Ydelseskatalog Hjortholm Kostskole 2022
Hjortholm kostskole tilbyder specialiseret pædagogisk behandling, skolegang, støtte og omsorg til børn og unge med
psykosociale vanskeligheder og til familier med udfordrede familiedynamikker. Vi arbejder helhedsorienteret med
systemisk tænkning. Vores ydelser tilpasses det enkelte barns behov og kan integrere arbejdet med familiens samspil og
udvikling

Den kommunale socialrådgiver tager kontakt til Hjortholm Kostskole og eftersender relevante sagsakter for visitation.
Hjortholm Kostskole afholder internt visitationsmøde. Visitationsudvalg består af forstander, skoleleder, afdelingsleder,
psykolog samt konsulent fra drift kommune (Gentofte). Efter visitationsmøde kontaktes socialrådgiver og der eftersendes
en udførlig skriftlig visitationstilbagemelding.
Siger Hjortholm Kostskole ja til opgaven arrangeres et for besøg bestående af barn/ung, familie, socialrådgiver samt andre
relevante familiemedlemmer eller samarbejdspartnere. Efter introduktion og snak omkring opgave og Hjortholm, gives
der en rundvisning på hele matriklen. Åbenhed og tydelighed prioriteres højt, således at det bliver klart for alle parter,
hvad den fælles opgave er.

Hjortholm Kostskole vægter det tætte samarbejde med socialrådgivere højt. Vi sikrer at sagsbehandler er opdateret
med viden omkring barnet/den unges trivsel og udvikling, ligesom vi sørger for at have den tætte kontakt også ved
bekymringer. Hjortholm Kostskole afholder statusmøder hver halve år. I den forbindelse udarbejder teamet omkring
barnet/den unge en udførlig ICS rapport, som beskriver udvikling, trivsel, læring progression og fremtidige
fokuspunkter.
Vi indkalder desuden til samarbejdsmøder ved behov.

I det følgende uddybes det, hvad der er inkluderet i den enkelte ydelse på Hjortholm kostskole
o

Døgnophold:

Ydelse: døgnophold på Hjortholm Kostskole i enten vores børnehus (6-12 år ved indskrivning) vores mellem
bo-grupper (12-15 år) eller vores ungegruppe (15-18 år) Det er både muligt at være indskrevet på Hjortholm Kostskole
og gå i vores interne skole og gå i ekstern skole eller på eksternt uddannelsesforløb som f.eks FGU, 10. klasse, STU,
handel skole eller gymnasie.
Inkl: Pædagogisk behandling, fokuspunkter udsprunget fra kommunal handleplan, ICS hvert halve år, statusmøder, tæt
samarbejde medforældre og anbringende kommune, evidensbaserede metoder og tilgange, resultatdokumentation,
ferier, aktiviteter, kørsel til og fra samvær, kost- tøj - og lommepenge. forplejning fra eget køkken. Mulighed for
fritidsaktiviteter både internt og eksternt.
o

Døgnophold med ekstra støttebehov:

Ophold med behandling og ydelser som ”almindelig døgnophold”
dog med et støttebehov svarende til 1:1 støtte.
Støtte til socialtræning, tæt guidning og oversættelsesarbejde.
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o

Skole:

Indskrivning på Hjortholm Kostskoles skole. Inkl. undervisning nøje tilpasset den enkeltes behov. Små klasser, god
normering, vejledende timetal, 2 lærersystem, et tæt forældresamarbejde, primærlærer, elevplaner, afdækning af evt.
ordblindhed, UUV vejleder, alle 9 klasses elever forlader Hjortholm med et afgangsbevis og/eller en uddannelsesplan.
Intern psykolog med lokal PPR funktion udarbejder PPV én gang om året.
o

Skole-dagbehandling:

Indskrivning på skole plus ophold på Hjortholm Kostskole
i én af bo-grupperne (børnehus, mellem gruppe eller unge gruppe)
samt deltagelse i planlagte pædagogiske aktiviteter, lektiehjælp og
pædagogisk behandling frem til klokken 17.30 på alle hverdage
o

Pædagogisk-psykologisk-social afdækning/forløb

Ydelse: Vi tilbyder et 4 måneders pædagogisk/psykologisk observationsophold på Hjortholm Kostskole, hvor der i
perioden udarbejdes en omfattende rapport, som afdækker familie og baggrund, netværksrelationer, sundhedsforhold,
emotionalitet, kognition, skole/læring, relationelle kompetencer, udvikling, adfærd, støttebehov, ønsker og drømme,
risiko og beskyttelsesfaktorer mv.
Der tilbydes psykologiske tests samt en pædagogisk statusrapport, løbende statusmøder og et afsluttende op følgende
møde, hvor der i samarbejde med anbringende kommune og familie laves kvalificerede planer for barnets fremtid.

o

Weekendhotel/aflastning:

Weekendaflastning for børn og unge.
Efter aftale inkl. afhentning på adresse fredag, ophold fredag, lørdag og søndag
med gode pædagogiske aktiviteter, kost fra eget køkken, tæt forældrekontakt,
løbende statusrapporter ved behov, kørsel hjem søndag aften.
Hvert barn har eget værelse. Fast personale.
Mulighed for tilkøb af ophold i hverdage efter behov.
o

Familiehus:

Ambulante forældreforløb til forældre med børn tilknyttet Hjortholm Kostskole. Forældreforløb indeholder
pædagogiske familieaktiviteter, hvor børn og familie relationer støttes og udvikles.
Samtaleforløb med familie og det enkelte barn hvor vi kigger på familiedynamikker, mentaliserende træning og
samspilstræning, særligt tilrettelagte forældregruppeforløb ved efterspørgsel og når og hvis vi oplever en gruppe af
forældre som kunne have glæde af både undervisning med et særligt tema samt ville profitere af et
gruppesamtaleforløb.
Individuelt tilpassede forløb med vores familiebehandlere eller med eksempelvis barnets primærpædagog.
o Støttet/overvåget samvær
Forældres samvær med deres barn sker i vores familielejlighed med en samværskonsulent fra Hjortholm til
stede. Vi laver individuelle forløb i samarbejde med den enkelte familie og dennes socialrådgiver. Støttede og
overvågede samvær indeholder altid en forberedende samtale med forældre, hvor forventninger til samvær
drøftes og der lægges en plan for afholdelse inkl. særlige fokuspunkter og udviklingsperspektiver.
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Oversigt over ydelser på Hjortholm kostskole
Ydelse

Antal timer

Tidsramme

Takst

Døgnophold

24/7 incl ferier

Få til flere år jfv den kommunale
visitering.

2995 kroner pr
døgn

Døgnophold, ekstra
støttebehov

24/7 incl ferier

Få til flere år jfv den kommunale
visitering.

Takst tilkommer

Skole

Hverdage i skoletiden

0.klasse til og med 9.klasse

1.098 kroner pr
dag

Skole-dagbehandling

Skoletid + eftermiddage

Fra 0.klasse til og med 9. klasse

1.791 kroner pr
dag

Pædagogisk-psykologisksocial afdækning/forløb

24/7

4 måneders pædagogisk/psykologisk
observationsophold

Takst tilkommer

Weekendhotel (Aflastning)

Fredag – søndag

I det visiterede timeantal pr år

2995 kroner pr
døgn

eller

Weekendtakst:
8985 kroner

hverdage
Familiehus –
Ambulante forældreforløb for
voksne med indskrevne børn
og unge på Hjortholm
Forældreforløb

Tilpasset den enkelte families
behov

I den visterede periode

772 kroner i timen

3 timer om ugen

3 måneders forældreforløb inkl.
forberedelse inkl. statusmøder og
afsluttende statusrapport

28.000

Støttet/overvåget samvær

772 kroner i timen
minimum 5 timer
inkl forberedelse
og
rapportskrivning

Hvis du vil vide mere
Du kan finde yderligere information om målgrupper, det faglige arbejde og hverdagen på Hjortholm kostskole ved at
besøge vores profil på LinkedIn eller hjemmeside.
Vi tager også meget gerne imod besøg på Hjortholm kostskole og viser rundt. For aftale om det, tag kontakt via
Hjortholm-kostskole@gentofte.dk eller på telefon 30 10 07 00.
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