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Erhvervsafklaring
Ydelsen

Priser

Udvikling og erhvervsafklaring i vores forskellige afdelinger; Skov og Have, Produktion og Værksted, Mad og
Service samt praktik i lokale virksomheder.

Fase 1:
Første måned:17.858 kr. (inkl. arbejdstøj
og sko)

Konsulentstøtte
Vurderes konsulentstøtte at være afgørende for fastholdelse i tilbuddet, kan Elmelund tilbyde forskellige
former for støtte såsom morgenvækning (telefonisk/fysisk), kørsel, hente/bringe borgeren, ledsagelse i praktik
og lignende.

Herefter: 15.358 kr. pr. måned.
Internt tilbud 27 timer i ugen.

Lovgrundlag

Fase 3:
1.740 kr. pr. måned.
Udelukkende opfølgning på virksomhedspraktik.

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB)
Vejledning og opkvalificering iht. LAB kap. 14
Virksomhedspraktik iht. LAB kap. 11

Fase 2:
8.720 kr. pr. måned.
Internt tilbud + min. 13 timers praktik i
ugen.

Konsulentstøtte: 439 kr. pr. time.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
Ydelsen

Priser

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov,
som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Introforløb i 3 måneder
20.814 kr. pr. måned.
Herefter: 16.246 kr. pr. måned.

På Thy STU tilbyder vi tre praktiske linjefag, tre valgfag,
undervisning i almen dannelse, temauger, projekter,
praktik i lokale virksomheder m.m.
Lovgrundlag
Lov om Ungdomsuddannelse for Unge med
Særlige behov
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Særlig tilrettelagt beskæftigelse (STB)
Ydelsen

Priser

STB er et særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud efter
STU, hvor der er fokus på videre udvikling og erhvervsafklaring i vores forskellige afdelinger; Skov og
Have, Produktion og Værksted, Mad og Service samt
praktik i lokale virksomheder.

Fase 1:
Første måned: 17.858 kr. (inkl. arbejdstøj og sko), Herefter:
15.358 kr. pr. måned.
Internt tilbud 27 timer i ugen.

Konsulentstøtte
Vurderes konsulentstøtte at være afgørende for fastholdelse i tilbuddet, kan Elmelund tilbyde forskellige
former for støtte såsom morgenvækning (telefonisk/fysisk), kørsel, hente/bringe borgeren, ledsagelse i praktik
og lignende.

Fase 2:
8.720 kr. pr. måned.
Internt tilbud + min. 13 timers praktik i
ugen.

Lovgrundlag
Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB)
Vejledning og opkvalificering iht. LAB kap. 14

Fase 3:
1.740 kr. pr. måned.
Udelukkende opfølgning på virksomhedspraktik.
Konsulentstøtte:
439 kr. pr. time.

Virksomhedspraktik iht. LAB kap. 11

Beskyttet beskæftigelse
Ydelsen

Priser

Elmelund tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere
over 18 år, som ikke er i stand til at opnå eller fastholde
beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
En mulighed for at udføre et stykke arbejde efter evne,
som er med til at sikre ligestilling, øget selvværd og
livskvalitet, samt en beskeden løn, som tillæg til deres
faste indkomst, for det arbejde, de udfører i vores produktionsvirksomhed.

Fuldtidsplads (4-5 dage):
14.240 kr. pr. måned.
Halvtidsplads (2 dage):
7.120 kr. pr. måned.
Borgeren betaler 150 kr. pr. måned for
kost.

Lovgrundlag
Lov om Social Service § 103
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Aktivitets- og samværstilbud
Ydelsen

Priser

Elmelund tilbyder aktivitets- og samværs tilbud til
borgere over 18 år, med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer
med henblik på at bidrage til, at borgeren får et større
indhold i hverdagen, og at borgeren kommer hjemmefra og derved får mulighed for at udfolde og udvikle sig
sammen med andre i et socialt fællesskab.

Fuldtidsplads (4-5 dage):
13.032 kr. pr. måned.
Halvtidsplads (2 dage):
6.516 kr. pr. måned.
Borgeren betaler 150 kr. pr. måned for
kost.

Lovgrundlag
Lov om Social Service § 104

Botræning til unge under 18 år
Ydelsen

Priser

Minimum indskrivning er 12 timer pr. ugen + 7 timers en
til en støtte, i alt 19 timer pr. uge.
Timerne bruges på hjælp til madlavning, rengøring,
tøjvask, personlig hygiejne, økonomi, post, fritidsliv,
netværk og socialt samvær mm.

439 kr. pr. time.

Lovgrundlag
Lov om Social Service § 52a (husleje, kost) og § 52 stk.
3 nr. 6 (kontaktpersonordning)
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Unge under 18 år bor og modtager
botræning i afdelingen Satellitten.
Husleje: 2.650 kr. pr. måned.
Forbrug (el, vand, varme og internet):
500 kr. pr. måned.
Kost (fuld forplejning):
1.000 kr. pr. måned.
Forsikring:
Fælles indbo- og ansvarsforsikring.
De unge anbefales at tegne ulykkesforsikring.
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Botræning og bostøtte til borgere over 18 år
Ydelsen
Botræning hos Elmelund er midlertidigt og
handler om at træne borgerens færdigheder
i forhold til at bo selv og overskue sit eget
liv. Botræning kan fx indebære madlavning,
rengøring, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi,
post, fritidsliv, netværk og socialt samvær mm.

OBS: minimum indskrivning på Nørrealle og
Kvisten er 12 timer i ugen.

Længerevarende bostøtte hos Elmelund
henvender sig til borgere, der ikke er i stand til
at klare sig selv i egen bolig, selv med støtte.
Borgere som er afhængige af, at der
er mennesker omkring dem, men som
ikke kræver døgndækning.

Timer udover ( = en til en støtte) forhandles ved
indskrivning og løbende.
Der kan være tale om ledsagelse til speciallæge
og lignende.

Støtte i eget hjem fra Elmelund handler om at
holde fast i alt det borgeren har lært og kan, i
relation til at bo selv. Der ydes støtte ud fra en
vurdering af, hvad borgeren har behov for.

De 12 timer dækker over daglig personalekontakt,
madlavning, rengøring m.v. på hold, almindelige
møder, tandlæge og lignende.

Lovgrundlag
Lov om Social Service § 85

Priser
439 kr. pr. time. Vi har forskellige afdelinger til borgere over 18 år.
Nørrealle:

Østerbakken:

Bakken 1, 2, 3 og 4:

Husleje (inkl. el, vand, varme og
internet):
3.150 kr. pr. måned.

Husleje mv.:
Afhænger af størrelsen på
lejemålet.

Husleje mv.:
Afhænger af lejemålets størrelse.

Kost (fuld forplejning): 1.000 kr. pr.
måned.

Kost:
Fællesspisning 4 gange om ugen,
der betales 25 kr. pr. måltid.

Forsikring:
Fælles indbo- og ansvarsforsikring.
Borgeren anbefales at tegne
ulykkesforsikring.

Forsikring:
Borgeren opfordres til at tegne
indbo- og ulykkesforsikring.

Kvisten:

Højtoftevej:

Husleje (inkl. el, vand, varme og
internet):
3.150 kr. pr. måned.

Husleje mv.:
Afhænger af størrelsen på
lejemålet.

Kost: (fuld forplejning)
1.000 kr. pr. måned.

Forsikring:
Borgeren opfordres til at tegne
indbo- og ulykkesforsikring.

Forsikring:
Fælles indbo- og ansvarsforsikring.
Borgeren anbefales at tegne
ulykkesforsikring.
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Kost:
Bakken 1 (fuld forplejning)
1.200 kr. pr. måned.
Bakken 2 (fuld forplejning)
1.000 kr. pr. måned.
Bakken 3 og 4 (delvis forplejning)
650 kr. pr. måned.
Forsikring:
Borgeren opfordres til at tegne
indbo- og ulykkesforsikring.
Vi hjælper borgerne med
adresseændring, boligstøtte m.v.
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Specialydelser
På Elmelund har vi en bred vifte af fagspecialister, som bringes i spild i det daglige
arbejde, og vi gør meget ud af traditioner og sociale arrangementer, som en del af
borgerens træning (ADL) og kollegiale fællesskab.
Nedenstående ydelser kan alle borgere, der er indskrevet på Elmelund, gøre brug af,
og ydelserne kan tilkøbes til borgere, der ikke er en del af Elmelund.

PAS Screening (Pædagogisk Analyse System)
PAS er et redskab til at lave kompetenceprofiler og giver mulighed for at målrettet undervisning og
erhvervsafklaring bedst muligt til den enkelte borger. PAS giver overblik over borgerens kompetencer,
potentialer og udfordringer, og er derved ligeledes en stor hjælp i det pædagogiske arbejde med
borgeren.
Vores PAS konsulenter laver to former for screening, ungePAS og skolePAS.
Screening består af samtaler med borgeren, videooptagelse, analyse og til sidst fremlæggelse af
rapporten.
Kan tilkøbes til borgere, der ikke er indskrevet på Elmelund.
Ved interesse, ret henvendelse på tlf. 97912423.

NADA akupunktur
NADA er øreakupunktur, hvor der sættes 5 (ikke-permanente) nåle i hvert øre. Nålene sættes i
punkter i øret, som sætter gang i ens mentale og psykiske processer, hvor der er fokus på recovery,
empowerment og personlig udvikling. NADA bruges til stress og uro, depressive symptomer,
tankemylder, forstyrret søvn, frustration og vrede, nedsat koncentrationsevne og manglende fokus m.v.
Kan tilkøbes til borgere, der er indskrevet i dagtilbud og borgere, der ikke er indskrevet på Elmelund.
Pris: 85 kr. pr. gang.
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Neurofeedback
Ved Neurofeedback trænes hjernens evne til selvregulering af det, der hedder ”arousal”, altså niveauet
af ”vågenhed”. Ved træningen aktiveres de dele af hjernen, der arbejder for langsomt og de dele, der
arbejder for hurtigt, dæmpes.
Med Neurofeedback udnyttes muligheden for at træne hjernens ubevidste del gennem feedback
baseret på målinger fra hovedets overflade.
Kan tilkøbes til borgere, der er indskrevet i dagtilbud og borgere, der ikke er indskrevet på Elmelund.
Et forløb består af minimum 20 træningssessioner og det tager ca. en time pr. gang, og der laves
evaluering halvvejs i forløbet.
Pris for 20 sessioner: 11.500 kr.

Taktil massage
Taktil massage er en blød omsluttende kontakt med langsomme strøg på huden og bruger et tilpasset
tryk. Videnskabelig forskning bekræfter, at taktil massage har gavnlige virkninger, både fysiologisk
og psykologisk. Disse omfatter forbedret søvn, større social åbenhed og nysgerrighed, bedre
koncentration og indlæring, stressreduktion, smertelindring, øget selvværd, øget cirkulation og øget
immunforsvar.
Kan tilkøbes til borgere, der er indskrevet i dagtilbud og borgere, der ikke er indskrevet på Elmelund.
En behandling varer ca. 40 min.
Pris: 350 kr. pr. gang.

Seksualvejledning
Borgere, som indskrives på Elmelund, får udleveret vores seksualpolitik og vores seksualvejleder
kommer regelmæssigt og underviser og yder individuelt råd og vejledning ved behov.
Kan tilkøbes til borgere der ikke er indskrevet på Elmelund og til virksomheder.
Pris: 835 kr. pr. time + kørsel.
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Kostvejledning
Borgere og personale på Elmelund kan få råd og vejledning fra vores kostvejleder.

Sygeplejerske
Vores sygeplejerske hjælper med at sikre patientsikkerheden blandt vores borgere. Hun laver
opsøgende/forebyggende arbejde (det dobbelte KRAM), deltager ved lægebesøg samt kontakt til
læge, sikrer korrekt medicinhåndtering, samtaler/tilsyn/vejledning til eleverne, vejledning/information til
sygdomsindsigt/ sammenhænge og hjælper ved akutte behov ved bekymringer/småskader m.v.

Autismepilot
Vores autismepilot har gennemgået en kompetenceudviklende basisuddannelse om autisme. Hun
tages udgangspunkt i et ressourceorienteret og fagligt nysgerrigt samarbejde med borgere med
autisme. Formålet er, at borgeren skal opleve at blive mødt af professionelle med indsigt, forståelse og
nysgerrighed. I arbejdet anvendes den pædagogiske procesmodel, som er et redskab til at tilpasse en
individuel indsats omkring det enkelte borger med autisme.

Socialrådgiver
Vores socialrådgiver koordinerer indsatser, møder m.v. og er bindeled til professionelle og private
netværk omkring borgerne. Hun deltager i møder, kan være behjælpelig med beskrivelser m.v.

Træningstilbud
Borgere, som er indskrevet på Elmelund, har mulighed for at træne gratis i motionscenter, gå på
motionshold eller i svømmehallen.
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Klubtilbud
Nuværende og tidligere borgere, indskrevet på Elmelund, er velkommen i vores klub hver torsdag fra
17.00-21.00, hvor vi spiser sammen, spiller spil og hygger.
Der er også større aktiviteter som bowling, biografture og små udflugter.
Mad koster 25 kr. pr. gang.

Studieture
Borgere, der modtager botræning og bostøtte fra Elmelund, får mulighed for at komme med på
studietur mod en mindre egenbetaling.

Udflugter
Borgere, der er indskrevet på Elmelund, vil blive tilbudt ture ud af huset, eks. musicals, tivoli, Fårup
Sommerland og lignende.

Sociale arrangementer
Borgere indskrevet på Elmelund bliver inviteret til elevfest, julefrokost og lignende arrangementer.

Hanstholmvej 32
7700 Thisted
Tlf.: 97 91 24 23
E-mail: elmelund@mail.tele.dk
www.elmelund-jbf.dk
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