
Takster pr. 1. januar 2022 - Bokollegie Adelgade/Strømmen  
 
Indeholdt i nedenstående takster er individuel og kollektiv botræning jf. handleplansmål.  

Der arbejdes med fleksibel antal kontakter med de unge i skiftende perioder afhængig af de unges aktuelle 

behov for støtte. Medarbejderne arbejder ligeledes fleksibelt ift. arbejdstider afhængig af de unges behov.  

I Bokollegie Strømmen er der personale til stede mandag til torsdag fra kl. 7 til kl. 20 eller 21, fredag fra 7-

15 og gennemsnitlig 12 timer i weekenderne.   

I Bokollegie Adelgade er der personale til stede til morgenvækning alle hverdage. Der er personale mandag 

til torsdag fra kl. 13-21/22 og gennemsnitlig 12 timer i weekenderne.  

 

▪ Alle unge har mulighed for at have kontakt hver morgen ifm. morgenvækning / morgenmad 

▪ Alle unge har mulighed for at have kontakt 4 -5 aftener om ugen i forbindelse med spisning 

▪ Alle unge kan tage kontakt til personale i personalets samlede mødetid  

▪ Alle unge kan deltage i fælles sociale aktiviteter 

▪ Alle unge får individuel botræning i egen lejlighed 

▪ Alle unge får individuel personlig støtte  

 

Individuel botræning jf. handleplan ift. praktiske forhold forbundet med at bo i egen bolig: 

▪ Oprydning 

▪ Rengøring 

▪ Tøjvask 

▪ Indkøb 

▪ Madlavning 

▪ Økonomi og E-boks 

 

Individuel personlig støtte: 

▪ Støtte i forbindelse med læge, tandlæge, psykolog, psykiater eller øvrig behandling 

▪ Støtte i forbindelse med møder 

▪ Samarbejde med uddannelsesinstitution/arbejdsplads  

▪ Jeg-støttende samtaler  

▪ Motiverende samtaler  

 
 
Der er ikke mulighed for indskrivning af elever med behov for døgndækning.  

 
Bemærk, at taksterne reguleres én gang årligt med nettoprisindekset.  
 



Takst  Pris 
pr. mdr   

Beskrivelser  
  

Kontakter 

Takst 1  9.331 kr.   Med hjælp til struktur, påmindelser, igangsætning og 
opfølgning kan den unge selvstændigt kan lave mad og 
klare praktiske gøremål i forbindelse med at bo 
selvstændig.   
 
Den unge kan overholde aftaler vedr. individuel 
personlig støtte, og kan fungere i sociale sammenhænge 
med mindre grad af støtte. Den unge kan være 
opsøgende ved behov for støtte ud over fast aftalte 
kontakter.  
  

Morgenvækning 
Fællesspisning 
Fælles aktiviteter 
 
Gennemsnitligt 1 individuel 
kontakt/uge 

Takst 2  13.063 kr.   Med hjælp til struktur, påmindelser, igangsætning og 
opfølgning eller praktisk gennemførelse kan den unge 
lave mad og klare praktiske gøremål i forbindelse med 
at bo selvstændig.  
 
Den unge har behov individuel støtte flere gange om 
ugen. Den unge har behov for højere grad af støtte i 
sociale sammenhænge. Den unge kan have behov for 
vedvarende opsøgende kontakt.  

Morgenvækning 
Fællesspisning 
Fælles aktiviteter 
 
Gennemsnitligt 2 individuelle 
kontakter/uge 

Takst 3   17.262 kr.   Unge, som har massivt behov for støtte til struktur, 
igangsætning og praktisk gennemførelse af madlavning 
og praktiske gøremål i forbindelse med at bo 
selvstændigt 
 
og/eller 
 
Unge som har massivt behov for individuel støtte 3-4 
gange om ugen. Den unge kan have massivt behov for 
støtte i sociale sammenhænge.  Den unge kan have 
behov for vedvarende opsøgende kontakt.  

Morgenvækning 
Fællesspisning 
Fælles aktiviteter 
 
Gennemsnitligt 3 individuelle 
kontakter /uge 

    

Takst 4 21.462 kr.  Unge som har behov for støtte som beskrevet i Takst 4, 
og som derudover har behov for en helt særlig 
individuel tilrettelagt social, praktisk eller personlig 
støtte.  
Taksten kan individuelt aftales 

 

    

 

 

Udover ovenstående kan en individuel højere eller lavere takst aftales afhængig af den unges konkrete 

behov.  


