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Solhjorten er en selvejende institution baseret på Rudolf Steiners pædagogik og menneskesyn. 

Solhjorten er et helhedsorienteret tilbud og består af specialskole, STU, dag behandling og et 

paragraf 104 aktivitetstilbud. Tilbuddet på Solhjorten er et helhedstilbud, hvor der er tæt 

samarbejde mellem personalet og de forskellige tilbud der er på Solhjorten, dette hjælper den 

enkelte til at kunne overskue et mindre miljø med få arenaer.  

Kendetegnene for de borgere, der kan profitere af tilbuddet på Solhjorten, er at de har behov for 

særlig omsorg og pleje for at kunne udvikle sig, samt at de har en betydelig og varigt nedsat 

psykisk funktionsevne, dvs. mennesker med udviklingshæmning og andre former for indlærings- 

og adfærdsforstyrrelser, som medfører nedsatte kognitive funktioner. Personalet har blandt andet 

erfaring med håndtering af udadrettet adfærd, indadrettet adfærd samt selvskadende adfærd.   

Målgruppen er børn fra 6 år.  

Hjælpen har til sigte at udvikle og sikre barnets/den unges trivsel, hvor ansvar og aktiviteter 

tilpasses barnets/den unges faktiske formåen. Kerneydelsen tager udgangspunkt i følgende 6 

temaer, og hvilken betydning disse har for barnets/den unges livskvalitet:  

• Sundhedsforhold  

• Skoleforhold, STU, Værksted og læring 

 • Udvikling og adfærd  

• Fritidsforhold og venskaber  

• Familieforhold – familierelationer  

• Familieforhold – familie og omgivelser. 
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Solhjorten anvender DanJorunal i beskrivelsen af ydelser for at matche bevilligende myndigheders 

begreber, og dermed sikre en ensartet tilgang. Arbejdet med det enkelte barn dokumenteres 

elektronisk i form af mål og delmål, der i samarbejde med forældre og kommune laves til den 

enkelte elev og/eller bruger. 

Vedrørende samarbejde med myndigheder, så sørger Solhjorten for:  

• udarbejdelse af status til handlekommunen  

• afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en gang årligt.  

• at det løbende vurderes, om der er forhold i barnets/den unges tilstand, som kræver særlig 

opmærksomhed og eventuel tilpasning af de bestilte tilbud. 

Inden en visitation kommer Solhjorten med en faglig vurdering i forhold til den enkeltes 

individuelle behov samt forslag til takst, som lægger op til en forestående visitation. Efterfølgende 

er der et første møde, hvor individuelle aftaler og mål indgås. Solhjorten arbejder systematisk med 

at udvikle og dokumentere kvaliteten gennem Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. 

Optagelse til Solhjorten sker direkte via kontakt til Solhjortens administration og forstander.  

Visitationer bevilges af visiterende myndigheder. 

 

• Sundhedsforhold:  

- Formålet med ydelserne: 

At sikre børn/unge/Voksne et sundt liv, hvor de trives og udvikler sig. Ydelserne kan have et 

udviklende sigte eller være af vedligeholdende eller overtagende karakter afhængigt af den 

enkeltes evner og ressourcer. 
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• Ydelser inkluderet i taksten 

- Personalestøtte til:  

- • vejledning og guidning i forhold til sund livsstil  

- • vejledning og guidning i forhold til ergonomi  

- • almen vejledning i forhold til seksualitet  

- • tydelig struktur og rytmisk hverdag 

- • støtte til almindelig døgnrytme  

- • deltagelse i Solhjorten´s rytme med morgensamling, bordvers og årstidsfester  

- • vejledning og guidning i forhold til at forebygge fare og risiko 

- • vejledning og guidning i forhold til eget handicap og identitet  

- • vejledning og guidning i forhold til barnets/den unges psykiske tilstand og stemning  

- • administration af medicin  

- • almindelig medicingivning  

- • simpel sygepleje som kan udføres uden sygeplejefaglig uddannelse   

- • håndtering af kropsbårne hjælpemidler inkl. høreapparater, briller m.m.  

- • ekstra ressourcer til barnets/den unges opstart på Solhjorten og et meget tæt 

forældresamarbejde. 

- • træning af færden med transportmidler. 

- • en til en støtte  

- • håndtering af udadreagerende og selvskadende adfærd. 

-  • skærmning af barnet/den unge. 

- • tilstedeværelse, guidning og motivation i længere tid hver morgen   
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Hvilke ydelser er ikke inkluderet i taksten og kan tilkøbes af kommune eller skal varetages af 

pårørende. 

- Personalestøtte til:  

- • håndtering af udadreagerende og selvskadende adfærd.  

- • håndtering af specielle seksuelle behov og grænseoverskridende seksuel adfærd.  

- • skærmning af barnet/den unge  

- • hindring af fare og risiko gentagne gange  

- • injektioner i forbindelse med sukkersyge  

- • kompliceret sygepleje (fx liggesår, tømning af blære, intravenøs medicin) 

- • ledsagelse til/under undersøgelser, kontroller og konsultationer hos 

speciallæge/specialtandlæge og på sygehus  

- • medindlæggelse på sygehus (finansieres af sygehuset)  

- • ledsagelse til fysioterapeut og lignende behandling  

- • ledsagelse til optiker og lignende  

- • stomi og særlige afføringsproblematikker  

- • specielle diæter 

- • træning af færden med transportmidler  

- • transport i taxa (egenbetaling). 

Tilbuddet på Solhjorten har ikke erfaring med blinde samt anorektikere. 
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• Skoleforhold, STU, Værksted og læring 

- Formålet med ydelserne 

At udvikle selvstændighed og sikre børn/unge et samarbejde med deres skoletilbud eller 

værkstedstilbud. Herudover sikres kontakten med offentlige myndigheder. Ydelserne kan have et 

udviklende sigte eller være af vedligeholdende eller overtagende karakter afhængigt af den 

enkeltes evner og ressource.  

• Ydelser inkluderet i taksten. 

- Personalestøtte til:  

- • kreative aktiviteter  

- • samarbejde med kommunen om bevilgede tilbud  

- • kontakt til offentlige myndigheder  

- • læsning og ageren på breve fra offentlige myndigheder  

- • anskaffelse af apv-hjælpemidler og bevilgede hjælpemidler  

- • varetagelse af daglig økonomi  

- • vejledning og guidning i forhold til økonomisk forståelse og brug af penge efter 

barnets/den unges behov 

 

• Udvikling og adfærd 
- Formålet med ydelserne 

At sikre børn/unge et helhedsorienteret sundt og værdigt liv, hvor børn og unge får en varieret og 

ernæringsrigtig sammensat kost, samt oplever en sundhedsmæssig forsvarlig personlig hygiejne. 

At sikre børn og unge, at de kan udtrykke sig og formidle deres budskaber, samt støtte dem i at 

forstå andre. Ydelserne kan have et udviklende sigte eller være af vedligeholdende eller 

overtagende karakter afhængigt af den enkeltes evner og ressourcer. 
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• Ydelser inkluderet i taksten. 

- • guidning, træning og overtagende hjælp til indsmøring af creme efter behov  

- • guidning, træning og overtagende hjælp i forhold til hygiejne  

- • guidning, træning og overtagende hjælp til toiletbesøg og bleskift.  

- • guidning, træning og overtagende hjælp i forbindelse med menstruation  

- • guidning, træning og overtagende hjælp i forbindelse med af- og påklædning  

- • guidning og træning i forhold til indtagelse af mad og drikke under måltider  

- • dannelse og guidning i forbindelse med måltider. 

- • længere samtaler en til en. 

-  • 1:1 støtte under måltidet  

- • guidning og træning i forhold til deltagelse i daglige rutiner  

- • guidning, træning og overtagende hjælp i forhold til deltagelse i opgaver.  

- • guidning, træning og overtagende hjælp i forhold til at forstå og fremstille meddelelser  

- • anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker 

- • korte individuelle samtaler efter behov  

- • samtaler, sang og højtlæsning i grupper. 

Hvilke ydelser er ikke inkluderet i taksten og kan tilkøbes af kommune eller skal varetages af 

pårørende. 

- • håndtering af gentagne risiko for fejlsynkning og kvælning under måltider  

- • overtagende hjælp til indtagelse af føde  

- • sondekost  

- • specialkost (undtaget lægeordineret specialkost)  
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- • indkøb af private ting og særlige hygiejnevarer  

- • indkøb, opsætning og vedligeholdelse af elektroniske devices  

- • ledsagelse til og under sessioner med talepædagog på Solhjorten (talepædagog skal 

bevilges af kommunen). 

 

• Fritidsforhold og venskaber 
- Formålet med ydelserne. 

At sikre børn og unge et rigt socialt liv, hvor de støttes i at opbygge og bevare deres netværk, samt 

at de oplever at være en del af et fællesskab. Ydelserne kan have et udviklende sigte eller være af 

vedligeholdende eller overtagende karakter afhængigt af den enkeltes evner og ressourcer. 

• Ydelser inkluderet i taksten. 

- • guidning og træning i forhold til sociale relationer på Solhjorten.  

- • guidning og træning i forhold til at indgå i et fællesskab på Solhjorten.   

- • guidning og træning samt brug af billedmateriale i forhold til samspil og kontakt med 

andre.  

- • brug af sociale historier.  

- • deltagelse i sociale aktiviteter i grupper.  

- • støttende inddragelse af den enkelte elev på Solhjorten.  

- • guidning og træning i forhold til at fungere med andre og have en så realistisk 

selvopfattelse som muligt  

- • guidning og træning i forhold til empati og tilsidesættelse af egne behov  

- • guidning og træning i forhold til elevens adfærd, mimik og kropssprog.  

- • daglig motion (cykel, boldspil, gåture)(evt. egenbetaling på nogle aktiviteter)  
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- • skovture efter behov  

- • deltagelse i gratis-arrangementer på Solhjorten eller i lokalområdet, som er planlagt af 

personalet  

- • vejledning og guidning i forhold til at lære at lege. 

 

• Familieforhold-familierelationer 
- Formålet med ydelserne. 

At støtte børn og unge i sunde og naturlige familierelationer Ydelserne kan have et udviklende 

sigte eller være af vedligeholdende eller overtagende karakter afhængigt af den enkeltes evner og 

ressourcer. 

- Ydelser inkluderet i taksten: 

- • øget samarbejde med forældre / aflastning, hvor de informeres og medinddrages verbalt 

og skriftligt efter behov  

- • telefonsamtaler vedr. børn og unge efter behov  

- • fælles skriftlig information til alle forældre efter behov  

- • forældremøde årligt.   

- • afholdelse af forældredag og søskendedag hvert andet år. 

 

 Ydelsesbeskrivelsen opdateres efter behov. Alle tilbud arbejder altid efter den sidst opdaterede 

ydelsesbeskrivelse. Gældende ydelsesbeskrivelser kan fås ved henvendelse til forstander. 
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