
Servicedeklaration for Hus 53 under Center for Børn, Unge og Familier

Servicedeklarationen beskriver det sociale tilbuds lovgrundlag, målgruppe, ydelser, fysiske 
rammer, samarbejde med kommunen, 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.  

Børn og unge visiteres til tilbuddet efter § 84 eller § 52.3 nr. 5 i Lov om social service.

Børnene får bevilget individuel døgnaflastning af det tværfaglige visitationsudvalg i Svendborg 
Kommunes Familieafdeling.

Svendborg Kommune forbereder implementering af en differentieret takst ved opstart af det nye Bo 
- og Aflastningstilbud, der forventes at kunne tages i brug i begyndelsen af 2017. 

Eksterne kommuner bevilger endvidere individuel døgnaflastning til det enkelte barn.

2. Målgruppe

Hus 53 er et aflastningstilbud i Svendborg Kommune for børn og unge i alderen 0-23 år. Vi 
modtager børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Der er aktuelt indskrevet 27 børn i aflastning i Hus 53.
Målgruppen er børn med livsvarige vidtgående fysiske og psykiske handicap.

3. Ydelser

Hus 53 tilbyder aflastning i et parcelhus i et plan med i alt 6 pladser.

De seneste år har det for at kunne imødekomme behovet for aflastning til forældre været 
nødvendigt at supplere tilbuddet med sommerhusophold i nogle weekender. Fra 1. januar 2015 er 
der fundet egnede rammer til aflastning, der kan tilgodese behovet for en ekstra plads på en fast 
weekendmatrikel frem til et nyt Bo og Aflastningstilbud står færdigt primo 2017.



Der udarbejdes faste årsplaner for aflastningstilbuddet. Denne udleveres senest 1. november 2014 
for det kommende kalenderår januar - december. 

Det er som udgangspunkt ikke muligt at ændre i planerne, både ud fra et driftsmæssigt perspektiv, 
og da børnegrupperne så vidt muligt sammensættes i forhold til relationer mellem børnene og for 
at sikre mest mulig kontinuitet.

Ved akutbehov for ændringer tilstræbes det at imødekomme forældrenes behov.

De centrale ydelser, når børnene er i aflastning:

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

- Omsorg og støtte til personlig pleje og hygiejne

- Støtte til at udvikle og fastholde færdigheder 

- Udarbejdelse af individuel plan med specifikke målsætninger for barnet

- Alternativ kommunikation

- Støtte til spisning

- Sondeernæring  

- Medicinhåndtering

- Udarbejdelse af dagsstruktur for barnet

- Aktiviteter og leg i og udenfor huset

Derudover indgår tilbuddet rengøring, vask af tøj, og mad. I forbindelse med etablering af nyt 
aflastningstilbud tages der stilling til det fremtidige kosttilbud.

Skulle barnet blive sygt/have behov for indlæggelse mens det er i aflastning, vil forældrene blive 
kontaktet. I samarbejde vurderer Hus 53 og forældre, hvorvidt barnet skal blive i 
aflastningsperioden, selvom det er sygt. 

Ved indlæggelse forventes det at forældrene overtager ledsagelsen, så vidt og så snart det er 
muligt.1

1 ”Det er sygehuset, der vurderer, hvad der er behov for i forhold til barnet og dermed også sygehusets ansvar at sørge for den rette 
hjælp under indlæggelsen. Behovet for personaleledsagelse aftales således individuelt ved indlæggelse. I Hus 53 vælger vi, at prioritere 
ledsagelse ved indskrivning såfremt forældrene ikke har mulighed for, at deltage. Hvis forældrene skulle være forhindret i at komme (fx 
ved deres udlandsophold) tilbydes minimum 1 besøg om dagen, af individuelt vurderet varighed, samt medarbejderdeltagelse i 
udskrivning fra sygehuset.”



 Sammenhængende feriedøgnophold ved forældrenes bevilgede ferieaflastning

Der er altid fokus på, at tilbyde relevante aktiviteter i og omkring Hus 53 således, at børnene 
oplever de forskellige temaer/traditioner, der er forbundet med et kalenderår.

Når børnene opholder sig i Hus 53 i sammenhængende ferieuger frekventeres som udgangspunkt 
dagtilbud. Det vurderes dog individuelt i forhold til transporttid til og fra dagtilbuddet.

Barnet kan holde fri fra deres respektive dagtilbud i Hus 53 1 uge om året.

Det er en forudsætning, at børnene er indskrevet i et dagtilbud. Der er ikke indeholdt dagtilbud i 
taksten (skole, SFO, børnehave). 

4. Fysiske rammer

Hus 53 er beliggende på Ørbækvej 53 i Svendborg.

Hus 53 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 alt afhængig af det enkelte barns behov.

Hus 53 har en hjemlig atmosfære.

5. Samarbejde med kommunen

Der afholdes opfølgende statusmøde efter de første 3 måneder og derefter 2 gange om året. På 
møderne drøftes og fastlægges mål i § 140 handleplan, som i Hus 53 udmøntes i en individuel 
opfølgningsplan. 

Hus 53 medvirker i kommunens statusmøder 2 gange årligt. Derudover er der kontakt mellem 
kommune og Aflastningstilbuddet ved behov, enten pr. mail, telefon eller ved møder.  

6. Relevante samarbejdspartnere

Forældre

Skole og SFO

Børnehave/andet dagtilbud

7. Pårørende samarbejde



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

Der laves individuelle aftaler med forældrene omkring kontakten til deres barn, når de er i 
aflastning.

Der indkaldes til handleplansmøder 2 gange årligt. Her aftales udover indsatsområder for det 
kommende år også om samarbejdet skal fortsætte, som hidtil eller ændres.

Hus 53 har et forældreråd. Det er forældrerådet og afdelingslederen, der fastlægger indholdet på 
møderne. Lederen sender mødeindkaldelse og dagsorden ud på mail til forældrerådet og deltager i 
møderne, hvis forældrerådet ønsker det. På disse møder drøftes aktuelle overordnede temaer, der 
er aktuelle for Hus 53 og forældrene.


