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Ydelsesbeskrivelse Overførstergården 

Lovgrundlag 

Midlertidigt botilbud og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp, for hjemløse og voksne 
med alkoholproblemer og psykosociale vanskeligheder.  
Lov om social service § 110 

Leverandør 

Den selvejende Institution,  
Herberget Overførstergården, med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune.  
Jægersborg Allé 139  
2820 Gentofte  
 
Hjemmeside: overfoerstergaarden.dk  
E-mail: overfoerstergaarden@gentofte.dk. 
Tlf. 39 76 35 15  
Forstander: Kaare Engel 

Målgruppe 

Herberget Overførstergården er et midlertidigt botilbud og midlertidig boform, for borgere over 18 år med 
problematisk forbrug af alkohol- og/eller hash, psykiske vanskeligheder og/eller øvrige psykosociale vanske-
ligheder. Fælles for borgerne er, at de ikke har en bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig. 
Overførstergården modtager ikke borgere med brug af andre rusmidler end alkohol og hash. Hvis man har 
psykiske vanskeligheder i en sådan grad, at man har behov for behandling, herunder medicinsk behandling, 
anbefalet og ordineret af en læge, skal borgeren passe denne for at kunne bo på Overførstergården.  
Borgere, der har en ubehandlet psykose eller på anden vis har behov for omfattende sundhedsfaglig støtte og 
bistand, tilhører ikke Overførstergårdens målgruppe. 
Målgruppen har behov for vejledning, hjælp og støtte til at håndtere et hverdagsliv, herunder struktur, ernæ-
ring samt fysisk og psykisk restituering. Derudover skal målgruppen have behov for socialpædagogisk bistand, 
støtte og omsorg. 

Antal pladser 

23 pladser 

Fysiske rammer 

Herberget Overførstergården ligger i en stor ældre bygning med en stor have. Alle værelserne ligger på første 
sal. Der er 5 enkeltværelser og 7 dobbeltværelser. Der er fælles toiletter og baderum på gangen samt i kælde-
ren. I stueetagen findes en dagligstue med klaver, spil og et mindre bibliotek, en spisestue i umiddelbar tilslut-
ning til køkkenet og en fjernsynsstue. Desuden er der et mindre værksted, et vaskeri og et computerrum til-
knyttet. I kælderen er der et mindre fitnessrum.  
I udflytterboligen er der 4 enkeltværelser samt fælles spisestue, dagligstue, badeværelse og køkken. 
Herberget Overførstergården er ikke indrettet til mennesker med omfattende fysiske vanskeligheder (f.eks. 
kørestolsbrugere). 
 

Personalesammensætning 

                               På Overførstergården får borgerne støtte og hjælp af pædagogisk og socialfagligt personale. 

 

http://overfoerstergaarden.dk/
mailto:overfoerstergaarden@gentofte.dk
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Der er medarbejdere til rådighed for borgerne 24 timer i døgnet. Der er 2 medarbejdere på arbejde i de forskel-
lige vagter i dag og aftentimerne. 
Der er 1 sovende nattevagt, der står til rådighed ved akut behov. 

Faglig tilgang 

Herberget Overførstergården arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang. 
Borgerne motiveres og støttes 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 indflydelse på eget liv.  
Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i et indgående kendskab til den enkelte borgers behov og øn-
sker, ressourcer og vanskeligheder. Der er fokus på den borgerrettede effekt af indsatsen. Overførstergården 
anser ufrivillig hjemløshed som en udfordring, der kan løses i samarbejde med borgeren og dennes – både 
professionelle og private – netværk. Overførstergården anser hjemløshed som en kompleks problematik, hvor 
der skal arbejdes på flere forskellige områder i borgerens situation sideløbende. 
Relationspædagogik er omdrejningspunktet for Overførstergårdens faglige tilgang. Overførstergården arbej-
der desuden med afsæt i en kognitiv og en inklusionspædagogisk tilgang. Tilgangene benyttes i det daglige 
arbejde mellem det pædagogiske/socialfaglige personale og beboerne. Derudover tilrettelægges individuelle 
motivationsforløb, som i længde og intensitet varierer ud fra beboerens behov. 

Pædagogiske metoder 

 
 
Social færdighedstræning 
Peer Revsteds motivationsmetode 
Kognitiv adfærdstræning 

Ydelse 

Samspillet og relationerne mellem borger og personale er et væsentligt element i grundlaget for alle de ydel-
ser, der gives til den enkelte borger.  
Ydelserne gives i praksis inden for den ramme af forskellige aktiviteter som hverdagen består af på herberget 
Overførstergården. Nogle ydelser gives individuelt, men en stor del af ydelserne gives til flere borgere ad gan-
gen, og der gives for det meste flere ydelser på en gang. 
På Overførstergården kan den enkelte borger modtage et midlertidigt botilbud, tilbud om aktiverende støtte, 
omsorg og efterfølgende hjælp efter servicelovens § 110. Støtten ydes i praksis efter Servicelovens § 85. 
 

Praktisk hjælp 
Den enkelte borger kan få hjælp eller støtte efter Servicelovens § 85 og til dels efter § 83. Indholdsmæssigt vil 
ydelsen ofte være en kombination af begge paragraffer, men specifikke §83-ydelser som f.eks. rengøring af 
egen lejlighed, vil der skulle søges om hjælp til i handlekommunen, idet denne ydelse ikke indgår taksten. 

Socialpædagogisk bistand og omsorg 
Udgangspunktet for denne serviceydelse er at skabe en tilværelse på beboerens egne præmisser. Indsatsens 
sigte er, at beboeren kan bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner.  
Disse ydelser indbefatter vejledning og støtte til rehabilitering gennem individuelle samtaler, motivationsfor-
løb, netværksopbygning og – vedligeholdelse, sociale aktiviteter m.v. 
Overordnet og gældende for alle ydelser er, at de gives ud fra en faglig, helhedsorienteret og individuel be-
hovsvurdering i samarbejde med den enkelte borger og dennes ønsker for udvikling.  
Der er som udgangspunkt krav om, at alle borgere varetager deres gøremål/pligter. Der gives individuel støtte 
og vejledning til, at borgeren inkluderes i det sociale fællesskab, samt til at borgeren kan leve et liv i gensidigt 
socialt samspil både på Overførstergården og i det øvrige samfund. 
Kontaktpersonen afholder en samtale med borgeren ca. hver 4. uge, hvor der gives personlig vejledning, om-
sorg, støtte og desuden foretages generel status over plan for ophold i samarbejde med beboeren.  
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Den enkelte borger tilbydes efterforsorg herunder vejledning og let støtte i forbindelse med udflytning til 
egen bolig. Forløbet vil som udgangspunkt være af op til et års varighed.  
En vigtig del af støtten består i at fastholde og udvikle identitetsfølelsen, selvværdet og livsglæden, samt 
støtte til at kunne fungere socialt og opleve størst mulig indflydelse på eget liv. Derfor består en del af ophol-
det på herberget Overførstergården i at indgå i og overholde Overførstergårdens daglige struktur, som er byg-
get op omkring måltider, møder/samtaler og praktisk arbejde. Der tilbydes fritidsaktiviteter og fællesarrange-
menter. Dette med respekt for den enkeltes individuelle behov indenfor de givne rammer.  
Målet for at have et ophold på Herberget Overførstergården, er at understøtte udviklingsmuligheder, så den 
enkelte oplever, at der er mening og håb for fremtiden samt at støtte op om den enkeltes personlige udvik-
ling, så borgeren bliver i stand til at leve et selvstændigt liv i en egnet bolig. 

Optagelsesprocedure: 
Borgere kan optages på Overførstergården ved personlig henvendelse, henvendelse fra kommunale sagsbe-
handlere og anden myndighed, hospital, pårørende mv.  
På baggrund af henvendelsen foretages en foreløbig vurdering af, hvorvidt borgeren er i Overførstergårdens 
målgruppe. 
Hvis borgeren vurderes at være i målgruppen, og hvis der er ledig plads, indkaldes pågældende til en optagel-
sessamtale. På baggrund af samtalen tages stilling til, om borgeren tilhører målgruppen og kan profitere af 
Overførstergårdens tilbud og ydelser.  
Når borgeren er indskrevet på Overførstergården, gives der inden for tre dage besked om indlogeringen til 
betalingskommunen. 

Herberget og Udflytterboligen:  
Overførstergården består af herberg og udflytterbolig. Herberget huser 19 borgere og udflytterboligen på ma-
triklen huser 4 borgere.  

Haveservice: 
Haveservice er tilknyttet Overførstergården som en selvstændig indtægtsdækket virksomhed. Det fungerer 
som et beskæftigelses- og praktiktilbud for nuværende og tidligere borgere.  

Brugerindflydelse:  
Der lægges stor vægt på brugerindflydelse, og der er nedsat en gruppe beståede af brugervalgte borgere samt 
2 medarbejdere og forstanderen. Gruppen holder møde 1 gang om måneden. På mødet drøftes og tages be-
slutninger forhold vedrørende Overførstergården. 

Beskæftigelse og aktiviteter:  
Alle borgere har mulighed for aktivitet i hverdagen. Enten gennem frivillig hjælp i huset, internt praktiktilbud, 
eller via tilbud gennem Gentofte Kommunes Jobcenter. Det er muligt at passe uddannelse eller job under 
opholdet. Overførstergården samarbejder med forskellige fritidstilbud, f.eks. GIF i Gentofte Kommune, så bor-
geren har mulighed for at dyrke bl.a. motion i hverdagen. 

Efterforsorg: 
Den enkelte borger tilbydes efterforsorg herunder vejledning og let støtte i forbindelse med udflytning til 
egen bolig. Forløbet vil som udgangspunkt være af op til et års varighed.  
 
På Overfostergården er der et krav om, at alle borgere varetager deres gøremål/pligter. På herberget ydes der 
fuld forplejning bestående af sund og varieret kost. Vi har på Overførstergården et skærpet fokus på kost og 
motion som indsats. 
 

Graduering af støttebehov 

 
I Gentofte Kommune gradueres støttebehovet i forhold til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsned-
sættelse og/eller sociale problemer ud fra 4 kategorier: 
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Let støtte  
Borgeren klarer for det meste selvstændigt sit eget hverdagsliv. Der er enkelte områder, som klares med vej-
ledning 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.  
 
Overførstergården hører til typen af mellem specialiserede tilbud og yder støtte af let og moderat omfang. 

Dokumentation og kvalitetssikring 

§ 141 handleplan 
Borgere, der bor på § 110 tilbud er i målgruppen for at få udarbejdet en § 141 handleplan. Det er sagsbehand-
ler fra borgerens hjemkommune, der skal tilbyde borgeren udarbejdelse af handleplan. Handleplanen afstem-
mes og koordineres med borgerens opholdsplan. 
Der udarbejdes en opholdsplan sammen med borgeren og der dokumenteres i journal Bo 

Tilsyn 

Herberget Overførstergården er omfattet af tilsyn fra Socialtilsynet, Arbejdstilsynet samt det risikobaserede 
tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 
Se tilsynsrapporter på  www.gentofte.dk 

Takst 

Taksten fastsættes første gang i forbindelse med visitationen, og revurderes 1 gang om året, eller ved væsent-
lige ændringer. Betalingskommunen betaler en takst pr. døgn. Taksten dækker udgifter til den modtagne 
hjælp, omsorg og støtte. 
 
Der henvises til www.tilbudsportalen.dk 

Egenbetaling 

Borgere med ophold på § 110 tilbud opkræves egenbetaling af hjemkommunen. Det er muligt at ansøge 
hjemkommunen om nedsættelse af eller fritagelse for egenbetaling. 
Borgere på Overførstergården betaler for kost. Der henvises til ”Serviceniveau for brugerbetaling”  
på www.gentofte.dk 

Revision af ydelsesbeskrivelsen 

Ydelsesbeskrivelsen revurderes én gang i hver valgperiode samt ved væsentlige ændringer.  
Godkendt af socialdirektør Helene Rasmussen d.10.6.2021 
  

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

	Ydelsesbeskrivelse Overførstergården
	Lovgrundlag
	Leverandør
	Målgruppe
	Antal pladser
	Fysiske rammer
	Personalesammensætning
	Faglig tilgang
	Pædagogiske metoder
	Ydelse
	Praktisk hjælp
	Socialpædagogisk bistand og omsorg
	Optagelsesprocedure:
	Herberget og Udflytterboligen:
	Haveservice:
	Brugerindflydelse:
	Beskæftigelse og aktiviteter:
	Efterforsorg:

	Graduering af støttebehov
	Let støtte
	Moderat støtte
	Omfattende støtte
	Fuld støtte

	Dokumentation og kvalitetssikring
	§ 141 handleplan

	Tilsyn
	Takst
	Egenbetaling
	Revision af ydelsesbeskrivelsen


