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1. Lovgrundlag 

 

Lov om social service § 107 – Midlertidigt ophold. 

Lov om Social service § 108 – Længerevarende ophold. 

 

Godkendt af Socialtilsyn Midt. 

2. Mål- og 

aldersgruppe 

 

Søren Møllers Gade er et midlertidigt botilbud til voksne med 

autismespektrumforstyrrelse. Borgerne kan desuden have andre 

udfordringer og/eller tillægsdiagnoser. 

 

 Fælles for målgruppen er, at beboerne har en vis grad af 

selvstændighed inden for flere områder af livet, men samtidig 

har et behov for tæt støtte og vejledning. 

 Beboerne kan have komorbiditet i form af fx ADHD, OCD, 

spiseforstyrrelse og angst i forskellige grader.  

 En del af målgruppen er unge, der netop er flyttet hjemmefra. 

 Beboerne kan have forskellige rusmiddelproblematikker og 

afhængighed fx ift. mad, alkohol, hash og medicin. Beboerne 

kan også have udfordringer ift. ludomani. 

 

 

Formålet med indskrivning på Søren Møllers Gade er at udvikle og 

afklare borgerens ressourcer og færdigheder i forhold til på sigt at 

kunne klare sig med mindre indgribende støtte eller mindst mulig 

støtte i egen bolig. For nogle vil dette også gælde på arbejdsmarkedet 

eller i uddannelsessystemet. 

 

Aldersgruppen ca. 18-65 år. Der tilstræbes en afgrænsning op til 45 år. 

  

3. Antal pladser, 

fysiske forhold og 

servicepakker 

 

12 pladser 

 

Søren Møllers Gade er beliggende i Randers centrum tæt på indkøb og 

uddannelse, samt offentlig transport. Derudover er der kort afstand til 

byens bibliotek, samt grønne områder. 
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Fysiske forhold: 

Borgerne bor i et- eller to rumsboliger i en fælles opgang. Alle med 

eget køkken og bad. På hver etage er der et fællesrum, som kan 

benyttes af alle beboere. Der er bla. TV stue og spillerum.  

Der er i stueetagen fælles køkken, hvor de fælles måltider også 

indtages. Ligeledes er der fælles vaskerum, som kan benyttes af alle.  

 

Servicepakker:  

Der er obligatorisk indbetaling til TV-pakke til fællesareal, rengøring af 

fællesareal samt tøjvask. Det er dog valgfrit, om man ønsker at gøre 

brug af beboerforsikringen samt af kostpakkerne.  

Vi anbefaler, at man ved indflytning benytter sig af kostpakke, som led 

i at være en del af fællesskabet i form af fællesspisning. 

 

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.” 

 

Borgerne på Søren Møllers Gade modtager individuel støtte med det 

formål at opnå større selvstændighed og mod til at klare hverdagens 

og livets opgaver. 

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i: 

 Kommunens bestilling. 

 Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger. 

 Borgerens motivation. 

 Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område. 

Der ydes typisk støtte til:  

 Strukturering af indkøb, madlavning og rengøring.  

 Følgeskab til aktiviteter fx læge og tandlæge, jobcenter efter 

aftale.  

 Kontakt til instanser af relevans for borgeren.   

 Håndtering af medicin.  

 Håndtering af egen økonomi.  

 Læsning af post og handling på henvendelser fra det offentlige.  

 Understøttelse af beskæftigelse og uddannelse.  

 At udvikle og vedligeholde sociale kontakter i og uden for Søren 

Møllers Gade. 

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 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 

 

På Søren Møllers Gade er der mulighed for indskrivning på fire 

forskellige takstniveauer afhængigt af behovet for støtte.   

 

For alle takstniveauer 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. 

 

Alle borgere i Søren Møllers Gade tilbydes ugesamtale og målsamtale, 

samt tilbud om deltagelse i fællesaktiviteter i tilbuddet.  

Tilbuddet tilrettelægger indsatserne i tilbuddet ved brug af 

velfærdsteknologi (Shareplan og Inmente).   

 

Takstniveau 1: kr. 1.698 (P/L 2022)  

 Borger har fastlagt støtte og tager imod støtten fx ugesamtale 

eller bostøtte 3-5 gange ugentligt. Derudover formår borger at 

efterspørge støtte og samarbejde om at udsætte dette til muligt 

tidspunkt eller til planlagt støtte. De kan desuden modtage fx 

påmindelser til vækning dagligt. 

 Borger har behov for minimal støtte til udførelse af aktivitet: 

strukturering af tidspunkt, igangsætning, prompts, afslutning af 

aktivitet. Borgeren kan i de fleste tilfælde selv udføre aktiviteten 

selvstændigt uden medarbejder til stede. 

 Borger kan indgå i planlagte fælles-aktiviteter i 

gruppesammenhænge med minimal støtte. 



 

 

 

 Borger kan med mindre støtte i udpræget grad selvstændigt 

anvende færdigheder og strategier til at mestre udfordringer i 

livet, fx ift. isolation, autisme og komorbiditet.  

 Borger har færdigheder og kan anvende disse i en grad, der 

muliggør socialt samvær - herunder forberedelse og evaluering 

heraf – eller med minimal støtte hertil. 

 Borger modtager minimal støtte til at muliggøre uddannelse og 

beskæftigelse - herunder støtte til koordinering med og kontakt 

til relevante samarbejdspartnere. 

 Borger er selvtransporterende til sociale aktiviteter og 

sundhedsfaglige aftaler uden for botilbuddet. 

 Borger formår at indgå aktivt og konstruktivt i samarbejdet med 

botilbuddet og handlekommune om dennes udvikling og 

indsatsen på botilbuddet. Både på statusmøder og i hverdagen.    
 

Takstniveau 2: kr. 2.099 (P/L 2022)  

Dele af støtten kan leveres som 1-1 støtte til udførelse af aktiviteter, 

idet borgerne kan være udfordret på at modtage støtte i 

gruppesammenhænge. Borgeren kan med støtte deltage i 

gruppesammenhænge i et vist omfang. 

 

 Borger kan modtage støtte op til en-to gange dagligt på 

fastlagte tidspunkter. Derudover formår borger at efterspørge 

støtte og samarbejde om at udsætte dette til muligt tidspunkt 

eller til planlagt støtte. 

 Borger har behov for støtte til primært planlægning og 

strukturering af aktivitet og ved enkelte aktiviteter på en uge: 

igangsætning og afslutning. 

o I få tilfælde vil medarbejder være tilstede under 

udførelsen med prompts og motiverende tilgang, men 

borger deltager aktivt i udførelsen. 

o Borger kan i de fleste tilfælde selv udføre aktiviteten 

selvstændigt uden medarbejder til stede. 

 Store dele af støtten leveres som 1-1 støtte, idet borger kan 

være udfordret på at modtage støtte i gruppesammenhænge. 

Borger kan med støtte deltage i gruppesammenhænge. 

 Borger kan have behov for ugentlig støtte til at udvikle og 

anvende færdigheder og strategier til at mestre udfordringer i 

livet, fx ift. sin diagnose og isolation. Borger efterspørger støtte 

til dette ved behov. 

 Borger kan på ugentlig basis have behov for og efterspørge 

støtte til at udvikle færdigheder og til at anvende disse i sociale 

sammenhænge - herunder forberedelse, evaluering og 

perspektivering heraf. 

 Borger modtager støtte til at muliggøre uddannelse og 

beskæftigelse - herunder koordinering med og kontakt til 

relevante samarbejdspartnere. Borger deltager aktiv i store dele 

af dette. 

 Borger er selvtransportende til sociale aktiviteter og 



 

 

 

sundhedsfaglige aftaler uden for tilbuddet. 

 Borger formår at indgå aktivt i samarbejdet med botilbuddet og 

handlekommune om dennes udvikling og indsatsen på 

botilbuddet, men med tæt støtte og planlægning fra 

medarbejderne. Både på statusmøder og i hverdagen.   

 

Takstniveau 3: kr. 2.500 (P/L 2022) 

Støtten leveres hovedsagelig som 1-1 støtte til udførsel af aktiviteter, 

idet borgerne er særligt udfordret af at modtage støtte i 

gruppesammenhænge.  

 

 Borger har behov for støtte op til fire gange dagligt på fastlagte 

tidspunkter. Derudover formår borger i mindre grad at 

efterspørge støtte og har udfordringer med at udsætte dette til 

muligt tidspunkt eller til planlagt støtte. 

 Borger har behov for støtte til planlægning og strukturering. 

Flere gange ugentligt har borger behov for støtte til 

igangsætning, udførelse og afslutning af aktivitet.  

o Derudover behov for flere gange ugentligt at medarbejder 

er tilstede under udførelsen med prompts og 

motiverende tilgang og i få tilfælde deltagende i dele af 

aktiviteten sammen med borgeren.  

 Støtten leveres hovedsagelig som 1-1 støtte til udførsel af 

aktiviteter, idet borger er særligt udfordret af at modtage støtte 

i gruppesammenhænge. Borger kan med tæt støtte deltage i 

gruppesammenhænge. 

 Borger formår i mindre grad at anvende hensigtsmæssige 

færdigheder og strategier til at mestre udfordringer i livet, fx ift. 

isolation, autisme og komorbiditet. Borger har derfor behov for 

støtte til dette på daglig basis. 

 Borger kan på daglig basis eller sjældnere efterspørge støtte til 

udvikling af sociale færdigheder og til at anvende disse i sociale 

sammenhænge: det kan bestå af støtte til forberedelse heraf, at 

føre og navigere i en samtale samt evaluere og perspektivere 

oplevelser.   

 Borger modtager tæt støtte til at muliggøre uddannelse og 

beskæftigelse - herunder koordinering med og kontakt til 

relevante samarbejdspartnere. Borger deltager i få delelementer 

heraf.   

 Borger kan have behov for ledsagelse til sociale aktiviteter og 

sundhedsfaglige aftaler uden for botilbuddet 1-2 gang om ugen.  

o Ledsagelse til beskæftigelsestilbud vil ske efter aftale med 

handlekommune og jobcenter. 

 Borger formår i mindre grad at indgå aktivt og konstruktivt i 

samarbejde med botilbuddet og handlekommune om dennes 

udvikling og indsatsen på botilbuddet. Både på statusmøder og i 

hverdagen. Samarbejdet og indsatsen justeres herefter: fx 

formår borger at deltage i få elementer i udarbejdelsen af 

delmål.    



 

 

 

 

Takstniveau 4: kr. 2.920 (P/L 2022) 

Støtten leveres som 1-1 støtte til udførelse af aktiviteter, idet borgerne 

ikke kan modtage støtte i gruppesammenhænge.  

 

 Borger har behov for støtte flere gange dagligt på fastlagte og 

ikke fastlagte tidspunkter. Borger formår i lav grad at 

efterspørge støtte og har store udfordringer med at udsætte 

dette til muligt tidspunkt. Borger vil dog skulle kunne afvente 

støtte i en mindre periode. 

 Borger har i høj grad og på daglig basis behov for støtte til 

planlægning, strukturering, igangsætning, udførelse og 

afslutning af aktivitet.    

o Medarbejder planlægger aktiviteter i mere konkrete 

detaljer med eller uden borgeren.  

o Medarbejder udfører store dele af aktiviteten, guider og 

motiverer borger mhp. selvstændiggørelse og deltagelse 

og er tilstede under udførelsen.   

o Borger udfører få delelementer og aktiviteter 

selvstændigt. 

 Støtten leveres som 1-1 støtte til udførelse af aktiviteter, idet 

borger ikke kan modtage støtte i gruppesammenhænge. 

o Ved behov får borger 1-1 støtte til planlagte 

fællesaktiviteter. 

 Borger formår ikke at anvende hensigtsmæssige færdigheder og 

strategier til at mestre udfordringer i livet, fx ift. isolation, 

autisme og komorbiditet. Borger har derfor behov for fastlagt 

støtte til dette på daglig basis. 

 Borger har behov for daglig fastlagt støtte til udvikling af sociale 

færdigheder og til at anvende disse i sociale sammenhænge: 

det kan bestå af støtte til forberedelse heraf, at føre og navigere 

i samtaler samt evaluere og perspektivere oplevelser.   

 Borger modtager massiv støtte til at muliggøre uddannelse og 

beskæftigelse - herunder koordinering med og kontakt til 

relevante samarbejdspartnere: medarbejderne varetager oftest 

al kontakt og koordinering med relevante samarbejdspartnere. 

o Borger har behov for ledsagelse til sociale aktiviteter og 

sundhedsfaglige aftaler.  

 Borger har behov for støtte til fritidsaktiviteter: borgeren støttes 

i at undersøge, planlægge, strukturere og sikre udførelsen af 

fritidsaktiviteter. 

 Borgeren formår i lav grad at indgå aktivt og konstruktivt i 

samarbejde med botilbuddet og handlekommune om dennes 

udvikling og indsatsen på botilbuddet. Både på statusmøder og i 

hverdagen. Samarbejdet og indsatsen justeres herefter. Fx 

deltager borger minimalt eller ikke i månedlige 

udviklingssamtaler om delmål eller handleplan.  

 

Såfremt der ikke er dagtilbud/beskæftigelse/uddannelse, kan der 



 

 

 

komme tillæg til taksten, idet taksten på dette tilbud er under 

forudsætning af aktivitet i dagtimerne. 

 

7. Medarbejdere      

 

Medarbejdergruppen består af pædagoger og ergoterapeuter samt et 

ledelsesteam. 

 

8. Nattevagt  

 

Der er sovende nattemedarbejder i tilbuddet.  

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. 

 

 


