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Lederen har ordet
Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder. 

Alle mennesker kan udvikle sig og lære noget nyt, når de rigtige forudsætninger er til stede. Vi tror på du kan 

noget og har noget at bidrage med og har lysten til at indgå i vores fællesskab. 

Du vil få hjælp til at finde og styrke dine ressourcer, og udvikle dem igennem. Du bliver en del af fællesskabet, 

hvor gode relationer og bånd vil blive skabt. Du møder altså nye inspirerende mennesker, som du kan dyrke 

dine fælles interesse med, og opleve nye ting sammen med. Minder for livet.
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OM BOTILBUDET 

I HOLSTED

Botilbudet startede i 2006, og har til huse i den gamle 

skolebygning beliggende centralt i Holsted. Botilbudet 

er godkendt til 4 beboere under Lov om Social Service 

§107 og § 108. Tilbuddet er ligeledes godkendt til 

aktivitetstilbud § 104, som ligeledes rummer 4 pladser. 

Botilbudet er løbende blevet renoveret og er indrettet 

lyst med hjemlig sjæl. Vi har vores egen lille oase med 

højt til loftet krydret med natur og skov lige i baghaven. 

Egen køkkenhave, smukke blomster og frugttræer 

pryder vores have, hvor der også er etableret en mini-

fodboldbane. Gymnastiksal, værksted, musik – og 

gamerrum rummer Botilbudet ligeså. 

Der er få 100 meter til centrum og indenfor gå afstand 

ligger Medius, som rummer mange forskellige 

aktiviteter. Herunder gymnastik, fitness, baneskydning 

mm. Der er derfor også mulighed for aktivitet i 

nærområdet uden for Botilbudet.

Botilbudet er et godt hjem, der er præget af en 

struktureret og aktiv dagligdag med aktiviteter på 

programmet, der er tilpasset den enkelte. 

Det er vores grundopfattelse, at alle uanset baggrund 

og evt. fysiske eller psykiske vanskeligheder, har krav 

på at komme så langt som muligt i deres personlige, 

sociale og faglige udvikling. 

Med udgangspunkt i et positivt menneskesyn og fra 

mange års erfaring, skaber vi base, hvor beboerne kan få 

et sikkert og trygt tilhørsforhold.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Botilbudet i 

Holsted. 

I 2021 modtog Botilbudet i Holsted, en opdateret godkendelse foretaget af Socialtilsyn Syd.

Botilbudet har fået godkendelse til at udvide aldersgruppen fra 18-35-årige til nu at være 18 +. Godkendelsen 

indeholder ligeledes en godkendelse af udvidelse af de fysiske rammer, som betyder at vi kan tage det 

nyrenoveret værelse med tilhørende bad og toilet i brug.

Effektivt og godt samarbejde med Tilsynet og tilhørende konsulent.
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*Billedkilde : krap.com
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DEN PÆDAGOGISKE TILGANG:

Kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende, praksis, også i daglig tale kaldet for KRAP, er 

mulighedernes land. Der er forskellige stier man kan vælge, hvilket gør KRAP til et unikt redskab i 

det pædagogiske felt. KRAP vægter, at vi alle har nogle værdier, følelser og kompetencer at bidrage 

med, hvilket går hånd i hånd med Botilbudet i Holsteds værdier.

På Botilbudet i Holsted tager vi udgangspunkt i 

KRAP, da det sikrer os at vi har fokus på den enkelte 

beboeres ressourcer og udviklingsmuligheder. 

Naturligvis i samarbejde med den enkelte og 

eventuelle pårørende.

For os som fagpersoner er det vigtigt, at vi får skabt en sammenhæng mellem beboernes mål, som 

er opstillet ud fra handleplanen jf. servicelovens § 141, og den bestilling, der er fra myndighedernes 

side af, men hvor målene er blevet opstillet og arbejdet ud fra i en KRAP sammenhæng. Målene 

er derfor opstillet og understøttet med fokus på den enkeltes ressourcer og endnu ikke tillærte 

færdigheder. 

Vi har derved fokus på at få opstillet målene ressourcefokuseret, hvor beboerne kan se sig selv i 

deres egne mål. Derved forsøger vi at gemme ”manglerne væk”, og bevarer den enkeltes beboers 

motivation for det konkrete mål via en ressourcefokuseret tilgang.

Der er svært at nævne KRAP uden at nævne ressourceblomsten og forudsætningsanalysen. Idet 

disse to redskaber, giver os som personale, men naturligvis også den enkelte beboer selv, et overblik 

over hvilke ressourcer der skal gøres brug af i arbejdet med de endnu ikke tillærte færdigheder. 

Vigtigst af alt så er der fokus på hvilke forudsætninger, der skal være på plads, for at de enkelte 

ressourcer kan komme i spil.  

KRAP er en integreret del af den pædagogiske praksis på Botilbudet i Holsted, hvor det 

pædagogiske er i øjenhøjde med den enkelte beboer.



Vi bor i Region Syddanmark i Holsted

Beskæftigelse, uddannelse eller aktivitetstilbud

- TILBUD -

MIDLERTIDIGT BOTILBUD §107

Du kan på få minutter gå til byen, hvor der er 

indkøbsmuligheder og vælger du at gå i den anden 

retning så er der ligeledes også kun få minutters gang 

til den nærliggende natur og skov. Botilbudet er altså 

beliggende centralt i Holsted, hvor der også er mulighed 

for anvendelse af offentlig transport.

Vores erfaring er, at det er vigtigt at der er styr på dit skole/beskæftigelsesforhold. For nogle kan det virke 

uoverskueligt. Derfor er vi klar til at hjælpe dig med at komme videre. Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og 

interesser. Så vi sammen kan finde den vej, som du finder dig bedst til rette ved. 
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Fritiden - ´Fri leg´

Vi har alle brug for et pusterum, når dagens gøremål er ordnet. Det er 

med at få brugt tiden på dét du interesserer dig for eller dét du synes lyder 

spændende og har lyst til at prøve. 

I løbet af året har vi et fælles program, hvor vi eksempelvis deltager i 

sportsaktiviteter, teater – og musikarrangementer sammen med andre 

botilbud og opholdssteder. 

Mål 

Som en del af din handleplan vil der i samarbejde med dig og dine pårørende blive opstillet nogle udviklingsmål. 

Vi snakker grundigt om, hvad der er dine mål og drømme for fremtiden. Hvad du gerne vil lære eller måske opnå? 

– og hvordan kommer du hen til drømmen? 

Det er vigtigt at det er dine mål. Vi skal naturligvis nok hjælpe og støtte dig undervejs i sit udviklingsforløb. 

I samarbejde med dig vil vi løbende evaluerer på de opstillet mål, så små ting eventuel bliver justeret, så 

målarbejdet bliver en succes for dig. 
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*Medius Holsted

  www.mediusholsted.dk

*Vejen idrætscenter

  www.vejenic.dk



Vi hjælper med småt, som stort

E-boks, forsikringer, post kan 

for nogle være uoverskueligt. 

Sammen får vi lavet en god 

struktur, som passer til dig, så du får den hjælp til det 

du har brug for. Det kunne også være at det var svært 

at få pengene til at række til hele måneden – så hjælper 

vi også dig med det, hvis det er det du har brug for. 

Vi er her sammen 

Du bor i din egen lejlighed med tilhørende bad og 

toilet. Andre beboer vil bo enten ved siden af dig eller i 

nærheden. Det betyder at du nemt kan deltage i fælles 

aktiviteter, og altid opsøge hjælp eller støtte, hvis der er 

brug for det. 

Botilbudets fællesrum åbner op for hygge og socialt 

samvær, hvor der blandt andet er plads til spil, 

kreativitet og fælles film. 

*Billedkilde : e-boks.dk
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Beskæftigelse eller aktivitetstilbud 

- TILBUD -

LÆNGEREVARENDE BOTILBUD §108

Vi har alle noget vi kan byde ind med og er gode til. 

Måske er dine hænder skruet godt sammen? Eller du 

har talent indenfor det kreative hjørne? Ellers er du helt 

sikker god til noget helt tredje. Det handler nemlig om 

at du har noget at stå op til, som du er glad for og trives 

ved at lave. Har du brug for hjælp til at finde netop dét 

du brænder for, så skal vi nok hjælpe dig på rette vej. 

Det er muligt at have sit aktivitetstilbud (§104) 

under samme tag som botilbuddet. Se mere på de 

efterfølgende sider.

Et rart sted at bo
Boligen, og det at føle sig hjemme, 

er vigtig for at du kan skabe din 

egen identitet. Vi lægger stor vægt 

på, at alle beboerne på Botilbudet i 

Holsted, oplever at have et hjem. Et 

hjem der giver dig en daglig glæde, 

socialt samvær, et tilhørsforhold og 

noget at have et ansvar for og være 

stolt af. 
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Fritiden

Aktiviteter både indenfor botilbuddet, men også 

udenfor botilbuddet er vigtigt.

Botilbudet i Holsted har et samarbejde med 

øvrige tilbud i nærområdet, hvor der jævnligt 

bliver arrangeret sociale arrangementer. Herunder 

onsdags-klub, hvor forskellige aktiviteter bliver 

afholdt. Det giver et stærkt socialt fællesskab, som 

er med til at udvide dit netværk. 

Vi er her sammen

Vi har stort fokus på, at du oplever trygge rammer fra dag ét og at du får 

den støtte som der er behov for. 

Botilbudets fællesrum er definitionen på hygge, fællesskab og tryghed. 

Der er rig mulighed for fælles madlavning, spil eller måske er du mere til 

det kreative. Vi ser mulighederne frem for begrænsningerne i hinandens 

selskab. 

Lokalområdet i Holsted rummer ligeledes 

fritidsaktiviteter. Herunder blandt andet gymnastik 

og baneskydning. Inden for kort afstand finder du 

altså forskellige aktiviteter alt efter din interesse 

både på botilbuddets matrikel, men også udenfor. 



På Botilbudet i Holsted tilbyder vi aktivitetstilbud for både stedets beboere, men også for udefrakommende. 

Vi er et lille sted, som gør det muligt at udarbejde individuelle forløb, hvis det er det du har brug for. 

Vores tilbud har til huse i Holsted, hvor vi har vores egen lille oase med højt til loftet krydret med natur og skov i 

baghaven. Alligevel ligger det centralt til bydelen, hvor det er muligt at anvende offentligt transport. 

- TILBUD -

AKTIVITETSTILBUD § 104

Forskellige muligheder

Der lægges vægt på at finde meningsfulde opgaver, som er tilpasset den enkelte ud fra 

interesser og ressourcer. Det kan være alt lige fra håndværkerlignende opgaver til det kreative 

værksted. Vi ser mulighederne frem for begrænsninger og støtter den enkelte i en positiv 

udvikling. 
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Udflugter

Som en del af strukturen på dagtilbuddet forsøges der 

altid på at lave meningsfulde udflugter. Udflugter som er 

med til at understøtte det daglige arbejde, og som giver 

gode og positive oplevelser i et fællesskab. Brugerne er 

naturligvis med til at komme med gode og spændende 

idéer. 

Det skal give mening

For os handler det om at være med til at skabe indhold 

i det gode liv, hvor den enkelte sættes i fokus. Være med 

til at sikre en meningsfuld hverdag og undgå isolation og 

udstødelse, men derimod være en medvirkende årsag 

til at skabe et solidt netværk med positive relationer og 

oplevelser. 

Vi vil skabe et udviklingsperspektiv og sikre vedligehold af 

allerede tillærte færdigheder. 

Vores tilbud sætter livskvaliteten 

i højsæde. 



Til sagsbehandler – Myndighed

På Botilbudet i Holsted tager vores værdigrundlag afsæt i et ligeværdigt menneskesyn, hvor der er en gensidig 

respekt til vores medmennesker. Der er en erkendelse af at vi kommer fra forskellige baggrunde og har forskellige 

opvækst med os i bagagen, men at vi også hver især bidrager til fællesskabet med hver vores ressourcer, styrker og 

kompetencer. 

Beboerne som tager del i vores tilbud, uanset om det er §107, §108 eller §104, skal ses, respekteres og mødes lige 

præcis der, hvor den enkelt er. Vi ser beboerne i øjenhøjde. 

Vores fornemmeste opgave er at understøtte, inddrage og udfordre beboerne til udvikling – dette på et individuelt 

niveau og i et godt fællesskab med positive relationer. Dette for at den enkelte, skridt for skridt, kan tage ejerskab 

og ansvar for eget liv, i det omfang den enkelte magter. 

Vores erfaring er, at en vigtig faktor er et struktureret og grundigt planlagt skema, som vækker nysgerrighed og 

giver lyst til at lære mere og ikke mindst giver en indholdsrig hverdag. 
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Botilbudet kan modtage beboere med følgende udfordringer:

• Udviklingshæmning

• Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

• Anden psykisk vanskelighed

• Tilknytningsforstyrrelse

• Andet socialt problem

• Omsorgssvigt
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MÅLGRUPPEN
På Botilbudet i Holsted er der et åbent og rummeligt miljø, hvor der er højt til loftet. Botilbudet er godkendt til 4 

pladser (fleksibilitet mellem § 107 og § 108). Aktivitetstilbuddet (§ 104) er ligeledes godkendt til 4 pladser.

Nærmere beskrivelse:

Botilbudet i Holsted er for beboere med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer, som har brug for et trygt 

og rummeligt miljø, en klar struktur og anerkendende og tydelige voksne.

Sent udviklede, som har en udviklingsforstyrrelse eller har pådraget sig en hjerneskade under eller efter fødsel 

og derfor ikke er parate til at klare sig på egen hånd, og som derfor har behov for personlig støtte og vejledning 

i almindelig dagligt gøremål for at blive selvhjulpne. Ydermere hjælp til afklaring i forhold til fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder.

Beboere som har været udsat for omsorgssvigt og nederlag og har medfølgende følelsesmæssige vanskeligheder, 

er tilknytningsforstyrrede og psykisk sårbare, har svært ved at udsætte deres behov. Således har behov for støtte til 

at finde en personlig stabilitet og til afklaring af uddannelse eller fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Dermed 

støtte til at skabe forudsætninger for et mere indholdsrigt liv.

Beboere der har vanskeligt ved at finde sin egen funktion og rolle i relation til omgivelser, kammerater og voksne, 

og hvor det er kendetegnende, at de har et lavt selvværd og manglende tro på egen kunnen.

Overvægtige med behov for støtte og vejledning til gennemførelse af et bedre livsmønster.

   Beboere med anden etnisk baggrund, med integrationsvanskeligheder og med behov for 

                        personlig, social og uddannelsesmæssig støtte.

”Til dig som er sagsbehandler eller på anden måde varetager en stilling, 

hvor du er en vigtig medspiller i at få fundet det rette tilbud”



Professionelt samarbejde
Der er gennem mange år blevet etableret et godt og brugbart samarbejde med psykoterapeuter, 

psykiater, fysioterapeuter og andre med professionel ekspertise, som er vigtige samarbejdspersoner 

omkring den enkelte.  

Vi forsøger at skabe en helhedsorienteret indsats for vores beboere, hvor der også er fokus på de 

sundhedsmæssige forhold. 
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Visitation og takster
Tag venligst kontakt til leder Susan Steffensen, som står for visitation og 

bestemmelse af takst. 

Susan Steffensen, Leder 

susan@botilbudet-holsted.dk

tlf. 20 20 10 45

cvr nr. 29362106
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KONTAKT OS

Skolegade 3
6670 Holsted - Danmark

20 20 10 45
susan@botilbudet-holsted.dk

www.botilbudet-holsted.dk


