
Ydelsesbeskrivelse 2023 

Skaboeshus, Skaboeshusevej 105 og 107, 5800 
Nyborg 

FAKTUELLE OPLYSNINGER 

Tilbuddets ydelser efter lov og § 

Lov om Social Service § 107/108 og døgnstøttet § 85 

Kontaktoplysninger 

Skaboeshus, Skaboeshusevej 105 og 107, 5800 Nyborg 

Tlf.: 4439 1330/2728 2519 

E-mail: nyborg@cfd.dk

Virksomhedsleder:  
Bettina Juhl Nielsen 
E-mail: bjn@cfd.dk
Tlf.: 4439 1330/2728 2519

Stedfortræder og afdelingsleder 107 – 2. sal 
Alice Møller-Nielsen 
E-mail: aju@cfd.dk
Tlf.: 2218 9482

Afdelingsleder 107 - Stuen 
Rikke Nørup Koch-Poulsen 
Tlf.: 5139 7084 
E-mail: rkp@cfd.dk

Afdelingsleder på Skaboeshusevej 105, Team 1: 
Christina Theil 
E-mail: cht@cfd.dk
Tlf.: 4017 5766

Afdelingsleder på Skaboeshusevej 105, Team 2: 
Lis Flensburg 
E-mail: lfl@cfd.dk
Tlf.: 21627109

Se også www.cfd.dk 

Antal pladser 

34 

Aldersspredning 

18 til 55 år 

BESKRIVELSE AF DE FYSISKE RAMMER 

Beskrivelse af de individuelle boliger 

Skaboeshusevej 105 består af 20 boliger som er opført i perioden 2014-2020 og består af individuelle 
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boliger/lejligheder på 45 m2, med egen indgang med køkken, opholdsstue, soveværelse og bad. 

Lejlighederne ligger i fire længer med et fælleshus, som indeholder personalefaciliteter, køkkener og 

opholdsrum til fælles aktiviteter. Hver lejlighed har yderligere 20 m2 i fælleshuset. 

 

På Skaboeshusevej 107 forefindes en atriumbygning, som indeholder 11 værelser på 20-22 m2 med eget bad 

og toilet. I atriumbygningen er der desuden to fælles opholdsrum og to køkkener. 

 

Der er ligeledes en 2-værelses lejlighed på 2. sal med eget bad og toilet, fælles opholdsrum og køkken. 

Afdeling 107 er delt i to teams -107 Stuen og 107 2. sal. Der er 10 borgere tilknyttet 107 Stuen og tre borgere 

tilknyttet 107 2. sal 

 

Generel beskrivelse af de fysiske rammer  

 

Skaboeshus er opført i 1909 som landbrugsskole for døve. 

 

I 1965 er der tilbygget en atriumbygning, som rummer værelser og fælles faciliteter som køkkener og 

opholdsrum for to levegrupper. 

 

I 2014 er der opført nye bygninger, som rummer 15 lejligheder og et fælles servicehus. 

 

2020 er der opført yderligere 5 nye lejligheder. 

  

Medio 2020 er der i alt 20 lejligheder på Skaboeshusevej 105 og 13 lejligheder på Skaboeshusevej 107. 

 

Skaboeshus ligger i kort afstand fra Nyborg centrum og tæt på skov og strand. 

 

Skaboeshus råder over to biler & en bus til transport og ture i fritiden. 

 

INDHOLD OG YDELSE 
 

Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i boligen samt personlig hjælp og pleje 

 

Der ydes pædagogisk støtte og vejledning til at mestre eget handicap i hverdagen inden for mange områder 

afhængigt af ressourcer, personlige problemstillinger og indgåede aftaler. Disse kan eksempelvis være... 

 

• Pædagogisk støtte og vejledning til strukturering (evt. visuel strukturering) af hverdagen, herunder 

gennemgang og planlægning af dagligdagens gøremål, aftaler m.m.  

• Gensidig udveksling og drøftelse af nyheder i nærmiljøet, døveverdenen og omverdenen generelt. 

• Pædagogisk støtte og vejledning til at vedligeholde og udbygge socialt netværk, herunder socialt 

samvær i de enkelte grupper, men også på tværs af andre tilbud i Nyborg og i døveverdenen samt 

fælles udflugter og rejser. 

• Pædagogisk støtte og vejledning til akut opståede problemer /spørgsmål eller behov for en snak. 

• Støtte og vejledning til konflikthåndtering. 

• Ledsagelse til socialt netværk, fritidstilbud, aktiviteter og arrangementer. 

• Pædagogisk støtte og vejledning af økonomi, herunder gennemgang, planlægning, strukturering, 

budget: indtægter og udgifter. Efter individuel aftale, vejledning og hjælp til administration af personlig 

økonomi efter gældende regler. Der laves administrationsaftaler. 

• Pædagogisk støtte og vejledning til kontakt og kommunikation til offentlige instanser, herunder støtte 

til at bestille tegnsprogstolk samt kontakt til døvekonsulenter, sagsbehandlere og arbejdspladser. 

• Pædagogisk støtte og vejledning til at gennemgå og forstå offentlige breve samt forståelse af det 

offentlige system. 

• Pædagogisk støtte og vejledning til planlægning, samt ledsagelse og hjælp til tolkning ved 

konsultation hos læge, tandlæge og ærinde på posthus, bank m.v.  

• Pædagogisk støtte og vejledning til personlig hygiejne og sundhed. 

• Pædagogisk støtte og vejledning samt planlægning af indkøb af dagligvarer og større indkøb. 

Herunder indkøb af tøj, sko, anskaffelser og gaver til familie og venner. 

• Pædagogisk støtte og vejledning samt planlægning til oprydning og rengøring af boligen, herunder 



tøjvask 

• Pædagogisk støtte og vejledning til madlavning. 

• Borgeren har mulighed for støtte til planlægning af ferierejse og andre aktiviteter, samt pædagogisk 

ledsagelse til ferierejse ca. 4-5 dage om året i grupper. 

• Hjælp og støtte til at arrangere hjemrejse til familie efter behov evt. ledsagelse på hjemrejse. 

• Hjælp til medicinhåndtering og støtte til indkøb og tilretning af personlige hjælpemidler. 

 

 

Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder  

Alle borgere er tilknyttet én af tilbuddets to levegrupper med en fast personalegruppe, der primært er 

pædagogisk uddannet. 

 

Tilbuddet har ansat en servicemedarbejder, som klarer rengøring af fælles opholdsarealer. Alle hverdagens 

personlige og fælles opgaver i levegrupperne og boligen udføres af brugere og pædagoger i fællesskab. 

 

Det pædagogiske personale er borgerens nærmeste kontaktpersoner og har ansvar for, at der i samarbejde 

med borgeren udfærdiges en udviklingsplan, som beskriver borgerens aktuelle status, samt ønsker og mål for 

fremtiden. Planen revideres årligt og evalueres halvårligt. 

 

Det pædagogiske personale udarbejder desuden en faglig vurdering, som drøftes på det årlige 

handleplansmøde med handlekommunen. Forældre og pårørende kan deltage i handleplansmødet, hvis 

borgeren ønsker det. 

 

Den pædagogiske støtte omfatter også hjælp til den sociale interaktion i levegruppen, og der arbejdes med 

udgangspunkt i en neuropædagogisk tilgang i forhold til den enkelte borgers egen udvikling. 

 
  



Det kulturelle tilbud  

Der arrangeres jævnligt ture og udflugter både individuelt og i fællesskab. Ligeledes tilrettelægges der årlige 

ferieture, hvor brugerne er med til at vælge rejseform og destination. 

 

Mange brugere vælger at deltage i de kulturfestivaler for døve, som arrangeres af PCN (Nordisk samarbejde 

for flerhandicappede døve og døvblinde) hvert andet år, eller deltager i landskurser på døves højskole 

Castberggård.  

 

Enkelte er med til ungdomslejre i døvblinderegi. 

EGENBETALING 
 

Hvad skal borgeren betale for? 

Borgeren skal betale for 

 

• Husleje, el, vand, varme 

• Kost aftales individuelt. Enkelte borgere ønsker selv at stå for kost i egen lejlighed. 

• Kørsel 

• Vaskemidler, med mindre man har egen maskine 

• Rengøringsartikler. 

MÅLGRUPPE 
 

Generel beskrivelse af målgruppe  

Generel beskrivelse af målgruppe Målgruppen er døve med yderligere funktionsnedsættelse, som har behov 

for døgndækket pædagogisk støtte. 

 

Der gives p.t. tilbud til døve med psykiatrisk diagnose, døvblindblevne, hjerneskade, ADHD, autisme, 

borderline. 

 

Supplerende informationer om målgruppen  

20 af boligerne er indrettet efter kørestolbrugeres behov. De øvrige boliger er ikke indrettet hensigtsmæssigt i 

forhold til kørestolbrugeres behov. 

PÆDAGOGISK GRUNDLAG 
 

Faglige kompetencer (herunder tilbuddets værdier)  

Døgntilbuddene understøtter den overordnede målsætning og værdier for CFD – se www.cfd.dk. Værdierne er 

grundlæggende i arbejdsmiljøet og i udviklingen af tilbuddene til brugerne. 

 

Der er meget fokus på kommunikation i hverdagen og samarbejdet mellem tilbuddene er med til at styrke den 

faglige udvikling som helhed og for den enkelte.  

 

Der afholdes p-møder, tilbydes supervision, samt afholdes temadage, og der er en generel høj 

efteruddannelsesaktivitet gennem kortere og længerevarende kurser. 

 

Kommunikation  

Alle medarbejdere tilbydes CFD’s uddannelse i tegnsprog og teori omkring døvhed og CFD.  

 

Der arbejdes bevidst med at skabe og fastholde et miljø, hvor tegnsprog respekteres som det primære og 

bærende sprog i huset. Det er en priori-tet, at ansatte har kompetencer indenfor tegnsprog.  

 

Der arbejdes med visuelle kommunikationsmidler som f.eks. støtteskemaer, dagstavler, Talking mats og Scan 

how. Der bruges Boardmaker eller picto selektor.. 

 

Pædagogik – sundhedsfaglige kompetencer og konkrete metoder  

Der arbejdes ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Den pædagogiske indsats er udviklingsorienteret og 



tager udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov og ønsker. 

Vi arbejder med low arousal-pædagogik og med en neuropædagogisk indfaldsvinkel i arbejdet, hvor vi tager 

udgangspunkt i borgernes individuelle kompetencer og ressourcer og prioriterer den pædagogiske indsats til 

de områder, hvor den enkelte borger har udviklingspotentialer. Derudover arbejdes der med KRAP og 

mentalisering. 

BRUGERINDFLYDELSE 

Borgerens/brugerens indflydelse på eget tilbud  

Borgerne i tilbuddet inddrages i alle forhold, som vedrører deres ophold og er bestemmende i relation til eget 

liv. Indflydelsen på fælles forhold træffes på de ugentlige husmøder, hvor problemer drøftes, og der aftales 
rammer og opgaver for den kommende uge.

Der findes beboerbestyrelse for afdeling 105. 

Samarbejde med pårørende 

Pårørende er vigtige personer i borgerens liv, og der støttes op om kontakten til familien i det omfang, borgeren selv 

ønsker det.  

Tilbuddet er landsdækkende, hvilket betyder, at de pårørende geografisk er fordelt over hele landet. 

Der findes ikke et pårørenderåd. 

MEDARBEJDERNE 

Personalesammensætning 

Den faste personalegruppe er pædagogisk uddannet. 

Vikarer er pædagogisk uddannet, under uddannelse eller ufaglærte. 

Yderligere bemærkninger til personalets sammensætning og kompetencer 

Tilbuddet har tilknyttet psykolog og psykiater, som kan kommunikere på tegnsprog. 

Personalegrupperne modtager faglig supervision cirka en gang om måneden af ekstern supervisor. Der 

tilbydes individuel supervision i særlige situationer. 

Dokumentationsmetoder og redskaber 

Det pædagogiske personale udarbejder i samarbejde med borgeren og på baggrund af kommunens bestilling 

en årlig udviklingsplan, som beskriver borgerens status samt ønsker og mål for fremtiden. Planen revideres 

årligt og evalueres undervejs. 

Denne drøftes på det årlige handleplansmøde med handlekommunen. Forældre og pårørende kan deltage i 

mødet, hvis borgeren ønsker det. 

TILBUDDETS TAKST  

Taksten er i 2023 pr. døgn 3.226 kr. inkl. indirekte moms 

Differentieret takst - muligheder for individuelle ydelser eller tilbud efter behov 

På Skaboeshus kan det være nødvendigt at søge én eller flere tillæg til taksten a 25 %, hvis der er væsentlige 

behov hos borgeren, som ikke kan tilgodeses indenfor grundtaksten. Denne ansøgning drøftes i en tæt dialog 

med borgerens hjemkommune.  


