
Botilbud og dagtilbud



I Habitus sætter vi borgeren i centrum og har en grundlæggende 
antagelse af, at mennesker gør det godt, hvis de kan.

Vi har en etisk forpligtigelse til at hjælpe den enkelte borger  
samtidig med, at vi har et samfundsmæssigt ansvar for at hjælpe 
så mange som muligt.

I Habitus har vi derved fokus på de individuelle hensyn, der skaber 
livskvalitet for den enkelte borger samt kvalitet i rammerne omkring 
de mange.

Målgruppe og indsats



Unikke rammer for den enkelte
HabitusHusene er alle indrettet i hyggelige landejendom-
me eller villaer i grønne omgivelser. Hvert hus rummer 
mellem 3 – 12 lejligheder, og vi lægger vægt på, at 
husene fremstår som et hjem. Den enkeltes lejlighed  
er altid tilpasset vedkommendes behov og ønsker.

I Habitus har vi også solisttilbud, som er særligt tilpasset 
borgere, der har behov for ekstra skærmning fra omgi-
velser samt et omfattende behov for pædagogisk støtte.

Hver borger har sin egen lejlighed med opholdsstue, 
soveværelse, bad og toilet samt mulighed for tekøk-
ken. De fleste lejligheder har endvidere egen have. 
Alle botilbud har fælles opholdsrum, køkken, hyggelige 
udendørsfaciliteter med rig mulighed for forskellige 
aktiviteter.

Metode og tilgang
I Habitus mener vi, at alle borgere gør det godt, hvis 
de kan. Vores pædagogiske arbejde tager derfor ikke 
kun udgangspunkt i den enkelte borgers funktions- 
niveau, men i lige så høj grad i det enkelte menneskes 
udviklingspotentiale. Vi stiller få, overskuelige krav og 
udvikler borgerens positive kompetencer gennem små 
og sikre succesoplevelser hver dag.

Vi benytter bl.a. struktureret og visualiseret pædagogik 
samt PECS, sociale historier, low arousal, seksualvej-
ledning samt relationspædagogiske strategier.

Målet er livskvalitet
Målet for vores indsats er at mindske problemskabende 
adfærd og øge livskvaliteten hos borgeren. Vi hjælper 
vores borgere til et stabilt livsforløb med så få frustra-
tioner og dertilhørende problemskabende adfærd som 
muligt. Dette medfører bedre trivsel, færre psykiatriske 
indlæggelser og markant mindre medicin. 

I takt med at borgerens funktionsniveau udvikles, kan 
støttebehovet ændres over tid.

Personale i Habitus
Hver medarbejder er tilknyttet et fast borgerteam, 
som specialiserer sig i den enkelte borgers funkti-
onsniveau, behov, ressourcer, interesser og adfærd. 
Et borgerteam består af ca. 3 medarbejdere, som er 
matchet til og tilknyttet en borger og arbejder inten-
sivt på dag- eller døgnbasis. Habitus ansætter over-
vejende faguddannet personale, og alle medarbejdere 
starter med et onboarding system, som sikrer høj 
kvalitet fra 1. ansættelsesdag. På Habitus’ eget ud-



dannelsesakademi kommer alle medarbejdere løbende 
gennem relevant undervisning med højt teoretisk og 
fagligt indhold.

Det rigtige match
I Habitus arbejder vi hurtigt og effektivt med at matche 
borgerens funktionsniveau med den rigtige pædagogi-
ske metode, indsats, normering samt boligrammer. Vi 
går op i matchningen, så vi laver det helt rigtige tilbud 
til borgere, da de ofte kommer fra et liv præget af ne-
derlag, konflikter og mistrivsel.

Målgruppe og bevillingsgrundlag
I Habitus har vi mange års erfaring i arbejdet med 
vores kernemålgruppe, som er borgere med gen-
nemgribende udviklingsforstyrrelse, hvor de også 
kan være udfordret af mental retardering og tilgræn-
sende tilstande. Derudover har mange af de borgere, 
vi indskriver haft et svært liv, med mange nederlag, 
hvorfor de oftest har lav frustrationstærskel med 
dertil hørende udadreagerende- og selvskadende 
adfærd. 

Borgere der indskrives i Habitus har ofte et omfat-
tende støttebehov, som er af vedligeholdende og 

overtagende karakter. De profiterer af så få miljø- og 
personale skift som muligt, da dette giver forudsige-
lighed og tryghed.

I Habitus har vi derfor boformer for både unge og voksne, 
hvor der er mulighed for internt dagtilbud eller STU-for-
løb, så miljø- og personaleskift undgås. Vores pladser 
er godkendt efter Servicelovens §§104, 107 og 108.

HabitusHuset Brøndbyskoven er et dagtilbud som inde-
holder §104 aktivitets- og samværstilbud eller STU-for-
løb, i dagtimerne fra kl. 9-15, både på hverdage og i 
weekenden. Brugerne af tilbuddet bor enten hjemme 
hos deres forældre eller i andre botilbud i nærområdet. 

Indskrivning i Habitus sker efter visitation og godkendel-
se i borgerens hjemkommune, hvorefter der bliver ind-
gået kontrakt med Habitus om den individuelle ydelse. 
 
Kvalitetsstyring
Habitus ledes og kvalitetsstyres af adm. direktør i tæt 
samarbejde med driftschefer og botilbudsledere. Habi-
tus’ årshjul sikrer kvaliteten hos vores borgere og faglig 
udvikling af medarbejderne. 



Årshjulet indeholder ledelsesstruktur for den pædago-
giske indsats hos borgere, hvor borgers indsatsmål og 
trivselsmåling bliver evalueret på daglig basis i jour-
nalsystemet og i teamet hver 14 dag, hvilket samles i 
en udviklingsplan/status 1 gang årligt, som sendes til 
kommunens sagsbehandler. I samarbejde med borger, 
pårørende/værge og sagsbehandler sættes nye mål til 
§ 141 handleplan og/eller bestilling, ved et opfølgnings-
møde, med afsæt i Fælles Faglige Begreber fra Voksen-
UdredningsMetoden – VUM 2.0.

Teamet omkring den enkelte borger mødes til sparring 
hver 14. dag, har løbende sparring med ledelsen på 
det enkelte botilbud samt deltager i supervision. Det 
Sundhedsfaglige Team hjælper alle borgerteams med 
at have fokus og kvalitet for sundhedsfaglige indsatser, 
hygiejne og medicinhåndtering. Derudover arbejdes der 
bl.a. tæt sammen med Socialtilsynet og Styrelsen for 
Patientsikkerhed.

I Habitus arbejder vi systematisk med at forebygge 
forråelse, da dette har indflydelse på arbejdsmiljø og 
borgers trivsel. 



Habitus leverer højt specialiseret pædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagt samt  
udviklende aktiviteter til borgere fra 18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser  
og problemskabende adfærd jf. SEL §§ 104, 107/108, samt ABL §105/SEL §85.  
Habitus beskæftiger 650 medarbejdere og samarbejder med 50 kommuner.
www.habitus.dk

Du finder os over hele landet

Nordjylland
HabitusHuset Børsholt, Sindal
HabitusHuset Fjelsted, Sindal
HabitusHuset Toftegårdsvej, Hjørring
HabitusHuset Nørkær, Hjørring
HabitusHuset Langbrovej, Brønderslev
HabitusHuset Jerslevvej, Brønderslev
HabitusHuset Sct. Mortensgaard, Hurup Thy
HabitusHuset Skyumvej, Snedsted

Midtjylland
HabitusHuset Gødstrup, Herning
HabitusHuset Elbækvej, Horsens
HabitusHuset Søren Kannes Vej, Grenå
HabitusHuset Tyvhøjvej, Grenå
HabitusHuset Brædstrup, Brædstrup
HabitusHuset Nordahl, Tørring
HabitusHuset Kløvermarken, Klovborg

Sjælland
HabitusHuset Jernstøbervænget, Køge
HabitusHuset Rønnebærkæret, Greve
HabitusHuset Skellebjerg, Dianalund
HabitusHuset Reerslevvej, Ruds Vedby
HabitusHuset Sølyst, Faxe Ladeplads
HabitusHuset Drachmannsvej, Hornbæk
HabitusHuset Skovkær, Fredensborg
HabitusHuset Kæderupvej, Helsinge
HabitusHuset Ny Mårumvej, Græsted
HabitusHuset Frederiksværksgade, Hillerød
HabitusHuset Søvang, Ishøj
Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven, Brøndby
Habitus Åkandehuset, Højby

Kontakt Visitationen for flere oplysninger
Tlf.: 20610241
Mail: visitation@habitus.dk


