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1. Formål
Formålet er at tilbyde aflastning til børn og unge under 18 år med høretab og / eller andre funktionsnedsættelser, hvor det enkelte barn trives og udvikles, samt opnår størst mulig grad af selvstændighed.

2. Målgruppe
Målgruppebeskrivelse
Børn og unge med høretab og / eller andre funktionsnedsættelser af fysiske, psykiske og/eller sansemæssige karakter med behov for personale med særlig viden om kommunikation samt forskellige
kommunikationsformer. Børnene/de unge er karakteriseret ved at have problemskabende og impulsstyret adfærd samt en generelt konfliktfyldt interageren med deres omgivelser. De har omfattende udfordringer med at håndtere stimuli og regulere egen grundstemning samt håndtere stressfyldte situationer og aflæse fare og risici. Børnene / de unge kan have behov for skærmning, hjælp til at regulere
arousal samt have problemer med at have en hensigtsmæssig og socialt acceptabel kontaktform.

3. Metoder og tilgange
På tilbuddet vil der være fokus på:

-

at barnet / den unge er i et kommunikativt miljø, hvor der anvendes tegnsprog og visuel kommunikation
at barnet / den unges sprog og begrebsverden styrkes og udvides
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-

-

at barnet / den unge får mulighed for at skabe sociale relationer til andre med høretab
at barnet / den unge oplever sammenhæng mellem hjem og skoletilbud
at barnets / den unge sociale kompetencer og selvstændighed udvikles
at barnet / den unge mødes med den nødvendige indsats ud fra egne forudsætninger med
udgangspunkt i en neuropædagogisk tilgang Dette sker blandt andet gennem forberedelse og
afstemning samt arousal regulerende aktiviteter.
at barnet / den unge mødes med struktur, genkendelighed og forudsigelighed – her bruges
blandt andet billedkommunikation samt to-do lister

Vi lægger vægt på:
- samspil med kompetent partner
- udvikling af kommunikation
- tryghed via struktur, genkendelighed og forudsigelighed
- Sansestimulation og fysisk aktivitet ift. at mindske stressniveau og kropslig uro

4. Møder
Indskrivningsmøde
-

Der afholdes et indskrivningsmøde med deltagelse af forældremyndighedsindehaverne, sagsbehandler, kontaktperson og afdelingsleder med det formål at Planethuset får et godt kendskab til barnet / den unge. Samtidig sker der en forventningsafstemning i henhold til kommunens bestilling/handleplan jf. SEL § 140 og forældremyndighedsindehavernes ønsker til aflastning.

Statusmøde
-

Handlekommunen inviteres til statusmøde på CDH to gange årligt sammen med forældremyndighedsindehaveren. Forud for mødet udarbejdes en statusrapport i ICS skabelon som
fremsendes til handlekommunen og forældremyndighedsindehaver.

-

På baggrund af kommunens formål med indsatsen udarbejdes der op til 2 mål / delmål samt
individuel plan. I den individuelle plan arbejdes der systematisk med opfølgning og udvikling.
Det er et redskab der sikrer sammenhængen i indsatsen og øger den faglige opmærksomhed
på hvilke pædagogiske indsatser, der virker i forhold til det enkelte barn. Den individuelle plan
indeholder en beskrivelse af barnets funktionsniveau og konkrete mål for indsatsen. Der dokumenteres løbende i IT systemet med fokus på trivsel og udviklingsmål.

5. Fysiske rammer
Planethuset er beliggende i gåafstand fra skoletilbud og øvrige tilbud på CDH. Det enkelte barn / den
unge deler bad/toilet med flere. Der er mulighed for at benytte køkken og fællesstue.
Det fysiske miljø kompenserer for syns- og hørenedsættelsen med bl.a. et auditivt miljø. De udvendige fysiske rammer er anlagt med henblik på at kompensere for syns- og hørenedsættelsen.
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Børnene har adgang til de øvrige faciliteter, der hører til CDH, herunder udearealer med sansesti og
multibane mv. Alle faciliteterne er særlig indrettede til handicappede.

6. Personale
Personalet består af en afdelingsleder samt socialpædagogisk uddannet personale. Det pædagogiske arbejde er organiseret i faglige teams. Hvert barn har tilknyttet 1 til 2 kontaktpædagoger, således
at helheden omkring barnet / den unge sikres. Der er ansat en husassistent til at bistå med rengøring
samt madlavning

På CDH spiller det tværfaglige samarbejde en central rolle. Derfor arbejdes der tæt sammen med øvrige medarbejdere med specifikke kompetencer, såsom lærere, psykolog, ergo- og fysioterapeuter,
sygeplejerske, socialrådgiver og seksualvejleder. Derudover er der personale med specialviden om
syn og hørelse, mobility, døvblindevejleder og taktil kommunikation. Hertil kommer en fælles funktion
med kontorpersonale, rengøring og pedel.
Nyansatte gennemgår CDH’s basisuddannelsen i forhold til specialet. Alle medarbejdere deltager i
uddannelse vedr. tegnsprog/visuel kommunikation.

7. Indhold i ydelsen
Nattevagtsdækning
-

Der er en sovende nattevagt

Social- og specialpædagogisk støtte og vejledning
Kommunikationsforhold (Kommunikation og udvikling, kommunikationshjælpemidler)
Kommunikation og udvikling: Der ydes massiv støtte vedr. barnets / den unges kommunikation med
udgangspunkt i den enkeltes individuelle kommunikationsform. Der tages her udgangspunkt i de tiltag
(mål/delmål) der er iværksat omkring barnet / den unge.
Kommunikationshjælpemidler: Der tilbydes kommunikationshjælpemidler såsom billeder, kommunikationstavler. Der er adgang til Skype.

Indflydelse på eget liv (Indflydelse på eget liv)
Der ydes massiv støtte ift. at sikre indflydelse på eget liv gennem f.eks. medbestemmelse omkring
aktiviteter. Graden af medbestemmelse vil afhænge af den enkeltes forudsætninger.

Følelses- og adfærdsmæssige forhold (socialt samvær)
Der ydes massiv støtte til regulering af indre og ydre stimuli gennem skærmning. Ved overstimulering
og heraf stressreaktion ydes massiv støtte gennem sceneskift og skærmning og evt. massage. Der
ydes fuldstændig støtte til at indgå i sociale sammenhænge med andre børn.
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Identitetsforhold (selvværd og identitetsdannelse)
Der ydes fuldstændig støtte til at understøtte barnets / den unges selvværd og identitetsdannelse.

Selvstændighedsforhold (Personlig hygiejne og egenomsorg)
Der ydes stor støtte og guidning til understøttelse af ADL – områder

Fritidsforhold (Deltagelse i afdelingens planlagte aktiviteter)
Der ydes massiv støtte ift. at barnet / den unge kan deltage i planlagte aktiviteter samt enkelte spontane aktiviteter.

Venskabsforhold (Relationer)
Der ydes massiv støtte til at barnet/ den unge kan indgå i kortvarigt samspil med andre børn.

Familieforhold
Der lægges stor vægt på den gode dialog med forældre og/eller pårørende, og der afholdes to arrangementer årligt. Den løbende kontakt til forældre foregår via mail, telefon eller kontaktbog

Skoleforhold (samarbejde med barnets / den unges dagtilbud)
Det er en forudsætning for aflastningstaksten, at barnet /den unge har et eksternt dagtilbud i form af
børnehave / skoletilbud.
Efter aftale med forældremyndighedsindehaver v. samtykkeerklæring samarbejdes med undervisningstilbud efter behov.

Andet
Specifikke målrettede opgaver, rådgivning og vejledning

-

-

1
2

Fysioterapeutisk / ergoterapeutisk bistand
- Rådgivning og vejledning til personale
Psykolog bistand
- Rådgivning og vejledning af personale
Mobilityinstruktion
- Vurdering og tilrettelæggelse af tilgængelighed af det fysiske miljø, både
ude og inde
Sygeplejefaglig bistand
- Rådgivning og vejledning til personale
Audiologisk bistand
- Vejledning og rådgivning af personale vedrørende høreapparater, cochlear implant (CI)1 og
FM-udstyr2

Et cochlear implant er et elektronisk apparat (CI) der overtager funktionen af et defekt indre øre (sneglen).
Et FM-udstyr er et trådløst system, hvor signalet fra en mikrofon kan modtages direkte i brugerens høreapparat
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Generelt for tilbuddet
Medicin
-

Såfremt barnet / den unge modtager medicin, skal dette medbringes fra hjemmet. Planethuset udlevere medicin efter gældende instrukser.

Andet
-

Der stilles sengetøj, håndklæder, bleer, engangs- og hygiejneartikler til rådighed.
Der stilles generelle hjælpemidler til rådighed såsom plejeseng og kørestol uden særlig indretning.

Tillægsydelse
-

Har barnet / den unge særlige behov, der kræver en højere personalenormering i en kortere
periode, kan dette imødekommes indenfor tilbuddet. Er der tale om længerevarende behov vil
der blive ansøgt om en tillægsydelse.
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