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Ydelsesbeskrivelse 
Sidst opdateret jan 2022 

 
HabitusHuset Nordahl 
Sønderkærvej 5, Åle 
7160 Tørring 
 
Botilbudsleder Torben Jørgensen 
toj@habitus.dk / 25250188 
 
Lovgrundlag LBK nr. 610 af 28/05/2019 lovbekendtgørelse om ungdomsuddannelse for 

unge med særlige behov 
LBK nr. 783 af 15/06/2015 lovbekendtgørelse om ungdomsuddannelse for 
unge med særlige behov 
BEK nr. 739 af 03/06/2016 bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov 
 

Formål Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge med særlige behov opnår 
personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv 
deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og 
beskæftigelse. 
 
Formålet for den enkelte elev er beskrevet i uddannelsesplan udarbejdet af 
UU-vejleder i den bevilligende kommune. 
 
HabitusHuset Nordahl ønsker, at den unge udvikler kompetencer, så denne 
efter endt uddannelse kan klare sig med så lidt støtte som muligt, men så 
meget som nødvendigt. 
 
Uddannelsen tilrettelægges individuelt med målsætning inden for følgende fire 
dele; personlig udvikling, social udvikling, faglig udvikling og praktik og 
forsøger i videst muligt omfang at tage hensyn til den unges kvalifikationer, 
modenhed og interesser.  
 

Målgruppe Habitushuset Nordahl henvender sig til unge under 25 år som ønsker at 
gennemføre en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse/STU.  
Uddannelsen retter sig mod unge som ikke har mulighed for at kunne 
gennemføre anden ordinær ungdomsuddannelse. 

Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud umiddelbart efter 
undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af evt. fortsat undervisning i 
folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. og indtil det fyldte 25 år. 
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Målgruppen hos HabitusHuset Nordahl er mennesker med særlige behov, 
personlighedsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser angst, depression, 
stress, omsorgssvigt, forskellige former for overgreb og dobbelt diagnoser. 

Organisation og 
medarbejdere 

HabitusHuset Nordahl tilbyder 8 STU-pladser med to medarbejdere tilknyttet 
STU-delen. 
 
HabitusHuset Nordahl ledes af en botilbudsleder og beskæftiger elleve 
medarbejdere sammensat af 8 pædagogiske medarbejdere, 2 terapeuter og 1 
pedel. 
 
Personalet på Nordahl vikarierer for hinanden og der er derudover tilknyttet tre 
faste vikarer, så personalet altid er kendt for eleverne. 
 
Det er muligt at bo på Nordahl under sin STU, i en kombination med § 107 jf. 
Serviceloven. 
 
HabitusHuset Nordahl STU følger skolernes ferieplan for Hedensted 
Kommune. 
 

Fysiske rammer Habitushuset Nordahl er et nybygget center, som ligger tæt ved Gudenåen, 
Rask skov og det naturfredede område Uldum kær, som gør omgivelserne 
omkring centret naturskønt og med masser af luft og brede vidder. Stedet 
emmer af natur, dyr og ro. 
 
HabitusHusets Nordahls hovedbygning er bygget sammen med en stor 
ridehal, hvor naturen er tænkt ind. Der er derfor ovenlysvinduer samt store 
vinduer langs hele den ene sidevæg. Det gør hallen lys og venlig at færdes i. 
Hestestalden rummer 10 hestebokse, sadelrum, toilet og staldstue. Derudover 
har vi et udendørs fælleshus med gnavere og fugle samt et gede- og 
hønsehus. 
 
Lejlighederne på Nordahl er etværelses lejligheder, på en fællesgang i 
hovedbygningen, hvori beboerne har eget tekøkken samt toilet og bad. Der er 
ventilationsanlæg i alle lejligheder, således at der altid er et sundt og godt 
indeklima. Beboerne deler et større køkken, hvor der hver dag laves fælles 
mad med Nordahls personale. Der er ligeledes to store opholdsrum, hvor der 
er TV-stue i et af rummene.  
 
I løbet af ugen bliver opholdsrummene også brugt af Nordahls dagtilbud og 
STU. Hos Nordahl prioriterer vi et hjemligt miljø med mange hyggekroge – 
inde som ude, samt orden. 

Faglig profil HabitusHuset Nordahl STU ansætter udelukkende faguddannet personale og 
alle medarbejdere videreuddannes løbende – blandt andet på HabitusHusets 
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eget uddannelsesakademi, hvor alle medarbejdere kommer systematisk 
igennem Habitus´ menneskesyn, valg af overordnede faglige metoder og 
pædagogiske grundsyn. Dette giver hele personalet en fælles forståelse for 
organisationens overordnede værdier og et fælles fundament at arbejde ud fra 
i hverdagen.  
 
I HabitusHuset Nordahl arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn, hvor det 
enkelte, hele menneske er i centrum. Vores tilgang er anerkendende, 
ressourceorienteret, tydelig og struktureret. Vi møder eleven med de 
forskellige ressourcer denne har, med en forståelse og accept af situation og 
behov og arbejder altid ud fra zonen for nærmeste udvikling.  
 
Skal borger have medicin, mens vedkommende er i STU, sikrer HabitusHuset 
Nordahl, at der er personale til dette.  

Dokumentation og 
kvalitetssikring 

Der arbejdes systematisk i journaliseringssystemet Planner4You, hvor den 
daglige journalføring udarbejdes.  
 
Inden uddannelsens start udarbejder UU-vejleder en individuel 
uddannelsesplan for eleven. UU-vejlederen udfylder i samarbejde med eleven 
de overordnede mål for elevens uddannelse. 
STU samarbejder med eleven om at fastsætte delmål for hvert uddannelsesår. 
Der laves hertil en pædagogisk handleplan for, hvordan målene opnås. 
Målene evalueres løbende og justeres efter behov. 
 
Uddannelsen tilrettelægges individuelt og i videst muligt omfang under 
hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.  
 
Mindst en gang årligt afholdes der et opfølgningsmøde for UU-vejleder, elev, 
uddannelsessted og evt. forældre og sagsbehandler. 
 
Ved endt uddannelse udarbejdes et kompetence-bevis, hvor elevens 
ressourcer og kompetencer beskrives. Derudover beskrives hvilke erfaringer 
og færdigheder den unge har opnået, samt hvilke sociale, erhvervsmæssige 
og beskæftigelsesmæssige kompetencer, den unge har opnået.  
 

Støttebehov og 
normering 

Habitus tilbyder borgere STU- forløb, når vedkommende har brug for særlig 
støtte samt udvikling og som ikke kan indgå i ordinær uddannelse.   
 
STU udgør 21 timer ugentligt, men max 840 timer årligt. 
Timerne er fordelt som nedenstående 
Mandag kl. 9.00 – 14.30 
Tirsdag kl. 9.00 – 14.30 
Onsdag kl. 9.00 – 14.30 
Torsdag kl. 9.00 – 14.30 
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Fredag kl. 9.00 – 11.30 
 
Der er plads til 8 STU-elever som deler 2 medarbejdere, dvs. normeringen er 
1:4. 
 
Normering, timer og uddannelsesindsatsen kan reguleres for den enkelte elev, 
efter skriftlig aftale med kommune.  
 
Normering er den tid der bruges med eleven, hvor der ligeledes tages højde 
for den daglige dokumentation, medicindosering og lettere kontakt til 
pårørende.  
 
Derudover deltager medarbejderne i et årshjul, som indeholder 
personalemøder og supervision.  

Ydelsens indhold 
og omfang 

HabitusHuset Nordahl STU tager udgangspunkt i, at alle borgere er forskellige 
og at uddannelsen derfor skal tilrettelægges individuelt med afsæt i den 
enkeltes interesser, forudsætninger, ressourcer og behov.  
HabitusHuset Nordahl STU vil i takt med elevens udvikling og behov, vælge 
metoder til at støtte den enkelte bedst muligt.  

Uddannelsen tilrettelægges individuelt med målsætninger inden for følgende 
fire dele; personlig udvikling, social udvikling, faglig udvikling og praktik. 
Herunder arbejdes der med en almen dannende del, der indeholder fag om 
samfundsforhold, husholdning, økonomi samt det at klare sig selv. 
Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til 
den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. 

Særlige kendetegn for Habitushuset Nordahl STU 

Hos Nordahls STU flettes ovenstående krav for indhold i en STU sammen 
med interessen for dyrehold, heste og natur. Den fagfaglige undervisning 
foregår i naturen omkring os og med heste som hjælpere. Den personlige 
udvikling sker i harmoni med Nordahls smukke omgivelser og talrige dyrehold. 
Derudover vil vi tage på ekskursioner, hvor vi på tætteste hold vil udvide vores 
viden om verden og lære om den danske natur, udvikling og historie samt 
besøge emner, der giver mening i forlængelse af den daglige undervisning. 

Vi arbejder med at skabe struktureret, forudsigelige og genkendelige rammer 
for den enkelte. Vi ved at faste, meningsgivende rutiner skaber tryghed. Derfor 
stiller vi få, overskuelige krav og udvikler den unges positive kompetencer 
gennem små og sikre succesoplevelser hver dag.  

Pårørende/værge 
og tavshedspligt 

Habitus vægter pårørende samarbejde højt, da de besidder stor viden om 
borgeren. Pårørende og borger har en fælles livshistorie, hvor de pårørende 
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har opnået vigtige erfaringer med borgers ønsker og behov, hvilket vi kan 
bygge videre på og understøtte. Vi deler derfor vores viden med pårørende, 
efter aftale med borger og samarbejder om de udfordringer der kan opstå. 
 
Samarbejdet med borgers personlig og/eller økonomisk værge er vigtigt, da 
vedkommende kan/skal træffe omfattende beslutninger på borgers vegne. 
HabitusHuset har i denne forbindelse fokus på tavshedspligten jf. 
Forvaltningsloven § 27 samt Retssikkerhedsloven § 43 og videregiver derfor 
ikke personlige oplysninger om borger til pårørende/værge, medmindre dette 
er aftalt med borger. Ligeledes videregives der ikke personlige oplysninger til 
offentlige foranstaltninger, uden samtykke fra borger. 
HabitusHuset ønsker, at Kommunen samarbejder om et fælles ansvar vedr. 
oplysning til borgers pårørende om tavshedspligt, når borger er over 18 år. 

Takst Taksten fastsættes en gang årligt, ud fra kommende års budget. 
 
Taksten kan reguleres alt efter den enkelte borgers behov og den dertil rettede 
indsats, hvilket vil være efter skriftlig aftale med kommune. 

Tilsyn Kommunen har ansvar for det personrettede tilsyn. 
 
Det er socialtilsyn Hovedstaden, som fører tilsyn med bostedet og godkender 
HabitusHuset Nordahl. Tilsynsrapporten vil fremgå af www.tilbudsportalen.dk 
 
STU-delen godkendes af Handlekommunen. 
 
Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med og godkender HabitusHuset 
Nordahl. Denne rapport vil fremgå af HabitusHusets hjemmeside, 
www.habitus.dk 
 

Økonomi Tilbuddet finansieres af takstopkrævningen hos kommunen. Der udarbejdes 
årligt budgetter, som godkendes af tilsynsmyndigheden og gøres tilgængelige 
på Tilbudsportalen. 
 

Andre ydelser Der tilbydes fælles frokost med resten af HabitusHuset Nordahl, som et 
pædagogisk redskab i forbindelse med den personlige og sociale udvikling. 
Der købes ikke særlige produkter i forbindelse med allergi mm. Frokosten 
består af buffet med forskelligt slags fisk/kød, grønt og brød. 

 
 

http://www.tilbudsportalen.dk/
http://www.habitus.dk/

