
Servicedeklaration for Børnehuset under Center for Børn, Unge og Familier

Servicedeklarationen beskriver det sociale tilbuds lovgrundlag, målgruppe, ydelser, fysiske 
rammer, samarbejdspartnere og pårørende samarbejde. Deklarationen giver mulighed for at danne 
sig et godt overblik over det sociale tilbuds indhold og ydelser.

Servicedeklarationen skal løbende justeres for at sikre, at den til hver en tid giver en retvisende 
beskrivelse af det enkelte tilbud. Servicedeklarationen vil blive tilpasset og genbehandlet ved 
etablering og ibrugtagning af det planlagte og bevilgede nye Bo - og Aflastningstilbud, der 
forventes at kunne tages i brug i begyndelsen af 2017. 

1. Lovgrundlag

Tilbuddet drives i henhold til Lov om social service § 67, stk. 2.  

2. Målgruppe

Børnehuset er et døgntilbud i Svendborg Kommune for børn og unge i alderen 0-18 år. Vi 
modtager børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Der er aktuelt 6 børn indskrevet i Børnehuset. Målgruppen er børn med livsvarige vidtgående 
fysiske og psykiske handicap.

3. Ydelser

Børnehuset er et døgntilbud med i alt 6 pladser og med én døgntakst.

Børnehuset varetager barnets hele forsørgelse.

De centrale ydelser er:

- Specialiseret viden og indsats i forhold til børn med vidtgående handicap og multiple 
funktionsnedsættelser

- Omsorg og støtte til personlig pleje og hygiejne

- Udvikling og vedligeholdelse af færdigheder



- Udarbejdelse af individuel plan med specifikke målsætninger for barnet

- Alternativ kommunikation

- Ergo og Fysioterapi, herunder tilpasning af hjælpemidler, lejringer, specialsenge, lifte, 
ansøgninger om personlige hjælpemidler mv.

- Støtte til spisning

- Sondeernæring  

- Medicinhåndtering

- Udarbejdelse af dagsstruktur for barnet

- Aktiviteter og leg i og udenfor husene

 Endvidere i samarbejde og/eller efter aftale med forældre: 

- Indretning og møblering af barnets værelse

- Indkøb af tøj og andre fornødenheder

- Pasning af børn i dagtimerne ved sygdom

- Ledsagelse ved indlæggelse på sygehus1 

- Følge børn til undersøgelser (læge, tandlæge, sygehus m.m.)

- Børnehuset tilbyder ledsagelse til én ugentlig fritidsaktivitet ved pt. særbevilling fra 
Familieafdelingen. Det forventes fra 2016, at udgiften er indregnet i taksten og indgår som del af 
tilbuddet i Børnehuset.

Sommerferietilbud:

I Børnehuset tilbydes individuelt vurderede ferietilbud. Ferien vil dog oftest holdes sammen med 
andre børn fra huset, og vil være planlagt ud fra hensigtsmæssige relationer og at behovene i 
feriesammenhæng matcher hinanden.

Børnene tilbydes fri fra deres respektive dagtilbud 1 uge om året.

Der tilbydes 3 dages ferie i Danmark.
1 Det er sygehuset, der vurderer, hvad der er behov for i forhold til barnet og dermed sygehusets ansvar at sørge for den rette hjælp 
under indlæggelsen. Det er dog praksis i Børnehuset, at der ved hver indlæggelse afklares behov for omfanget af personaleledsagelse. 
Behovet for personaleledsagelse aftales således individuelt ved indlæggelse. I Børnehuset vælger vi, at prioritere ledsagelse ved 
indskrivning, minimum 1 besøg om dagen af individuelt vurderet varighed samt medarbejderdeltagelse i udskrivning fra sygehuset.



I alle ferie- og helligdage er der fokus på, at tilbyde relevante aktiviteter i og omkring Børnehuset, 
så børnene oplever de forskellige temaer/traditioner, der er forbundet med et kalenderår.

Derudover indgår i tilbuddet rengøring, vask af tøj, og mad, der enten laves på stedet eller leveres 
fra eksternt køkken. I forbindelse med etablering af nyt døgntilbud tages der stilling til det 
fremtidige kosttilbud.

Det er en forudsætning, at børnene er indskrevet i et dagtilbud. Der er ikke indeholdt dagtilbud i 
taksten (skole, SFO, børnehave). Ønsker kommunen, at Børnehuset skal varetage dagtilbuddet, 
kan dette eventuelt etableres til særskilt takst.

Børnene modtager lommepenge og tøjpenge efter KL’s vejledende takster, der indebærer en vis 
grad af egenbetaling efter det fyldte 16. år.

4. Fysiske rammer

Børnehuset er beliggende på Ørbækvej 51 i Svendborg.

Børnehuset har til huse i et etplans parcelhus med 6 enkeltværelser og delt bad og toilet.

Værelserne ligger op til en fællesstue med adgang til åbent køkken. Børnene kan spise sammen 
med andre eller med støtte på værelset, afhængig af det enkelte barns behov.

I Børnehuset indrettes børnenes værelser efter deres ønsker, behov og alder. 

Forældre har mulighed for at medvirke til eller stå for indretningen af deres barns værelse. 

Børnehuset har en hjemlig atmosfære.

5. Samarbejde med kommunen

Der holdes opfølgende statusmøde efter de første 3 måneder og derefter 2 gange om året. På 
møderne drøftes og fastlægges mål i § 140 handleplan, som i Børnehuset udmøntes i en individuel 
opfølgningsplan. 

Derudover er der kontakt mellem kommune, forældre og Børnehuset ved behov - enten pr. mail, 
telefon eller ved møder.  



6. Relevante samarbejdspartnere

Forældre

Skole og SFO, Børnehave/andet dagtilbud

Fritidstilbud

Ergo og fysioterapeuter

Odense Universitetshospital

Speciallæger (neurolog, psykiater, ortopæd m.fl.)

Praktiserende læger

Tandlæger

VISO

Relevante eksterne konsulenter

7. Pårørende samarbejde

Barnets forældre og familie vil altid være den røde tråd i barnets liv.

Børnenes forældre, søskende, bedsteforældre m.fl. er velkomne i Børnehuset 

Vi lægger vægt på tæt samarbejde med forældre om deres barn. 

Der er forældredeltagelse i diverse aktiviteter omkring barnet i det omfang, forældrene ønsker det.

Der laves individuelle aftaler med forældrene omkring kontakten til deres barn.

Der indkaldes til handleplansmøder 1 gang årligt. Her aftales udover indsatsområder for det 
kommende år også om samarbejdet skal fortsætte, som hidtil eller ændres.

Børnehuset har et Forældreråd. Det er forældrerådet og afdelingslederen, der fastlægger indholdet 
på møderne. Lederen sender mødeindkaldelse og dagsorden ud på mail til forældrene. På disse 
møder kan overordnede temaer tages op, der er aktuelle for Børnehuset og forældrene.


