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Vi arbejder løbende med at udvikle kvaliteten i de botilbud, der tilby-
des udviklingshæmmede personer. 

Derfor har vi skrevet denne kvalitetsstandard, som beskriver 
botilbuddenes indhold og serviceniveau. Det beskrevne service-
niveau er minimumsstandarder og kan derfor godt være højere. 

Vi arbejder på at gøre boligerne tidssvarende, og vi fokuserer på 
beboersammensætningen, så det fortrinsvist er jævnaldrende, der
bor sammen.  

Udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne er sket i tæt samarbejde med
medarbejdere og beboere i botilbuddene.
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Forord

Kvalitetsstandarderne er vedtaget af Socialudvalget d. 29. november 2004.

Med venlig hilsen

Lilian Nilsson, 
socialudvalgsformand

Med venlig hilsen

Mads Lebech, 
borgmester
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Livskvalitet er omdrejningspunktet for indsatsen i botilbud-
dene. 

Personalet udviser engagement og interesse for den en-
kelte beboer, og arbejder målrettet med at skabe et hjemligt
og trygt miljø. Et miljø præget af nærhed og individuelle
hensyn. Det betyder blandt andet at personalet griber ind,
hvis der forekommer mobning beboerne imellem, eller
dårlig kemi der opstår mellem beboerne eller mellem be-
boer og personale.

Personalet respekterer livsindstilling, vaner og normer og vil
som udgangspunkt understøtte beboerens initiativer og
selvstændighed, samt støtte beboernes beslutninger i det
omfang det er muligt. Derudover vil personalet inddrage
beboerne i de beslutninger, der har betydning for dem,
blandt andet ved jævnlige husmøder. 

Der stilles krav og forventninger til beboeren, så vedkom-
mende i videst mulig omfang tager hånd om eget liv. Med
udgangspunkt i pædagogisk viden opøves, styrkes eller
vedligeholdes beboerens evner.
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Kontaktpersonordning

Hver beboer bliver ved indflytningen tilknyttet en kontakt-
person. 

Kontaktpersonen er ansvarlig for kontakten med beboerens
familie eller pårørende, arbejds- eller undervisningssted og
andre relevante berøringsflader. 

En kontaktperson kan hjælpe beboeren med at administrere
pensionen og andre indtægter, samt lave budget og regn-
skab for beboerens indtægter og udgifter. 

Derudover kan kontaktpersonen hjælpe med f.eks. at købe
tøj, gaver eller andre fornødenheder, hjælpe med at ind-
rette værelset eller planlægge ferie.



En gang årligt mødes beboeren, repræsentanter fra 
familie eller pårørende og kontaktpersonen, for at lave en
handleplan for hver enkelt beboer. På det årlige møde kan
repræsentanter fra beboerens arbejdsplads/undervisnings-
sted eller kommune også deltage.

Handleplanerne kan i løbet af året revideres, hvis der er be-
hov for det, f.eks. hvis beboeren får en ny hobby. Det er
kontaktpersonen, der er ansvarlig for at handleplanerne ud-
arbejdes og revideres. 

Formål
Handleplanen skal forbedre beboerens muligheder for at
udvikle sig, idet planen bidrager til en sammenhængende,
målrettet og individuel indsats.

Planen skal også sikre at beboeren inddrages og medbe-
stemmelsen styrkes, samt at personalet tilrettelægger ind-
satsen individuelt i forhold til beboerens ønsker, behov og
livssituation. 

Indhold
Handleplanen beskriver beboerens sociale relationer og
færdigheder, som f.eks. kommunikation med andre menne-
sker, kontakt til familie og venner og almen omgang med
andre mennesker. Planen beskriver også beboerens ønsker,
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ressourcer og behov, samt evnen til at tage initiativ og
træffe selvstændige valg, evnen til at kunne overskue kon-
sekvenserne af de valg man træffer og kunne håndtere
uventede situationer i hverdagen.
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I botilbuddet har man en ugentlig hjemmedag. 

Formål
Hjemmedagen er en arbejdsdag hjemme, hvor dagligdags
færdigheder trænes og hvor der er mulighed for at ordne
pligter i hjemmet og gå personlige ærinder.

Indhold
En hjemmedag kan indeholde opgaver, som f.eks. madind-
køb, madlavning, borddækning, opvask, rengøring af eget
værelse, tøjvask, lægebesøg, gå i banken eller gøre person-
lige indkøb.
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På grund af kommunens størrelse, er der begrænsede bo-
og beskæftigelsestilbud i Frederiksberg Kommune. Aktivi-
teterne planlægges derfor på en måde, så beboeren har
mulighed for at møde en stor kreds af mennesker og har
mulighed for at kunne vælge mellem forskellige aktiviteter.

Den enkelte beboer betaler som udgangspunkt selv udgif-
terne i forbindelse med aktiviteterne. 

Individuelle aktiviteter

Formål
Aktiviteterne skal give det der for den enkelte beboer, er en
meningsfuld og indholdsrig hverdag, hvor beboeren får
mulighed for at udnytte evner, tilegne sig viden og dyrke 
eller udvikle interesser.

Indhold
Beboeren bliver gjort opmærksom på relevante aktivitets-
muligheder, som f.eks. arbejde, beskæftigelse, kurser, 
aftenskole, sportsaktiviteter eller kreative hobbyer.
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Personalet kan hjælpe med at finde relevante tilbud ud fra
den enkeltes behov og interesser, samt formidle kontakt til
aktivitetsstederne og evaluere aktiviteterne sammen med
beboerne. 

Personalet kan sørge for, at der arrangeres transport til og
fra aktiviteterne.

Fælles aktiviteter

Formål
Personalet giver beboerne gode forudsætninger for at
skabe eller vedligeholde kontakt til familie eller venner. Per-
sonalet støtter også beboerne i at vedligeholde eller udvikle
sociale kompetencer.

Indhold
Beboeren kan være med til at lave dagligdags opgaver som
f.eks. at købe ind, dække bord, vaske tøj, lave havearbejde
eller vande blomster.

Beboeren kan have besøg af venner og familie og deltage i
udflugter, komme i værested eller i klubtilbud. 

9



Botilbuddet fejrer mærkedage, højtider og andre selskabe-
lige arrangementer, og beboeren bliver tilbudt at deltage i
minimum en ferierejse om året, typisk af en uges varighed. 
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Formål
Beboeren skal føle sig velsoigneret og være klædt på efter
årstid og lejlighed. 

Personalet kan hjælpe og vejlede beboeren i at opretholde
en god personlig hygiejne

Indhold
Beboeren kan hjælpes og vejledes til minimum et ugentligt
bad og hårvask, øvre og nedre daglig hygiejne, toiletbesøg,
indsmøring i creme, tandbørstning morgen og aften samt
af- og påklædning. Beboeren kan også få hjælp til at rense
og klippe negle på hænder og fødder.

Personalet kan formidle kontakt og eventuelt ledsage til fri-
sør, tandlæge, læge, fodterapeut og fysioterapeut. Des-
uden kan personalet hjælpe med at købe toiletartikler, tøj,
fodtøj og lave småreperationer af tøj. 

Personalet støtter beboerne i at være fysisk aktive.

Sygeplejefaglige opgaver og fodterapi indgår ikke i plejen.

Pleje



Formål
Beboeren skal have sund, velsmagende og varieret kost og
opleve fleksibilitet omkring maden og måltiderne. 

Beboeren har mulighed for at opleve et socialt fællesskab
omkring måltiderne.

Indhold
Beboeren får tilbudt fuld forplejning, som kan tilbydes som
diætkost. 

Beboeren har indflydelse på menuen. 

Beboeren kan deltage i at købe mad, tilberede maden og
dække/rydde af bordet.

Som udgangspunkt spiser beboerne sammen. Personalet
deltager altid i fællesspisningen.
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Formål
Værelserne og fællesarealerne skal være rene og indby-
dende. 

Hygiejneproblemer skal undgås og beboeren skal have rent
tøj til rådighed. 

Indhold
Beboeren står som udgangspunkt for rengøring og opryd-
ning af eget værelse samt for tøjvask. Personalet hjælper og
vejleder beboeren efter behov. 

Der ryddes op og gøres rent på beboerens værelser en
gang om ugen.

Fællesarealerne rengøres to gange om ugen, hvor gulve va-
skes/støvsuges og støv tørres af. 

Håndvaske og toiletter gøres rent mindst to gange om ugen
og derudover efter behov. Anden almindelig rengøring
gøres efter behov.

Tøj vaskes en gang ugentligt. Sengetøj vaskes hver anden
uge eller efter behov.

Det forventes, at beboerne er aktivt medvirkende til at
hjemmet i det daglige er pænt.
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Formål
Beboeren har tilfredsstillende fysiske rammer til at kunne
leve et selvstændigt liv. De fysiske rammer skaber tryghed
og mulighed for social samvær.

Beboeren oplever stedet som et hjem og sit værelse som
sin egen bolig.

Indhold
Beboeren har eget værelse. Værelserne er mellem 12 og 
27 m2. 

Der er adgang til bad og toilet.

Der er fælles køkken og opholdsrum, samt adgang til botil-
buddets egen have.

Det enkelte botilbud har formuleret retningslinier om ryg-
ning og alkohol. Retningslinierne skal respektere den en-
kelte beboers ret til selv at bestemme, om vedkommende
vil ryge eller indtage alkohol under hensyntagen til andre
beboere og medarbejderne samt hensynet til sikkerheden. 

Der er mulighed for at holde mindre kæledyr, som ikke
medfører allergi-gener, hvis man selv kan administrere det.
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Administration af økonomi

Formål
Personalet kan hjælpe beboeren med at skabe økonomisk
overblik og en stabil økonomi.

Indhold
Beboeren får hjælp til at lægge budget, spare op og plan-
lægge sin økonomi med udgangspunkt i, hvad beboeren
ønsker at bruge sine penge til.
Personalet og beboeren laver hvert år en økonomisk aftale.

Leje, el og varme
Beboeren betaler for husleje, el og varme. Priserne er fast-
sat ud fra de egentlige omkostninger. 

Beboeren tilbydes ved indflytningen en aftale om betalings-
service. 

Servicebetaling
Modtagere af mellemste eller højeste førtidspension betaler
en særlig servicebetaling, der er obligatorisk ifølge service-
lovens § 83. Satserne for servicebetalingen reguleres hvert
år den 1. januar. 

Har beboeren et særligt behov for aktiviteter, som ikke tilby-
des i botilbudet, kan servicebetaling i særlige tilfælde sættes
ned. Dette afgør Pensionsafdelingen i Socialdirektoratet.
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Formål
Udviklingshæmmede borgere, som ikke kan bo i egen bo-
lig, får tilbudt en bolig.

Sagsbehandlingen skal være effektiv, og visitationsudvalget
skal give et fagligt velbegrundet tilsagn eller afslag. 

Indhold
Indstillingen sendes til Omsorgsafdelingens visitationsud-
valg, som tager stilling til, om kriterierne for at få en bolig er
opfyldt.

Sagsbehandlingen må maksimalt tage en måned – fra Om-
sorgsafdelingen modtager en ansøgning, til sagen er ekspe-
deret fra visitationsudvalget.

Ansøgeren skal informeres om, hvorledes man kan anke af-
gørelsen og kan desuden få oplyst sin placering på venteli-
sten.
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Borgeren har mulighed for at klage over  (1) visitationen
og/eller (2) botilbuddet. 

(1) Formål
Formålet med at kunne klage over visitationen er at sikre, at
visitationen sker på et veldokumenteret grundlag og er vur-
deret korrekt.

Indhold
Hvis ansøgeren er utilfreds med sagsbehandlingen i 
visitationsudvalget, kan ansøgeren henvende sig til 
visitationsudvalget, som gennemgår afgørelsen på ny. 

Hvis visitationsudvalget fastholder afgørelsen, sendes sa-
gen til Det Sociale Nævn, som tager endelig stilling til af-
gørelsen. 

(2) Formål
Formålet med at kunne klage over botilbuddet er, at servi-
ceringen af og omgangen med beboeren stemmer overens
med de værdier og standarder, der er vedtaget for botilbud-
det.

Mulighed for at klage



Indhold
Hvis beboeren er utilfreds med botilbuddet, forventes ved-
kommende at tale med personalet eller forstanderen. Bliver
det ikke bedre, kan beboeren klage til Socialdirektoratets
Omsorgsafdeling.
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Formål
Personalepolitikken skal sikre et godt fysisk og psykisk ar-
bejdsmiljø, præget af respekt, anerkendelse og medindfly-
delse. Personalet skal arbejde efter klare mål og værdier og
være fagligt kompetente og have mulighed for en faglig ud-
vikling. 

Personalet understøttes i deres arbejde og påtager sig med-
ansvar for de fælles opgaver, der skal løses. 

Indhold
Socialdirektoratet orienteres en gang årligt om personalets
sygefravær, personaleomsætningen, årsager til personale-
fratrædelser og om initiativer, der sikrer personalets faglige
og personlige udvikling.

Personalet har tavshedspligt om beboernes private forhold.
Tavshedspligten gælder også, når medarbejderen ikke læn-
gere arbejder i botilbuddet.
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Pensionatet Bakkegårds Allé
Bakkegårds Allé 18
1804 Frederiksberg
Tlf. 38 21 39 60
Antal pladser: 17 pladser og 2 aflastningspladser

Pensionatet Frydendalsvej
Frydendalsvej 13
1809 Frederiksberg C.
Tlf. 38 21 39 85
Antal pladser: 13 pladser

Minibo
Prins Constantinsvej 3
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 21 39 80
Antal pladser: 6 pladser
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