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Lovgrundlag Lov om social service (SEL) §66 stk. 1 nr. 6 (<18 år) 
Lov om social service (SEL) §76 stk. 3 (>18 år) 
Lov om social service (SEL) §107 (>18 år) 
Lov om social service (SEL) §108 (3 godkendte flexpladser) 

Målgruppe Aldersgruppe 17 år og opefter, herunder er 5 pladser op til 35 år. 
 
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse 
Udviklingsforstyrrelse 
Opmærksomhedsforstyrrelse 
Udviklingshæmning 
 

Formål Indsatsen leveres ud fra servicelovens kapitel 11 (§66) og kapitel 20 (§107 
og §108) 
Dertil kommer tilrettelæggelse ud fra bestilling fra handle/betale 
kommune. 
 
Formålet med den pædagogiske indsats er at udvikle og kvalificere den 
unge til et så selvstændigt liv som muligt ud fra den rehabiliterende 
tankegang, hvor formålet er at bringe den unges egen motivation i spil, ud 
fra den unges ønsker, håb og drømme for fremtiden. 
 
Green Care afd. Svanninge tilbyder bl.a. udredning- og afklaringsforløb i 
vores §107 boliger. 
Støtten tager afsæt i at udvikle og beskrive borgers støttebehov i forhold til 
fremtidigt støttebehov efter eventuelt endt ophold på Green Care afd. 
Svanninge 
Længde på sådan et forløb er individuelt alt efter, hvilke kompetencer og 
færdigheder borger har ved indflytningsdato. 
Der er ansat fagligt personale med myndighedserfaring, som har erfaring 
med brug af Voksenudredningsmetoden (VUM) – KL’s fælles faglige 
begreber (FFB) og funktionsevneguiden og FKO (faglige 
kvalitetsoplysninger) 



 

Antal Pladser I alt 12 pladser. 
 
4 §107 pladser – eget bad og toilet. 
5 §107 kollegieværelser – deler bad/toilet og køkken. 
3 flexpladser (§107/108) – eget bad/toilet og tekøkken. 
 

Organisation og 
medarbejdere  

Green Care afd. Svanninge ledes af en afdelingsleder. 
 
Green Care afd. Svanninge vil ved fuld belægning, som minimum, 
beskæftige 12 personaler. 

Fysiske rammer Green Care afd. Svanninge er oprindelig en 4-længet gård, der tidligere er 
kendt under navnet Kastaniely. 
Stedet ligger for enden af Svanninge bakker tæt på Faaborg by. Der er 
planer om at gøre Svanninge Bakker til nationalpark, hvilket bekræfter at 
omgivelserne omkring stedet her, er naturskønt med masser af luft og 
brede vidder. Stedet emmer af natur, ro og dyreliv. 
 
Der er 3,4 km. ned til Faaborg centrum, som tilbyder alle former for 
indkøbsmuligheder.  Nærmeste Dagli’ Brugs ligger 1,1 km. væk. 
Faaborg er en havneby med en lang kystlinje, der emmer af havnemiljø og 
strandliv. 
Der er 1,7 km. til rutebilstationen. 
 
De 5 kollegieværelser på afd. Svanninge er beliggende i 2 af længerne. 
Værelserne består af et rum på ml. 15-18 m2. Der deles om toilet og bad. 
Begge længer har eget fælles køkken, hvor den unge kan lave mad, - enten 
med støtte fra personale eller ved egen hjælp. 
Det ene køkken er et stort fælleskøkken, hvor der hver dag laves fælles mad 
til alle de beboere, der ønsker at indgå i denne ordning. 
Der er flere store fælles opholdsrum, hvor der forefindes TV og andre 
aktivitetsmuligheder (bobspil, bordfodbold o.l.) 
Der er kreativt værksted, hvor kreativiteten kan udfoldes i al sin 
sanselighed. 
Der er træværksted samt andet værksted. 
 
Der er fælles vaskeri med diverse maskiner og tørretumblere. Borger skal 
selv sørge for indkøb af sæbe, skyllemiddel o.l. 
 
De 3 flexpladser på afd. Svanninge er beliggende i 3. længe.  
Værelset består af 1 rum på ml. 15-17 m2. eget bad og toilet, samt 
mulighed for tekøkken 



Der er ligeledes et fælleskøkken og 2 fælles opholdsstuer i den længe. 
 
4. længe bruges til kontor, administration, yoga-/meditationssal og 
behandlerrum. 
 
Derudover er der udendørsarealer med eget hønsehold. Vi har væksthus, 
nyttehave, frugttræer og bålplads. 
Hos Green Care Svanninge skabes der naturligt et hjemligt miljø med mange 
hyggekroge, både inde som ude, samt orden. 
 
Ved indskrivning på Green Care afd. Svanninge skal borger selv medbringe 
relevant inventar. Det er ikke muligt for borger at få opmagasineret 
overflødigt inventar i afdelingens andre rum.  
Der tilbydes en plads i skur til eventuelt en cykel, knallert eller andet lille 
køretøj. 
Green Care afd. Svanninge kan indrette værelset ud fra borgers særlige 
behov, dog efter aftale med kommunen. 
 
Green Care afd. Svanninge er ikke egnet til immobile borgere eller 
gangbesværede, da terrænet og gårdsplads er ujævnt. Ligeledes ligger 
mange værelser på 1. sal. 
 
Green Care afd. Svanninge inkluderer udover botilbuddet egen STU-
afdeling. 
Se hjemmesiden for yderligere information: www.greencare-group.dk 
 

Faglig profil Green Care afd. Svanninge har overvejende ansat faguddannet personale. 
Personalets kompetencer er sammensat efter hvilket behov, der er i 
borgergruppen. Hvis der opstår et specielt behov for en bestemt faglighed, 
tilrettelægges der evt. uddannelses- eller kursus forløb eller andet 
kompetencegivende undervisning. 
 
Green Care afd. Svanninge arbejder ud fra, at den enkelte borger er unik, og 
vi ser borgeren ud fra et helhedsmenneskesyn, hvor borger er vigtigste 
aktør i eget liv. 
Personalet støtter, råder og vejleder altid borger ud fra faglige tilgange, 
metoder samt evidensbaseret viden, med henblik på at borger opnår størst 
mulig grad af selvstændighed til at varetage eget liv, ud fra den enkeltes 
præmisser. 
 
Personalet møder altid borger med accept og forståelse for situation og 
behov, og arbejder altid ud fra nærmeste udviklingszone (NUZO). 
Ergoterapi anvendes som faglig tilgang i forhold til aktiviteter, hvor der bl.a. 
er fokus på nærmeste udviklingszone (NUZO). Dette bruges blandt andet, 
når borger træner ADL-opgaver, hvor der især er fokus på borgers 

http://www.greencare-group.dk/


eksekutive funktioner (overblik, igangsætning, struktur, energiforvaltning 
og fastholdelse). Ligeledes træning af personlige og sociale og relationelle 
kompetencer. 
 
Det tilstræbes at alle personaler har grunduddannelsen indenfor KRAP-
metoden (kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik) og 
enkelte personaler er efteruddannet i ”’Metode implementering i 
hverdagen”. 
 
Green Care afd. Svanninge arbejder ud fra et værdisæt omkring 
implementering af naturen, outdoor life og social farming som en del af det 
hverdagsliv borgeren indgår i på botilbuddet. 
 
Den terapeutiske indsats hos Green Care Svanninge inkluderer kropsligt 
fokus og sigter på en generel fysisk, psykisk og emotionel stabilisering.  
I daglige aktiviteter og i terapeutiske sessioner tilbydes borgeren til at gøre 
mange og forskelligartede kropslige og sansemæssige erfaringer, som har 
en beroligende og stabiliserende indvirkning på nervesystemet.  
Der er fokus på, at borgeren gradvist føler sig mere og mere tryg i sin egen 
krop og bliver opmærksom på kroppens signaler, samt opnår en mærkbar 
integritet, således at generel udvikling bliver mulig.  
 
Metoder hertil er TRE (forløsning af fysisk og psykisk anspændelse via 
naturlige frigørende bevægelser), Naturterapi, Yoga og anden fysisk træning 
samt åndedrætsterapi og meditation.  
 
Den terapeutiske indsats varetages af faguddannet personale og af 
specialuddannede konsulenter alt efter borgerens behov og respons.  
 
Sundhedsfagligt personale varetager alle opgaver vedr. medicin. 
 

Dokumentation 
og 
kvalitetssikring 

Green Care afd. Svanninge anvender journaliseringssystemet Planner4you. 
Heri foregår alt faglig og relevant dokumentation vedr. borger. 
 
Handlekommunen er ansvarlig for at udarbejde bestilling/handleplan til 
Green Care afd. Svanninge. 
 
Green Care afd. Svanninge arbejder systematisk med handleplaner og 
udarbejder løbende delmål på indsatsmål og disse evalueres sammen med 
borger efter behov, typisk hver 3. måned. Hyppigere, hvis dette påkræves. 
 
Green Care afd. Svanninge afholder statusmøde med handlekommunen 
hver halve eller hele år. Forud for møde fremsendes statusrapport. 
 



Green Care afd. Svanninge sørger for at diverse samtykkeerklæringer bliver 
udarbejdet og underskrevet af borger. 
 
Green Care afd. Svanninge rådgiver kun borger vedr. økonomi, hvis borger 
ikke selv kan varetage egen økonomi. Er dette tilfældet kan Green Care afd. 
Svanninge være behjælpelig med at kontakte handlekommune, så der kan 
aftales i forhold til ansøgning af økonomisk værgemål. 

Støttebehov og 
normering 

Green Care afd. Svanninge indskriver borgere med behov for støtte i 
hverdagen i et sådant omfang, at de ikke kan bo i egen bolig.  
Dette kan dog være fremtidsmålet med indsatsen for nogle af borgerne, der 
er indskrevet på Green Care afd. Svanninge. 
 
Green Care afd. Svanninge arbejder med takst differencering og derfor 
indskrives borgere efter individuelle behov.  
Vores basis normering er 1:7. 
 
Der er 1 sovende nattevagt på hele afdelingen fordelt på 12 beboere. 
 
Denne normering kan reguleres for den enkelte borger efter skriftlig aftale 
med handlekommunen. 
 
Green Care afd. Svanninge udarbejder individuelt døgnhjul på borger efter 
3 måneder for at sikre det rette støttebehov. 
  
ATA tid er den tid der anvendes ansigt-til-ansigt med borger. 
I denne tid indgår sovende nattevagt og ledsagelse ud af huset - til 
eksempelvis lægebesøg, jobcenter og andre eksterne samarbejdspartnere 
og lettere kontakt til pårørende. 
 
Udover ATA tid er der i grund-taksten yderligere 5 timer pr. 
borger/ugentligt, disse anvendes til dokumentation, team/personalemøder, 
supervision vedr. borger. 
Når der afholdes personalemøder og supervision er der vikardækning. 
 

Ydelse, indhold 
og omfang 

Støtten ydes som en samlet del af Green Care afd. Svanninge jf. SEL. §66, 
§76, §107 og §108. 
 
Borger kompenseres for sit nedsatte funktionsniveau gennem støtte, 
guidning og hjælp til selvhjælp. 
 
Green Care afd. Svanninge arbejder ud fra målhierarkiet i forhold til 
voksenudredningsmetoden (VUM). Målhierakiet anvendes i myndighed i 
forhold til at retningsgive borgers indsatsmål, således Green Care afd. 
Svanninge kan tage pejling på, hvor meget borger skal støttes eller 
kompenseres i sit støttebehov. 



 
Indsatsmål kan være: 
 

1. Udviklende 
2. Fastholdende  
3. Begræns forværring. 

 
Ligeså arbejder vi efter VUM-metoden og de 6 livsområder, og anvender 
KL’s funktionsevneguide som værktøj ind i målarbejdet med borger. 
Endvidere anvendes skalering på målarbejdet efter Fælles faglige begreber 
(FFB). 
 
Al arbejde med handleplansmål foregår altid i tæt samarbejde med borger, i 
det omfang borger kan indgå i dette. Dette bevirker, at borger er tryg ved, 
og kender agendaen for, hvorfor han/hun er tilbudt ophold på Green Care 
afd. Svanninge. 
 
På Green Care afd. Svanninge lægges der vægt på at borgerne får 
nødvendig og tilstrækkelig støtte. Dette set ud fra den rehabiliterende 
tankegang – hjælp til selvhjælp. 
Vi lægger vægt på at borger udvikler eller fastholder størst mulig grad af 
selvstændighed. 
Vi spejler et hverdagsliv, hvori borger selv er vigtigste aktør i de muligheder, 
valg og problemstillinger, der opstår i livet, og hvor vi støtter, guider og 
vejleder i det omfang behovet er der. 
Vi lægger vægt på at borgerne – og personalet opretholder et aktivt 
selvstændigt liv, hvorfor vi stiller el-cykler til rådighed, når der skal 
foretages indkøb, lægebesøg, fritidsaktivitet o.l., dette for at gøre borger 
mest mulig selvtransporterende. 
Vi tilbyder kørsel i stedets køretøjer, når afstandene vurderes for store eller 
hvor det ikke er fysisk muligt for borger at cykle. 
 
Borger betaler for kostordning. Vi tilbyder fælles aftensmad, hvis borger 
selv ønsker at være en del af denne ordning. Borgerne indgår på skift i 
madlavning. 
Vi vægter fællesskabet omkring aftensmåltidet – både madlavning og 
spisningen. Vi er opmærksomme på, at nogle borgere kan have andre 
behov end større forsamlinger, og der er altid mulighed for at spise i andre 
spisestuer. 
Borger får sin egen ”madkasse” ved indflytning og en hylde plads i 
køleskabet.  
Dette set ud fra det perspektiv, at ikke alle spiser det samme, eller på 
samme tider af dagen. 



Borger kan selv - eller med støtte sørge for, at madkassen indeholder den 
morgenmad og frokost som han/hun kan lide. Personalet støtter i forhold til 
indkøbsseddel, handle ind, smøre madpakke osv. 
Ved at borger selvstændigt skal sørge for sin madkasse, skaber vi en 
ramme, der er sammenlignelig med den hverdag borger evt. vil møde på 
sigt i sin egen bolig. 
 
Der afholdes beboermøde hver 2. uge, hvor borgerne planlægger 
aftensmad-menu 14 dage frem. 
På beboermøderne drøftes punkter fremsat på dagsorden af både borgere 
og personale. Der føres referat på disse møder. 

Pårørende/værge 
og tavshedspligt 

Green Care afd. Svanninge vægter pårørende samarbejde højt, da de 
besidder stor viden om borgeren.  

Samarbejdet med borgers personlig og/eller økonomisk værge er vigtigt, da 
vedkommende kan/skal træffe omfattende beslutninger på borgers vegne. 
Green Care afd. Svanninge har i denne forbindelse fokus på tavshedspligten 
jf. Forvaltningsloven § 27 samt Retssikkerhedsloven § 43 og videregiver 
derfor ikke personlige oplysninger om borger til pårørende/værge, 
medmindre dette er aftalt med borger. Ligeledes videregives der ikke 
personlige oplysninger til offentlige foranstaltninger, uden samtykke fra 
borger.  

Green Care afd. Svanninge ønsker, at kommunen samarbejder om et fælles 
ansvar vedr. oplysning til borgers pårørende om tavshedspligt, når borger 
er over 18 år.   

Hjælpemidler Kropsbårne hjælpemidler søges af borger/værge via kommunen, hvis 
borger har et varigt nedsat funktionsniveau jf. Serviceloven § 112. 

Green Care afd. Svanninge hjælper gerne borger med kontakt til 
handlekommunen. 

Takst Der betales en takst for hver ydelse/indsats som Green Care afd. Svanninge 
leverer. 
SEL §§ 66, 76, 107 og 108 takster opkræves alle dage, hele året. Taksten 
fastsættes en gang årligt, ud fra kommende års budget, hvilket godkendes 
af Socialtilsynet og fremgår af Tilbudsportalen.  

Taksten kan reguleres alt efter den enkelte borgers behov og den dertil 
rettede indsats. En regulering vil være efter skriftlig aftale med kommunen.  

Tilsyn Kommunen har ansvar for det personrettede tilsyn. 
Det er Socialtilsyn Syd, som fører tilsyn med og godkender Green Care afd. 
Svanninge 

Tilsynsrapporten vil fremgå̊ af www.tilbudsportalen.dk  



Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med og godkender Green Care 
afd. Svanninge. Denne rapport vil fremgå̊ af Green Care afd. Svanninge 
hjemmeside. 

Økonomi Tilbuddet finansieres af takstopkrævningen hos kommunen. Der udarbejdes 
årligt budgetter, som godkendes af tilsynsmyndigheden og gøres 
tilgængelige på Tilbudsportalen.  

Andre ydelser Ydelserne i Green Care afd. Svanninge er alle en integreret del af taksten og 
kan derfor ikke fravælges eller fratrækkes taksten. Taksten for disse ydelser 
fremskrives årligt.  
Green Care afd. Svanninge har tilknyttet flere køretøjer. Der er inkluderet 
nødvendig kørsel i taksten, som f.eks. til lægebesøg, psykiatrisk behandling, 
møder ved kommunen og andre eksterne samarbejdspartnere. Der er 
budgetteret med op til 400 km pr. borger pr. måned. 

Der er gratis Wi-Fi overalt i huset. Ønsker borger hurtigere internet, er det 
på borgers egen regning.  
Vi tilbyder ikke antennestik eller Tv-pakker. 

Borger opfordres til at tegne egen indbo- og ulykkesforsikring, samt 
ansvarsforsikring når vedkommende er indskrevet i Green Care afd. 
Svanninge. 

Egenbetaling Green Care afd. Svanninge opkræver ingen betaling hos beboerne.  

Taksten inkluderer alm. kost, ikke speciel kost eller kosttilskud. Beløbet i 
2022 er kr. 79,- pr. dag. Dette beløb er mindre end det loft, der gælder for 
madservice SEL § 83 (kr. 3.685, - pr. mdr.).  
Der opkræves for hele døgn og kostbeløbet kan ikke opdeles i måltider. 
Som udgangspunkt opkræves kostbeløb af betalingskommunen. 

 


