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1. Lovgrundlag 
 

Lov om social service § 107 
 
 
Godkendt af Socialtilsyn Midt. 

2. Mål- og 
aldersgruppe 
 

Hobrovej er et midlertidigt botilbud til voksne med autisme og 

eventuelle tillægsdiagnoser som fx ADHD og angst. En del af 

målgruppen er unge, der netop er flyttet hjemmefra. Fælles for 

målgruppen er, at borgerne har en vis grad af selvstændighed inden 

for flere områder af livet, men samtidigt har et behov for tæt støtte og 

vejledning.  

 

I Specialområde Autisme udarbejder vi for alle borgere en 

udviklingsprofil. I udviklingsprofilen udreder vi borgerens aktuelle 

funktionsniveau på en skala fra 0-4 indenfor en række temaer og 

emner, som i høj grad følger voksenudredningsmetoden. 

 

 
 

Typisk vil borgerne på Hobrovej (ved indflytning) opleve ”moderate” 

eller ”svære” begrænsninger indenfor de fleste emner.  

 

Afgrænsning 



 
 

 

Som udgangspunkt er borgere med svær komorbiditet ikke en del af 

målgruppen, det kan fx være borgere med svær selvskade, 

spiseforstyrrelser eller svære psykiatriske problemstillinger.  

 

3. Antal pladser, 
fysiske forhold og 
servicepakker 
 

10 døgnpladser samt en udkørende § 107-plads 
 
Der tilbydes følgende servicepakker på Hobrovej: Kost, TV-pakke til 
fællesareal, tøjvask, 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.” 

 
Hobrovej er et midlertidigt botilbud med fokus på at udvikle og afklare 

borgerens ressourcer og færdigheder i forhold til at bo så selvstændigt 

som muligt. Borgerne modtager individuel støtte med det formål at 

opnå større selvstændighed og mod til at klare hverdagens og livets 

opgaver.  

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 Hobrovej.  

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 Hobrovej tager vi udgangspunkt i et ressourceorienteret og fagligt 

nysgerrigt samarbejde med borgerne. Vi arbejder ud fra en 

pædagogisk procesmodel, som sikrer, at indsatsen bliver tilrettelagt på 

baggrund af viden om den enkelte borger, og dermed understøtter et 

reflekteret valg af metoder og indsats. Vi har derfor 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 udspringer af den strukturerede og den kognitive 

pædagogik.  

 
6. Takststruktur 
 

På Hobrovej 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 af 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 en oversigt over indholdet og målgruppen for de 

forskellige takstniveauer på Hobrovej: 

 

Takstniveau 1: kr. 1.555 (P/L 2019)  

Takstniveau 2: kr. 1.953 (P/L 2019)  

Takstniveau 3: kr. 2.351 (P/L 2019) 

Takstniveau 4: kr. 2.750 (P/L 2019) 

Takstniveau 5: kr. 5.174 (P/L 2019)  

7. Medarbejdere      
 

Medarbejdergruppen består af pædagoger, en daglig leder og en 
afdelingsleder.   
 
 

8. Nattevagt  
 

Der er sovende nattevagt.  

 


