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NORDSTJERNEN - YDELSESBESKRIVELSE  
 
 
LOVGRUNDLAGET Nordstjernen er et bo- og aflastningstilbud efter Lov om Social Service §§ 

66.1.6. og 66.1.2. 
 
Botilbuddet bevilliges efter Lov om Social Service § 52.3.7. 
Aflastningstilbuddet bevilliges efter Lov om Social Service § 52.3.5 eller § 
84. 
 
På Nordstjernen er der yderligere én plads, som kan bevilliges efter § 107, 
gældende for henholdsvis bohusene samt aflastningen.  
 

MÅLGRUPPEBESKRIVELSE Nordstjernen er et specialiseret døgntilbud til børn og unge, der har betyde-
lig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  
 
Det specialiserede døgntilbud retter sig mod børn og unge med udviklings-
hæmning, som har behov for et specialpædagogisk tilbud for at få en sund 
opvækst, der danner grundlag for trivsel og livsglæde i fællesskab med 
andre. 
 
På Nordstjernen forstår vi udviklingshæmning som: en tilstand af forsinket 
eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, som normalt viser 
sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensni-
veau, det vil sige de kognitive, de sproglige, motoriske og sociale evner og 
færdigheder (WHOs diagnose lise, ICD-10, red.) 
 
Nordstjernen er godkendt til følgende målgrupper:  

• Personer i alderen 0-18 år med udviklingshæmning. 
• Personer i alderen 18-21 år med udviklingshæmning. 

VÆRDIGRUNDLAG Nordstjernens kerneopgave er at skabe rammer for børn og unge med 
udviklingshæmning, så de får en sund opvækst, der danner grundlag for 
trivsel og livsglæde i fællesskab med andre.  
 
Nordstjernens pædagogiske praksis bygger på følgende værdier: 

• Anerkendelse 
• Faglighed 
• Samarbejde 

FYSISKE RAMMER Nordstjernen er placeret i udkanten Struer tæt ved grønne områder. De 
udendørsomgivelser består af en stor lukket have med græshøje, frugttræ-
er, legeredskaber, pilelabyrint, trampolin, sansesti, bålhytte, sandkasse, 
gynger, rutsjebane samt grønne områder til boldspil m.m. Desuden er der 
flisegange til kørsel med kørestol rundt om Nordstjernen ligesom hvert hus 
har sin egen terrasse samt gårdhave. 
 Yderligere er der på Nordstjernen en gymnastiksal, et sanserum, værksted 
samt to mini-busser. 
 
Nordstjernens bo-huse har 18 pladser, som er opdelt i to bo-huse. Børnene 
i bo-husene har sit eget værelse samt adgang til fælles køkken, stue og 
badeværelser.  
 
Nordstjernens aflastningstilbud har 10 godkendte pladser og 12 værelser. 
Børnene i aflastningen har så vidt muligt det samme værelse, når de er på 

http://www.struer.dk/NORDSTJERNEN
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Nordstjernen samt adgang til fælles køkken, stue og badeværelser.  
 
Typisk vil der på værelserne være en seng, der passer til barnets behov, et 
bord, stole, reol, samt klædeskab. Inventaret omfatter ikke personlige ejen-
dele såsom computer, TV samt andet elektronisk udstyr. I aflastning vil der 
være tv på værelserne. 
 
Der forefindes de hjælpemidler, som er nødvendige for at kompensere for 
barnets handicap. Personlige hjælpemidler bevilges af betalings kommu-
nen.  
 
De fastboende børn får en iPad, som Nordstjernen køber, som bl.a. anven-
des til at skabe en sammenhængende livshistorie (der anvendes Moment 
Diary). Når børnene fraflytter Nordstjernen får de en ekstern harddisk med, 
hvor denne sammenhængende livshistorie ligger.  
 

PÆDAGOGISK PRAKSIS Den pædagogiske praksis tilrettelægges udfra det enkeltes barns udvik-
lingspotentiale i et struktureret specialpædagogisk miljø. Udgangspunktet 
er at arbejder relationelt, hvor vi skaber en tryg, kontinuerlig og omsorgs-
fuld hverdag i et hjemligt miljø.  
 
Afhængig af barnets støttebehov kan den pædagogiske praksis på Nord-
stjernen i overskrifter indeholde:  
 

• Sund opvækst: 
o Kost og motion. 
o Personlig hygiejne. 
o Støtte til aspekter i almindelig dagligdagslivsførelse. 

 
• Sociale færdighedstræning: 

o Sociale og følelsesmæssige færdigheder. 
o Støtte til samvær med andre. 
o Udvikling og støtte til kommunikative færdigheder. 

 
• Udvikling og adfærd: 

o Selvstændighed og praktiske færdigheder. 
o Bibeholde tillærte færdigheder. 
o Selvforståelse og omverdens bevidsthed. 

 
 
Hvert barn på Nordstjernen får tilknyttet en kontaktperson, som har det 
overordnet ansvar for: 

• Løbende kontakt med barnets forældre og andre relevante i bar-
nets netværk.  

• Kontakt med relevante samarbejdspartnere i barnets netværk. 
• Deltagelse i relevante møder omkring barnet.  
• Ansvarlig for arbejdet med handleplanens mål i samarbejdet med 

bo-husets medarbejdere.  
 

PÆDAGOGISK PRAKSIS I 
A-HUSET 

I A-huset er den pædagogiske praksis præget af rammer og struktur samt 
tydelige voksne, der er forbilleder. Der er der fokus på en sund livsstil, hvor 
der tages afsæt i det enkelte barns basale behov for kost, omsorg og fysisk 
aktivitet. 
 
 I A-huset arbejdes der relationelt, hvor der tages udgangspunkt i det enkel-
te barns perspektiv og sigtet er at skabe stjernestunder sammen med bar-
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net. 
 
A-huset prioriterer en hverdag med livsglæde og humor. Der er fokus på 
sociale fællesskaber, faste traditioner og at det enkelte barn efter funkti-
onsniveau har et aktivt fritidsliv.  
 

PÆDAGOGISK PRAKSIS I 
C-HUSET 

I C-huset tager den pædagogiske praksis udgangspunkt i struktur og forud-
sigelighed. Der arbejdes relationelt, hvor de voksne er de primære om-
sorgspersoner.  
 
I C-huset er der fokus på kommunikation. Fokus er på at forstå børnenes 
kommunikative signaler og samtidigt med at de voksne kommunikerer tyde-
ligt, direkte og troværdigt.  
 
Der arbejdes målrettet med sansestimuli, kropsbevidsthed og regulering af 
arouselniveau. C-huset arbejdes der udfra en anerkendende tilgang, hvor 
der er fokus på nærvær, glæde og humor.  
 

PÆDAGOGISK PRAKSIS I 
AFLASTNINGEN 

I Aflastningen tager den pædagogiske praksis afsæt i forudsigelighed og 
nærvær, samt planlægning og evaluering. Der iværksættes samvær og 
aktiviteter, der tager udgangspunkt i det enkelte barns funktionsniveau og 
interesser.  
 
I Aflastningen afdækkes barnets kognitive funktioner og der fokuseres på 
barnets ressourcer. Der er fokus på at udvikle færdigheder og kompeten-
cer, samt bakke op om de udviklingstiltag, der er iværksat inden barnet 
startede i aflastning. 
 
I Aflastningen er der fokus på de opgaver og aktiviteter, der er i hverdagsli-
vet, samt inddrage børnene i de praktiske gøremål. Der er fokus på barnets 
sociale færdigheder og der arbejdes målrettet med visuelle og teknologiske 
kommunikationsredskaber.  
 

FAGLIG REFERENCE-
RAMME 

Nordstjernen tager afsæt i KRAP som fælles pædagogisk og metodisk 
referenceramme. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerken-
dende Pædagogik. 
Det betyder, at vi arbejder målrettet med at forstå de grundlæggende tan-
ker, der ligger bag barnets adfærd, hvorfor vi vægter at: 
 

• Anerkende det enkelte barns ressourcer. 
• Forstå og udvikle det enkelte barnets mestringsstrategier. 
• Fokuserer på det som virker, og bygger videre på det.  

 
Vi arbejder endvidere systematisk med at uddanne medarbejderne i KRAP 
igennem interne uddannelsesforløb, og vi videreuddanner de KRAP-
ansvarlige. 
 
Som supplement til KRAP, anvender vi neuropædagogiske udviklingsbe-
skrivelser og Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelser for at have de 
bedste forudsætninger for at vurdere barnets muligheder for at udvikle sig.  
 
Derudover skaber vi en struktureret og forudsig hverdag med udgangs-
punkt i det enkeltes barns funktionsniveau gennem forskellige metoder, 
såsom:  
 

• Den gode historie. 
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• Tegn Til Tale. 
• Visuelle kommunikationsmidler. 
• Evaluering. 
• IKT, Ipad. 
• Sansestimulering. 
• Videoanalyse 

 
MÅLRETTET PÆDAGOGIK På Nordstjernen arbejdes der målrettet med den pædagogiske indsats 

gennem mål og delmål.  
 
Den pædagogiske indsats er målrettet for børn visiteret efter §§ 52.3.6 og 
52.3.5 tager udgangs i en § 140 handleplan. 
 
Vi vægter et tæt samarbejde omkring de lovpligtige opfølgningsmøder, 
efter 3. mdr. og herefter med 6 mdr. mellemrum jf. § 70. Vi tror på at en 
løbende opfølgning skaber kontinuitet i indsatsen, og er med til at sikre at 
målene i handleplanen realiseres. 
 
Den pædagogiske indsats for børn visiteret efter § 84 opstilles som mini-
mum fokuspunkter sammen med rådgiver og forældre.  
 
Det betyder at vi arbejder systematisk med resultatdokumentation i form af 
forskellige registreringer ligesom vi anvender Sensum til at dokumentere 
vores daglige pædagogiske arbejde.  
 
Udfra den handleplan som myndighed har udarbejdet, opstilles der delmål i 
samarbejde med barnet, forældre og skole i en individuel udviklings- og 
læringsplan.  Nordstjernen indkalder årligt til et opfølgningsmøde på denne.  
 
Nordstjernens udviklings- og læringsplaner tager afsæt i grundelementerne 
fra KRAP og fokuserer derfor på barnets ressourcer, mestringsstrategier og 
fremadrettede støttebehov. 
 

NETVÆRKSFOKUS Vi er en døgninstitution, som har fokus på at skabe en sammenhængende 
og helhedsorienteret indsats for barnet eller den unge, hvilket betyder at vi 
bl.a. indgår i et tæt samarbejde med:  
 

• Forældre og familie: 
o Løbende dialog med forældre omkring relevante forhold i 

barnets liv.  
o Støtte til samvær med familie og netværk. 
o Støtte og vejledning til planlægning af hjemmebesøg.  
o Faste arrangementer for netværket.  
o Forældreråd. 

 
• Skoler: 

o Tæt og løbende dialog omkring barnets trivsel og udvikling. 
o Deltagelse i statusmøder, netværksmøder og revisitati-

onsmøder. 
o Støtte og opbakning til de relationer, som barnets har i sko-

len. 
  

• Sagsbehandler: 
o Løbende og tæt samarbejde omkring barnet.  
o Deltagelse i VISO møder og andre relevante møder. 
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• Sundsvæsen: 
o Tæt samarbejde med egen læge. 
o Mulighed for fysioterapi og handicapridning.  
o Specialtandlæger. 
o Filadelfia. 
o Deltagelse i div. sygehusundersøgelser. 
o Diætister. 

 
• Fritidstilbud/lokal samfund: 

o Almindelig fritidsaktiviteter efter funktionsniveau, f.eks. fol-
kedans, ridning, svømning, skydning.  

 
TVÆRFAGLIGT PERSO-
NALE 

Vi er en tværfaglig organisation, som består af:  
 

• Pædagoger. 
• Ergoterapeuter. 
• Sygeplejerske med en tværgående funktion. 
• Social- og sundhedsassistent. 
• Omsorgsmedhjælpere. 
• Vågne nattevagter. 
• Studerende. 
• Rengøringspersonale samt pedeller. 
• Administrativ medarbejder. 
• Vagtplansansvarlig. 
• Afdelingsledere. 
• Forstander. 

 
Der trækkes desuden på relevante eksterne samarbejdspartnere.  
 
At vi er en tværfaglig organisation betyder, at Nordstjernens forskellige 
fagpersoner samarbejder om en fælles målsætning for barnet eller den 
unge, og hvor de forskellige fagligheder bidrager med deres kompetencer 
ligeværdigt.  
 
På Nordstjernen får medarbejderne løbende kollegial supervision, faglig 
sparring samt løbende uddannelse, således at vi videreudvikles og er klædt 
på de problemstillinger, som det specialpædagogiske arbejdsfelt kalder på. 
Der kan i særlige situationer gives ekstern supervision ved en uddannet 
psykolog. 
 

TAKSTER Taksterne er under forudsætning af, at der modtages en dagtilbud i dagti-
merne.  
 
Taksterne (2018-niveau): 
 

Takst 3 2.278 kr. 
Omfattende støttebehov Barnet eller den unge har behov for 

omfattende pædagogisk støtte og 
vejledning til de fleste af dagens 
aktiviteter og gøremål.  
 

 
Takst 2 2.961 kr. 
Vidtgående støttebehov Barnet eller den unge har behov for 

vidtgående pædagogisk støtte og 
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vejledning samt en kompenserende 
indsat til de fleste af dagens aktivite-
ter og gøremål.  
 

 
Takst 1 3.417 kr. 
Gennemgribende støttebehov Barnet eller den unge har behov for 

en gennemgribende pædagogisk 
støtte og vejledning samt en kom-
penserende indsats til alle dagens 
aktiviteter og gøremål. 
 

 
 
 
 
 
 

Takst 1 + tillægstakst 3.417 kr. + tillægstakst 
Massivt støttebehov Barnet eller den unge har behov for 

en gennemgribende pædagogisk 
støtte og vejledning samt en kom-
penserende indsats til alle dagens 
aktiviteter og gøremål samt et særligt 
tilrettelagt og skærmet tilbud. 
 

 

TILKØB Det er muligt at tilkøbe yderligere ydelser efter en konkret forhandling.  
 
Dette gør sig gældende ift.:  

• Ledsagelse ved sygehusindlæggelser, hvor regionen ikke dækker. 
• Ekstra pædagogisk personale til løsning af konkrete og afgrænset 

opgaver. 
 
Vi åbne for dialog omkring tilkøb af løsninger tilpasset det enkelte barn. 
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