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1. Lovgrundlag 

 

Lov om social service § 85 

 

2. Mål- og 

aldersgruppe 

 

Bostøtten Søren Møllers Gade er et bostøttetilbud til voksne med 

autisme og med normal begavelse. Der kan forekomme 

tillægsdiagnoser i form af ADHD, angst, søvnforstyrrelser, selvskade, 

misbrug samt andre psykiatriske diagnoser i varierende grad. 

Bostøtten ydes i borgerens egen bolig i og omkring Randers by. 

 

Fælles for målgruppen er: 

 at de formår at bo i egen bolig med støtte og vejledning. 

 at de kan varetage hverdagslivet og er i stand til med støtte at 

klare praktiske opgaver ifm. at bo i egen bolig 

 at borgeren er i gang med uddannelse eller anden form for 

beskæftigelse evt. med støtte. 

  

Formålet med indskrivningen i Bostøtten Søren Møllers Gade er, at 

borgerne opnår selvstændighed på et niveau, hvor de på sigt kan klare 

sig uden eller med et minimum af støtte - alt efter forudsætninger. 

 

Aldersgruppen er fra 18 år 

3. Antal pladser 

 

Antallet af pladser kan varieres og baseres på efterspørgsel.  

4. Kerneydelse 

 

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således: 

”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer 

for trivsel, udvikling og forandring til voksne med 

autisme.” 

 

Bostøtten Søren Møllers Gade kan ud over støtten i borgernes lejlighed 

tilbyde socialt fællesskab. Her tilbydes mulighed for daglig fælles 

spisning og aktiviteter i aften og i weekender.  

 

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i: 

mailto:autisme@rm.dk
http://www.sau.rm.dk/


 

 

 

 Kommunens bestilling 

 Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger 

 Borgerens motivation  

 

Der ydes typisk støtte til: 

 Strukturering af indkøb, madlavning og rengøring  

 Følgeskab til aktiviteter som læge og tandlæge, jobcenter i 

fornødent omfang 

 Kontakt til instanser af relevans for borgeren   

 Håndtering af medicin  

 Håndtering af egen økonomi  

 Læsning af post og handling på henvendelser fra det offentlige  

 At indgå i beskæftigelse og uddannelse  

 Guidning til at udvikle og vedligeholde sociale kontakter.  

 Selvudvikling og selvstændighed 

 

5. Faglig tilgang og 

metode 

Faglige tilgange 

Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange: 

   

 Empowerment tilgang 

 Ressourceorienteret tilgang 

 Anerkendende tilgang 

 Relationel tilgang 

 

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er 

grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens 

behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.  

 

Metoder 

I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk 

praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere 

indsatsen på baggrund af erfaringer og borgernes forudsætninger i 

øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best 

practice analyser og nyeste viden på området undervises 

medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for 

autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til 

rådgivning og vejledning fra erfarne pædagogiske og psykologiske 

konsulenter i Autismefokus. 

 

Velfærdsteknologi 

Vi benytter velfærdsteknologiske metoder og redskaber inden for flere 

områder fx søvn og døgnrytme, struktur og hverdagsplanlægning og 

eksponering. 

 

6. Takststruktur 

 

På Bostøtten Søren Møllers Gade er der mulighed for indskrivning på et 

takstniveau: 

 



 

 

 

Takstniveau 1: kr. 954 kr. (P/L 2022) 

7. Medarbejdere      

 

Medarbejdergruppen er tværfaglig og består af pædagoger, 

ergoterapeut og psykomotorisk terapeut, en faglig koordinator samt et 

lederteam. 

 

8. Natteordning 

 

Der er ingen natmedarbejder i bostøtten Søren Møllers Gade.   

I akutte tilfælde, kan der ske telefonisk kontakt til natmedarbejderen, 

som dækker alle Specialområde Autismes afdelinger i Randers by og 

hører til i Botilbuddet Søren Møllers Gade. Dette sker efter aftale. 

 

 

 

 

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed 

for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. særlig skærmning eller individuelle 

indsatser, jf. SL § 141 handleplan. 

Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de 

midtjyske kommuner og Region Midtjylland. 

 

 


