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Lovgrundlag:   Serviceloven § 103 og § 104 

Leverandør:  Herlev Kommune 

Hjemmesider:   

www.Hørkær-herlev.dk 

www.vst-herlev.dk 

www.Herlev.dk  

Mail:  hoerkaer@herlev.dk 

 

Fysiske rammer: 

Job & Aktivitetscenter Hørkær  (herefter kaldet Hørkær) er beliggende i et industriområde. Huset er bygget 

i 1982 med det formål at huse beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud til borgere, med varig nedsat 

fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Bygningen er opdelt i 2 sammenbyggede fløje i stueplan og er i alt ca. 

1600m2.  

• Den ene fløj rummer værksteder, kantine, administration og personalefaciliteter, 

• Den anden fløj rummer 4 større grupperum samt et stort fællesrum indrettet til sociale 

arrangementer og motion 

Alle grupper har køkkenfaciliteter og handicaptoiletter. 

Hørkær ligger tæt på Herlev station og i gåafstand til Herlev Bymidte, med gode busforbindelser. 

Grøn Base er oprettet som satellit-tilbud under Job & Aktivitetscenter Hørkær i 2013 og er beliggende ved 

Klausdal på Klausdalsbrovej - direkte op til de rekreative områder Smørmosen  

Gruppen holder til i en særskilt bygning med direkte adgang fra parkeringspladsen. 

Grøn Base råder desuden over faciliteter bestående af et større drivhus og en opvarmet skurvogn med 

adgang til toiletter. 

 

Målgruppe: 

Hørkærs målgruppe er primært borgere i alderen 18 til 67 år med varig og betydelig nedsat fysisk og/eller 

fysisk funktionsnedsættelse.  Flere af borgerne har supplerende handicaps og/eller udfordringer i forhold til 

kommunikation. Borgerne har fra let – over moderat  - til stort behov for socialpædagogisk guidning, støtte 

og hjælp til udvikling og vedligeholdelse af sociale kompetencer samt almindelige dagligdags funktioner. 

http://www.hørkær-herlev.dk/
http://www.hørkær-herlev.dk/
http://www.vst-herlev.dk/
http://www.vst-herlev.dk/
http://www.herlev.dk/
mailto:hoerkaer@herlev.dk


 

   
 

 

Der er stor variation i borgernes behov for støtte og i hvilken grad de 

profiterer af henholdsvis individuel og fælles støtte til at indgå i aktiviteter og samvær. Nogle borgere 

kommunikerer med et begrænset verbalt sprog og nogle har behov for individuel tilrettelagt struktur. 

 

Mange borgere bruger hjælpemidler både i forhold til at kompensere for fysiske handicaps og i forhold til at 

kunne kommunikere. 

Borgerne kommer fra hele Storkøbenhavn. Nogle borgere bliver kørt med handicaptransport til og fra 

Hørkær, andre sørger selv for transporten. 

 

Pladstal: 

Hørkær har 77 fuldtidspladser. Fordelt på 21 pladser til beskyttet/støttet beskæftigelse SEL § 103 og 56 

pladser til aktivitets- og samværstilbud SEL § 104. En fuldtidsplads er tilbud på 5 hverdage ugentligt.  

De fleste borgere modtager tilbud færre dage pr. uge og derfor er det samlede antal borgere, der modtager 

tilbud på Hørkær, højere end 77.  

Hørkær modtager borgere fra en lang række kommuner i det storkøbenhavnske område.  

 

Formål: 

Indsatser og ydelser på Hørkær har til formål at støtte borgerne i at opretholde og/eller udvikle deres 

kompetencer både fagligt, praktisk, personligt og socialt – med udgangspunkt i deres individuelle 

udviklingspotentiale. 

Den socialpædagogiske indsats forgår helhedsorienteret i samarbejde med borgeren og med inddragelse af 

borgerens netværk. 

 

Værdigrundlag: 

Alle borgere tilbydes en meningsfuld og udviklende hverdag med udgangspunkt i deres individuelle behov 

og potentialer.   

På Hørkær arbejdes der ud fra en anerkendende tilgang til den enkelte borger. Gennem den anerkendende 

relation sikres, at den enkelte borger bliver set, hørt og forstået, og dermed understøttet i sin trivsel og 

med mulighed for at deltage i fællesskabet. 

 

 

 



 

   
 

 

Faglige metoder: 

Den socialpædagogiske metode på Hørkær er forankret i følgende tilgange og nøglebegreber: 

• Anerkendelse: Tilgangen har fokus på anerkendelse og værdsættelse af borgeren. Formålet er at 

motivere til positiv forandring hos borgeren. 

• Relationer: Tilgangen har fokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle borgerens 

selvforståelse, selvværd og selvtillid, ved at opleve sig som set hørt og forstået. 

 

• Inklusion: Mennesker er ikke blot er med i fællesskabet - alle mennesker tæller med og har derved 

betydning for fællesskabet. Den pædagogiske opgave er, at støtte borgeren i at bidrage til 

fællesskaber. 

 

• Struktur og sammenhæng: Tilgangen har til formål at skabe de rette rammer for den enkelte 

borger, således at borgeren oplever en tryg og gennemskuelig dagligdag og på egne præmisser kan 

indgå i aktiviteter og fællesskaber.  

 

• Neuropædagogik: Tilgangen er tilbuddets forståelsesramme, der kobler neuropsykologisk og 

socialpædagogisk viden sammen, med sigte på, at støtte borgeren i at kompensere for 

begrænsninger samt udnytte og udvikle egne ressourcer. 

 

Udover ovenstående tilgange arbejdes der metodisk med bl.a totalkommunikation, selvbestemmelse og 

praktiske færdigheder. 

 

Særlige kompetencer: 

Medarbejdergruppen har stor erfaring i arbejdet med målgruppen. Hovedparten af medarbejderne har en 

neuropædagogisk efteruddannelse og der er ligeledes særlige kompetencer i forhold til 

totalkommunikation og anvendelse af IT som kommunikationsredskab 

 

Medarbejdere: 

Størstedelen af de faste medarbejdere er pædagogisk uddannede. Antallet af medarbejdere i de enkelte 

grupper afhænger af antallet af borgere og deres støttebehov. 

 

Organisering: 

Hørkær er opdelt i 6 grupper med forskellige tilbud i forhold til kerneydelse og aktiviteter. Grupperne 

arbejder sammen på tværs om såvel faglige som praktiske emner og aktiviteter i dagligdagen. Hver gruppe 

har deres egen gruppeprofil som strukturerer gruppens pædagogiske arbejde med borgergruppen. 



 

   
 

 

Borgerne er tilknyttet grupperne ud fra hvilke typer af aktiviteter, de 

profiterer og udvikler sig af, at deltage i. 

 

Ydelser: 

Grundlaget for ydelserne på Hørkær er borgernes behov og deres ønsker. Ydelserne gives i praksis gennem 

forskellige aktiviteter og opgaver i hverdagen. Disse kan være af både individuel og mere social karakter. 

Som udgangspunkt er alle aktiviteter fælles aktiviteter, der gives til flere borgere ad gangen. Den enkelte 

borger vil dog blive støttet i at indgå hensigtsmæssigt i dette fællesskab ud fra egne kompetencer. 

Ydelsernes indhold skal forstås på baggrund af den komplekse virkelighed som hverdagen på Hørkær er, og 

som ydelserne leveres i. 

Det er en forudsætning for ydelserne, at borgeren efter formåen er aktivt deltagende i og motiveret for at 

indgå i samarbejde om støtte til deltagelse i Hørkærs aktiviteter og tåler at være tæt på andre borgere i 

dagtilbuddet. 

Da ydelserne leveres med udgangspunkt i deltagelse i fælles aktiviteter, tilbydes ikke ledsagelse til   

individuelle aktiviteter og aftaler som fx lægeaftaler, undervisning, fritidsaktiviteter eller lign.  

 

Graduering af støttebehov: 

Efter metodik og begrebet fra voksenudredningsmetoden (Fælles Faglige Begreber) gradueres 

støttebehovet generelt i forhold til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller 

sociale problemer - ud fra følgende kategorier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

Servicelovens § 103  

Takstgruppe 1 
 
Denne ydelse er planlagt med udgangspunkt i borgere, hvis støttebehov er vurderet som let  - i forhold 
til deltagelse i gruppens aktiviteter og opgaver.  Vurderingen skal altid foretages med udgangspunkt i 
den enkelte borgers mulighed for at deltage i opgaver i den gruppe, de er tilknyttet. 

Kategori  B  Let støttebehov   Planlagt normering 1:6 
 
Borgeren klarer de fleste kendte opgaver selvstændigt med let guidning undervejs, som fx: 

• Borgere der kan klare det fleste dagligdagsfunktioner selvstændigt 

• Borgere der kan holde fokus på opgaver og aktiviteter i længere tid 

• Borgere der kan forstå og responderer på kollektiver beskeder/informationer. 

• Borgere der kan forstå sociale spilleregler og indgå selvstændigt i sociale relationer 

• Borgere der kan udskyde egne behov og vente på tur 

• Borgere, som kan deltage i beskyttet beskæftigelse i en gruppe med 5-8 personer  

Takstgruppe 2 
Denne ydelse er planlagt med udgangspunkt i borgere, hvis støttebehov er vurderet som Moderat -  i 
forhold til deltagelse i gruppens aktiviteter og opgaver.  Vurderingen skal altid foretages med 
udgangspunkt i den enkelte borgers mulighed for at deltage i opgaverne i den gruppe de er tilknyttet. 

Kategori C                     Moderat støttebehov        Planlagt normering 1:4 
 
Borgere med behov for moderat grad af verbal og/eller fysiske støtte og hjælp for at kunne deltage i 
beskyttet beskæftigelse med andre, som fx: 

• Borgere der er delvist selvhjulpen i forhold til dagligdagsfunktioner  

• Borgere der kan holde fokus på kendte aktiviteter / opgaver 

• Borgere der kan forstå og responderer på simple beskeder/information. 

• Borgere der kan forstå sociale spilleregler og indgå i sociale relation med støtte.   

• Borgere der i nogen grad kan udskyde egne behov og vente på tur. 

• Borgere, som kan deltage i beskyttet beskæftigelse i en gruppe med 3-6 andre personer 
 

 

 

 

Servicelovens § 104 

Takstgruppe 3 
Denne ydelse er planlagt med udgangspunkt i borgere, hvis støttebehov er vurderet som Moderat -  i 
forhold til deltagelse i gruppens aktiviteter. Vurderingen skal altid foretages med udgangspunkt i den 
enkelte borgers mulighed for at deltage i aktiviteterne i den gruppe de er tilknyttet. 

Kategori C       Moderat støttebehov  Planlagt normering 1:4 
 



 

   
 

 

Borgere med behov for moderat grad af verbal og/eller fysiske støtte og hjælp for at kunne deltage i 
aktiviteter og samvær med andre, som fx: 

• Borgere der er delvist selvhjulpen i forhold til dagligdagsfunktioner 

• Borgere der kan holde fokus på kendte aktiviteter / opgaver 

• Borgere der kan forstå og responderer på simple beskeder/information 

• Borgere der kan forstå sociale spilleregler og indgå i sociale relation med støtte 

• Borgere der i nogen grad kan udskyde egne behov og vente på tur  

• Borgere, som kan deltage i aktiviteter og samvær i en gruppe med 3-6 andre personer 
 

Takstgruppe 4 
Denne ydelse er planlagt med udgangspunkt i borgere, hvis støttebehov er vurderet som moderat til 
omfattende -  i forhold til deltagelse i gruppens aktiviteter. Vurderingen skal altid foretages med 
udgangspunkt i den enkelte borgers mulighed for at deltage i aktiviteterne i den gruppe, de er 
tilknyttet. 

Kategori C/D         Moderat til omfattende støttebehov  Planlagt normering 1:3 
 
Borgere med behov for kontinuerligt verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp for at kunne deltage i 
aktiviteter og samvær med andre, som fx: 

• Borgere der i mindre grad er selvhjulpen i forhold til dagligdagsfunktioner 

• Borgere der kortvarig kan holde fokus på kendte aktiviteter og opgaver 

• Borgere der kan respondere på simple beskeder 

• Borgere der i velkendte rammer kan gøre brug af simple sociale spilleregler 

• Borgere der i mindre grad kan udskyde egne behov. 

• Borgere, som kan deltage i aktiviteter og samvær i en gruppe med 2-5 andre personer 
 

Takstgruppe 5 
Denne ydelse er planlagt med udgangspunkt i borgere, hvis støttebehov er vurderet som omfattende 
til fuldt - i forhold til deltagelse i gruppens aktiviteter. Vurderingen skal altid foretages med 
udgangspunkt i den enkelte borgers mulighed for at deltage i aktiviteterne i den gruppe, de er 
tilknyttet. 

Kategori D/E           Omfattende til fuldt støttebehov           Planlagt normering 1:2 
 
Borgere med behov for omfattende verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp for at kunne deltage i 
aktiviteter og samvær med andre, som fx: 

• Borgere der har omfattende behov for støtte til dagligdagsfunktioner 

• Borgere der kortvarigt kan holde fokus på simple aktiviteter 

• Borgere der kan respondere på simple instrukser 

• Borgere der i velkendte rammer kan gøre brug for de simpleste spilleregler 

• Borgere der har evne til impulskontrol i kortere tid i velkendte og trygge rammer 
 

Takstgruppe 6 
 
Denne ydelse er planlagt med udgangspunkt i borgere, hvis støttebehov er vurderet som meget 
omfattende og fuldstændigt -  i forhold til deltagelse i gruppens aktiviteter. Vurderingen skal altid 
foretages med udgangspunkt i den enkelte borgers mulighed for at deltage i aktiviteterne i den 
gruppe.  de er tilknyttet. 

Kategori E            Fuldt støttebehov             Planlagt normering 1:1 



 

   
 

 

 
Borgere med behov for konstant verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp for at kunne deltage i 
aktiviteter og samvær med andre, som fx: 

• Borgere der modtager fuldstændig støtte til dagligdagsfunktioner 

• Borgere der kortvarigt kan holde fokus på simple og velkendte aktiviteter 

• Borgere der kan respondere på simple instrukser fra velkendte personer. 

• Borgere der kan være sammen med andre borgere med fuldstændig støtte fra kendte personer 

• Borgere der kortvarigt har evne til impulskontrol, med massiv støtte fra velkendte personer 
 

 

Ydelsens indhold og omfang: 

Hørkærs ydelser er beskrevet ud fra temaerne i Voksen Udredningsmetode (VUM). Alle ydelserne tager 

udgangspunkt i beskyttet beskæftigelse (for SEL § 103) eller aktivitet og samvær med andre (SEL§104) 

• Praktiske opgaver (i hjemmet) 

• Egenomsorg 

• Socialt liv 

• Sundhed 

• Kommunikation 

• Mobilitet 

• Samfundsliv 

Ydelserne gives med udgangspunkt i deltagelse i de enkelte gruppers daglige aktiviteter og dagsstruktur. 

 

Øvrige ydelser og service  

Hørkær samarbejder efter forudgående aftale med borgerens pårørende, botilbud, værger og andre 

personer, der hjælper borgeren i deres daglige liv. 

Der er mulighed for at modtage fysio- og ergoterapi på Hørkær efter aftale med Gentofte kommunes 

Center for specialterapi. Hørkærs takster dækker ikke disse ydelser. 

 

 

Dokumentation og Kvalitetssikring: 

Herlev kommune anvender Voksen Udredningsmetoden (Fælles Faglige Begreber) til en systematisk 

afdækning af den enkelte borgers ressourcer. Denne afdækning inddrager borgerens ønsker og behov og 

danner grundlag for indsatsen. 

 

Bestilling af indsatsen: 



 

   
 

 

Herlev kommune – eller andre kommuner udarbejder og fremsender en 

bestilling af indsats til borgeren. Heri fremgår formål med indsats/indsatserne og målene herfor. 

 

Pædagogisk støtte: 

Medarbejderne på Hørkær udarbejder på baggrund af indsatsmålene fra bestillingen, borgernes ønsker og 

pædagogiske refleksioner, målsætninger for det pædagogiske arbejde (delmål), der praksisrettet beskriver 

indsatsen og den pædagogiske støtte. Der er fokus på vedligeholdelse og udvikling af borgerens ressourcer 

og kompetencer i forhold til VUM-temaerne: 

• Praktiske opgaver (i hjemmet) 

• Egenomsorg 

• Socialt liv 

• Sundhed 

• Kommunikation 

• Mobilitet 

• Samfundsliv 

Der arbejdes og dokumenteres løbende med udviklingen i delmålene. 

 

Borgerens ønsker og behov: 

Der arbejdes med mest mulig borgerindflydelse og selvbestemmelse i hverdagen. 

Borgerne bliver efter evne inddraget i planlægning af de daglige aktiviteter og der vil være konkrete 

valgmuligheder dagligt. Borgerne har ligeledes mulighed for at ønske at deltage fast i andre gruppers 

aktiviteter. 

Der afholdes årligt samtaler med borgerne omkring deres dagligdag og deres ønsker. Disse samtaler afvikles 

individuelt og på en måde der giver den enkelte borger mulighed for at udtrykke deres ønsker. Samtaler 

kan understøttes af skriftligt og visualiseret materiale. I tilfælde af, at borgeren ikke kan give udtryk for 

deres ønsker ved en samtale, tages der udgangspunkt i det kendskab personalet har opnået i forhold til 

borgerens ønsker og behov igennem det daglige pædagogiske arbejde.  

Borgeren har en central rolle ved deres årlige statusmøde, hvor deres bidrag kan understøttes af fx billeder 

og videooptagelser etc. 

Såfremt indsatsen over en periode afviger væsentligt fra bestillingsmålene, skal borgerens sag revurderes, 

med henblik på fornyet stillingtagen til, hvorvidt borgeren får det rette tilbud og/eller støtte. 

 

Visitation: 



 

   
 

 

Herlev kommunes Voksensociale Tilbud eller Hørkær kan kontaktes, hvis 

visitation til venteliste eller plads ønskes. 

Anmodning rettes af borgerens handlekommune sammen med opdaterede sagsakter og VUM-udredning til 

Job & Aktivitetscenter Hørkær på  hoerkaer@herlev.dk 

Herefter laves en indledende vurdering af, om borgeren opfylder kriterierne for dagtilbud på Hørkær. 

Oplysninger om borgerens handicap, fysiske og psykiske funktionsniveau vurderes herefter i forhold til 

Hørkærs tilbud, og lederen vurderer om borgeren er omfattet af målgruppen og de efterspurgte ydelser 

kan tilbydes. 

Der sendes herefter svar til handlekommunen med vurdering af gruppeindplacering og takstniveau. 

 

Såvel borgere, pårørende som sagsbehandler er altid velkomne til at kontakte Hørkærs leder eller faglige 

koordinator med spørgsmål eller for at aftale et besøg. 

Når en kommune tilbydes en plads til en borger, indgåes en kontrakt (KL’s stadardkontrakt).  

 

Tilsyn: 

Herlev kommune køber et årligt tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden. Seneste tilsyn var i december 2022 

Se tilsynsrapport på Tilbudsportalen.dk 

 

Takst: 

Takster er gældende for 2023 

Tilbud Beregnet normering Takst (pr. dag 365 d/år) 

 

Værksted §103 

Værksted §103 

1:6 

1:4  

Kr. 435,- 

Kr. 652,- 

 

Dagcenter §104 1:4 Kr. 652,- 

Daghjem §104 

Daghjem §104 

Daghjem §104  

1:3 

1:2 

1:1  

Kr. 869,- 

kr. 1159,- 

kr. 1862,-  
 

Der har tidligere været en praksis for indskrivning på individuel særtakst for borgere med særlige behov. 

Fra 2023 er takstmodellen opdateret og takster med større støttebehov (planlagt normering 1:2 og 1:1) er 

nu formelle takster.  

Der kan i den forbindelse være borgere, hvor der i første del af 2023 fra Hørkær rettes kontakt til 

betalingskommune om aftale om fremadrettet takst.  

mailto:hoerkaer@herlev.dk


 

   
 

 

 

Egenbetaling: 

Der er ingen obligatorisk egenbetaling for ydelserne på Hørkær. 

Der vil være enkelte frivillige arrangementer, som kræver egenbetaling ved deltagelse, som fx fester mm. 

Der er mulighed for at deltage i fælles kaffe og gave kasse i de enkelte grupper 

 

Opfølgning og revision af ydelsesbeskrivelsen: 

Ydelsesbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Herlev kommunes kvalitetsstandarter, der kan ses på 

www.Herlev.dk  

Ydelsesbeskrivelsen opdateres efter behov, dog mindst en gang årligt 

 

http://www.herlev.dk/

