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Bilag 1: Ansøgning til Socialtilsynet 

Beskriv den ønskede ændring og formålet hermed 

For borgerne  

For medarbejderne 

For tilbuddets indsats 

Specialiseret botilbud § 108, 4 pladser 

Målgruppen i det specialiserede botilbud, vil have brug for omfattende og ofte overtagende hjælp 

og støtte som leveres i forhold til temaerne i voksenudredningsmetoden. 

Funktionsnedsættelsen kan have indvirkning på flere områder:  

- Mentale funktioner 

- Kommunikation tale og sprog 

- Opmærksomhed/igangsætning/motivation 

- Følefunktioner (udadreagerende/krænkende/indadreagerende) 

- Opmærksomhed og koncentrationsevnen 

- Sansemotorisk 

- Stressbelastning 

- Tilknytning/relationer 

- Sundhedsforhold: 

- Søvn 

- Kost 

- Døgnrytme 

- Specialiseret botilbud § 108, 4 pladser 

 

Borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme, udviklingshæmning, 

problemskabende adfærd. 

I voksenudredningsmetoden, vil det ofte være borgere, som vil være vurderet til at have et svært 

eller fuldstændigt problem. Formålet med de fysiske rammer, herunder den pædagogiske indsats, 

er at minimere borgerens problemskabende adfærd og maximere livskvaliteten. 

 

Hvilken betydning har ændringen inden for temaet uddannelse og beskæftigelse? 

For borgerne  

For medarbejderne 

For tilbuddets indsats 

Tilbuddet vil arbejde individuelt i forhold til de enkelte borgere, og indsatsen vil være forskellig alt 

efter den enkelte borgeres behov og forudsætninger.  Den væsentlige ændring er at der er 

mulighed for at tilbyde eksterne som interne dagtilbud/beskæftigelse ved specielt behov herfor.  

For borgere, der ikke profitere af at deltage i eksternt dagtilbud, arrangeres internt dagtilbud. 

Medarbejderne kan arbejde med motivationen og herunder støtte borgernes døgnrytme. De 

fysiske rammer betyder at borgerne kan benytte lokalerne i samme bygning, som er indrettet til 

formålet. Der kan tilbydes aktiviteter i mindre afskærmet lokaler, herunder en brev vifte af 

muligheder for kompenserende støtte i forhold til ADL funktioner og udvikling på enkelte områder. 
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f.eks. at færdes udendørs i det omliggende lokalområde. Herunder deltage i afgrænsede og 

lettilgængelige fællesskaber i tilbuddet. 

Indsatsen tilrettelægges individuelt med afsæt i den enkeltes forudsætninger, resurser og behov. 

Indsatsen aftales mellem beboer og medarbejdere. Vi vil benytte struktureret og visualiseret 

pædagogik, herunder anvende den neropædagogiske metode. Vi vil arbejde med forudsigelige og 

genkendelige rammer, ved faste meningsgivende rutiner, og kravtilpasning. Borgerne tilbydes 

aktiviteter i eller uden for botilbuddet, eller 1:1 i egen lejlighed. 

Hvilken betydning har ændringen inden for temaet selvstændighed og relationer? 

For borgerne  

For medarbejderne 

For tilbuddets indsats 

Tilbuddet vil understøtte borgerne i muligheder for udvikling og vedligeholdelse af sociale 

kompetencer gennem sociale relationer, både i og uden for tilbuddet, og at dette sker i 

overensstemmelse med borgerens ønsker og behov og forudsætninger, Herunder relevant tæt 

kontakt med netværk og pårørende, i den udstrækning borger ønsker det. I den daglige indsats vil 

der være fokus på at understøtte borgerens selvstændighed opretholdes og/eller udvikles gennem 

individuelle opgaver, der tager udgangspunkt i borgerens funktionsevne. 

Medarbejderne vil blive de vigtigste omsorgspersoner, og den tætteste relation til borgerne. 

Medarbejderne skaber rammerne, der muliggør dannelse af netværk, eller ønsker om at få 

oplevelser sammen, ude fra den enkelte borgers forudsætninger. 

Hvilken betydning har ændringen inden for temaet målgruppe, metoder og resultater? 

For borgerne  

For medarbejderne 

For tilbuddets indsats 

Borger med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme spektrum forstyrrelse, 

udviklingshæmning, udadreagerende adfærd, som kræver og overtagende støtte i dagligdagen. 

Pædagogiske metoder,  

Socialpædagogisk viden og stor praksiserfaring, herunder metoder som low Arousal, og TEACCH 

inspireret tilgang, hvor der kompenseres for borgerens udviklingsforstyrrelse.  Arbejde med 

forudsigelighed og struktur, for at skabe de bedste rammer for tryghed. 

Der skal arbejdes med ADL-træning med udgangspunkt i livsområderne fra 

voksenudredningsmetoden VUM.  

Med afsæt i Kommunes bestilling indsatsmål, vil der blive udarbejdet mål og delmål samt valg af 

pædagogiske metoder, herunder opfølgning på resultaterne via statusmøder. 

Botilbuddet vil arbejde med afsæt i en tydelig og klar defineret målgruppe, systematisk med faglige 

tilgange og metoder, vil kunne opnå positive resultater, som skal følges med henblik på 

effektmålinger. Både medarbejdere og ledelse vil løbende modtage undervisning og supervision. 
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Hvilken betydning har ændringen inden for temaet sundhed og trivsel? 

For borgerne  

For medarbejderne 

For tilbuddets indsats 

Gennem socialpædagogisk viden og indsats, understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed 

og trivsel. Respektere borgerens værdighed, autonomi og integritet og sikre borgerens selv og 

medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv. Med baggrund i borgerens 

funktionsniveau, justere evaluere indsatsen efter borgerens forudsætninger, for ønsker og behov 

Fokus på forebyggelse af konflikter, kravtilpasning og kendskab til målgruppen.  

Der vil være fokus på sund livsstil og sund kosthverdagen med fokus på selvstændighed og, og 

der vil være individuel støtte og hjælp i tilrettelæggelsen af hverdagen med balance i at have et 

selvstændigt liv og et socialt liv, med de forudsætninger den enkelte borgers funktionsniveau og 

mestring. 

Der vil være fokus på at tilbyde motionsformer, som en del af hverdagen tilpasset den enkeltes 

forudsætning 

Det sundhedsfaglige Team, som består af en sygeplejerske og SSAer der jævnligt vil tilse, og 

være til rådighed for borgerne, så det bliver en naturlig del af deres hverdag, og kendte 

sundhedsfaglige medarbejdere, for at sikre og forebygge den fysiske og mentale sundhed. 

Desuden vil de så vidt muligt være sundhedsfagligt personale der ledsager til læge, sygehus 

besøg mv. 

Den faglig tilgang og metode er med til at forebygge vold og trusler, herunder 

grænseoverskridende adfærd. Løbende faglig supervision i konflikthåndtering. 

Medarbejderne tilrettelægger hverdagen, så fysiske og mentale sundhed og trivsel indgår som en 

naturlig del i hverdagen. Herunder metoder som "Trafiklysmodellen" kravnedsættende, 

konfliktnedtrappende tilgang, samt Low Arousal. 

Botilbuddet skaber rammerne for indsatsen, herunder indsatser der understøtter den fysiske, 

mentale sundhed og trivsel. Via dagsprogrammer: 

- Kost og motion 

- Understøtter borgerens selv og medbestemmelse 

- Understøtter sundhedsfremmelig initiativer, herunder sundhedsydelser. 

- Understøtter trivsel i sociale sammenhænge i på forhånd fastlagte rammer for deltagelse, som 

tager hensyn til borgernes evne til at være sammen med andre. 

 

Hvilken betydning har ændringen inden for temaet organisation og ledelse? 

For borgerne  

For medarbejderne 

For tilbuddets indsats 

Førslev bliver en del af Socialpædagogisk Center Faxe. 
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- Fælles centerleder 

- Fælles Koordinator 

- Koordinater for det specialiserede tilbud 

- Deltids SSA 

Der bliver ansat en faglig koordinator på botilbuddet, med de relevante kompetencer inden for 

målgruppen. Medarbejderne får tilknytning til de øvrige botilbud i form af fælles kurser, 

efteruddannelse mv. 

Løbende faglig supervision 

Hvilken betydning har ændringen inden for temaet kompetencer? 

For borgerne  

For medarbejderne 

For tilbuddets indsats 

Medarbejderne skal være i besiddelse af relevante grunduddannelser og faglig viden om 

målgruppen, og opmærksomme på borgernes udvikling og trivsel i hverdagen i forhold til 

borgernes behov. Medarbejderne skal reflektere over deres indsats i forhold til den støtte de yder 

til borgerne. Indsatsen bygger på relationen og den det fælles faglige engagement med 

udgangspunkt i forståelsen for den metodiske faglige tilgang. 

Medarbejderne skal være i besiddelse af relevante faglige kompetencer, herunder erfaring og 

kendskab til målgruppen, og tilbuddets udmeldte faglige metoder og tilgang. 

Faglige metoder: TEACCH 

Neuropædagogik 

LA2 

Den narrative metode 

 
Hvilken betydning har ændringen inden for temaet fysiske rammer? 

For borgerne  

For medarbejderne 

For tilbuddets indsats 

De fysiske rammer udgør en central del af botilbuddet, som er velegnet til målgruppen. De fysiske 

rammer understøtter borgerens udvikling og trivsel, med gode 2 værelseslejligheder, med eget 

køkken og handicapvenligt bad og toilet.  

I alt 4 lejligheder, 2 i hver ende af etagen, med tilhørende fællesrum og køkken. Rammerne i 

tilbuddet lever op til målgruppens særlige behov. 

De fysiske rammer er vejegnet til den støtte medarbejderne skal udføre, både i lejlighederne og 

fælleslokalerne. Faciliteter som kontor/rådighedsvagtværelse, samt personale bad og toilet. De 

fysiske rammer vil imødekommer sikkerhedsforanstaltninger i form af at der i hver ende af etagen 

er udgange. 
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De fysiske rammer er optimale for målgruppen og for tilrettelæggelsen af indsatsen der skal ydes. 

Og de fysiske rammer giver mulighed for, at der kan tages individuelle hensyn i forhold til 

skærmning efter den enkelte borgers ved behov. 

 

 

 

 

 


