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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 autisme 

og normal til høj begavelse.  

 

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

selvstændighed inden for flere områder af livet, men samtidigt 

har et behov for tæt støtte og vejledning. 

 Beboerne har eventuelle tillægsdiagnoser som fx ADHD og 

angst i lav til moderat grad. 

 En del af målgruppen er unge, der har første selvstændige bolig 

udenfor forældrehjemmet.  

 

 

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 mindst mulig støtte i egen bolig samt indgå på 

arbejdsmarkedet eller benytte uddannelsessystemet. 

 

Aldersgruppen er ca. 18-65år.  

 

3. Antal pladser, 

fysiske forhold og 

servicepakker 

 

12 døgnpladser 

 

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. 

 

Fysiske forhold: 

Borgerne bor i et eller to rumsboliger i en opgang. Alle med køkken og 

bad. Nederst i opgangen ligger fælleskøkken med spiseplads. Ligesom 
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der er vaskeri og personalefaciliteter. Endvidere er der på hver af de 

tre etager et fælles lokale – spillerum, mødelokale og tv-stue.  

 

Servicepakker:  

Det er obligatorisk at betale 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. 

 

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 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 som læge og tandlæge, jobcenter  

 Guidning til at udvikle og vedligeholde sociale kontakter i og 

udenfor Søren Møllers Gade  

 Kontakt til instanser af relevans for borgeren   

 Håndtering af medicin  

 Håndtering af egen økonomi  

 Læsning af post og handling på henvendelser fra det offentlige  

 At indgå i beskæftigelse og uddannelse  

 Udvikling af selvforståelse/diagnoseforståelse 

 

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. 

 

Velfærdsteknologi 

Vi benytter velfærdsteknologiske metoder og redskaber inden for flere 

områder fx søvn og døgnrytme, struktur og hverdagsplanlægning og 

eksponering. 

 

 

6. Takststruktur 

 

På Botilbuddet Søren Møllers Gade er der mulighed for indskrivning på 

fire takstniveauer, afhængigt af støttebehov. 

   

Takstniveau 1: kr. 1.665 (P/L 2021) 

Takstniveau 2: kr. 2.058 (P/L 2021) 

Takstniveau 3: kr. 2.451 (P/L 2021) 

Takstniveau 4: kr. 2.864 (P/L 2021) 

 

Såfremt borger ikke er i 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, ergoterapeuter, 

pædagogisk assistent samt et ledelsesteam.  

 

8. Nattevagt  

 

Der er sovende nattevagt som dækker alle Specialområde Autismes 

afdelinger i Randers. 

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. 

 

 


