler, 

på cykel eller på gåben, således at den 

unge kan bevæge sig på egen hård. 

Udviklingen støttes gennem 1:1 eller i 

gruppe.  

 

Ydelsen/støtten vil altid være individuelt 

tilpasset.  

Samfundsliv 

Ø Varetage uddannelse 

Ø Varetage beskæftigelse 

Ø Varetage bolig 

Ø Håndtere post 

Ydelsesbeskrivelser 

Den unge har behov for meget til omfattende 

støtte til at kunne deltage i det særlige 

tilrettelagte undervisningsforløb, der er 

planlagt - STU-undervisning.  

 

 

 

 

 

Ydelsen vil støtte op omkring STU 

undervisningen og vil kunne 

tilrettelægges på Palæet. 

Støtten vil tage højde for unge, der i skift 

har brug for meget støtte med henblik på 

forudsigelighed, tryghed og ro.  

Ligeledes kan der være et omfattende 

behov for støtte til visuel guidning, massiv 
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Den unge har meget til omfattende behov for 

støtte til at kunne deltage i og varetage sin 

beskæftigelse. 

1:1 tilgang i morgenvækning og 

opfølgning. 

 

Ydelsen vil støtte op omkring 

beskæftigelsen.  

Støtten gives individuelt i en 1:1, ved 

behov og vil tage højde for unge, der i 

skift har brug for meget støtte med 

henblik på forudsigelighed, tryghed og ro.  

 

Sociale forhold 

Ø Familiesituation 

Ø Økonomisk situation 

Ø Interesser 

 

Ydelsesbeskrivelser 

Den unge har behov for meget støtte til at 

vedligeholde familiemæssige relationer og 

kontakter. 

 

 

 

 

 

 

Den unge har et meget omfattende behov for 

støtte til at varetage de økonomiske forhold 

og pligter. Det kan være manglende 

økonomisk forståelse.  

 

Den unge har et meget omfattende 

støttebehov til at varetage nye interesser 

eller fastholdelse eksisterende. 

Ydelsen tilpasses individuelt ud fra behov 

for støtte og i hvilken omfang relationen 

består. 

Der kan eksempelvis være behov for et 

tæt samarbejde mellem personalet og 

pårørende i en periode. Eller et behov for 

personalets støtte til oversættelser af den 

unges behov for løsrivelse fra pårørende.  

 

Ydelsen tilpasses behov for støtte til 

budgetplanlægning, af lommepenge samt 

gennemgang af forbrug mv. 

 

 

Ydelsen tager udgangspunkt i at støtte 

den enkelte unge i, hvilket omfang 

interessen er og om denne indebærer 1:1 

kontakt i en periode.  

 

 

 


