Ydelseskatalog for Specialcenter Slagelse
Aflastningen
Kerneopgaven er at give borgere et værdifuldt og meningsfyldt liv.
Fælles for alle vore tilbud er, at borgerne skal opleve en hverdag med selv- og medbestemmelse og
fokus på livsmestring.
Vi arbejder overordnet ud fra en recovery-orienteret rehabiliteringstænkning, en anerkendende
tilgang og med etik og kommunikation i højsædet.
Det værdimæssige afsæt bygger på Slagelse kommunes værdier: Tydelig, modig, kompetent og
med glæde.

Beskrivelse af borgernes støttebehov
Der ydes gradueret støtte i henhold til de enkelte målgrupper, samt i forhold til den enkelte borger.
Grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum,
kvalificeres af dokumentationssystemet Bosted/Sensum med udgangspunkt i
Voksenudredningsmetoden/VUM og ICS.

Voksne Takst 1– kr. pr.
døgn 3.684
Børn Takst 1– kr. pr. døgn
3.895
Omfattende verbal/fysisk
Borgeren har brug for
omfattende verbal og/eller
praktisk/fysisk støtte og
hjælp i den overvejende
del af ydelserne. Borgeren,
der enten på grund af
fysisk/psykisk handicap
med videre, har brug for
omfattende støtte inden for
flere ydelsesområder.

Voksne Takst 2 – kr. pr. døgn 5.002
Børn Takst 2 – kr. pr. døgn 5.213

Udover

Total
Borgeren har brug for fuld verbal
og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp i
alle dele af ydelserne.
Borgeren kræver fuld verbal og/eller
fysisk støtte og hjælp af en medarbejder
i samtlige ydelser.

Har borger behov for
støtte og hjælp udover de
beskrevne takstniveauer,
kan der forhandles
herom.

Tilbuddets navn

Lovgrundlag

Er der døgndækning?

Leverandør

Aflastning Kernehuset
Anne-Marievej 5
4200 Slagelse

Midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service § 107
Åben døgninstitution efter Lov om Social Service § 66 stk. 1, nr. 7
Ja

Slagelse Kommune
-Hjemmeside: https://specialcenter.slagelse.dk/tilbud-tilvoksne/aflastning
https://specialcenter.slagelse.dk/tilbud-til-unge/aflastning
https://specialcenter.slagelse.dk/tilbud-tilboern/aflastning/aflastningen-slagelse

Fysiske forhold

Aflastningen har til huse i en 1-plans bebyggelse. Vi har gode
udenomsarealer med stor græsplæne, cykelbane, atriumgårde,
legeplads, bålplads mm.
Der er 3 afdelinger – fortrinsvist aldersopdelt.
Unge/voksen: 6 værelser med eget bad/toilet. Loftlifte på alle værelser.
Fælles opholdsrum og tekøkken.
Børn/Unge: 8 værelser, hvoraf 4 har loftlifte. Man deles om 2
baderum. 2 fælles opholdsrum, legekroge.
Børn: 7 værelser alle med loftlifte. 4 baderum. Fælles opholdsrum.
Legekrog. Tekøkken.
Kost til alle afdelinger bliver fremstillet i stort fælles køkken af
faguddannet personale.

Modtagere/Målgruppe Tilbuddet henvender sig til familier, der har brug for aflastning til
deres hjemmeboende børn, unge, voksne med psykiske og/eller fysiske
handicaps. Det kan f.eks. være børn, unge, voksne med cerebral
parese, autisme, downsyndrom, ADHD mm.
Antal pladser
Værdigrundlag

21
Vi bestræber os på at have en høj grad af pædagogisk faglighed, hvor
omsorg, etik og anerkendelse er i højsæde.
Vi arbejder ud fra følgende etiske principper:
Selv- og medbestemmelse:
Det betyder for os at give brugerne retten til medbestemmelse – at
kunne vælge til og fra. I forhold til de voksne borgere er vi

opmærksomme på at de har retten til at bestemme over eget liv. Vi
lytter til deres ønsker og behov.
Værdighed:
Det betyder for os at behandle brugerne med respekt og udvise empati.
Integritet:
Det betyder for os, at vi gør det bedste vi kan for at tolke og forstå
brugernes ønske og respektere deres valg. Vi har fokus på borgernes
kompetencer.
Sårbarhed:
Vi er opmærksomme på fysiske sygdomme og handicaps samt
psykiske sygdomme eller ubalancer. Vi yder omsorg i forhold til de
individuelle behov.
Formål

Formålet med aflastning er at støtte familien, så barnet/den unge kan
blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for barnet/den unge og
den øvrige familie. Vores mål er at skabe et miljø hvor brugerne trives,
og hvor forældrene er trygge ved, at have deres børn på ophold.
Når barnet/den unge er hos os ser vi følgende som vores vigtigste
pædagogiske opgave:




Faglige metoder

At give barnet/den unge en indholdsrig fritid med mulighed for
indflydelse og valg
At give barnet/den unge mulighed for at skabe sociale
relationer
At styrke barnets/den unges selvhjulpenhed og kompetencer

Neuropædagogik - som overordnet forståelsesramme.
Low arousal – Vi ser på barnets/den unges adfærd som en strategi til at
klare en svær situation og ikke som et udtryk for dårlig opdragelse
eller oppositionel adfærd.

Særlige kompetencer

Graduering af
støttebehov

Flertallet af personalet har en pædagogisk diplomuddannelse i
neuropædagogik og inddrager dette i det daglige arbejde med børn og
unge.
Mange af vores børn og unge har multiple handicaps og
følgesygdomme som f.eks. epilepsi. Vi er i stand til at håndtere dette –
f.eks. sonder, pep-masker, c-pap, hostemaskine mm.
Vi har 2 takster.
Takst 1 tages hvor barnet/den unge/den voksne har brug for moderat
eller omfattende hjælp.
Takst 2 tages hvor der er brug for fuld hjælp til alle områder.

Ydelsens indhold og
omfang

Egenomsorg
Støtte eller fuld hjælp til:
 Personlig pleje og hygiejne som bad, toiletbesøg, hårvask,
barbering, tandbørstning, hudpleje, negleklipning og
påklædning.
 Måltider og spisning
Mobilitet
Støtte eller fuld hjælp til:
 anvendelse af generelle hjælpemidler: plejeseng, loftslift,
badestol, badebænk, walker mm.
 Daglig fysisk færden samt anvendelse af personlige
hjælpemidler som f.eks. kørestol, rollator, støttestrømper,
spiseredskaber m.m.
Kommunikation
Støtte og fuld hjælp til:
 At udvikle og fastholde færdigheder i forbindelse med
koncentrations- og indlæringsevnen
 At udvikle og fastholde evnen til at kommunikere
 At anvende relevante kommunikationsredskaber i dagligdagen.
Sundhed
Hjælp til:
Indtagelse af medicin.
Alle borgere, der bruger medicin skal medbringe medicin hjemmefra –
doseret i medicinæske. Der skal medbringes opdateret medicinliste
hver gang, der er ændringer i medicin.
Samfundsliv
Støtte og hjælp til:
 At ”passe” sin børnehave, skole eller sit beskyttet
beskæftigelsestilbud
Vi sørger for, at børnene/de unge får en fornuftig søvn inden
skole/arbejdsdagen. Vi hjælper med at pakke taske og smører
madpakke. Vi følger op på taxakørsel, hvis det er nødvendigt.
Socialt liv
Motivering, støtte og hjælp til:
 At indgå i sociale relationer og leg med andre børn og unge.
 At udvikle sig, rykke grænser og få mod til at turde.
 At fastholde færdigheder i forbindelse med at have størst mulig
indflydelse på eget liv
 At udvikle og anvende indlærte færdigheder i dagliglivets
aktiviteter og rutiner
 At udvikle og fastholde hensigtsmæssige adfærd og socialt
samspil med andre.



Øvrige ydelser og
servicemeddelelser

At kunne klare hverdagens udfordringer i forbindelse med
følelsesmæssige og adfærdsmæssige udsving

Visitation:
Visitation sker gennem sagsbehandler fra barnets/den unges kommune.
Vi får tilsendt diverse udtalelser og/eller har besøg af familien, der
fortæller om barnet. Hvis vi vurdere, at barnet/den unge er i
målgruppen kan myndighed bevillige aflastning.
Øvrige samarbejdspartnere:
 Pårørende og andet netværk
 Dagtilbud samt øvrige samarbejdspartnere

Samarbejdsaftale

Takst (2020)

Tilbuddet til borgeren tager udgangspunkt i kontrakt udarbejdet af
Region Sjælland på baggrund af rammeaftale.
Børn/unge:
Takst 1: 3895,- kr. pr. døgn. Takst 2: 5213,- kr. pr. døgn
Voksne:
Takst 1: 3684,- kr. pr. døgn. Takst 2: 5002,- kr. pr. døgn

Egenbetaling

Obligatorisk egenbetaling for borgere over 18 år:
Kost inkl. Tilberedning pr. døgn kr. 122
Kost ekskl. Tilberedning pr. døgn kr. 90
Rengøringsmidler pr. døgn kr. 1
Vask og leje af linned kr. 3
Tøjvask -Valgfrit:
Tøjvask pr. døgn kr. 1

Traditioner






Indlæggelse på
sygehus
Kørsel

Vi pynter op til jul og påske og fejre de forskellige højtider ud
fra børnenes/de unges behov og ønsker.
Vi holder børnenes/de unges fødselsdage når det ønskes.
Vi deltager i Sjællandsfestivallen med voksne borgere, der ikke
har tilbud om deltagelse gennem deres dagtilbud.
Vi afholder en årlig Høstfest for forældre og søskende.

Hvis et barn/ung bliver indlagt på sygehus under ophold, bliver vi hos
barnet/den unge, til forældrene har mulighed for at komme og tage
over.
Den bevilligende myndighed skal sørge for, at der bevilliges kørsel
til/fra barnets/den unges skole og dagtilbud samtidig med at der
bevilliges aflastning. Vi har ikke mulighed for at hente/bringe børn.

