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 SOCIAL & HANDICAPDRIFT                                 

 

Ydelsesbeskrivelse  
§104 Aktivitets og samværs tilbud i 

Boligerne ved Grønningen 

Overskrift 

 

Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse 

For borgere med autismespektrumforstyrrelse, 

udviklingshæmning samt demens, behov for permanent pleje 

og/eller behov for skærmning boende i Boligerne ved 

Grønningen. 

Lov om social service § 104 

Leverandør 

 

Gentofte Kommune 

 §104 Aktivitets- og samværstilbud i Boligerne ved Grønningen, Bank-
Mikkelsens Vej 8 A, 2820 Gentofte 
 

Tlf. 3998 7077 

Hjemmeside:  www.groenningen.gentofte.dk  

E-mail:    bank-mikkelsensvej@gentofte.dk  

Administrationen 

Bank-Mikkelsens 12 

2820 Gentofte 

Målgruppe Målgruppen er voksne mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk 

og psykisk funktionsevne, autismespektrumforstyrrelser, svære multiple 

funktionsnedsættelser og nogle med synshandicap. 

Målgruppe 1: 

Borgere der, som følge af svækkelse pga sygdom/alder, permanent har 

behov for pleje, hvor det primære fokus er på hjælp til pleje, ro og pauser. 

Målgruppe 2:  

Borgere der har behov for delvist eller helt at være skærmet for andre 

borgere eller skærmet fra mange stimuli. Borgerne har behov for en 

hverdag med en meget fast struktur og høj grad af forudsigelighed – både 

i fysiske rammer og forhold til personale.  

Borgerne kan være selvskadende og have udadreagerende adfærd  

Antal pladser 9 pladser. Da der er tale om et helhedstilbud modtager borgerne altid 5 
dages tilbud.  

Værdigrundlag Aktivitetstilbuddet/helhedstilbuddet arbejder ud fra en rehabiliterende til-

gang, hvor borgerne opfordres og støttes i at bruge de fysiske og psyki-

ske ressourcer de har. 

http://www.groenningen.gentofte.dk/
mailto:bank-mikkelsensvej@gentofte.dk
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Den rehabiliterende/habiliterende indsats, tager sit udgangspunkt i den 

enkelte borgers fysiske, social og psykiske situation og har bredt set som 

sigte, at genskabe og/eller bevare livsbetingelserne for borgeren.  

Den enkelte borger støttes i at bevare og/eller forbedre og udvikle sine 

psykiske, fysiske og sociale funktioner. En vigtig del af denne støtte, 

består i støtten til at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, 

samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve 

størst mulig indflydelse på eget liv. 

Der er endvidere fokus på borgerens sundhed: At borgeren får en 

sufficient kost og får dækkes sit væskebehov. Deltager i fysiske aktivitet i 

det omfang det er muligt, finder ro og hvile, håndterer sanseindtryk, samt 

vedligeholder basale funktioner gennem aktivitet m.m.  

Faglig målsætning Aktivitetstilbuddet er et specialiseret tilbud med fokus på autisme. 

Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i indgående kendskab til 

den enkelte borgers behov og ønsker, udviklingsniveau, ressourcer og 

vanskeligheder.  

Der lægges vægt på en koordineret indsats med høj tværfaglighed hos 

kompetente medarbejdere, der har viden om de særlige behov, borgere 

med autismespektrumforstyrrelse, synshandicap og multiple funktions-

nedsættelser har.  

Individuel tilrettelagt struktur i borgernes dagligdag er et afgørende om-

drejningspunkt. Den forudsigelige og strukturerede hverdag har bl.a. til 

formål at skabe tryghed og dermed bedre rum og rammer for udvikling af 

personlige og sociale kompetencer og handlemuligheder, samt at medvir-

ke til at minimere selvskadende og/eller udadreagerende adfærd hos de 

af borgerne, hvor dette kan være en reaktionsmåde. 

Aktivitetstilbuddet arbejder med individuelle strukturer og aktiviteter igen-

nem dagsprogrammer, ugeskemaer og manualer.  

Pædagogiske til-

gange og metoder 

De pædagogiske metoder og praksisser tager bl.a. afsæt i viden om au-

tismespektrumforstyrrelser, den neuropædagogiske forståelsesramme 

samt den blindepædagogiske referenceramme i forhold til de borgere, der 

har synshandicap. 

Viden om autismespektrumforstyrrelser er teoretisk- og praksisviden om 

de funktionsnedsættelser, begrænsninger og muligheder som mennesker 

med autismespektrumforstyrrelser har. 

Det neuropædagogiske perspektiv sætter fokus på, hvor borgeren er i sin 

udvikling, kognitivt, socialt, kommunikativt og motorisk. Ud fra disse for-

udsætninger arbejdes der målrettet med at skabe udviklingsmuligheder 

for den enkelte borger.  

Sanseprofiler er et af de neuropædagogiske redskaber. Sanseprofilerne 

har til formål, at kortlægge og afklare en borgers sansebearbejdnings-
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mønster og forstyrrelser, og iværksætte tiltag og fremgangsmåder i det 

pædagogiske miljø, som bidrager til, at borgeren oplever færre sansebe-

arbejdningsforstyrrelser.  

Den blindepædagogiske referenceramme danner grundlag for en fælles 

faglig forståelse, der rummer teorier, midler og metoder i arbejdet med 

synshandicappede borgere. 

Der er et tæt tværfagligt samarbejde mellem socialfagligt og sundheds-

fagligt personale i forhold til arbejdet med den enkelte borgers sundhed 

og pleje.  

Ydelse 

 

Overordnet set gives tilbuddet til borgerne med udgangspunkt i en social-

faglig forståelsesramme. Det betyder blandt andet, at samspillet og relati-

onerne mellem borger og personale er et væsentligt element i grundlaget 

for alle de ydelser, der gives til den enkelte borger.  

På Aktivitetstilbuddet får borgerne støtte og hjælp af socialpædagoger, 

SOSUassistenter m.fl.  

Aktivitetstilbuddet gives inden for rammerne af en individuelt tilrettelagt 

aktivitetsplan og foregår primært i egen bolig, bo-enhed og/eller via solo-

ture i lokalområdet. Der vil være tilpassede mulighed for at indgå i 

fællesaktiviteter og ’træning’ i at indgå i fællesskaber i Aktivitets og 

samværstilbuddet  

Der er enkle aktiviteter i forhold til sansestimulering med henblik på fast-

holdelse af færdigheder/kompetencer. Det foregår i egen bolig/evt. fælles-

rum og med sundhedsfaglige kompetencer tilknyttet.  

De borgerne der,som følge af svækkelse pga. sygdom/alder, har behov 

for permanent pleje, tilbydes tilpassede og få simple former for daglig ak-

tivitet. Der vil være særlig opmærksomhed på plejebehov og evt. behov 

for sygepleje.  

Ydelserne beskrives med udgangspunkt i en helhedsforståelse af 

hverdagens mange forskellige aktiviteter og handlinger. Vurderet 

enkeltvis giver ydelserne ikke et dækkende billede af den komplekse og 

nuancerede virkelighed, som hverdagen er, og som ydelserne leveres i. 

Ydelserne skal altså ses og vurderes samlet, inden for de rammer, som 

en individuelt sammensat ydelsespakke til den enkelte borger udgør. 

Aktivitetstilbuddet tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, 

ønsker og ressourcer. 

For at sikre helhed og forudsigelighed, er aktivitets- og samværstilbuddet 

en integreret del af borgernes hverdag i tilbuddet og er som sådan et 

helhedstilbud. 

Aktiviteterne gennemføres dagligt på baggrund af den enkelte borgers 

aktivitetsplan samt aktuelle fysiske og psykiske ressourcer.  

I Aktivitetstilbuddet er der bl.a. mulighed for: Kreative aktiviteter, natur- og 

kulturoplevelser, kunst, montagearbejde, udendørsaktiviteter, musik med 
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musikpædagog, fysiske aktiviteter, sansestimulation- og oplevelser. 

ADL og kompenserende kommunikation samt udvikling af kompenseren-

de kommunikationsfærdigheder er integreret i aktivitetstilbuddet. 

Graduering af støt-

tebehov 

I Gentofte Kommune gradueres støttebehovet, i forhold til borgere med 

fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer, ud 

fra 4 kategorier: 

 Let støtte  

Borgeren klarer for det meste selvstændigt sit eget hverdagsliv. 

Der er enkelte områder som klares med vejledning og/eller træ-

ning og undervisning.  

 Moderat støtte 

Borgeren klarer sit eget hverdagsliv i perioder, men har behov for 

nogen støtte i forhold til flere områder. 

 Omfattende støtte 

Borgeren kan ikke overskue områder i sit hverdagsliv og har be-

hov for omfattende støtte til at udføre enkelte delprocesser. Eller 

Borgeren kan overskue områderne i hverdagslivet, men ikke udfø-

re dem. 

 Fuld støtte 

Borgeren kan klare eller overskue få eller ingen områder i sit 

hverdagsliv og har behov for fuld støtte.  

Fuld støtte er ikke ensbetydende med kontinuerlig 1:1 støtte. 

  Se yderligere om graduering af støtten i på www.gentofte.dk.   

Ydelsens indhold 
og omfang i relati-
on til de 7 VUM 
temaer 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ydelserne i Aktivitetstilbuddet er opdelt efter voksenudredningsmetoden 

(VUM’s) syv temaer. Borgerne i Aktivitetstilbuddet har alle behov for fuld 

støtte, jf. VUM gradueringen. 

Herunder beskrives hvordan temaerne relaterer sig til ydelsen i Aktivitets-

tilbuddet. 

Under hvert tema uddybes ydelserne i form af en generel beskrivelse 

med tilhørende eksempler. 

Praktiske opgaver i hjemmet 

Fuld støtte til udvikling eller vedligeholdelse af kompetencer der knytter 

sig til den enkelte borgerens evne til at mestre praktiske opgaver i hjem-

met. Det betyder konkret kompetencer og færdigheder der knytter sig til 

borgerens evne til fx at: rengøring i egen bolig, oprydning i egen bolig, 

vask af tøj, madlavning, indkøb af daglige og større fornødenheder, daglig 

og løbende vedligeholdelse af boligen, betjening af tekniske apparater, 

samt omsorg for andre.   

Egenomsorg 

Fuld støtte til udvikling eller vedligeholdelse af kompetencer der knytter 

sig til den enkelte borgerens evne til egenomsorg. Egenomsorg i hverda-

http://www.gentofte.dk/
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Øvrige ydelser og 
servicemeddelelser 
 
 

gen er her kompetencer og færdigheder der knytter sig til borgerens evne 

til at: Spise, drikke, tage tøj af og på, personlig pleje og hygiejne, toiletbe-

søg samt foretage valg der sikrer egenomsorgen fx årstidsbestemt tøj  

Socialt liv 

Socialt liv er her primært fuld støtte til at udvikle kompetencer og færdig-

heder i forhold til fx: kunne modtage hjælp til at opholde sig sammen med 

andre samt blive introduceret til de simpleste sociale spilleregler, kunne 

opbygge tryghed i eget selskab og eventuelt tryghed til at deltage i aktivi-

teter med andre borgere og personale. Fuld støtte til at kunne kontakte 

andre på en hensigtsmæssig måde, samt arbejde med at kunne udskyde 

egne umiddelbare behov i forhold fællesskabet og lign.  

Fuld støtte til at fastholde borgerens netværk samt øvrige samarbejds-

partnere.  

Sundhed 

Fuld støtte til at opnå kompetencer og færdigheder i forhold til fx at: Få en 

sufficient kost og få dækket sit væskebehov. Deltage i fysiske aktivitet, 

finde ro og hvile, håndtere sanseindtryk, samt vedligeholde basale funkti-

oner gennem aktivitet m.m.  

Fuld støtte til medicinhåndtering samt fuld støtte til at kunne benytte sig af 

sundhedsvæsenets tilbud.  

Kommunikation 

Fuld støtte til at udvikle eller vedligeholde kompetencer i forhold til at 
kommunikere med andre.  

Kommunikation er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til 

at: opnå viden i forhold fx til at: udtrykke sig ekspressivt gennem tale, to-

talkommunikation eller kommunikationsteknologier samt forstå andres 

kommunikation. Fuld støtte til at kende og kunne formidle egne holdnin-

ger, drømme og behov, samt kunne sige til og fra i forhold til andre.  

Mobilitet 

Fuld støtte til at udvikle eller vedligeholde kompetencer i forhold til at bru-

ge kroppen hensigtsmæssigt samt gøre brug af sunde kropsvaner og mo-

tion m.m.    

Mobilitet er her primært kompetencer i forhold til fx at: gå, sidde og bevæ-

ge sig ergonomisk korrekt, gøre opmærksom på kropslig utilpashed.  

Fuld støtte til at  færdes med transportmidler eller i trafikken.  

Samfundsliv 

Fuld støtte til at udvikle eller vedligeholde kompetencer i forhold til at del-

tage i samfundslivet i rammerne af et botilbud.  

Samfundsliv er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til fx at:   

Fuld støtte til styring og administration af egen økonomi, og til håndtering 

af egen post.  

 

Øvrige ydelser og servicemeddelelser 
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 Der er tilknyttet ergoterapeutisk og fysioterapeutisk bistand fra 

Center for Specialterapi i Gentofte Kommune.  

 Der er adgang til Snoezelhus på Bank-Mikkelsens Vej.  

 

Dokumentation og 
kvalitetssikring 

 

Gentofte Kommune anvender VUM til en systematisk afdækning af den 

enkelte borgers ressourcer, funktionsniveau og behov for støtte. Borgeren 

deltager aktivt i udredningen, med egne ønsker og behov, i forhold til at 

forbedre sit funktionsniveau og fungere bedst muligt i eget hverdagsliv. 

Denne udredning danner grundlag for indsatsen. 

§ 141 handleplaner og Indsatsplanen  

I Gentofte Kommune arbejdes der systematisk med § 141 handlepla-

ner/bestillingsmål og Indsatsplanen, for at sikre sammenhæng i den ind-

sats, der ydes.  

§ 141 Handleplan   

§ 141 handleplanen tilbydes af borgerens sagsbehandler, første gang i 

forbindelse med bestilling til ekstern støtte. I § 141 handleplanen beskri-

ves det overordnede formål med indsatsen/støtten, og det er samtidig en 

skriftlig aftale om, hvad den enkelte skal have støtte til. § 141 handlepla-

nen udarbejdes på baggrund af borgerens behov, ønsker og mål og ud 

fra en funktionsvurdering. 

Såfremt borgeren ikke ønsker en § 141 handleplan, arbejdes der alene ud 

fra bestillingsmålene. 

FKO indsatsplan (faglige kvalitetsoplysninger)  

FKO indsatsplan udarbejdes på tilbuddet i samarbejde med borgeren på 

baggrund af handlekommunens konkrete bestilling.  FKO indsatsplan har 

til formål, at beskrive og dokumentere hvordan indsatsen i § 141 handle-

planen/bestillingsmålene konkretiseres og omsættes i praksis. Planen 

skal samtidig danne rammen om det konkrete samarbejde mellem borger, 

handlekommune og tilbud om de ydelser som borgeren modtager. 

Tilbuddet reviderer FKO indsatsplan minimum x 1 årligt.   

Såfremt indsatsen over en periode afviger væsentligt fra de aftalte ind-

satsmål samt omfanget af de bevilgede ydelser, skal sagen revurderes jf. 

kvalitetsstandarden for § 104, med henblik på fornyet stillingtagen til, 

hvorvidt borgeren får den rette indsats på rette tilbud. 

 

Se kvalitetsstandard for § 104 på www.gentofte.dk.   

Tilsyn Aktivitetstilbuddet er omfattet af tilsyn fra Socialtilsynet, ArbejdsTilsynet 

samt det Risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

http://www.gentofte.dk/
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Se tilsynsrapporter på  www.gentofte.dk Se tilsynsrapporter på  

Takst  

 

Da der er tale om et helhedstilbud, betaler betalingskommunerne fuld 

takst dvs for et 5 dages tilbud.  

Betalingskommunen betaler en takst pr. dag. Taksten reguleres en gang 

om året.  

Med afsæt i VUM kategoriernes gradueringer for omfattende og fuld støt-

te beskrives de 4 gradueringer for taksten for tilbuddene på Bank-

Mikkelsens Vej-området.  

Borgerens konkrete støttebehov er afgørende for hvilken takst for ydel-

sen, der skal benyttes.  

 Borgere der har behov for omfattende støtte; takst niveau 4 –  

 Borgere der har behov for omfattende støtte; takst niveau 3  

 Borgere der har behov for fuld støtte; takst niveau 2 –  

 Borgere der har behov for fuld støtte; takst niveau 1 –  

Borgere i Aktivitetstilbuddet I Boligerne ved Gammelmosen vil primært 

have et støttebehov der dækkes at takstniveau 1 og takstniveau 2 

Taksten fastsættes første gang i forbindelse med visitationen, og revurde-

res 1 gang om året. 

Der henvises til www.tilbudsportalen.dk 

Egenbetaling Der kan forekomme brugerbetaling i forbindelse med udgifter til eksem-

pelvis transport samt deltagelse i arrangementer. 

Der henvises til ”Serviceniveau for” på www.gentofte.dk.   

Revision af ydel-

sesbeskrivelsen 

Ydelsesbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med serviceniveau for bru-

gerbetaling og kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune som kan ses 

på www.gentofte.dk 

 

Ydelsesbeskrivelsen afventer endelig godkendelse i socialudvalget v/ 

Helene Rasmussen 

 

http://www.gentofte.dk/
http://www.tilbudsportalen.dk/
http://www.gentofte.dk/
http://www.gentofte.dk/

