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1. Lovgrundlag 

 

Lov om social service § 107 – Midlertidigt ophold. 

Lov om Social service § 108 – Længerevarende ophold. 

 

Godkendt af Socialtilsyn Nord. 

2. Mål- og 

aldersgruppe 

 

Botilbuddet Skovvejen er et botilbud til voksne med autisme som er 

normalt- og velbegavede og kan have komorbiditet. 

 

 Fælles for målgruppen er, at de i høj grad er udfordret af 

komorbiditet i form af psykiatriske diagnoser, 

misbrugsproblematikker og/ eller problemskabende adfærd.  

 En del af borgerne har en dom til psykiatrisk behandling eller er 

i risiko for at få en dom til behandling eller anbringelse.  

 Tilbuddet er ikke godkendt til dom til anbringelse. 

 Borgerne har vanskeligt med at indgå i sociale relationer, 

sociale sammenhænge uden udadreagerende adfærd – både 

rettet mod fysiske genstande og verbale krænkelser, trusler 

eller chikane mod personer. 

 Der tilbydes primært 1:1 bostøtte i egen lejlighed, således der i 

de fysiske rammer tages hensyn til deres individuelle behov, 

forudsætninger og adfærd, der kan være relateret til en dom. 

 

Formålet med indskrivningen er, at borgerne udvikler hensigtsmæssige 

strategier til at håndtere de situationer og sociale sammenhænge de 

møder i deres dagligdag. Herunder minimering af problemskabende 

adfærd, så de på længere sigt kan modtage et mindre indgribende 

tilbud. 

  

Aldersgruppen fra 18 år 

3. Antal pladser, 

fysiske forhold og 

servicepakker 

 

8 døgnpladser  

 

2 AT-Home boliger og 5 boliger i hovedbygningen, samt 1 pavillon som 

er tilsvarende de to AT Home boliger. 

 

Botilbuddet Skovvejen er beliggende i et roligt område i udkanten af 

Thorning by. Der er adgang til naturskønne områder, offentlig 
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transport, indkøb og bibliotek.  

 

Lejlighederne er mindre køkken, samt eget bad/toilet. Alle lejligheder 

har egen indgang både udefra, samt fra det fællesgangareal i 

hovedbygningen.  

AT-Home boligerne og pavillonen har ligeledes to indgange, der begge 

er med adgang direkte til udendørsarealerne. 

 

Faciliteter: 

På Botilbuddet Skovvejen kan borgerne selvstændigt benytte den 

fælles opholdsstue og det fælles træningskøkken inde i 

hovedbygningen. Derudover er det muligt at benytte følgende 

faciliteter efter aftale med personalet; vaskefaciliteter. 

Nogle af faciliteterne er placeret i en tilhørende kælder med indgang 

fra udendørsarealerne. 

Der er desuden adgang til et beskæftigelsesrum, i samarbejde med 

beskæftigelsesmedarbejderen. 

 

Husdyr: 

Borgerne har mulighed for at anskaffe sig ét husdyr. Inden anskaffelse 

af husdyr vil der blive foretaget en individuel vurdering af borgerens 

kompetencer i forhold til selvstændig varetagelse og pasning. 

I de tilfælde hvor borgere kan holde husdyr vil der inden anskaffelse 

blive indgået en husdyrskontakt med personalet. 

Husdyret skal opholde sig i borgerens egen lejlighed på Botilbuddet 

Skovvejen, hvor borgeren selv har ansvaret for sit dyr. 

 

Servicepakker 
Der tilbydes følgende servicepakker: vaskefaciliteter. 
 

 

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 Botilbuddet Skovvejen foregår størstedelen af den pædagogiske 

indsats som 1:1 støtte til planlagte aktiviteter. Botilbuddet fungerer 

dermed ikke som et egentligt bofællesskab med daglige 

fællesaktiviteter. Der vil være mulighed for at deltage i planlagte 

fællesaktiviteter og opholde sig i fællesarealerne. 

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i: 
 Kommunens bestilling. 
 Borgerens forudsætninger og aktuelle færdigheder. 
 Borgerens ressourcer og motivation.  
 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 
 Samarbejde med Retspsykiatrien. 
 Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere bl.a. 



 

 

 

psykiatrien, misbrugscenter, kriminalforsorgen, egen læge mfl. 
 Der samarbejdes desuden tæt med jobcenteret i forhold til 

beskæftigelse og uddannelse. 
 

 

Der ydes typisk støtte til: 

 Tilrettelæggelse af dagsprogram ud fra aftalte indsatsmål i den 

kommunale bestilling. 

 At deltage i meningsgivende aktiviteter i dagligdagen. 

 At udvikle kommunikative strategier i relation til andre, både på 

botilbuddet og ude i samfundet. 

 At borgerne understøttes i deres udvikling og selvstændighed til 

at indgå i sociale relationer 

 At undgå kriminalitets recidiv. 

 At borgerne støttes i at indgå i samarbejde med offentlige 

instanser, såsom psykiatrien, kriminalforsorgen, jobcenter m.m. 

 Udvikling af ADL færdigheder. 

 At understøtte borgernes sundhed og trivsel. 

 

5. Faglig tilgang og 

metode 

Faglige tilgange 

Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange:  

 

 Ressourceorienteret tilgang 

 Anerkendende 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 borgerens 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. 

 

For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og 

metoder henvises til Tilbudsportalen.  

 

 



 

 

 

6. Takststruktur 

 

For alle takstniveauerne for Botilbuddet Skovvejen er gældende, at 

indsatsen leveres i forhold til kriterierne i: 

- Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 

- Det sociale tilsyn, samt 

- at Specialområde Autismes takster er udformet på baggrund af den 

takststruktur, der er aftalt i rammeregi mellem Region Midtjylland og 

de 19 kommuner i regionen. 

 

Det betyder, at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af 

kommunale midler via takstbetaling for borgerens ydelser, og at alle 

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

 

Takstniveau 1: kr. 4.159 (P/L 2021)  

 

Behov 

 Borgeren har behov for minimal støtte til selvstændig 

varetagelse af medicinhåndtering. 

 Borgere er afklaret ift. fremtidig beskæftigelse. 

 Borgeren har behov for støtte til at indgå i sociale 

sammenhænge i botilbuddet. 

 Borgeren har behov for daglig støtte, til planlægning af 

hverdagens aktiviteter, herunder kost, praktiske opgaver og 

beskæftigelse. 

 Borgeren har behov for personalestøtte til igangsætning af 

aktiviteter, men kan selv udføre disse efterfølgende. 

 Borgeren er stabiliseret i forhold til kormorbide lidelser 

 Borgeren har ingen problemskabende adfærd 

 Borgeren har ikke en dom til behandling.  

 Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning – 

borgeren benytter sig som hovedregel ikke af nattevagten 

 

Borgerrelateret indsats 

 Borgeren kan modtage støtte til igangsætning af aktiviteter. 

 Borgeren modtager støtte og guidning i sociale sammenhænge i 

botilbuddet. 

 Borgeren modtager støtte og hjælp til koordinering og 

planlægning af hverdagen. 

 Borgeren kan modtage støtte til planlægning og strukturering af 

madlavning og indkøb, hvorefter borgeren selv kan udfører 

handlingen.  

 Borgeren kan selvstændigt indgå i praktik/beskæftigelse dagligt. 

 Borgerens støttebehov afklares i forhold til udflytning til mindre 

indgribende rammer. 

 Løbende dokumentation 

 Forberedelse 

 Koordinering 

 

 

Takstniveau 2: kr. 4.667 (P/L 2021) 



 

 

 

Behov 

 Borgeren har brug for støtte til at udføre og opretholde sine 

daglige gøremål, herunder beskæftigelse. 

 Borgeren kan være under afklaring ift. beskæftigelse 

 Borgeren er ikke selvstændig på kerneområder som medicin, 

kontakt til omverdenen samt håndtering af følelsesmæssige 

udsving. 

 Borgeren kan ikke selvstændig varetage planlægning af indkøb 

og tilberedning af daglig kost. 

 Borgeren er stabiliseret i forhold til kormorbide lidelser 

 Borgeren har brug for omfattende støtte, men hvor den 

voldsomme, intimiderende, krænkende, selvskadende og 

truende adfærd ikke sker regelmæssigt. 

 Borgeren kan have en dom til behandling 

 Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning – 

borgeren benytter sig som hovedregel ikke af nattevagten. 

 

Borgerrelateret Indsats 

 Borgeren støttes i igangsætning og udførelse af daglige 

gøremål, herunder støtte til indkøb og tilberedning af kost. 

 Borgeren har brug for motiverende samtaler med personalet, 

både med henblik på almindelig daglig levevis og beskæftigelse. 

 Borgeren støttes i adfærds- og følelsesmæssig regulering. 

 Borgeren støttes i indsatser ifbm. koordinationsplanen. 

 Borgeren kan have en koordinationsplan, hvor en kontinuerlig 

tværsektoriel indsats er aktuel. 

 Løbende dokumentation 

 Forberedelse 

 Koordinering 

 

Takstniveau 3: kr. 5.174 (P/L 2021)  

Behov 

 Borgeren har brug for støtte til at udføre og opretholde sine 

daglige gøremål. 

 Borgeren er ikke selvstændig på kerneområder som medicin, 

kontakt til omverden og beskæftigelse, samt håndtering af 

følelsesmæssige udsving. 

 Borgeren kan ikke selvstændig varetage planlægning af indkøb 

og tilberedning af daglig kost. 

 Borgeren har vanskeligheder med at drage egenomsorg og 

undlader at opsøge hjælp. 

 Borgeren kan have vanskeligt ved at mestre socialt samvær. 

 Borgeren kan have lettere misbrugsrelateret adfærd. 

 Borgeren har brug for omfattende støtte, hvor den voldsomme, 

intimiderende, krænkende, selvskadende og truende adfærd 

sker jævnligt. 

 Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning, 

idet de gør brug af støtten om natten. 

 



 

 

 

Borgerrelateret indsats 

 Borgeren har behov for kompenserende støtte i hverdagen til 

koordinering, opretholdelse og udførelse af daglige gøremål 

 Borgeren støttes til igangsætning af rutinemæssige opgaver. 

 Borgeren har behov for betydelig pædagogisk støtte i forhold til 

mestring af eget liv. 

 Borgeren har brug for motiverende samtaler med personalet, 

både med henblik på almindelig daglig levevis og beskæftigelse. 

 Borgeren støttes i adfærds- og følelsesmæssig regulering. 

 Borgeren støttes i indsatser ifbm. koordinationsplanen. 

 Borgeren har en koordinationsplan, hvor en kontinuerlig 

tværsektoriel indsats er aktuel. 

 Borgeren har behov for, at der er en vågen nattevagt ved 

akutopstående situationer, hvor borgeren selvstændigt kan 

kontakte nattevagten. 

 Løbende dokumentation 

 Forberedelse 

 Koordinering 

 

7. Medarbejdere      

 

Medarbejdergruppen består af Pædagoger, Ergoterapeuter, 

Sygeplejersker, Socialrådgivere, Social og Sundhedsassistenter, 

Omsorgshjælpere, Sundhedsfaglig- og Beskæftigelsesmedarbejder, 

samt en daglig leder og en afdelingsleder. 

8. Nattevagt  

 

Der er 2 vågne nattevagter. 

9. Muligheder for 

tilkøb 

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. 

 


