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Målgruppe Bofællesskabet Skelvej er et botilbud til borgere med Autisme Spektrum 

Forstyrrelser (herefter bruges forkortelsen ASF). Borgerne har et moderat 

til højtfungerende funktionsniveau, og er ved indflytningen typisk mellem 

18 – 40 år. 

ASF er en kompleks udviklingsforstyrrelse, som omhandler en svækket 

forestillingsevne, vanskeligheder ved socialt samspil og kommunikative 

vanskeligheder.  

ASF ledsages ofte af andre funktionsnedsættelser, som f.eks. OCD, 

ADHD, depression og angst.   

Botilbuddets borgere varierer i behovet for støtte. Alle borgere har behov 

for en individuel struktur i hverdagen for at kunne varetage daglig 

livsførelse inde og uden for hjemmet, flere varetager også en stor del af 

hverdagens gøremål selvstændigt.  

Det er en forudsætning for at bo på Skelvej, at borgerne har en aktiv 

hverdag , dvs. at de enten går i skole, er optaget 
på en kort, mellem eller lang videregående uddannelse, arbejder eller 
deltager på særlige tilrettelagte uddannelses- eller afklaringsforløb. 
 

Som beboer på Skelvej indgår man i et fællesskab og har en aktiv 

deltagelse i de daglige gøremål. Herunder bl.a. indkøb, madlavning, 

tøjvask og rengøring på fællesområderne samt vedligeholdelse af 

udendørsarealerne. 

 

Antal pladser 
 

10 pladser 
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Fysiske rammer Bofællesskabet Skelvej er opdelt i 10 boliger. 

Skelvej har til huse i en flot, ældre, ny renoveret ejendom. Den er indrettet 

med ti lyse etværelses lejligheder med eget bad og toilet samt 

trinettekøkken. Lejlighederne er mellem 17 og 29 kvm. Huset har fælles 

køkken og opholdsrum, vaskerum, cykelskur og individuelle 

opbevaringsrum. Der hører en stor have med til bofællesskabet. Der er 

mulighed for at gøre brug af vaskemaskine og tørretumbler i 

vaskerummet. 

I bofællesskabet Skelvej er der medarbejdere til rådighed for borgerne i 

morgen- og eftermiddagstimerne på hverdage og hele dagen i 

weekender.  

I tidsrummet 22.30 til 06.30 er der rådighedsvagt på Skelvej alle ugens 

dage. Rådighedsvagten kan kontaktes ved akut behov.  

 

 

Værdigrundlag Bofællesskabet Skelvej arbejder ud fra en rehabiliterende/habiliterende 

tilgang. 

Borgerne opfordres og støttes, ud fra et helhedsperspektiv, til at bevare, 

forbedre og udvikle de fysiske, psykiske og sociale ressourcer og 

potentialer de hver især har.  

Borgerne støttes til at fastholde og udvikle identitet, selvværd og 

livsglæde, samt støtte til at, kunne kommunikere og opleve størst mulig 

indflydelse på eget liv.  
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Faglig målsætning Det overordnede formål med botilbuddet er at støtte borgeren i at leve et 

liv så selvstændigt og med så høj livskvalitet som muligt.  

Der arbejdes målrettet og tidsbestemt i et samarbejde mellem borger, 

pårørende og fagfolk. Den pædagogiske indsats er baseret på borgerens 

hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, 

sammenhængende og videns baseret indsats 

Bofællesskabet Skelvej er et tilbud med fokus på struktur og 

forudsigelighed, tilpasset den enkelte, for at borgerne kan få redskaber til 

at opnå så selvstændig et liv som muligt. Den konkrete pædagogiske 

indsats bygger på teoretisk og praktisk viden på autismeområdet.  

Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i indgående kendskab til 

den enkelte borgers behov og ønsker, ressourcer og vanskeligheder. Der 

er fokus på den borgerrettede effekt af indsatsen.  
 



 

 

Pædagogiske 

tilgange og 

metoder 

I Social & Handicap Gentofte Kommune arbejder vi med FKO - 

indsatsplan som dokumentations og effektmålingsredskab.  Arbejdet med 

FKO (Faglige kvalitets oplysning) foregår i tæt dialog mellem borger, 

myndighed og tilbuddet, borgerne er visiteret til. I FKO foretages en 

scoring af borgerens statussituation (Baselinescoring) og en henvisning til 

de specifikke indsatsmål i borgerens individuelle pædagogiske 

handleplan, og der angives en målsætning for, hvor borgeren skal he ift. 

hvert mål. 

Borgeren beskriver sammen med tilbuddet de delmål, der ønskes at 

arbejde med for at opfylde bestillingen. For at opnå målene tages afsæt i 

borgerens ønsker som bærende motivationsfaktor. FKO-indsatsplan tager 

udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang. Det vil sige formålet er, at 

støtte den enkelte borger til at være mest mulig ved roret i eget liv. 

Udførelsen af FKO-indsatplan foregår i et tæt samarbejde mellem borger, 

borgerens professionelle samt private netværk. Heri beskriver og udfolder 

tilbuddet sammen med borgeren, hvilke konkrete pædagogisk/faglige 

metoder, der tages i anvendelse for at opnå indsatsmålet. Delmålene har 

fokus på den borgerrettede effekt af den pædagogiske indsats. 

Den pædagogiske FKO - indsatsplan er dynamisk og altid i spil det daglig 

pædagogiske arbejde med borgeren. 

 

Støtten tager afsæt i en struktureret hverdag, hvor hver enkelt dag er 

systematisk opbygget omkring de aktiviteter, dagen indeholder. Den 

strukturerede hverdag understøttes af elektroniske kommunikative 

redskaber, der skal hjælpe med at skabe overblik via en høj grad af 

visualisering i hverdagen. Der arbejdes med relevante IT-baserede 

redskaber med understøttende funktioner. 

En væsentlig del af den pædagogiske støtte er baseret på målgruppens 

udfordringer i forhold til svækket forestillingsevne, vanskeligheder ved 

socialt samspil og kommunikative vanskeligheder.  I samarbejde med 

borgeren, igangsættes der på daglig basis processer og tiltag, som 

styrker en fremadrettet og konstruktiv adfærd, præget af stabilitet, vækst 

og kontinuerlig udvikling. 

Pædagogikken fokuserer på borgerens potentialer og 

udviklingsmuligheder. Motivationsarbejde er et centralt redskab, der 

hjælper borgeren til at modtage de socialfaglige og pædagogiske 

indsatser, herunder støtte i forhold til alle de udfordringer borgerne møder 

qua deres ASF.  

Det pædagogiske arbejde understøttes af metoder og redskaber som: 

 
- trivsels- og fokussamtaler 
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- støtteskemaer 
- uge- og dagssturktur 
- Scan How 
- Kalendersystemer  
- Social Stories 
- Kat- kassen  
- Low arousal 

 
 
Derudover benytter vi vældfærdsteknologi til at understøtte den 
pædagogiske praksis, i form af digitale enheder som  
 

- smartphones,  
- tablets  
- touchskærme. 

 

I Bofællesskabet Skelvej er vi optaget af faglig kvalitet i opgaveløsningen. 
Det gøres ved et vedvarende fokus på opkvalificering af nyeste teoretiske 
viden i og om arbejdet med borgere med autisme. Der arbejdes både 
med kontinuerlig kollegial sparring og faglig supervision  

 



 

 

Ydelse 

 

Samspillet og relationerne mellem borger og personale er et væsentligt 

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

I Bofællesskabet Skelvej får borgerne støtte og hjælp af socialpædagoger 

eller medarbejdere med anden faglig relevant uddannelse samt vikarer. 

Ydelserne gives i praksis indenfor den ramme af forskellige aktiviteter, 

som hverdagen består af i Bofællesskabet Skelvej.  

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 indenfor de rammer, som en 

individuelt sammensat ydelsespakke til den enkelte borger udgør. 

I Bofællesskabet Skelvej kan den enkelte borger få hjælp og støtte efter 

serviceloven § 85. Afsættet for ydelsen er en socialpædagogisk tilgang. 

Socialpædagogisk bistand og omsorg 

Udgangspunktet for denne serviceydelse er at skabe en tilværelse på 

borgerens egne præmisser. Indsatsens sigte er, at borgeren kan bevare, 

forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner.  

Støtten tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ønsker, og 

gives både som individuel hjælp og som hjælp i grupper. Støtten 

tilrettelægges ud fra en faglig vurdering og viden om den enkelte borger 

og borgerens funktionsniveau i dialog mellem borgeren og personalet i 

Bofællesskabet Skelvej. 

Arbejdet bliver tilrettelagt i et team omkring borgeren for at sikre en høj 

faglighed og forskellige perspektiver på borgerens situation. Vi 

samarbejder med borgerens netværk, som kan bestå af fx pårørende, 

værge og andre faggrupper.   

 

Det er en forudsætning for takstberegningen i Gentofte Kommunes 

botilbud efter servicelovens §§ 107, 108 og boliger opført efter 

almenboliglovens §105, at den enkelte borger er i uddannelse, 

beskæftigelse eller aktivitet minimum 4 hverdag ugentligt. For borgere i 

helhedstilbud er borgerne i aktivitet 5 dage ugentligt. 

På tilbuddet tilbydes alle borgerne en årlig fælles ferie på mellem 4 og 7 

dage.  

Der lægges vægt på den enkeltes ret til selvbestemmelse og der arbejdes 

med indflydelse/valg på store og små områder, samt afprøvning af 

borgerens egne ønsker og mål. Det uformelle foregår løbende i det 

daglige pædagogiske arbejde. De formelle fora for brugerindflydelse er 

f.eks. indsatsplansarbejde, brugerbestyrelses- og borgermøder. 



 

 

Ydelserne gives i praksis indenfor den ramme af forskellige aktiviteter, 

som hverdagen består af på Skelvej. Nogle ydelser gives individuelt, men 

en stor del af ydelserne gives i hverdagen til flere borgere af gangen. Det 

gælder f.eks. når borgerne på Skelvej får hjælp og støtte til at tilberede 

måltiderne, spise og rydde op sammen. Eller når borgerne støttes til at 

indgå i sociale sammenhænge.  

Graduering af 

støttebehov 

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 

træning 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 

behov for omfattende støtte til at udføre enkelte delprocesser. 

Eller Borgeren kan overskue områderne i hverdagslivet, men ikke 

udføre dem. 

Fuld støtte 

- Borgeren kan klare eller overskue få eller ingen områder i sit 

hverdagsliv og har behov for fuld støtte.  

 
Bofællesskabet Skelvej hører til typen af mellemspecialiseret tilbud og 
yder støtte af moderat og omfattende omfang.  

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

 

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


 

 

Ydelsens indhold 

og omfang i 

relation til de 7 

VUM temaer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydelserne i Bofællesskabet Skelvej er opdelt efter 

voksenudredningsmetodens (VUM’s) temaer.  

I Bofællesskabet Skelvej vil det pædagogiske arbejde med temaerne 

have fokus på at borgeren opnår færdigheder i selv at kunne mestre eller 

kunne håndtere at få hjælp til de forskellige delelementer i temaerne.  

Målet er, at borgeren bliver så selvhjulpen som hans/hendes potentialer 

muliggør.  

Herunder beskrives det, hvordan temaerne relaterer sig til ydelserne i 

Bofællesskabet Skelvej. 

Praktiske opgaver i hjemmet 

Moderat til omfattende støtte til udvikling eller vedligeholdelse af 

kompetencer der knytter sig til den enkelte borgerens evne til at mestre 

praktiske opgaver i hjemmet. 

Det betyder konkret kompetencer og færdigheder der knytter sig til 

borgerens evne til 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.  På Skelvej strukturer alle borgernes praktiske opgaver 

i samarbejde med det pædagogiske personale individuelt og efter 

støttebehov. 

Fx moderat støtte til at skabe en struktur for de praktiske opgaver i 
hjemmet, så der skabes overblik over hvornår opgaverne skal løses. 

Fx moderat til omfattende støtte til: valg af mad, til indkøb, madlavning, 
oprydning.  

Fx moderat til omfattende støtte til rengøring, oprydning, vask og 
sortering af tøj 

Fx moderat til omfattende støtte til motivation, planlægning og 
gennemførsel af fælles opgaver i huset. 
 

Egenomsorg 

Moderat til omfattende støtte til udvikling eller vedligeholdelse af 

kompetencer der knytter sig til den enkelte borgerens evne til 

egenomsorg. Egenomsorg i hverdagen er her kompetencer og 

færdigheder der knytter sig til borgerens evne til: Personlig pleje og 

hygiejne samt foretage valg der sikrer egenomsorgen  

Moderat til omfattende støtte til personlig pleje og hygiejne. F.eks. til 
indlæring af nye rutiner og til at implementere og fastholde en 
hensigtsmæssig døgnrytme.  

Moderat til omfattende støtte til regelmæssig badning og god hygiejne, i 
nogle tilfælde praktisk fysisk hjælp, eksempelvis til tandbørstning. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialt liv 

Socialt liv er her primært moderat til omfattende støtte til at udvikle 

kompetencer og færdigheder i forhold til: Kunne modtage hjælp til at 

opholde sig sammen med andre samt blive introduceret til sociale 

spilleregler, kunne opbygge tryghed i eget selskab og eventuelt tryghed til 

at deltage i aktiviteter med andre borgere og personale. Støtte til at kunne 

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

udskyde egne umiddelbare behov i forhold til fællesskabet og lign.  

Moderat til omfattende støtte til at fastholde borgerens netværk, herunder 

pårørende, dagtilbud, skole mv. samt øvrige samarbejdspartnere. 

Moderat til omfattende støtte til forhold der vedrører følelser, seksualitet, 
empati, hensigtsmæssig social adfærd og konflikthåndtering.  

Moderat til omfattende støtte til hensigtsmæssig social adfærd og indsigt i 
egne og andres følelser og reaktioner. Yderligere gives der støtte til 
videreudvikling af personlig grænsesætning og respekt for fælles sociale 
spilleregler.  

Moderat til omfattende støtte til at give udtryk for oplevede 
problemstillinger herunder; håndtere følelsesmæssige udfordringer. Støtte 
til at agere i sociale sammenhænge herunder træning i samtalen, 
udtrykke følelser samt nuancere ordforrådet.  

Moderat til omfattende støtte til at blive hørt og forstået i 
gruppesammenhænge, f.eks. på borgermøder og 
brugerbestyrelsesmøder. Støtte til at forberede og skabe overblik over en 
forestående begivenhed,     

Moderat til omfattende støtte til at afdække den enkeltes ønske om 
klub/aktivitetstilbud og andre fritidsinteresser. 

Moderat til omfattende støtte til at opsøge og kontakte aktivitetstilbud, 
interessegrupper og skabelsen af relevante netværk 

Moderat til omfattende støtte til at strukturere dagen/ugen så der skabes 
overblik over de planlagte aktiviteter og gøremål.  

 

Sundhed 

Moderat til omfattende støtte til at opnå kompetencer og færdigheder i 

forhold til at indtage varieret og ernæringsrigtig kost, deltage i fysiske 

aktivitet, finde ro og hvile, håndtere sanseindtryk, samt vedligeholde 

basale funktioner gennem aktivitet. Moderat til omfattende støtte til 

medicinhåndtering samt moderat til omfattende støtte til at kunne benytte 

sig af sundhedsvæsenets tilbud.  

 

Moderat til omfattende støtte i f.t. at motivere til en sund kost og livsstil. 

Moderat til omfattende støtte til borgerens selvadministration af medicin.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderat til omfattende støtte ift udlevering og opmærksomhed vedr. 
indtagelse af medicinen på faste tidspunkter, forståelse for eventuelle 
bivirkninger.  

Moderat til omfattende støtte til omfattende støtte til større viden og 
motivation for sund levevis i forhold til kost og motion.  

Moderat til omfattende støtte til at kontakte sundhedsprofessionelle 
herunder læge, psykiater, tandlæge, psykolog mv.  

Moderat til omfattende støtte ved møder med sundhedsprofessionelle.  

Moderat til omfattende støtte til at opnå større selvindsigt ift eget handicap 
og livssituation  

 

Kommunikation 

Moderat til omfattende støtte til at udvikle eller vedligeholde kompetencer 

i forhold til at kommunikere med andre.  

Kommunikation er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til:  

Fx til at: udtrykke sig ekspressivt gennem tale eller 

kommunikationsteknologier samt forstå andres kommunikation.  

 

Moderat til omfattende støtte til at kende og kunne formidle egne 

holdninger, drømme og behov, samt kunne sige til og fra i forhold til 

andre.  

 

Moderat støtte til omfattende støtte til at bruge elektroniske 

kommunikative redskaber; mobiltelefon, sms og mails samt elektroniske 

kalendersystemer.  

Moderat til omfattende støtte til at forstå og fremstille meddelelser til 

myndigheder, bank, arbejdsgiver, uddannelsesinstitution mv. 

Moderat til omfattende støtte til at tage ordet og lytte til andre, deltage 
aktivt i indsatsplansprocessen, motivere til at afprøve egne ønsker/mål, til 
at deltage aktivt i demokratiske processer, borgermøder og 
brugerbestyrelse.  

Moderat til omfattende støtte til at deltage aktivt i udarbejdelse af egen 
indsatsplan.  
 

Mobilitet 

Moderat til omfattende støtte til at udvikle eller vedligeholde kompetencer 

i forhold til at bruge kroppen hensigtsmæssigt samt gøre brug af sunde 

kropsvaner og motion m.m.    

Mobilitet er her primært kompetencer i forhold til: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige ydelser og 

servicemeddelelser 

Moderat til omfattende støtte til at lære at bruge Rejseplanen, eller andre 
IT hjælpemidler for at gøre rejse med offentlige transportmidler overskuelig 
og forudsigelig. 

 
Moderat til omfattende støtte til at færdes med transportmidler eller i 
trafikken på egen hånd.  

Samfundsliv 

Moderat til omfattende støtte til at udvikle eller vedligeholde kompetencer 

i forhold til at deltage i samfundslivet i eller uden for rammerne af 

botilbuddet.  

Samfundsliv er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til med            

moderat til omfattende støtte at kunne frekventere relevante fritids- 

kulturelle- samt dagtilbud ud fra borgerens funktionsniveau.  

 

Moderat til omfattende støtte til at strukturere dagen/ugen, så der skabes 
overblik over de planlagte aktiviteter og gøremål herunder arbejds-og 
mødetider. 

 
Moderat til omfattende støtte til indretning og vedligehold af egen bolig 
Let støtte til moderat støtte ændring af boligforhold f.eks. flytning til anden 
bolig.   
Moderat til omfattende støtte til at afdække ønsker og muligheder for 
relevant uddannelse, herunder kontakt til myndigheder, 
uddannelsesinstitutioner mv. 

Moderat til omfattende støtte til at strukturere dagen/ugen, så der skabes 
overblik over de planlagte uddannelsesaktiviteter herunder mødetider. 

Moderat til omfattende støtte til at kontakte uddannelsesinstitutioner og 
koordinere opgaver omkring uddannelse, f.eks. spørgsmål vedr. SU, 
Studieordning mv. 

 
Moderat til omfattende støtte til styring og administration af egen 

økonomi, og til håndtering af egen post. Eventuelt støtte til kontakt til 

værge.   

 
 

Øvrige ydelser og servicemeddelelser  

 
• Samarbejde med netværk, sagsbehandler, værger, 

uddannelsesinstitutioner, dagtilbud samt øvrige centrale 
kommunale samarbejdspartnere for at koordinerer indsatsen.  

 

• Samarbejde med relevante specialister, herunder psykologer og 
psykiatere, distriktspsykiatrien, Gentofte Kommune Myndighed og 
Jobcenter.  



 

 

 

 

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 

handleplaner/bestillingsmål og Indsatsplanen, for at sikre sammenhæng i 

den indsats, der ydes.  

§ 141 Handleplan   

§ 141 handleplanen tilbydes af borgerens sagsbehandler, første gang i 

forbindelse med bestilling til ekstern støtte. I § 141 handleplanen 

beskrives det overordnede formål med indsatsen/støtten, og det er 

samtidig en skriftlig aftale om, hvad den enkelte skal have støtte til. § 141 

handleplanen 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 

handleplanen/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 

indsatsmål samt omfanget af de bevilgede ydelser, skal sagen revurderes 

jf. kvalitetsstandarden for § 85, med henblik på fornyet stillingtagen til, 

hvorvidt borgeren får den rette indsats på rette tilbud. 

Se kvalitetsstandard for og § 85 på www.gentofte.dk.   

Tilsyn Bofællesskabet Skelvej er omfattet af socialtilsyn, det risikobaserede 

tilsyn samt øvrige lovpligtige tilsyn.  

Se tilsynsrapporter på www.gentofte.dk 

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


 

 

Takst  

 

Betalingskommunen betaler en takst pr. døgn. Taksten dækker udgifter til 

den modtagne hjælp, omsorg og støtte. Taksten fastsættes en gang om 

året.  

Taksten beregnes individuelt i forhold til støttebehov jf. takstniveauerne 

beskrevet i afsnittet graduering af støttebehov 

Der henvises til www.tilbudsportalen.dk 

Egenbetaling Borgeren betaler for en række obligatoriske ydelser samt husleje jf 

lejekontrakt. 

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

Opfølgning og 

revision af 

ydelsesbeskrivels

en 

Ydelsesbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med serviceniveau for 

brugerbetaling og kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune som kan 

ses på www.gentofte.dk 

Ydelsesbeskrivelsen er drøftet i handicaprådet d. xx, og godkendt af 

socialdirektør Helene Rasmussen d. xx. 

Ydelsesbeskrivelsen revurderes hvert fjerde år eller efter behov.  

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