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Aktivitets- og samværstilbud  

Beskyttet beskæftigelse  
 

1. Lovgrundlag 

 

 

Lov om social service § 104 – Aktivitets- og samværstilbud.  
 

2. Mål- og 

aldersgruppe 

 

 

Rugmarkens beskæftigelsestilbud er målrettet borgerne på 

Rugmarken, der alle har en diagnose indenfor autismespektret med 

yderligere komorbiditet i form af svær, psykisk udviklingshæmning 

 

Aldersgruppen er fra 18 år.  

  

3. Antal pladser 

 

8 pladser  

 

 

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.” 

 

 

Centralt for Rugmarkens beskæftigelsestilbud er at give borgerne en 

meningsfuld dagligdag, hvor aktiviteterne og samværet er tilpasset 

målgruppens ressourcer. Den daglige pædagogiske indsats tager 

udgangspunkt i den enkelte borgeres forudsætninger, motivation og 

ressourcer.  

 

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 
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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 Rugmarkens beskæftigelsestilbud er der mulighed for indskrivning 

på tre forskellige takstniveauer. Nedenfor følger de tre takstniveauer: 

 

Takstniveau 1: kr. 402 (P/L 2019)  

Takstniveau 2: kr. 603 (P/L 2019) 

Takstniveau 3: kr. 810 (P/L 2019) 

 

7. Medarbejdere      

 

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af henholdsvis 

pædagoger, ergoterapeut, omsorgsmedhjælpere, daglig leder og 

afdelingsledelse.  

 

Medarbejderne er de samme som i bostøttetilbuddet på Rugmarken  

 

 

 


