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Botilbud Avernakø  

§ 107-botilbud 

 

Målgruppe  
Målgruppen til Botilbud Avernakø defineres som skrøbelige og psykisk sårbare unge med eksempelvis 

følgende behandlingsforudsætninger: 

 Gennemgribende udviklingsforstyrrelse 

 Tilknytningsforstyrrelse 

 Autismespekterforstyrrelse 

 Social angst 

 ADHD 

 Føtalt alkoholsyndrom 

 Kognitiv funktionsnedsættelse 

 Følelsesmæssige udfordringer 

 Sproglige vanskeligheder 

 Tidlige skader som følge af svær omsorgssvigt 

 Indadvendthed 

Formål 
Det overordnede formål med Botilbud Avernakø er, at den unge opnår en så selvstændig og aktiv 

deltagelse i voksenlivet som muligt. Botilbuddet er rettet mod træning i ADL – almindelig daglig levevis. 

Botilbuddet arbejder ud fra den unges funktionsevneniveau med de indsatsmål, der er beskrevet i den 
kommunale handleplan. 

  

Indhold 
Den unge modtager i Botilbud Avernakø en udviklende specialpædagogisk indsats, der tilgodeser den 

enkelte unges behov for støtte, omsorg og udvikling. Botilbuddet sikrer sammenhæng i indsatsen, og den 

unge tilbydes en så høj grad af med- og selvbestemmelse som muligt.  

  

Indsatsområder:   

 Personlig og praktisk støtte – herunder ledsagelse til møder og aktiviteter uden for øen 

 Særligt tilrettelagt behandlingsforløb  

 Medicinhåndtering 

 Specialpædagogisk bistand i forhold til eksempelvis støtte og vejledning til at strukturere 

hverdagen  

 Motivering og støtte til at udvikle dagligdagskompetencer som oprydning, rengøring, tøjvask, 

indkøb, madlavning og personlig omsorg  

 Støtte til at tilrettelægge og overskue egen økonomi, forstå offentlige breve og kontakt med 

offentlige myndigheder m.m.    
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 Guidning og træning i mobilitet ved hjælp af offentlig transport, Rejsekort m.m. 

 Motivering og støtte til at opbygge og fastholde netværk og andre sociale relationer samt 

deltagelse i fritidsaktiviteter  

 Motivation og støtte til at udvikle færdigheder og kompetencer i uddannelses- eller 

aktivitetsforløb som eksempelvis STU  

 Motivation og guidning i praktikker med fokus på brancheafklaring og arbejdsevnevurdering  

 Afklaring af muligheder for tilknytning til arbejdsmarked og/eller uddannelse 

 Afklaring af botilbud og evt. støttebehov efter udslusning fra § 107-tilbuddet 

Progression og evt. ændring i indsats  
På opfølgningsmøder med den unge, sagsbehandler og Botilbud Avernakø evalueres indsatsens indhold og 

effekt gennem eksempelvis følgende spørgsmål:  

 Hvordan går det med de enkelte indsatsmål?  

 Er der progression?   

 Skal indsatsen rettes til eller ændres?  

 Skal eksisterende indsatsmål evt. fjernes og nye tilføjes? 

 Kan den unge på sigt nå det overordnede indsatsformål?  

Funktionsevneniveauet vurderes gennem vores eget progressionsmålingsværktøj, og målingerne er en del 
af afsættet i statusrapporterne. Progressionsmålinger gennemgås på opfølgnings- og statusmøder. 

 

Graduering af støtte   
Nogle unge har brug for mere specialpædagogisk og praktisk støtte end andre, og derfor tilbyder vi en 

graduering af tilbuddet. Den unges funktionsevneniveau, behov, ønsker og indsatsmål, der er beskrevet i 

VUM og indsatsplanen, er afsættet for botilbuddets indsats ift. den enkelte unge.  

 

Grundtilbud: 38.690 kr. pr måned, hvilket svarer til 1.272 kr. pr. døgn.  

Denne takst gælder for grundtilbuddet, hvor der er behov for moderat støtte (18 timer pr. uge). 

 

Grundtilbud PLUS:  50.431 kr. pr. måned, hvilket svarer til en pris på 1.658 kr. pr. døgn.  
Denne takst gælder for mere omfattende støtte (28 timer pr. uge) 

 

Grundtilbud PLUS EXTRA: 66.917 kr. pr. måned, hvilket svarer til en pris på 2.200 kr. pr. døgn.  

Denne takst gælder for omfattende støtte samt særlige ledsagelsesordning, særlig behandlingsplan o. lign 

(37 timer pr. uge).  Kræves der eksempelvis døgnbemanding, kan dette tilkøbes. 

 

Prisen er baseret på, at beboerne er tilknyttet STU eller anden dagbeskæftigelse. 

Munkegården på Avernakø holder åbent 365 dage om året, og alle priser er inklusiv kost. 

Der er mulighed for tilkøb af nattevagt, døgntilsyn el.lign. for beboere, der ikke må lades ude af syne. 
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