Bilag: Fakta om socialområdet: Oversigt over tilbuddene, målgrupper
og specialisering
1. Mennesker med sjældne handicap, multiple funktionsnedsættelser
og senhjerneskader
Tilbuddets navn
Kingstrup

Målgruppe
Voksne med hjerneskade, frontalskade.

Dansk Røde Kors
Bo og Dagcenter

Voksne med hjerneskade af neurologisk
eller traumatisk oprindelse.

Æblehaven

Voksne mobile med gennemgribende
udviklingsforstyrrelser specielt vedrørende
kommunikation og socialt samspil. Blinde /
døvblinde, nogle med autisme.
Børn hvis funktionsevne er betydelig og
varigt nedsat.

Børnehusene

Skovhuse

Botilbud til voksne med betydelig og varig
nedsat funktionsevne. Beboerne bor i
mindre enheder

Engbo

Botilbud til voksne med betydelig og varig
nedsat funktionsevne. Beboerne bor i
mindre enheder.
Samt botilbud til personer med Prader Willi
syndrom.
Botilbud til voksne med betydelig og varigt
nedsat funktionsevne. Beboerne bor i
mindre boenheder.

Lilleskov

Sydbo

Bo, aktivitets og samværstilbud for voksne
borgere med betydeligt varigt nedsat fysisk
og psykisk funktionsevne.

Østerhuse

Dagtilbud til voksne med betydelig og
varigt nedsat funktionsniveau,
multihandicappede personer med meget
svage kommunikationsevner samt personer
med udadreagerende adfærd.

Specialisering
Specialviden på hjerneskadeområdet.
Neuropædagogik. Frontalskade. Beskæftigelse
på egen matrikel.
Besluttet udvidelse med ungdomsboliger.
Specialviden på hjerneskadeområdet.
Neuropædagogik. Om og tilbygning er
besluttet igangsat. Ser behov for etablering af
aflastningstilbud.
Håndtering af syn og hørehandicap. Bredt
kendskab til handicap. Følling, epilepsi,
psykoser, manier, demens, autisme,
angelmann m.fl. samt kombinationer heraf.
Specialerfaring omring et bredt felt af
handicap og en lang række syndromer.
Specialviden vedr. specialitet, epilepsi, blinde
døve m.fl.
Kommunikationsvanskeligheder, syns og
hørenedsættelser, selvskadende og
udadreagerende adfærd, fysiske og kognitive
handicap.
Kommunikationsvanskeligheder, syns og
hørenedsættelser, selvskadende og
udadreagerende adfærd, fysiske og kognitive
handicap. Specialproblematikker ift. personer
med Prader Willi syndrom.
Kommunikationsvanskeligheder, syns og
hørenedsættelser, selvskadende og
udadreagerende adfærd, fysiske og kognitive
handicap.
Immobile borgere med
kommunikationsudfordringer, høre  og syns
problematikker, selvskadende, problem
skabende og udadrettet adfærd.
Psykiatriske tillægshandicaps, epilepsi,
demens, sclerose, senhjerneskader og
terminalpleje.
Bredt kendskab til yderst struktureret
pædagogik.
Arbejde med udviklingsprojekter på tværs af
interne og eksterne aktivitets  og
samværstilbud.
Neuropædagogik, relationspædagogik,
udadreagerende adfærd og psykiatriske
tillægshandicap. Alternative
kommunikationsformer, sanseintegration.

Bognæs

Voksne med fysisk og psykisk handicap.
Immobile og bevægelseshæmmede.

Autismecenter
Holmehøj

Bo, aktivitets og samværstilbud for
voksne med autisme.
Borgerne har egne torums boliger fordelt på
flere levegrupper.
Børn med multiple funktionsnedsættelser.
Aldersmæssigt fra børnehaveklasse til
10./11. skoleår.
Børn og unge med autisme. Døgntilbud og
aflastning.

Specialskolen
Storebælt
Bihuset

Omsorg, støtte og behandling til voksne med
gennemgribende fysisk og psykisk
udviklingshæmning med behov for hjælp i
alle dagligdagsfunktioner. Endvidere tilbydes
aktiviteter med et ressourcefokuseret
udgangspunkt.
Udviklingshæmmede med demens
Udviklingshæmmede med psykiatrisk
overbygning.
Kommunikation med borgere med lidt eller
intet verbalt sprog og tilbud om
sansestimulering.
Autismespektrum forstyrrelser.

Multiple funktionsnedsættelser i moderat til
svær grad med komplekse, generelle
indlæringsvanskeligheder.
Behandling og udviklingshjælp til børn og
unge med autisme i et visuelt struktureret
miljø.

2. Mennesker med kommunikationshandicap (tale, høre syn) samt
bevægelseshandicap
Tilbuddets navn
Center for
kommunikation og
hjælpemidler

Målgruppe
Borgere primært med mobilitets og
kommunikationsvanskeligheder.
Specialrådgivning til fag personer vedr.
høre, tale, syn, teknologi og mobilitet.

Center for
Rehabilitering og
Specialrådgivning

Borgere med tale, høre, syns, mobilitets
og kommunikationsvanskeligheder.

Nyborgskolen

Landsdækkende kompetencecenter for
Unge i alderen 1620 år med høretab,
hvoraf nogle alene har høretab mens andre i
tillæg har massive indlærings og
udviklingsforstyrrelser. Undervisning og
specialrådgivning samt elevhjem for
skoleeleverne.
Børn med høretab. Landsdelsdækkende
tilbud for Syddanmark samt dele af Region
Midtjylland. Undervisning og
specialrådgivning samt elevhjem for
skoleeleverne.

Center for Høretab

Specialisering
Videns og kompetencecenter. Centeret har
både teoretisk viden og praksiskompetencer
vedr. afhjælpning af alle typer af
vanskeligheder inden for de nævnte
fagområder.
Videns og kompetencecenter. Centeret har
både teoretisk viden og praksiskompetencer
vedr. afhjælpning af alle typer af
vanskeligheder inden for de nævnte
fagområder.
Særlige kompetencer ift. målgruppen,
herunder pædagogisk, socialt, teknisk,
audiologisk og ungdomsuddannelse. Desuden
tegnsprog og anden visuel kommunikation.

Særlige kompetencer ift. målgruppen,
herunder pædagogisk, socialt, teknisk og
audiologisk. Desuden tegnsprog og anden
visuel kommunikation.

3. Mennesker med psykisk sygdom, der samtidig har et misbrug eller
stærkt udfordrende adfærd
Tilbuddets navn
Teglgårdshuset og
kollegiet
Teglgårdsparken

Syrenparken

Center for Misbrug
og socialpsykiatri
Holtegården

Målgruppe
Borgere med alvorlige sindslidelser, aktivt
misbrug og en adfærd, som gør det
vanskeligt eller umuligt at bo i ’almindeligt’
socialpsykiatrisk botilbud. Voksne med
sindslidelse og samtidig varigt nedsat
funktionsevne.
Voksne med komplekse psykiatriske
problemstillinger, primært skizofreni og
personlighedsforstyrrelser.
Udsatte personer med svær psykisk lidelse
eller personlighedsforstyrrelse, ofte med et
misbrug.
Borgere med psykiatriske problemstillinger,
skizofreni, svært personlighedsforstyrrelse,
depression og dobbeltdiagnoser (primært
alkohol)

Specialisering
Dobbeltdiagnoser. Systemisk tilgang til
arbejdet med målgruppen. Recovery og
psykosocial rehabilitering. Bostøtte til
sindslidende i eget hjem.
Dobbeltdiagnoser (psykisk sygdom og
misbrug), udadreagerende eller selvskadende
adfærd (Atriumgården), spiseforstyrrede
(pomonahuset) samt unge med psykiatrisk
lidelse (Nestlegården).
Dobbeltdiagnoser, personlighedsforstyrrelser.
Boformer tilpasset målgruppen.
Kognitive behandlingsformer ift.
dobbeltdiagnoser.

4. Udviklingshæmmede med dom eller stærkt udfordrende adfærd
Tilbuddets navn
Botilbuddet
Grønnebæk

Målgruppe
Voksne udviklingshæmmede med
foranstaltningsdom samt
udviklingshæmmede med særlige behov.

Østruplund

Voksne udviklingshæmmede med eller
uden dom.

BøgeAllé

Voksne udviklingshæmmede med eller
uden dom.

Specialisering
Dobbeltdiagnoser – udviklingshæmning og
psykiatrisk overbygninger samt
problematikker omkring seksualitet og/eller
misbrug.
Dobbeltdiagnoser – udviklingshæmning og
psykiatrisk overbygninger samt
problematikker omkring seksualitet og/eller
misbrug. Gilles de la Tourette.
Neuropædagogik på højt niveau.
Dobbeltdiagnoser – udviklingshæmning og
personlighedsforstyrrelser samt
problematikker omkring seksualitet og/eller
misbrug.

5. og 6. Børn og unge med dom til sikret institution og børn med
særlige sociale vanskeligheder
Tilbuddets navn
Egely

Målgruppe
Unge i alderen 1418 år med svære
psykosociale vanskeligheder, psykiatriske
lidelser og kriminel ofte udadrettet voldelig
adfærd. Døgntilbud med intern skole.

Kastaniely

Specialinstitution til børn og unge i alderen
618 (23) år. Omsorgssvigtede og tidligt
skadede børn og unge, typisk med udtalte
emotionelle vanskeligheder og
udadreagerende adfærd.
Døgntilbud med intern skole.
Børn og unge i alderen 1018 (23) år som
begavelsesmæssigt befinder sig lige under
normalområdet, med
indlæringsvanskeligheder og ofte også
følelsesmæssige skader forårsaget af
omsorgssvigt samt lettere grad af
psykiatriske lidelser.
Døgntilbud med intern skole.
Udslusningsbolig (Det Gule Hus) i egen
afdeling.

Møllebakken

Specialisering
Udredning og motivation af målgruppen samt
etablering af individuel længerevarende
psykiatrisk, psykologisk og socialpædagogisk
behandling og specialiseret
undervisningstilbud. Videnbaseret
metodeudvikling.
Opdeling i boenheder tilpasset de forskellige
typer af vanskeligheder og særlige
behandlingsbehov. Behandling og støtte
tilpasset den høje grad af kompleksitet i
problemstillingerne. Behandling til børn og
unde med psykiatriske lidelser.
Lille enhed med mulighed for at skabe
langsigtede forløb med fagligt tilpasset
indhold. Særligt tilrettelagt skoleforløb
afpasset kognitive evner og social formåen.

