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Takster gældende fra 1. januar 2022 - 31. december 2022. 
 

Aktivitets og samværstilbud, Kildehaven Gården har både pædagogisk og 

sundhedsfagligt personale ansat. Pædagogisk har Kildehaven fleksible faggrænser og 

vægter fleksibilitet højt.              

Alle medarbejdere har praktiske opgaver, der rækker ud over, hvad der almindeligvis 

knytter sig til deres fag. Den alternative arbejdsfordeling skal sikre fleksibilitet i 

planlægningen og give brugerne forudsigelighed, kontinuitet og genkendelighed. 

 

På Kildehaven Gården er det personalet som indretter sig efter brugernes behov og 

evner, og der tages individuelle hensyn hos den enkelte bruger. 

 

De væsentlige pædagogiske værdier der har størst betydning i arbejdet i og omkring 

brugerne på Kildehaven Gården er; dialog, respekt, samarbejde og ligeværdighed, 
selv- og medbestemmelse. Vi arbejder anerkendende med en eklektisk tilgang. 

 

Kildehaven Gården arbejder ud fra en neuropædagogisk referenceramme, hvor det i 

neuropædagogikken er kunsten at kunne indgå situationsbestemt i et solidarisk 

samarbejde med brugere, som har medfødte eller erhvervede skader i hjernens 

mentale funktioner.  
 

Samarbejdet har erfaringsdannelse som mål som led i brugerens bestræbelser på at 

overvinde/kompensere for, - eller leve med de begrænsninger hjerneskaden har 

medført. 

 

Neuropædagogik er en tværfaglig disciplin, som baseres på erfaringer hos alle 
implicerede i samarbejdet med og omkring brugeren. Alle medarbejdere undervises i 

Neuropædagogik. 

Målet er at understøtte og fremme brugernes kompetencer, under hensyntagen til de 

fysiske funktionsnedsættelser og kognitive vanskeligheder den enkelte har.   

 

Kildehaven Gården arbejder projektorienteret og ved starten af nyt projekt afholdes 

der møde med brugerne om hvilket indhold og aktiviteter der skal være i perioden. 
Brugernes ønsker for aktiviteter er udgangspunkt for dialog og inspiration til det 

endelige program. Der tages udgangspunkt i brugernes lyst, behov og formåen.  

Nogle brugere kan ikke rumme at være med i konkrete koncentrerede forløb i længere 

tid ad gangen.   
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Flere brugere har begrænsede kommunikative kompetencer og nogle er meget 

sensitive og har brug for struktur og støtte til at få et overblik over dagen og de 

aktiviteter der er i løbet af dagen.  

Der benyttes piktogrammer og tegn til tale, samt diverse talemaskiner og andre pc-

hjælpemidler.  

Der vil som hovedregel tages udgangspunkt i den takst gruppe, som passer til det 

funktionsniveau brugeren har.  

Dog vil der være nogle afvigelser f.eks.: 

❖ Har brugeren brug for en normering på 2:1 i pleje- og omsorgssituationer 
forhøjes taksten med 10 %. Dette svarer til en gennemsnitlig dækning med en 

ekstra personale ½ time dagligt 4 dage om ugen. 

 

❖ Har brugeren behov for en normering på 1:1 forhøjes taksten med 30 %. Dette 

svarer til en gennemsnitlig 1:1 dækning i 1 ½ time dagligt 4 dage om ugen. 

 

Indirekte omkostninger forbundet med driften af Gården 

 

De indirekte omkostninger er omkostninger, der ikke direkte kan henføres til den 

pågældende aktivitet. De indirekte omkostninger består af en række forskellige typer 

af omkostninger.  

Eksempler på indirekte omkostninger kan være: lokaleudgifter (husleje, varme, vand, 

el, renovation, rengøring, drift og vedligeholdelse m.v.) kontorudgifter (telefon, porto, 

kontorartikler m.v.) indirekte lønomkostninger (kantinetilskud, efteruddannelse, 
konferencer og seminarer) udgifter til it, telefoni, software, telefoner, tablets, PC m.v., 

forsikringer beregnede udgifter vedr. andele af den centrale administration og ledelse 

(direktion, HP, økonomi, it m.v.) 

 

Aktivitets og samværstilbud §104 
 

Fuldtidsplads; 3-5 dage pr. uge. Deltid; 2 dage, eller derunder pr. uge. 

Beregnes som fuldtidspladser fra og med 3 dage om ugen, med afregning 365 dage 

om året, uanset lukkedage og ferie. Dette er svarende til afregning på 

offentlige/kommunale steder. Taksten på deltidspladser beregnes forholdsmæssigt ud 

fra dette.  

Takster Kildehaven Gården, se side 3; 



 

 

Gården Aktivitet - Samvær 
Svinningevej 3 – 4520 Svinninge | Tlf. 59 21 17 00 | info@kildehaven.com | www.kildehaven.com | CVR 31467918 

 
 

3 

  Kr. pr. dag  
Grund takst 
(Normering: 

  1:5) 

Kan indgå i sociale sammenhænge, med andre 
brugere uden støtte. 

Er rimeligt selvhjulpen både mentalt og 

motorisk. Kan klare de fleste daglige funktioner 

med lidt verbal støtte. 

Kan selv klare toiletbesøg. 
Er selvstændig på ture ud af huset. 

Har ingen eller kun mindre kommunikations 

vanskeligheder. 

Har gavn af aktiviteter hvor der deltager andre 
brugere. 

539 kr.pr. 
dag  

365 dage 
om året 

Mellem takst 
(Normering: 

 1:3-4) 

Har vanskeligt ved at indgå i sociale 
sammenhænge uden støtte. 

Har brug for støtte i ADL og andre dagligdags 

funktioner. 

Har brug for lettere hjælp ved toiletbesøg 1 – 2 
gange dagligt. 

Er afhængig af hjælpemidler. 

Har lettere kommunikative og 

forståelsesmæssige vanskeligheder. 

Har adfærdsmæssige vanskeligheder. 
Har brug for tæt opmærksomhed i relation i 

udviklings-/aktivitetssituationer. 

Har brug for kontinuerligt opsyn. 

Har brug for støtte og hjælp i spisesituationer. 
Er afhængig af personalets støtte og vejledning 

på ture 

848 kr. pr. 
dag  

365 dage 
om året 

Høj takst 

(Normering: 

 1:2) 

Har brug for støtte, hjælp og vejledning til at 

indgå i sociale relationer. 

Er afhængig af hjælp, støtte og vejledning i ADL 

og andre dagligdags funktioner. 
Har brug for hjælp ved skiftning og nedre 

hygiejne ved toiletbesøg min. 2 – 3 gange 

dagligt. 

Er afhængig af hjælpemidler. 

Har kommunikative og forståelses 
vanskeligheder. 

Har uhensigtsmæssig / adfærd i relationen. 

Har brug for 1:2 i dagligdags funktioner. 

Har behov for tæt og konstant opsyn. 
Er afhængig af hjælp på ture. 

1.065 kr. pr. 

dag  

 

+ 10 % 
1.171 kr. pr. 

dag 

 

+ 30 % 

1.385 kr. pr. 
dag 

365 dage 

om året. 

Deltid   
 

 

Med ex. støtte;  

                        

 

430 kr. pr. 
dag 

 

+ 10 % 473 

kr. pr. dag 
 

+ 30 % 559 

kr. pr. dag 
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Beskyttet beskæftigelse § 103 
 

 

Beskyttet beskæftigelse er i særlig grad rettet mod personer, som kan klare lettere 

produktions- og arbejdsrelaterede opgaver, service, montage- og pakkeopgaver. 

Beskæftigelsen planlægges ud fra den enkelte brugers muligheder og interesser.  

Igennem beskæftigelsen skal brugeren yde efter evne, samt have mulighed for at tillære nye 

kompetencer.  

Mulighederne er mange og vil blive etableret i samarbejde med den enkelte bruger. 

 

  Kr. pr. dag  

 

Takst 

 

Taksten kan differentieres ud fra 

visitation og aftale med 
sagsbehandler. Der anvendes 

samme brugerforudsætninger som 

beskrevet ovenfor. 

 

 

364 kr. pr 

dag 

 

365 dage om 

året 
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