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Ydelsesbeskrivelse Boligerne ved Grønningen  
samvær og aktivitetstilbud 2021 

Lovgrundlag 

Aktivitets- og samværstilbud  
Lov om social service §104 

Leverandør 

Gentofte Kommune 
Boligerne ved Grønningen 
Bank-Mikkelsens Vej 8A  
2820 Gentofte 
 
Hjemmeside: Boligerne ved Grønningen  
E-mail:   bank-mikkelsensvej@gentofte.dk 
Tlf.: 39987077 
 
Administrationen: 
Bank-Mikkelsens 12 
2820 Gentofte 
Forstander Lizette Roede Madsen 

Målgruppe 

Aktivitets – og samværstilbuddet er et autismespecialiseret dagtilbud, som ligger i tilknytning til Boligerne ved 
Grønningen. Målgruppen er alderen fra 18 år og har betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, 
autismespektrum forstyrrelser, svære multiple funktionsnedsættelser og nogle med synshandicap. 
  
Borgerne skal bo i botilbuddet Boligerne ved Grønningen for at kunne benytte sig af dette tilbud og nedenstå-
ende kriterier skal opfyldes, for at kunne benytte sig af tilbuddet:  
 
1: Borgere, der som følge af svækkelse f.eks. sygdom, alder og hvor det primære fokus er på hjælp til pleje, ro 
og pauser. 
 
2: Borgere, der har behov for delvist eller helt at være skærmet for andre borgere eller skærmet fra mange sti-
muli. Borgere, der 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 udad reagerende adfærd 

Antal pladser 

10 pladser 

Fysiske rammer 

Samværs – og aktivitetstilbuddet er ligesom Boligerne ved Grønningen nybygget i 2019 og rummer 120 al-
mene boliger til borgere med handicap. Alle lejligheder, fællesarealer og friarealer er fuldt tilgængelige i køre-
stol. Alle boliger har adgang til egen terrasse foran boligen. 
Der en større fælleshave samt to beskyttede gårdhaver i hver boenhed. 

 

https://groenningen.gentofte.dk/da
mailto:bank-mikkelsensvej@gentofte.dk
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Boligerne ved Grønningen er opdelt i tre levegrupper.  
I hver levegruppe er der henholdsvis 9, 9 og 6 boliger, hvoraf der i den ene levegruppe er indrettet skærmet 
bolig. 

Personalesammensætning 

I Dagtilbuddet får borgerne støtte og hjælp af pædagogisk og sundhedsfagligt personale.   

Faglig tilgang 

Samværs – og aktivitetstilbuddet arbejder ud fra en rehabiliterende og neuropædagogisk tilgang. 
Borgerne motiveres og støttes i at bevare, forbedre og udvikle de fysiske, psykiske og sociale ressourcer og 
potentialer, de hver især har. Borgerne støttes i 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.  
Der lægges vægt på en koordineret indsats med høj tværfaglighed hos medarbejdere, der alle har viden om de 
særlige behov, borgere med autisme spektrum forstyrrelse, synshandicap og multiple funktionsnedsættelser 
har.  
De pædagogiske metoder tager afsæt i viden om autisme spektrum forstyrrelser, den neuropædagogiske for-
ståelsesramme samt den blindepædagogiske referenceramme i forhold til de borgere, der har et synshandi-
cap.  
En individuel tilrettelagt struktur i borgernes dagligdag er et afgørende omdrejningspunkt. 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 medvirke til at minimere selvskadende 
og/eller udadreagerende adfærd hos de af borgerne, hvor dette kan være en reaktionsmåde. 

Pædagogiske metoder 

Low arousal 
Neuropædagogik 
Autismepædagogik 
Sanseintegration 
TEACCH 

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 i samværs – 
og aktivitetstilbuddet.   
 
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. 
 
I samværs - aktivitetstilbuddet kan den enkelte borger modtage aktivitets- og samværstilbud efter Servicelo-
vens §104.  
Udgangspunktet er at tilgodese den enkelte borgers behov for aktiviteter og socialt samvær samt at give den 
enkelte borger mulighed for at vedligeholde, forbedre og udvikle sociale og praktiske færdigheder gennem 
socialt samvær og aktiviteter.  
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Samværs – og aktivitetstilbuddet tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, ønsker og ressourcer, og 
gives både som individuelle aktiviteter og som aktiviteter i grupper. Indsatsen bliver tilrettelagt i et team om-
kring og med borgeren, for at sikre en høj faglighed og forskellige perspektiver på borgerens situation. Vi sam-
arbejder med borgerens netværk og med andre faggrupper.    
 
Aktivitetstilbuddet gives inden for rammerne af en individuelt tilrettelagt aktivitetsplan og foregår primært i 
egen bolig, boenhed og/eller via solo-ture i lokalområdet. Der vil være tilpassede muligheder for at indgå i 
fællesaktiviteter og træning i at indgå i fællesskaber i aktivitets- og samværstilbuddet. 
 
De borgere der, som følge af svækkelse pga. sygdom/alder, har behov for permanent pleje, tilbydes tilpassede 
og simple former for daglig aktivitet. Der vil være særlig opmærksomhed på plejebehov og evt. behov for sy-
gepleje. 
 
For at sikre helhed og forudsigelighed er aktivitets- og samværstilbuddet en integreret del af borgernes hver-
dag 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 Samværs – og aktivitetstilbuddet er der bl.a. mulighed for: Kreative aktiviteter, natur- og kulturoplevelser, 
kunst, montagearbejde, udendørsaktiviteter, musik med musikpædagog, fysiske aktiviteter, sansestimula-
tion- og oplevelser. 
 
ADL (Almindelig Daglig Levevis) og kompenserende kommunikation samt udvikling af kompenserende kom-
munikationsfærdigheder er integreret i aktivitetstilbuddet. Der er enkle aktiviteter i forhold til sansestimule-
ring med henblik på fastholdelse af færdigheder/kompetencer. Det foregår i egen bolig/evt. fællesrum og med 
sundhedsfaglige kompetencer tilknyttet.  
De borgerne dersom følge af svækkelse pga. sygdom/alder, har behov for permanent pleje, tilbydes tilpassede 
og få simple former for daglig aktivitet. Der vil være særlig opmærksomhed på plejebehov og evt. behov for 
sygepleje. Fuld støtte til medicinhåndtering samt fuld støtte til at kunne benytte sig af sundhedsvæsenets 
tilbud. 

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: 

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.  
 
Fuld støtte er ikke ensbetydende med kontinuerlig 1:1 støtte. 
 
Borgerens konkrete støttebehov er afgørende for, hvilken takst for ydelsen, der skal benyttes. Det er en forud-
sætning for takstberegningen, at de borgere, der benytter Boligerne ved Grønningen som helhedstilbud, er 
indskrevet i tilbuddets aktivitets- og samværstilbud 5 dage ugentligt 
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Samværs – og aktivitetstilbuddet hører til typen af specialiserede tilbud og yder støtte primært af fuldt om-
fang. I særlige tilfælde kan samværs – og aktivitetstilbuddet yde støtte af omfattende omfang. 
Nedenfor beskrives de 5 gradueringer for taksten for tilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej-området.  
 
Borgere der har behov for omfattende støtte:  Takst niveau 1 
Borgere der har behov for omfattende støtte:  Takst niveau 2 
Borgere der har behov for fuld støtte:  Takst niveau 3 
Borgere der har behov for fuld støtte:  Takst niveau 4 
Borgere der har behov for fuld støtte:  Takst niveau 5 
 
Der kan i særlige tilfælde være behov for at ansøge om en tidsbestemt tillægstakst / særtakst: 
 
For borgere hvis støttebehov overstiger den højeste takstgruppe, opkræves en særtakst. 
 
For borgere der midlertidigt har en væsentlig eller betydelig forværring af deres handicap/situation opkræves 
en særtakst 
 
Der henvises til www.tilbudsportalen.dk 
 samt www.gentofte.dk for nærmere beskrivelse af takster og takstniveau. 

Dokumentation og kvalitetssikring 

Der udarbejdes en indsatsplan på tilbuddet i samarbejde med borgeren på baggrund af handlekommunens 
konkrete bestilling.  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 indsatsplanen minimum 1 x årligt.   
Hvis indsatsen over en periode afviger væsentligt fra de aftalte indsatsmål samt omfanget af de bevilgede 
ydelser, skal sagen revurderes med henblik på fornyet stillingtagen til, hvorvidt borgeren får den rette indsats 
på rette tilbud. 

Tilsyn 

Samværs – og aktivitetstilbuddet er omfattet af tilsyn fra Socialtilsynet, Arbejdstilsynet samt det risikobase-
rede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 
Se tilsynsrapporter på www.gentofte.dk  

Takst 

Taksten fastsættes første gang i forbindelse med visitationen og revurderes 1 gang årligt,  
eller ved væsentlige ændringer 
Der henvises til www.tilbudsportalen.dk 

Egenbetaling 

Der kan forekomme brugerbetaling i forbindelse med udgifter til f.eks. transport samt deltagelse i arrange-
menter. 
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 
  

https://gp.gentofte.dk/cases/SAM23/SAM-2021-00319/Dokumenter/Boligerne%20ved%20Gr%C3%B8nningen%20Ydelsesbekrivelser%202021/www.tilbudsportalen.dk
https://gp.gentofte.dk/cases/SAM23/SAM-2021-00319/Dokumenter/Boligerne%20ved%20Gr%C3%B8nningen%20Ydelsesbekrivelser%202021/www.gentofte.dk
https://gp.gentofte.dk/cases/SAM23/SAM-2021-00319/Dokumenter/Boligerne%20ved%20Gr%C3%B8nningen%20Ydelsesbekrivelser%202021/www.gentofte.dk
http://www.tilbudsportalen.dk/
https://gp.gentofte.dk/cases/SAM23/SAM-2021-00319/Dokumenter/Boligerne%20ved%20Gr%C3%B8nningen%20Ydelsesbekrivelser%202021/www.gentofte.dk

	Ydelsesbeskrivelse Boligerne ved Grønningen
	samvær og aktivitetstilbud 2021
	Lovgrundlag
	Leverandør
	Målgruppe
	Antal pladser
	Fysiske rammer
	Personalesammensætning
	Faglig tilgang
	Pædagogiske metoder
	Ydelse
	Graduering af støttebehov
	Let støtte
	Moderat støtte
	Omfattende støtte
	Fuld støtte

	Dokumentation og kvalitetssikring
	Tilsyn
	Takst
	Egenbetaling
	Revision af ydelsesbeskrivelsen


