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1. Lovgrundlag 

 

Lov om social service § 103 - Beskyttet beskæftigelse. 

Lov om social service § 104 - Aktivitets- og samværstilbud. 

  

Godkendt af Socialtilsyn Nord 

2. Mål- og 

aldersgruppe 

 

(gradning af 

tillægsdiagnoser 

(let, moderat, 

svær) 

 

Gødvad Beskæftigelse & Uddannelse er et beskæftigelsestilbud til 

voksne med autisme som hovedsageligt er normaltbegavede. 

Derudover har borgerne komorbiditeter. 

 

 Komorbiditerne er i form af eksempelvis selvskadende 

adfærd, misbrug, ADHD, ADD, OCD, bipolar eller andre 

angstlidelser  

 Borgerne har typisk et funktionsniveau, der gør at de med 

støtte kan indgå i et beskæftigelsestilbud sammen med 

andre, dog i mindre grupper.  

 

 

Matchning foregår ved at sagsbehandler henvender sig til Gødvad 

Beskæftigelse og Uddannelse, med henblik på at få matchet 

borgeren. 

 

Aldersgruppen er fra 18 år. 

 
 

3. Antal pladser 

 

20 fuldtidspladser 

 

4. Kerneydelse 

 

I Specialområde Autisme er kerneopgaven defineret således: 

”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer 

for trivsel, udvikling og forandring til voksne med 

autisme.” 

 

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i: 

 Kommunes bestilling 
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 Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger.  

 Borgerens motivation. 

 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 

 

Ved en indskrivning i Gødvads Beskæftigelse og Uddannelse har 

borgeren mulighed for at deltage i følgende: 

 

Autismeforståelse og selvindsigt 

Borgeren har mulighed for at:  

 opnå indsigt i egne værdier, ressourcer, kompetencer og 

udfordringer  

 udvikle redskaber og strategier til håndtering af hverdagen, 

herunder energiforvaltning  

 blive motiveret og støttet i fastholdelse af de opnåede 

færdigheder 

 

Selvstændig livsførelse 

Borgeren har mulighed for at:  

 få afdækket sine kompetencer og graden af selvstændig 

livsførelse  

 blive opkvalificeret i forhold til daglig praktisk livsførelse og 

rollen som samfundsborger 

 blive støttet i udviklingen af kompetencer og konkrete 

redskaber til en højere grad af selvstændig livsførelse 

 

Sundhedsfremme 

Borgeren har mulighed for at: 

 få viden om mental og fysisk sundhed  

 blive introduceret til sundhedsfremmende tiltag  

 blive motiveret og støttet til fastholdelse af sund fysisk og 

mental livsførelse 

 deltage i motion og bevægelse 

 

Motivation og udvikling 

Borgeren har mulighed for at:  

 blive motiveret til fremmøde og fastholdelse i tilbuddet igennem 

afklaring af borgerens motivationsfaktorer  

 blive motiveret til deltagelse i aktiviteter i tilbuddet for på den 

måde at blive inspireret og kunne se nye muligheder  

 få fokus på egne udviklingsmuligheder med henblik på senere 

afklaring af uddannelse og beskæftigelse 

 

 

Ud over ovenstående tilbydes følgende moduler, hvor der tages 

udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, behov og interesser: 

 Pedelarbejde 

 Firmaopgaver som indbefatter samle- og sorteringsopgaver 



 

 

 

 Eksterne praktikker 

 Støtte til job med løntilskud for førtidspensionister, hvis der er 

potentiale for dette 

 Fysisk aktivitet 

 ADL træning såsom træning af praktiske færdigheder via 

madlavning 

 Trivsels- og udviklingssamtaler, samt praktiksamtaler 

 Sociale aktiviteter 

 Viden om medborgerskab og medindflydelse 

 

Ovenstående moduler er en blanding af undervisning, træning af 

praktiske færdigheder samt samtaler.  

 

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 ift. fra erfarne pædagogiske og psykologiske 

konsulenter i Autismefokus. 

 

For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og 

metoder henvises til Tilbudsportalen. 

6. Takststruktur 

 

For alle takstniveauerne er gældende, at indsatsen skal leveres i 

forhold til kriterierne i:  

- Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, 

- Socialstyrelsens kvalitetsmodel samt  

- at Specialområde Autismes takster er udformet på baggrund af den 

takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland 

og de 19 kommuner i regionen. 

 

Det betyder, at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af 



 

 

 

kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser, og at alle 

udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne. 

 

Takstniveau 1: kr. 298 pr. dag (P/L 2021)   

Behov: 

 Borgeren er stabiliseret i forhold til kormobide lidelser 

 Borgeren har grundlæggende sociale kompetencer 

 Borgeren har et stabilt funktionsniveau i kompenserende 

rammer 

 Borgeren kan selvstændigt vedligeholde/opretholde netværk 

 Borgeren kan selvstændigt deltage i planlagte ture ud af huset 

 

Indsats: 

 Påmindelser/prompts som gør, at borgeren kan selvstændigt i 

gruppeaktiviteter med andre borgere.  

 Ugentlige trivselssamtaler hvor den kompenserende ramme 

sikres og tilpasses ved behov. indgå 

 Kan selvstændigt være deltagende ved fællesspisning i 

kantinen. 

 Løbende dokumentation 

 Forberedelse 

 Koordinering 

 

 

Takstniveau 2: kr. 420 pr. dag (P/L 2021) 

Behov: 

 Borgeren har i nogen grad brug for støtte til almindelige daglige 

funktioner (ADL). 

 Borgeren formår ikke kontinuerligt at drage egenomsorg og skal 

have støtte til at opsøge hjælp. 

 Borgeren har brug for lidt støtte til personligheds- og 

følelsesmæssig udvikling. 

 Borgeren varetager selvstændigt vedligeholdelse og udvikling af 

fysiske færdigheder. 

 Borgeren kan have udsving i forhold til kormorbide lidelser. 

- Borgeren har begyndende tendens til at isolere sig. 

- Borgeren kan have lettere selvskadende adfærd, 

selvmordstanker. 

- Borgeren kan have andre psykiske vanskeligheder, der ikke 

kræver behandlende indsats. 

 Borgeren har brug for støtte til træning af social adfærd. 

 Borgeren har brug for støtte til at opretholde et stabilt 

funktionsniveau i kompenserende rammer. 

 Borgeren har brug for støtte til at vedligeholde/opretholde til 

personlige netværk. 

 Borgeren har brug for lidt støtte ved deltagelse i ture ud af 

huset. 



 

 

 

 

Indsats: 

 Støtte til igangsætning og afslutning af en aktivitet ifm. 

almindelige daglige funktioner (ADL) 

 Påmindelser/prompts som gør, at borgeren kan indgå 

selvstændigt i gruppeaktiviteter med andre borgere.  

 Ugentlige trivselssamtaler eller anden indsats der understøtter 

borgerens personligheds og følelsesmæssige udvikling, hvor der 

ligeledes er fokus på behov ifm. udsving i borgernes kormorbide 

lidelser. 

 Støtte ved deltagelse i fællesspisning i kantinen. 

 Ledsagelse under fx gåture. 

 Løbende dokumentation 

 Forberedelse  

 Koordinering 

 

Takstniveau 3: kr. 483 pr. dag (P/L 2021)   

Behov 

 Borgeren har vanskeligheder med flertallet af almindelige 

daglige funktioner (ADL). 

 Borgeren formår ikke at drage egenomsorg og undlader at 

opsøge hjælp. 

 Borgeren som på trods af stort støttebehov har svært ved at 

modtage hjælp, som kræver en ekstraordinær indsats. 

 Borgeren har brug for massiv støtte til personligheds- og 

følelsesmæssig udvikling. 

 Borgeren udsving i forhold til kormorbide lidelser. 

- Borgeren har tendens til at isolere sig. 

- Borgeren kan have misbrugsrelateret adfærd. 

- Borgeren kan have selvskadende adfærd, selvmordstanker og 

evt. forsøg på selvmord. 

- Borgeren kan have andre psykiske vanskeligheder, der kræver 

behandlende indsats. 

 Borgeren har brug for massiv støtte til træning af social adfærd. 

 Borgeren har brug for massiv støtte til at opretholde et stabilt 

funktionsniveau i kompenserende rammer. 

 Borgeren har massive brug for støtte til at vedligeholde/ 

opretholde til personlige netværk. 

 Borgeren har brug for massiv støtte ved deltagelse i ture ud af 

huset. 

 

Indsats 

 Omfattende støtte til igangsætning og afslutning af en aktivitet 

ifm. almindelige daglige funktioner (ADL) 

 Borgeren har behov for støtte og hjælp til at få koordineret 

hverdagen via påmindelser/prompts, så borgeren er i stand til 

at indgå i gruppeaktiviteter med andre borgere. 



 

 

 

 Borgeren har behov for betydelig pædagogisk støtte i forhold til 

mestring af eget liv. 

 Ugentlige trivselssamtaler eller anden indsats der understøtter 

borgerens personligheds og følelsesmæssige udvikling, hvor der 

ligeledes er fokus på behov ifm. udsving i borgernes kormorbide 

lidelser. 

 Støtte/påmindelse/fysisk guidning til brug af kuglevest, dyne 

eller andre sansemæssige hjælpemidler. 

 Ledsagelse under fx gåture. 

 Personalet påtager sig en koordinerende funktion i forhold til 

samarbejdet med det professionelle netværk, bl.a. psykiatri, 

misbrugscenter m.fl. 

 Massiv støtte ved deltagelse i fælles spisning i kantinen. 

 Borgeren har behov for at personalet følger op på aktiviteten 

med prompts i det omfang det er nødvendigt. 

 Løbende dokumentation 

 Forberedelse 

 Koordinering 

 

7. Medarbejdere      

 

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af henholdsvis 

pædagoger, værkstedsassistenter, dagligleder og en afdelingsleder.    

 

Alle medarbejdere er ajourført med relevant lovgivning på området. 

 

8. Muligheder for 

tilkøb 

Der er mulighed for køb af en række kortere kursusforløb blandt andet 

et selvforståelseskursus, ”ud af isolationen”, uddannelses- / 

jobafklaringsforløb. Kurserne varierer i omfang. 

 

 


