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TAKSTER 2018 
 
Der tages forbehold for ret til løbende justeringer af taksterne.  

 
      

    
 

Døgntilbud 
 
 

Opholdsstedet Hedehuset (§66,5) 15 pladser     

Kategori 1 Kr. 56.904,- pr. md. 

Børn/ unge med problemstillinger inden for Hedehusets 
målgruppe. Det kan være børn/unge, hvor familiepleje 
har været under overvejelse eller har været forsøgt, men 
hvor barnet/unge har svært ved at indgå i 
familiemæssige sociale relationer og ikke kan rummes 
eller ikke profiterer af ophold i en plejefamilie, men som 
har behov for et professionelt pædagogisk miljø. 
 

Kategori 2 Kr. 76.811,- pr. md. 

Børn og unge inden for den beskrevne målgruppe med 
betydelige vanskeligheder og stort støttebehov. 
Kategorien udgør den største del af Hedehusets børn- og 
ungegruppe.  
 

Kategori 3 Kr. 96.716,- pr. md. 

Børn og unge med problemstillinger inden for 
målgruppens kategori, som har betydelige 
vanskeligheder med en kompliceret ungdomsadfærd og 
hvor problemerne er så omfattende, at der er behov for et 
særligt intensivt socialpædagogisk forløb. Der er tale om 
unge, hvor der kræves en særlig indsats for at få brudt en 
negativ og destruktiv løbebane. 
Der er således inden for kategorien tale om unge, der har 
brug for en særlig styrket individuel tilrettelagt 
pædagogisk indsats oftest med behov for høj grad af 
struktur og voksenstyring - i hvert fald i den indledende 
fase. 
Den unge vil som udgangspunk blive placeret i den lille 
afdeling på Skrødstrupvej. 
 

 
 
 

Botilbuddet Fuglsang (§107) 12 pladser                 

For borgere med beskæftigelse i 
dagtimerne. 

kr. 54.457,- pr. md. Egenbetaling i alt kr. 8.189,- pr.md. 

For borgere uden beskæftigelse i 
dagtimerne. 

Kr. 74.256,- pr. md. Egenbetaling i alt kr. 8.189,- pr.md 

Heraf lokaleomkostninger kr. 5.965,- (til beregning af egenbetaling) 

Heraf daglig husholdning (kost) kr. 2.224,- (til beregning af egenbetaling) 

Heraf egenaktivitet kr. 300,- (til beregning af egenbetaling) 

 
 

Botilbuddet Harlekin Opgang (§§107/108) 4 pladser 

Takst i alt kr. 49.417,- pr. md. Egenbetaling i alt kr. 6.003,- pr.md. 

Heraf lokaleomkostninger kr. 4.235,- (til beregning af egenbetaling) 

Heraf daglig husholdning (kost) kr. 1.768,- (til beregning af egenbetaling) 

Heraf egenaktivitet kr. 300,- (til beregning af egenbetaling) 
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Dagtilbud og bostøtte 
 

Pensionister §104 Basistakst Ved ekstra støttebehov 

Aktivitets og samværstilbud beboere i 
botilbud og udeboende 

kr.16.197,- pr. md. kr. 22.785,- pr. md. 

Aktivitet og samværstilbud/deltid kr. 10.798,- pr. md. kr. 15.190,- pr. md. 

Aktivitet og samværstilbud/kvart kr. 5.399,- pr. md. kr. 7.596,- pr. md. 

 

STU elever  

Unge der bor i botilbuddet kr. 19.026,- pr. md.  

Unge udeboende uden bostøtte fra 
DSI Hedehuset 

kr. 20.148,- pr. md. kr. 509,- pr. time 

Unge udeboende med bostøtte fra DSI 
Hedehuset 

kr. 19.026,- pr. md.  

 

Harlekin Job – arbejdsafklaring eller ressourceforløb 

Fuldtid (16-28 timer pr. uge) kr. 19.026,- pr. md.  

Deltid (5-15 timer pr. uge) kr. 12.684,- pr. md.  

 

Unge under 18 år (Harlekin Dagbeskæftigelse) 

Individuelt tilrettelagt forløb jf. SL. Kr. 19.026,- pr. md.  

 

Bostøtte §85 

Pakke 1 kr. 30.638 pr. md. 

 

Efterværn eller socialpædagogisk 
døgndækning (24/7/365) til borgeren i 
egen bolig. Faste besøg efter aftale og 
behov samt tilkald  
 

Pakke 2 Kr. 27.481,- pr. md. 

 

Efterværk og socialpædagogisk støtte til 
borgere i eget hjem i hverdage i 
tidsrummet 06:00 – 17:00. Der er ingen 
dækning på helligdage. 
 

Pakke 3 Kr. 16.568,- pr. md. 

 

Denne pakke tilbydes kun til borgere, der 
forinden har fået støtte efter pakke 1 
eller 2. Der er således tale om borgere, 
hvor der er opnået høj grad af 
selvstændig livsførelse. Der ydes 
praktisk eller telefonisk støtte i 
tidsrummet 12:00 – 17:00, og kun på 
almindelige hverdage. 
 

Øvrige timer  
(1 time/uge svarer til kr. 2.206 kr./mdr.) 

Kr. 509,- pr. time 

 

Der kan etableres fleksible eller særligt 
tilrettelagte foranstaltninger, hvis ikke 
ovenstående pakker matcher behovet. 
 

 
Fonden Hedehuset er momsfritaget. Kommuner få refunderet ca. 6% af ovenstående priser via 

momsrefusionsordningen. 


