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Specialområde Hjerneskade - Handi-K@ - dagtilbud.

1. Lovgrundlag

Dagtilbud efter servicelovens § 103 og § 104.

2. Mål- og aldersgruppe

Borgere med svær, middel til moderat fysiske
funktionsnedsættelser eventuelt med kognitive
vanskeligheder.
En særlig linje henvender sig til borgere med erhvervet
hjerneskade.
Borgeren kan medbringe egen BPA (Borgerstyret Personlig
Assistance) eller anden hjælp i tilbuddet.
Aldersgruppen er fra 18 år.

3. Antal pladser

35 dagpladser.

4. Kerneydelse

Handi-K@s linjer udgør et dagtilbud med undervisning – aktiviteter og projekter, der tager udgangspunkt i den kommunale SL §
141 handleplan. Afhængig af den udarbejdede individuelle
plan, kan tilbuddet udgøre mellem 12 – 24 kursustimer pr.
uge. Der er 2 undervisningssæsoner på året: August –
januar samt januar – august. Undervisningen følger skoleårets ferier. Undervisningen ligger i tidsrummet:
man. – to. kl. 9.00 – 15.00, fredag kl. 9.00 – 13.00.
Dagtilbuddet er åben udover skoleårets ferieperioder.
Der er løbende optag.
Handi-K@ har seks undervisningslinjer i daghøjskolelignende
forløb, som borgeren, med udgangspunkt i borgerens
individuelle plan, kan matches til.
Der tilbydes et BPA modul for den kommende eller nye BPA
borger. Borgeren skal medbringe egen assistent/hjælper (10
timer) i modulets fag. Modulet kan kombineres med
undervisningslinjerne og kan derved med fordel udgøre en
del af en STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Psykiatri og Social
Viborg

Vedrørende samarbejde med myndigheden:
 der udarbejdes statusbeskrivelser til kommunen en
gang årligt.
 efter behov afholdes statusmøder.
Vedrørende kontakt til familie/netværk:
 Netværksmøder afholdes efter behov.
5. Takststruktur

Takstniveau 1: Kr. 321,- pr. dag (P/L 2019)
Borgere der indskrives med PBA-ordning.
Borgere som kan indgå i gruppe på 5–7 borgere
Takstniveau 2: Kr. 379,- pr. dag (P/L 2019)
Borgere i et STU forløb, hvor Handi-K@ indgår i et delforløb.
Borgere som kan indgå i en gruppe på 3-4 borgere
Deltagerbetaling i forbindelse med undervisning efter Folkeoplysningslovgivningen afholdes af Handi-K@.
Undervisningen foregår, som særlig tilrettelagt folkeoplysende undervisning, og vil være omfattet af de almindelige regler for kommunalt tilskud og mellemkommunal refusion i kapitel 4 og 10 i Folkeoplysningsloven.
Befordring til og fra Handi-K@ er ikke indeholdt i taksten.

6. Medarbejdere

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat.
Al undervisning foregår som særlig tilrettelagt folkeoplysende
undervisning med max. 7 deltagere. Der er i den forbindelse
som udgangspunkt en ankerlærer pr. linje, samt en faglærer
pr. undervisningstime.
Fælleshjælperne: hjælper primært i spisesituationer og ved
toiletbesøg, men kan også indgå som ”hænder” i
undervisningen.

7. Muligheder for tilkøb

Der er mulighed for tilkøb af hjælpetimer.

