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1. Lovgrundlag 
 

Lov om social service § 83-87 
 
Bostøtte 
 
Godkendt af Socialtilsyn Midt. 

2. Mål- og 
aldersgruppe 
 

Rugmarken er et tilbud målrettet voksne med autisme samt svær, 

psykisk udviklingshæmning. Fælles for borgerne er et behov for 

intensiv støtte til alle hverdagens gøremål og til udvikling af 

færdigheder.  

 

I Specialområde Autisme udarbejder vi for alle borgere en 

udviklingsprofil. I udviklingsprofilen udreder vi borgerens aktuelle 

funktionsniveau på en skala fra 0-4 inden for en række temaer og 

emner, som i høj grad følger voksenudredningsmetoden. 

 

 
 
Typisk vil borgerne på Rugmarken opleve ”svære” begrænsninger 

inden for de fleste emner. Der kan endvidere være områder, hvor 

borgeren oplever ”totale” begrænsninger, og derfor har behov for høj 

grad af specialiseret, individuel støtte og kompensation.  



 
 

 

 

3. Antal pladser, 
fysiske forhold og 
servicepakker 
 

6 døgnpladser, der består af to-værelseslejligheder.   
 
Der tilbydes følgende servicepakker på Rugmarken: Kost, rengøring, 
vask samt beboerforsikring. 
 

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.” 
 

På Rugmarken er der fokus på at skabe struktur, forudsigelighed og 

tryghed i borgerens hverdag. Centralt i Rugmarkens tilgang er målet 

om, at borgeren opnår øget selvstændighed på trods af fortsat markant 

behov for støtte. Medarbejderne anerkender selv de meget små 

udviklingsskridt hos den enkelte, ligesom der er fokus på reducering af 

stress og respektfuld konflikthåndtering. På Rugmarken foregår en stor 

del af det pædagogiske arbejde som 1:1 støtte i borgernes lejligheder. 

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker er forskellige og at 

indsatsen derfor skal tilrettelægges individuelt med afsæt i det enkelte 

menneskes forudsætninger, ressourcer og motivation. Den individuelle 

indsats bliver tilrettelagt i et samarbejde mellem borger, 

myndighedskommunen og medarbejderne på Rugmarken. Vi har 

kontinuerligt og systematisk fokus på effekten af indsatsen.   

I Specialområde Autisme arbejder vi ud fra et målhierarki, som sikrer 

en tydelig sammenhæng mellem kommunens § 141-handleplan og de 

delmål, vi samarbejder med borgeren om i hverdagen.  

I arbejdet med at opstille relevante og meningsfulde delmål tager vi 

udgangspunkt i indsatsformålet (fra §141-handleplanen) samt de 

aftalte indsatsmål for den kommende periode. Derudover medtænker 

vi altid viden om borgerens forudsætninger, motivation, ressourcer og 

aktuelle funktionsniveau. Vi arbejder aktivt med at fremme og 

understøtte borgerens eget perspektiv, og opstiller – i videst mulige 

omfang - delmål i samarbejde med borgeren. Vi evaluerer systematisk 

opnåelsen af de forskellige delmål via en målopnåelsesskala, der går 

fra 0-100. I de fleste tilfælde sker evalueringen dagligt eller ugentligt i 



 
 

 

et samarbejde med borgeren. 

5. Faglig tilgang og 
metode 

I Specialområde Autisme bygger vores faglige tilgang og metoder på 

vores uddannelse: Autismepiloten (læs mere her). Alle medarbejdere 

gennemfører Autismepiloten, og opnår dermed en specialiseret viden 

indenfor autisme.     

 

På Rugmarken tager vi udgangspunkt i et ressourceorienteret og fagligt 

nysgerrigt samarbejde med borgerne. Vi arbejder ud fra en 

pædagogisk procesmodel, som sikrer, at indsatsen altid bliver 

tilrettelagt individuelt med afsæt i det enkelte menneskes 

forudsætninger, ressourcer og motivation. Vi har dermed ingen faste 

metoder, men en række metoder og redskaber, som vi benytter, når 

det er meningsfuldt i det konkrete samarbejde. En stor del af 

metoderne på Rugmarken udspringer af den strukturerede pædagogik. 

 

 

 
6. Takststruktur 
 

På Rugmarken er der mulighed for indskrivning på tre forskellige 

takstniveauer afhængigt af behovet for støtte.  

 

I Specialområde Autisme foretager vi en grundig udredning af borgeren 

via: 

 En udviklingsprofil, hvori vi beskriver og sætter en score på 

borgerens aktuelt observerede funktionsniveau ud fra en række 

temaer og emner. Udviklingsprofilen bliver udarbejdet af 

borgerens team og – i videst mulige omfang – i et samarbejdet 

med borgeren.  

 I nogle tilfælde udarbejder vi desuden en 

forudsætningsanalyse, hvori vi beskriver borgerens 

grundlæggende forudsætninger vha. informationer fra tidligere 

udredninger, tests, pædagogiske observationer, livshistorie mv. 

Forudsætningsanalysen bliver udarbejdet af en af 

Specialområde Autismes psykologer.  

 

Denne specialiserede udredning giver os en velunderbygget indikation 

af borgerens behov for støtte, og danner dermed grundlag for at 



 
 

 

samarbejde om fastlæggelse taksten. Forud for statusmødet modtager 

myndighedskommunen følgende vidensgrundlag ift. at drøfte fremtidig 

indsats og takst: 

 En opdateret udviklingsprofil. 

 En status på opnåelsen af de aftalte mål og delmål. 

 

Nedenfor følger de takstniveauer, der anvendes på Rugmarken:  

 

Takstniveau 2: kr. 2.792 (P/L 2020) 

Takstniveau 3: kr. 3.206 (P/L 2020) 

 

Taksterne er eksklusiv dagtilbud. Indskrivning på Rugmarken 

forudsætter, at der tilkøbes et aktivitets- og samværstilbud alle ugens 

dage. Det er muligt at tilkøbe et internt aktivitets- og samværstilbud 

på Rugmarken (jf. anden ydelsesbeskrivelse) eller via anden, ekstern 

aktør.  

7. Medarbejdere      
 

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af henholdsvis 

pædagoger, ergoterapeut, omsorgsmedhjælper, daglig leder og 

afdelingsledelse 

8. Nattevagt  
 

Der er vågen nattevagt på Rugmarken  

9. Muligheder for 
tilkøb 

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed 

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

individuelle indsatser, jf. SL § 141 handleplan.  

 


