
Fårevejle Kirkebo
Bo- og udviklingshus for unge og voksne 

med større behov for pædagogisk støtte og pleje.

   
Vi er et nyåbnet opholdssted beliggende i Fårevejle Kirkeby i Odsherred Kommune.  
Vi har et stort hus på knap 2000 kvadratmeter, og tilbyder 20 store individuelt indrettede 
værelser med egen entre og badeværelse. Derudover har vi en stor træningssal, fælles 
arealer, undervisningsrum samt stort professionelt køkken hvor al vores mad tilberedes. 
De 1500 kvadratmeter i stueplan er særdeles velegnede til kørestolsbrugere og fysisk 
handicappede borgere. 



Vi er af Socialtilsyn Øst godkendt til at varetage følgende opgaver: 

• Aflastning og døgnbehandling for unge mellem 12 og 18 år efter Servicelovens § 66,stk 
1,nr 5

• Midlertidigt bolig/døgnophold for voksne fra 18 til 50 år efter Servicelovens § 107
• Permanent bolig/døgnophold for voksne fra 18 til 50 år efter Servicelovens § 108
• Aktivitet- og Samværstilbud for voksne efter Servicelovens § 104
• Derudover planlægger vi at tilbyde Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse fra august 

2017.

Vores målgruppe:

Målgruppen er større børn, unge og voksne, der har varige, svære og komplekse 
funktionsnedsættelser, der bevirker at borgeren har behov for højt specialiseret og særligt 
tilrettelagt pædagogisk indsats i en bo-/ aflastningsform med mulighed for skærmning fra 
andre beboere og med intern dagbehandling/aktivitet- og samværsbeskæftigelse på 
stedet. Borgernes støttebehov er højt og de kræver oftest kontinuerlig 1:1 kontakt med 
personalet for at kunne fungere i dagligdagen.
Som eksempler kan nævnes borgere med multiple funktionsnedsættelser, medfødt og 
erhvervet hjerneskade og udviklingsbetingede dysfunktioner;  udviklingshæmning, fysiske 
handicap (kørestolsbrugere), Cerebral Parese, autismespektrumforstyrrelser, 
gennemgribende udviklingsforstyrrelser, svær behandlelig epilepsi, Downs, CDL og Rett-
syndromer.

Vores tilgang og metoder :

På Fårevejle Kirkebo arbejder vi med en kombination af Neurologisk behandling samt 
narrativ og anderkendende pædagogik. Al neurologisk forskning viser nu, at hjernen er 
plastisk, udvikler sig og danner nye celler eller celleforbindelser gennem hele 
menneskelivet. Den viden skal vi benytte os af. Med udgangspunkt i den Neurologiske 
Udviklingsprofil, kortlægger vi den enkelte beboers ressourcer og potentialer og 
tilrettelægger individuelle behandlingsplaner for den enkelte beboer, indeholdende: fysisk 
træning, sanseintegration - herunder lyd,lys og duft, grundlæggende visuelle læse/
opmærksomhedsprogrammer, mv. Vores beboere får en aktiv dag på Fårevejle Kirkebo. 
Vores pædagogiske tilgang er, at vores beboere helt grundlæggende skal opleve sig selv 
som mennesker, der lykkes, skaber relationer og tør prøve nye ting. Det ved vi af erfaring 
kan lykkes, når menneskene omkring vores beboere ser muligheder frem for 



begrænsinger, og bliver medfortællere på beboerenes gode historier og styrker 
succesoplevelserne. 

Vores takster og kvalitet : 

Som privat opholdssted bestræber vi os på, at yde maksimal kvalitet for vores takster, der 
prismæssigt er konkurrencedygtige med lignende tilbud i vores område. 
Som det fremgår af Tilbudsportalen ligger vores normeringstal højt for alle vores tilbud. Det 
gør de, fordi vores koncept og arbejdsmetoder tilsiger, at vores medarbejdere arbejder tæt 
og intensivt sammen med vores borgere, for at udvikle og forstærke funktioner og 
kompetencer. 

Derudover er vi et hus med kostpolitik: der serveres frisk, nylavet mad fra eget køkken, 
uden sukker, mælk og gluten, af lokale primært økologiske fødevarer. Ønskes yderligere 
information om vores kostpolitik henvises til vores hjemmeside.

Vi ansætter i ligelig fordeling pædagogisk og sundhedsfagligt personale, således at vi altid 
kan honorere begge opgaveområder.

Vi arbejder med 2-3 forskellige takstniveauer afhængig af støttebehov på vores 
døgntaskter. Disse takster kan ses på Tilbudsportalen. Her skal nævnes vores 
grundtakster:

Takst for §104 Aktivitet og samvær - 30 timer/uge  29.750 kr inkl. kost
Takst for §66, stk. 1, 5 aflastning/døgnbehandling til unge mellem 12 og 18 år:  fra 3.565 
kr/døgn
Takst for §107-tilbud, fra  3.111 kr/døgn. inklusiv ledsagelse.
Takst for §108-tilbud inkl. husleje og servicepakker, fra  6.436 kr/døgn ved en normering 
1:1. Inklusiv ledsagelse.

Kontakt: 

I er altid velkomne til at ringe, maile eller komme på besøg for at se vores rammer, hvis I 
ønsker et uforpligtende tilbud til en borger. 
Vi findes på tilbudsportalen og I kan læse mere om vores baggrund og tilgang på vores 
hjemmeside www.faarevejlekirkebo.dk

For spørgsmål om økonomi og takster - kontakt Sisse Novrman - sn@faarevejlekirkebo.dk 
- tlf. 2077-1818
For spørgsmål om pædagogisk og behandlingsmæssigt indhold - kontakt Mette Holst, 
mh@faarevejlekirkebo.dk  - tlf. 2489-4509
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