Ydelsesbeskrivelse for Bakkebo,
Sødisbakke. Takst 4.
Lov om Social Service § 108
1. Formål, antal pladser og beskrivelse af de fysiske
rammer
Bakkebo er selvstændigt botilbud på Sødisbakke, som er beliggende i et stort
naturskønt område i udkanten af Mariager by.
Bakkebo har plads til 16 beboere og har til huse i et-plans byggeri fra 2014.
Afdelingen består af 16 lejligheder med eget thekøkken, bad og toilet. Der er
fællesfaciliteter som køkken, opholdsstue, motionsrum, kreative værksteder
samt IT-rum indendørs. Udendørs er der adgang til multibane, poolbord,
bordtennis, bordfodbold m.v.
Der er mulighed for oprettelse af skærmede miljøer i tilknytning til udvalgte
lejligheder.
Formålet er at tilbyde et døgntilbud, hvor den enkelte beboer trives og udvikles, samt opnår størst mulig grad af selvstændighed og indflydelse på eget liv
og samfundsliv.

2. Målgruppe

Specialsektoren

Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 97 64 80 00
Fax: 98 15 20 09
www.rn.dk
Socialfaglig konsulent
Pia Toft
Direkte: 22 56 56 82
pia.toft@rn.dk

Pædagogisk konsulent
Tilbuddet er rettet mod personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og
Ann Frederiksen
psykisk funktionsevne samt en dom til anbringelse eller tilsyn – eller med en
Direkte: 29133594
adfærd, der gør, at personen er i risikozone for at begå kriminalitet.
annf@rn.dk
Denne målgruppe rummer beboere med behov for støtte og guidning i dagligdagen.
24. oktober 2014
Beboerne har typisk tidligere været indskrevet til en højere takst. Efter en tid
med stabilisering og strukturering af dagligdagen er det imidlertid vurderet, at
behovene kan varetages med en mindre indgribende indsats – til en lavere
takst.
Der er tale om beboere, som er stabile i forhold til trivsel, aktiviteter og beskæftigelse og som
trives og er i stand til at varetage dagligdags opgaver – dog fortsat med støtte og guidning.
Nogle af beboerne har tillægshandicaps i form af psykiatriske eller neurologiske diagnoser, i
en grad, der kræver personalemæssig støtte.
Det forventes, at beboerne – evt. via guidning er i stand til at tage vare på egne praktiske forhold, som hygiejne, indkøb og rengøring.
Beboerne i denne målgruppe er i stand til at indgå i aktiviteter og sociale relationer med de
øvrige beboere på afdelingen.
Der arbejdes med relationer og samtaler med den enkelte, hvor målet er, at beboerne kan få et
brugbart selvbillede i forhold til egen formåen, såvel som begrænsninger. Hensigten er at styrke beboerens selvværd og selvtillid samt at minimere dennes frustrationer, således at konflikter med omgivelserne kan forebygges.
Målgruppen spænder udviklingsmæssigt over en større gruppe, hvor enkelte har svært ved at
forstå, at de har overtrådt loven og andre kognitivt fungerer på et højere niveau.
Forudsætningen for indplacering på denne takst er, at risikoen for kriminalitet vurderes at være
begrænset.

Der lægges i det pædagogiske tilbud vægt på:
-

samspil og kommunikation

-

omsorg og tryghed

-

aktiviteter

-

opbygning af relationer og omverdensforståelse

-

den gode dialog og det gode udviklende samarbejde

-

at give beboerne mulighed for deltagelse i det sociale liv på Bakkebo og i andre relevante sammenhænge

3. Personale:
Personalegruppen består primært af pædagoger, pædagogiske assistenter samt omsorgsmedhjælpere. Uddannelse og kurser vægtes højt.
Der er mulighed for at benytte tværgående funktioner som psykolog, sygeplejerske, psykiater,
pædagogiske konsulenter, ergoterapeut samt de 4 interne serviceafdelinger (køkken, administration, vaskeri og rengøring, teknisk afdeling).
Personalenormering:
Dag/aften:
Der tilstræbes en gennemsnitlig normering på 2 medarbejdere til 8 beboere (2:8) på hverdage
samt i weekender. Denne normering forudsætter, at beboerne er visiteret til et skoletilbud, aktivitets- og samværstilbud eller beskæftigelsestilbud (Eksternt eller internt).
Nat:
Om natten (9 timer) er der 2 medarbejdere til alle beboere på Bakkebo – i alt 16 beboere
(2:16) på hverdage samt i weekender.

4. Indhold i ydelsen:
Ydelsen tager udgangspunkt i den handleplan, der er aftalt med den enkelte beboers handlekommune jf. Lov om social service § 141. Ydelsen beskrives i en pædagogisk handleplan, som
er udarbejdet i samarbejde med beboeren og på baggrund af dennes interesser, behov, ønsker, ressourcer og dom.
Der arbejdes systematisk med opfølgning og udvikling. Der fremsendes status minimum én
gang årligt til handlekommunen, som i denne forbindelse inviteres til møde på afdelingen. Der
udarbejdes på begæring fra Statsadvokaten skriftlige udtalelser vedr. domfældte.
Personlig pleje:
Der ydes som udgangspunkt rådgivning og vejledning til personlig pleje og hygiejne, herunder
bad, hårvask, mundhygiejne og påklædning.
Praktisk Hjælp:
Der ydes støtte til:
• Indkøb (tøj, personlige ejendele eller dagligvarer)
• Administration af medicin
• Kostfremstilling og tilrettelæggelse af en sundhedsfagligt begrundet kostplan
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• Administration af den daglige økonomi
• Konsultation hos sundhedsprofessionelle og Sødisbakkes tværgående faggrupper (herunder
ledsagelse)
• Møder vedr. dom
• Kontakt til offentlige myndigheder, herunder udarbejdelse af ansøgninger om udgang
• Indretning af bolig
• Ærinder eller mindre udflugter udenfor botilbuddet
• Oprydning og rengøring
• Læsning og behandling af post
• Planlægning af fritidsaktiviteter
Personalets indsats i forhold til de praktiske gøremål i hverdagen kan variere fra støtte og
planlægning til deltagelse.
Socialpædagogisk træning/støtte:
• Udarbejdelse af individuel pædagogisk plan, der beskriver den enkeltes egne mål, samt målene med den pædagogiske indsats
• Hjælp til planlægning og strukturering af aktiviteter i dagligdagen
• Afholdelse af kontaktmøder mellem beboeren og repræsentant fra kontaktteamet minimum 1
gang om måneden
• Træning og vejledning i konflikthåndtering
• Støtte og guidning i forhold til samfundsnormer og gode vaner
• Støtte og guidning i strategier til at forebygge kriminalitet
• Støtte og vejledning i at nedtone uhensigtsmæssig adfærd
• Støtte til at indgå i sociale relationer samt til at vedligeholde kontakt til pårørende / betydningsfulde relationer

5. Særlige ydelser:
Ledsagelse
Botilbuddet leverer vederlagsfri ledsagelse for beboeren til formål, der er fastlagt i beboerens
individuelle plan.
Transport
Botilbuddet tilbyder nødvendig transport til eventuel behandling, der er relateret til årsagen for
beboerens ophold i botilbuddet, når beboeren ikke selv kan transportere sig. Beboeren betaler
ikke for denne transport.
Specifikke målrettede opgaver, rådgivning og vejledning
Sygeplejefaglig bistand
o Rådgivning og vejledning til beboere og personale, herunder
 Opfølgning, støtte og kontrol vedrørende beboere i medicinsk behandling
Beboere i botilbud får medicin og lægehjælp under samme betingelser, som gælder for andre
befolkningsgrupper. Det vil sige, at eventuel egenbetaling afholdes af beboerne selv.
Lejlighed og husleje
Boligen i botilbuddet er umøbleret. Beboerne står for indkøb af møbler og andet inventar til
deres egen bolig, og afholder selv udgiften hertil.
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Beboerens egenbetaling til husleje, vand, varme og el opkræves af og betales direkte til handlekommunen.
Lov om social service § 102 - behandling
I forhold til tilbud om behandling er der i forbindelse med tilbuddet på Bakkebo mulighed for
benyttelse af psykiatrisk og neurologisk tilsyn. Der er desuden samarbejde med specialtandplejen.

Valgfrie individuelle ydelser:
Kost og rengøring
Beboeren kan købe kost af botilbuddet enten i form af en pakkeløsning fra det centrale køkken
eller som deltager i fælles kostfremstilling på Bakkebo. Prisen herfor beregnes og opkræves af
tilbuddet direkte fra beboeren. Prisen indeholder dækning af udgifter til råvarer og moms. Derudover er der mulighed for tilkøb af rengøring
Ferie
Der tilbydes vederlagsfri personaleledsagelse til én årlig fælles tur tilrettelagt af afdelingen á
max. 7 dages varighed. Det forudsættes, at beboerne er i stand til at deltage i feriearrangement, hvor enten hele botilbuddet eller en større gruppe rejser sammen og at ferien kan afholdes indenfor den daglige normering. Den enkelte beboer betaler for eget ferieophold, kost mv.
Sødisbakke betaler for personalets ophold og andre følgeudgifter som eksempelvis entrébilletter, kost o.l.
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