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 Ydelseskatalog 
 

Overordnet om Autisme Center Vestsjællands kollegietilbud på Anholtvej 

 
  Virksomhedens navn: Kollegiet Anholtvej 

Læsevejledning Dette ydelseskatalog er opbygget, så det indledningsvis er muligt at 

orientere sig om Autisme Center Vestsjælland, Kollegiet Anholtvejs 

målgruppe, paragrafområder og fysiske rammer for ungetilbuddene, 

(side 1-2).  

 

I afsnittet om støtteniveau defineres og beskrives tilbuddets 

støtteniveauer 1-3 ud fra borgers behov. Det ligger til grund for den 

indsats, som via takst bestilles af anbringende kommune (læs mere 

side 2-5).  

 

Katalogets beskrivelser har afsæt i VUM 2.0, Fælles Faglige Begreber. 

Vi samarbejder ud fra det fælles sprog på tværs af myndighed og 

udfører samt understøtter herved kvaliteten af de data, der indgår i 

samarbejdet, i sagsbehandling og levering af indsats. I den ramme 

fastholder vi øget fokus på recovery, rehabilitering, habilitering og 

fokus på, at indsatsen tilgodeser og inddrager borgerens ressourcer, 

ønsker og mål (læs mere side 6-11).  

 

Vi møder borgeren i dennes hjem og hverdagsliv. Det betyder, at 

vores fokus er på træning i hverdagens opgaver og trivsel hjemme.  

 

Det er til enhver tid forbeholdt ledelsen på ACV og det faglige 

personale at vurdere indsats og aktivitetsniveau, ud fra hverdagens 

muligheder i borger- og personalegruppe. Beskrivelserne i kataloget 

er heraf alene vejledende. 

 

Lovgivning 

 

Autisme Center Vestsjællands kollegietilbud drives efter Serviceloven 

(SEL) §§ 107 og 66.6. 

 

Målgruppe 

 

 

 

 

Kollegiet Anholtvej modtager unge borgere i alderen 18–30 år. Der er 

ydermere to pladser til unge i alderen 16–18 år. Målgruppen er unge 

med diagnoser inden for autismespektret. Ud over autisme kan de 

unge borgere have tillægsdiagnoser som fx lettere grad af mental 

retardering, angst, OCD, ADHD eller lign. De unge forventes på sigt 

at kunne klare sig i egen bolig – for nogle med støtte. 

 

Formål med tilbuddet 

 

 

Formålet med tilbuddet er at afklare de unges funktionsniveau, 

udviklingsmuligheder og fremtidige behov for støtte og boligform. Der 

tilbydes således et botræningsforløb, hvor de unge opøver og 

videreudvikler kompenserende færdigheder, kompetencer og 
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mestringsstrategier, således at de kommer til at opnå størst mulig 

selvhjulpenhed for derigennem at kunne klare sig så selvstændigt 

som muligt. 

Botilbud Midlertidigt botilbud til voksne (§ 107). 

Døgninstitution til børn og unge (§ 66.6). 

 

Værelserne er placeret på en rolig gang i bygningens 1. og 2. sal og 

er umøblerede, så de unge selv har mulighed for at sætte eget præg 

på indretningen. Værelserne er med eget bad og toilet samt adgang 

til fælles køkken, stue og vaskeri. 

 

Huset byder på fællesområder med blandt andet billard, bordtennis, 

bordfodbold, airhockey, motionsområde, musikrum, e-sportslokale, 

afslapningsområde, tv-område m.m. Vi har mange gode 

udendørsfaciliteter, fx græsareal, gårdmiljø med beplantning, grill og 

bord/bænkesæt, multibane, bålhytte samt plads til diverse udendørs 

boldspil og lign. 

 

Vi har i alt 35 pladser til § 107, hvoraf to er fleksible og kan besættes 

efter § 66.6. For unge, der flytter ind inden det 18. år og derefter 

bevilliges efterværn efter § 76, kan disse blive boende i tilbuddet. 

 

Kollegiet Anholtvej er beliggende i nærheden af indkøb, spisesteder 

og skov samt tæt ved motorvej og offentlig transport. Derudover er 

der fra stedet ca. 15 min. gang til Slagelse centrum. 

 

Læs mere på vores hjemmeside www.a-c-v.dk og tilbudsportalen.  

 

Støtteniveauer  

fra 1-3 

 

Socialpædagogisk indsats og sundhedsfaglig indsats er 

gennemgående på alle niveauer og defineres som følger: 

 

Socialpædagogisk indsats ses som hjælp, omsorg, pleje og støtte 

til optræning og udvikling eller vedligehold af færdigheder. Formålet 

er at udvikle og/eller vedligeholde den unges funktionsniveau, så den 

unge kan mestre eget liv på egne præmisser. 

 

Sundhedsfaglig indsats defineres som observerende og 

forebyggende. Vi understøtter udredninger og tiltag, der skal sikre 

borgerens helbred og sundhed med udgangspunkt i den unges 

ønsker, behov og ressourcer. 

 

Vi har 3 forskellige støtteniveauer på Kollegiet Anholtvej. Alle 

niveauer tager udgangspunkt i udmåling efter VUM 2.0. Al støtte i og 

uden for hjemmet sker sammen med den unge og med et 

aktiverende, udviklende og selvstændiggørende sigte. Samarbejdet 

med den unge sker med udgangspunkt i den unges egne ønsker, mål 

http://www.a-c-v.dk/
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og ressourcer og med fokus på at støtte den unge i størst mulig 

mestring og selvstændighed. 

 

Hvad indgår ikke i støtten: 

• Praktisk eller overtagende hjælp til personlig pleje.  

• Rengøring af den unges værelse.  

• Indkøb og ærinder uden den unges deltagelse eller på vegne 

af den unge.  

• Tilberedning af mad og oprydning efter maden uden den 

unges deltagelse.  

• Administration af den unges økonomi.  

• Ledsagelse til behandlingstilbud udenfor det etablerede 

behandlingssystem. Vi yder ikke samtaler, behandlinger 

m.m., der leveres af det almene behandlingssystem. Der ydes 

som udgangspunkt ikke støtte ved indlæggelser. 

• Støtte, der kan dækkes af SEL §§ 83, 84 og 86 samt 

ledsagelse efter SEL § 97.  

 

Niveau 1: Let socialpædagogisk og sundhedsfaglig indsats 

For unge, der klarer størstedelen af deres dagligdag selv med 

påmindelse og verbal igangsætning.  

 

Opgaver/aktiviteter 

• Den unge har ofte behov for påmindelse om og verbal 

igangsætning af opgaven/aktiviteten. 

• Den unge har ikke behov for, at personalet er til stede, mens 

den unge klarer opgaven/aktiviteten. 

• Den unge kan for det meste overskue og udføre alle 

delelementer. 

 

Mobilitet 

• Den unge er mobil og kan selvstændigt håndtere eventuelle 

egne hjælpemidler. 

• Den unge kan færdes selvstændigt, men kan have behov for 

støtte til planlægning.  

• Den unge kan benytte bus, tog, flextrafik, taxa og/eller 

lignende på egen hånd uden pædagogisk ledsagelse. 

 

Kommunikation/adfærd 

• Den unge kan selvstændigt udtrykke behov og ønsker. 

• Den unge kan have behov for psykisk støtte og omsorg i 

jævnlige og aftalte støttende samtaler. 

 

Støtte 

• Den unge kan have behov for støtte på hverdage i dagtimerne 

og tidlige aftentimer. 

• Den unge har ikke behov for støtte i nattetimerne.  
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• Støtten tilrettelægges i bestemte tidsrum i samarbejde med 

den unge, og den unge kan udskyde behov for støtte til de 

aftalte tidsrum.  

• Støtten ydes primært i grupper. 

• Den unge kan selv opsøge hjælp ved akut behov (evt. 

telefonisk, når der ikke er personale i tilbuddet). 

 

Niveau 2: Let til moderat socialpædagogisk og sundhedsfaglig 

indsats til en del daglige opgaver og aktiviteter 

For unge, der klarer en stor del af deres dagligdag selv med 

påmindelse og verbal igangsætning samt verbal guidning. 

 

Opgaver/aktiviteter 

• Den unge har behov for påmindelse om og verbal 

igangsætning af samt verbal guidning til opstart af 

opgaven/aktiviteten. 

• Den unge har behov for, at personalet støtter med vejledning 

og guidning ved opstart af opgaven/aktiviteten. 

• Den unge kan i perioder overskue og udføre de fleste 

delelementer.  

• Der er enkelte delelementer, den unge ikke kan overskue 

og/eller udføre. 

 

Mobilitet 

• Den unge er mobil og kan selvstændigt håndtere eventuelle 

egne hjælpemidler. 

• Den unge kan færdes selvstændigt, men kan have behov for 

støtte til planlægning og følgeskab de første gange ved 

færden i ukendte omgivelser.  

• Den unge kan benytte bus, tog, flextrafik, taxa og/eller 

lignende på egen hånd uden pædagogisk ledsagelse. 

 

Kommunikation/adfærd 

• Den unge kan have behov for verbal støtte til at udtrykke 

behov og ønsker. 

• Den unge kan have behov for psykisk støtte og omsorg i 

jævnlige og aftalte støttende samtaler. 

 

Støtte 

• Den unge kan have behov for støtte alle ugens dage og 

aftener.  

• Den unge har ikke behov for støtte i nattetimerne.  

• Støtten tilrettelægges i bestemte tidsrum i samarbejde med 

den unge, og den unge kan udskyde behov for støtte til de 

aftalte tidsrum.  

• Støtten ydes primært i grupper. 
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• Den unge kan selv opsøge hjælp ved akut behov (evt. 

telefonisk, når der ikke er personale i tilbuddet). 

 

Niveau 3: Moderat socialpædagogisk og sundhedsfaglig 

indsats til de fleste daglige opgaver 

For unge, der kan klare dele af deres dagligdag selv med påmindelse 

og verbal igangsætning samt verbal guidning og fysisk instruktion. 

 

Opgaver/aktiviteter 

• Den unge har ofte behov for påmindelse og verbal 

igangsætning, verbal guidning samt fysisk instruktion under 

opgaven/aktiviteten. 

• Den unge kan i perioder overskue og/eller udføre enkelte 

delelementer.  

• Der er flere delelementer, den unge ikke kan overskue 

og/eller udføre. 

 

Mobilitet 

• Den unge er mobil og kan selvstændigt håndtere eventuelle 

egne hjælpemidler. 

• Den unge kan færdes uden pædagogisk støtte i kendte 

omgivelser og i nærmiljøet. Den unge kan have behov for 

følgeskab i ukendte omgivelser.  

• Den unge kan benytte bus, tog, flextrafik, taxa og/eller 

lignende på kendte ruter på egen hånd uden pædagogisk 

ledsagelse. 

 

Kommunikation/adfærd 

• Den unge kan have behov for støtte til at udtrykke behov og 

ønsker og kan have behov for brug af 

kommunikationshjælpemidler. 

• Den unge kan have udfordringer i sociale relationer og 

kravsituationer, der kan komme til udtryk ved indad- eller 

udadrettet adfærd. 

 

Støtte 

• Den unge kan have behov for støtte alle ugens dage og 

aftener.  

• Den unge kan have behov for rådighedsnattevagt. 

• Den unge kan i nogle tilfælde selv opsøge/efterspørge hjælp. 

• Støtten ydes både individuelt og i grupper. 
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Indsatsbeskrivelser 

Relationer 

  

Niveau 1 

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

Indgå i samspil 

og kontakt samt 

deltage i sociale 

fællesskaber og 

fritidsaktiviteter  

Vi leverer støttende samtaler 1 gang om ugen af 1 times varighed. Vi støtter den 

unge i relationsdannelse i grupper ved behov. Sociale aktiviteter foregår i 

grupper og i det omfang, det er muligt inden for den personalemæssige ramme. 

Ledsagelse til 

ferie 

Autisme Center Vestsjælland følger Slagelse Kommunes retningslinjer. Vi kan 

ledsage på ferie af op til 5 dages varighed inden for landets grænser.  

Ferien vil være med fuld egenbetaling for den enkelte unge. Betaling for 

personalet vil ske af tilbuddet. Ferie planlægges inden for rammen af daglig 

personalenormering. 

Der tages fagligt udgangspunkt i den enkelte unges trivsel og ønsker, når ferie 

tilrettelægges.  

Ferie foregår i grupper. 

Varetage 

relationer til 

netværk 

Den unge, familie og netværk er velkomne til at aftale besøg. Der er mulighed for 

besøg i egen bolig og for at benytte de grønne udearealer. Der ydes ikke 

personalestøtte til disse besøg.  

 

Samfundsliv 

  

Niveau 1 

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

Varetage 

uddannelse/ 

beskæftigelse 

Alle unge understøttes i at have et beskæftigelses- eller uddannelsestilbud, hvis 

de ønsker det. Der tages udgangspunkt i den unges ressourcer, ønsker og 

drømme. 

Varetage 

økonomi 

 

Der ydes ikke støtte til administration og håndtering af den unges økonomi. 

Der kan ydes støtte i at 

opøve kompenserende 

færdigheder i 

budgetlægning, 

opsparing, netbank, 

pengenes værdi mv. via 

påmindelse og 

igangsætning. 

Der kan ydes støtte i at 

opøve kompenserende 

færdigheder i 

budgetlægning, 

opsparing, netbank, 

pengenes værdi mv. via 

påmindelse og 

igangsætning samt 

verbal guidning. 

Der kan ydes støtte i at 

opøve kompenserende 

færdigheder i 

budgetlægning, 

opsparing, netbank, 

pengenes værdi mv. via 

påmindelse og 

igangsætning, verbal 

guidning og fysisk 

instruktion. 
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Varetage bolig For alle de unge: Er man ikke allerede skrevet op til bolig ved indflytning, kan 

man via verbal guidning eller fysisk instruktion støttes i at blive skrevet op. 

Der kan ydes støtte i at 

opøve færdigheder i at 

varetage bolig via 

påmindelse og 

igangsætning. 

Der kan ydes støtte i at 

opøve færdigheder i at 

varetage bolig via 

påmindelse og 

igangsætning samt 

verbal guidning. 

Der kan ydes støtte i at 

opøve færdigheder i at 

varetage bolig via verbal 

guidning og fysisk 

instruktion. 

Håndtere post Der kan ydes støtte i at 

opøve færdigheder til at 

håndtere post via 

påmindelse og 

igangsætning. 

Der kan ydes støtte i at 

opøve færdigheder til at 

håndtere post via 

påmindelse og 

igangsætning samt 

verbal guidning. 

Der kan ydes støtte i at 

opøve færdigheder til at 

håndtere post via verbal 

guidning og fysisk 

instruktion. 

 

Kommunikation 

  

Niveau 1 

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

Forstå og 

fremstille 

meddelelser 

samt indgå i 

samtale 

Vi vejleder omkring kommunikation og socialt samspil i grupper og individuelt. Vi 

tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov og ressourcer. Vi vægter de 

unges selvbestemmelse højt, og ud fra etiske overvejelser vejleder og råder vi 

den enkelte. 

Anvende 

kommunika-

tionsudstyr og -

teknikker 

Vi støtter den unge i at have de nødvendige kommunikationshjælpemidler som fx 

diverse apps og visuelt støttet dagsstruktur. Eventuelle udgifter til 

kommunikationshjælpemidler afholder den unge enten selv eller søger individuelt 

via sagsbehandler eller værge. Vi kan være behjælpelige med ansøgning. 

 

Praktiske opgaver 

  

Niveau 1 

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

Købe ind Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder i at 

foretage indkøb via 

påmindelse og 

igangsætning. 

Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder i at 

foretage indkøb via 

påmindelse og 

igangsætning samt 

verbal guidning. 

Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder i at 

foretage indkøb via 

påmindelse og 

igangsætning, verbal 

guidning og følgeskab.  

Lave mad Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder i 

tilberedning af kolde og 

varme måltider via 

påmindelse og 

igangsætning. 

Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder i 

tilberedning af kolde og 

varme måltider via 

påmindelse og 

igangsætning samt 

verbal guidning. 

Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder i 

tilberedning af kolde og 

varme måltider via 

påmindelse og 

igangsætning, verbal 
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guidning og fysisk 

instruktion. 

Gøre rent Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder i at 

gøre rent via påmindelse 

og igangsætning. 

Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder i at 

gøre rent via påmindelse 

og igangsætning samt 

verbal guidning. 

Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder i at 

gøre rent via påmindelse 

og igangsætning, verbal 

guidning og fysisk 

instruktion. 

Vaske tøj Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder 

indenfor tøjvask via 

påmindelse og 

igangsætning. 

Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder 

indenfor tøjvask via 

påmindelse og 

igangsætning samt 

verbal guidning. 

Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder 

indenfor tøjvask via 

påmindelse og 

igangsætning, verbal 

guidning og fysisk 

instruktion. 

 

Egenomsorg 

  

Niveau 1 

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

Klæde sig af og 

på 

Vaske sig 

Pleje sin krop 

Gå på toilettet 

 

Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder 

indenfor personlig 

hygiejne via påmindelse 

og igangsætning. 

Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder 

indenfor personlig 

hygiejne via påmindelse 

og igangsætning samt 

verbal guidning. 

Der kan ydes støtte til at 

opøve færdigheder 

indenfor personlig 

hygiejne via påmindelse 

og igangsætning, verbal 

guidning og fysisk 

instruktion. 

Varetage sin 

seksualitet 

Vi vejleder omkring seksualitet og identitet i grupper og individuelt med 

udgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov og ressourcer.  

Spise og drikke Vi vægter borgerens selvbestemmelse. Vi vejleder om kostvaner og livsførelse i 

grupper og individuelt. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og 

ressourcer. 

Dyrke interesse Vi tilbyder ugentlige aktiviteter i Kollegiet samt understøtter den unge i ønsker til 

aktiviteter ved månedlige beboermøder. Ligeledes vejleder vi i mulighederne for 

at indgå i fritidsaktiviteter udenfor Kollegiet samt støtter i at tilmelde sig og 

vedligeholde tilmelding til disse.  

Vi kan støtte den unge i 

at opøve færdigheder i at 

dyrke fritidsaktiviteter via 

påmindelse og 

igangsætning. 

Vi kan støtte den unge i 

at opøve færdigheder i at 

dyrke fritidsaktiviteter via 

påmindelse og 

igangsætning samt 

verbal guidning. 

Vi kan støtte den unge i 

at opøve færdigheder i at 

dyrke fritidsaktiviteter via 

påmindelse og 

igangsætning, verbal 

guidning samt 

pædagogisk følgeskab de 

første par gange. 
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Varetage egen 

sundhed 

Vi er opmærksomme på den enkeltes helbredstilstand og søger læge m.m. ved 

behov. 

Autisme Center Vestsjælland kan ved behov tilbyde socialpædagogisk støtte til 

læge- eller tandlægebesøg eller anden lægeordineret behandling samt udlevere 

lægeordineret medicin ud fra lægens forskrifter. Medicinen gives enten som 

dosispakket medicin eller fra doseringsæsker, som særligt uddannede 

medarbejdere kan og må dosere i. PN-medicin gives efter behov – efter lægens 

anvisning. Indsatsen vil altid have sigte på at lære de unge mestringsstrategier til 

selv at kunne varetage opgaven efter endt ophold i tilbuddet. 

Vi kan støtte i at opøve 

færdigheder indenfor 

varetagelse af egen 

sundhed via påmindelse 

og igangsætning. 

Vi kan støtte i at opøve 

færdigheder indenfor 

varetagelse af egen 

sundhed via påmindelse 

og igangsætning samt 

verbal guidning. 

Vi kan støtte i at opøve 

færdigheder indenfor 

varetagelse af egen 

sundhed via påmindelse 

og igangsætning, verbal 

guidning samt fysisk 

instruktion. 

 

 

Mobilitet 

  

Niveau 1 

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

Gå og bevæge 

sig samt ændre 

og opretholde 

kropsstilling 

samt bære, 

flytte og 

håndtere 

genstande 

Der ydes ikke støtte. Det forventes, at borger er selvhjulpen.  

Færdes med 

transportmidler 

Der kan støttes i at 

opøve færdigheder i at 

transportere sig rundt på 

egen hånd via 

påmindelse og 

igangsætning. 

Der kan støttes i at 

opøve færdigheder i at 

transportere sig rundt på 

egen hånd via 

påmindelse og 

igangsætning, verbal 

guidning eller digitalt 

følgeskab. 

Der kan støttes i at 

opøve færdigheder i at 

transportere sig rundt på 

egen hånd via 

påmindelse og 

igangsætning, verbal 

guidning, følgeskab eller 

digitalt følgeskab. 
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Den unge borgers betaling 

Obligatoriske ydelser §§ 107 og 66.6 

Husleje, el og varme opkræves af den unges betalingskommune. Huslejen 

er indtægts- og omkostningsbestemt. El og varme er omkostningsbestemt i 

henhold til tilbuddets driftsbudget. 

 

 

 

 

Samarbejde 

Pårørende 

 

 

For unge uden værge: Vi samarbejder med den unge og vedkommendes 

pårørende i det omfang, den unge er interesseret i det. Vi gør det aldrig 

uden den unges samtykke eller medvirken.  

 

For unge med personlig og/eller økonomisk værge: Vi samarbejder med 

den unge og dennes værge ud fra gældende regler på området. Vi 

inddrager dog den unge i størst muligt omfang i samarbejdet. 

 

Vi tilstræber sammen med den unge at have en god kontakt med både 

pårørende og værger, således at vi til den unges bedste kan være en fælles 

støtte for den unge i dagligdagen. 

 

 

 

Opfølgning og dokumentation 

Opfølgning på tilbud 

 

 

Der udarbejdes delmål (pædagogisk indsatsplan) for hver enkelt ung 

løbende. Vi deltager i statusmøder, som sagsbehandler inviterer til. På 

disse møder deltager den unge, evt. dennes netværk. 

 

Der er tilsynsbesøg af Socialtilsyn Øst. 

 

Dokumentation og 

måling af indsats 

 

 

I samarbejde med den unge og de kommunale sagsbehandlere 

udarbejdes: 

• Voksen Udrednings Metode 2.0 (VUM 2.0) 

• Bestilling - Mål 

• § 141-handleplaner 

 

Ud fra disse udredninger udarbejder vi: 

• Delmål (Tidligere beskrevet som pædagogiske indsatsplaner) 

• Statusbeskrivelser 1-2 gange årligt. 
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Priser 
 

Tilbud Grundlag Niveau  Pris i DKK 

Kollegiet 

Anholtvej 

Serviceloven § 107/§ 

66.6 

1 1.106,- 

2 1.610,- 

3 2.172,- 

Botilbuddet 

Anholtvej 
Serviceloven § 107 

1 1.114,- 

2 1.557,- 

3 2.628,- 

 


