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Kvalitetsstandard for tilkøb af 

socialpædagogisk ledsagelse 

under ferier 
 

Sådan har du som beboer i et botilbud i Lejre Kommune mulighed for at 

tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferier 
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Kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferier for 

beboere i Lejre Kommunes botilbud  

 
1. Hvad siger loven om 

tilkøb af 
socialpædagogisk 
ledsagelse under 
ferier? 
 

 
Kommunale og regionale botilbud kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk 
ledsagelse under ferier til botilbuddets beboere over 18 år.  
 
 

 
2. Hvad er formålet 

med at kunne 
tilkøbe 
socialpædagogisk 
ledsagelse?  

 
Formålet med at kunne tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse for dig som 
har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne er, at en medarbejder fra 
dit botilbud som du kender, kan ledsage dig på din ferie, og derved skabe 
en øget tryghed for dig.  
 
Det giver dig mulighed for at få en medarbejder du kender til at støtte 
dig på din ferie, og derved bedre muligheder for at deltage i samfundets 
tilbud.  
 

 
3. Hvem er i 

målgruppen for at 
kunne tilkøbe 
socialpædagogisk 
ledsagelse under 
ferier?  

 

 

Du er i målgruppe for at kunne tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse, 
hvis du:  
 

• bor på et af Lejre Kommunes botilbud (Solvang, Bramsnæsvig 
eller Bofællesskaberne).  

• er over 18 år gammel  

• har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne 

• selv kan give udtryk for, at du ønsker socialpædagogisk 
ledsagelse under din ferie. Det kan både være en mundtlig 
tilkendegivelse eller gennem øvrig adfærd.  

 
Hvis du har pårørende eller en værge, så vil de også blive inddraget i 
forhold til dit ønske om at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til din 
ferie.  
 
Hvem er ikke i målgruppen for at kunne tilkøbe socialpædagogisk 
ledsagelse under ferier?  
Du er ikke i målgruppe for at kunne tilkøbe socialpædagogisk 
ledsagelse, hvis du udelukkende har en fysisk funktionsnedsættelse.  
 
Du kan ikke tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferier, hvis du 
fx bor i plejeboliger, plejehjem eller i botilbud som ikke er underlagt 
Socialtilsynet.  
 

 
4. Hvad indeholder det 

når du tilkøber 
socialpædagogisk 

 
Når du tilkøber socialpædagogisk ledsagelse under ferie, så tilkøber du 
støtte der ligger udover den støtte, du allerede har inkluderet i dit 



 

3 
 

ledsagelse under 
ferier?   

  

botilbud. Det er derved et tilkøb overover den socialpædagogiske støtte 
du allerede nu modtager.  
 
Du vil selv skulle betale omkostningerne til medarbejderens løn, kost og 
logi samt transport- og entre-udgifter.  
 
Omfanget af den socialpædagogiske støtte du har behov for, vil blive 
tildelt ud af dit generelle behov for socialpædagogisk støtte, og det vil 
derfor være individuelt, hvor mange timers støtte du vurderes til at have. 
Som udgangspunkt skal du afholde udgifterne til 10 timers vikarløn pr. 
rejsedøgn pr. medarbejder, samt de øvrige nævnte udgifter.  
 
Hvis I er flere fra dit botilbud der ønsker at tage på ferie sammen, så vil I 
måske kunne dele omkostningerne til den socialpædagogiske ledsagelse, 
såfremt det vurderes forsvarligt, at I kan deles om den 
socialpædagogiske ledsagelse.  
 
Hvad forstås ved ferier? 
I denne sammenhæng skal ferier forstås bredt, idet der henviser til 
udflugter af mindst ét døgns varighed og med minimum én overnatning. 
Det kan blandt andet være, hvis du ønsker at komme på en weekendtur 
eller deltage i et landsstævne eller en festival. Ferien kan både finde sted 
i Danmark eller i udlandet.  
 

 
5. Hvad indgår ikke i 

ydelsen?  
 
 

 

 
Det er nødvendigt, at der er tale om socialpædagogisk ledsagelse, og ikke 
almen ledsagelse. Det betyder, at den støtte du har behov for, ikke er en 
rent praktisk støtte.  

 
6. Hvordan anmoder 

du om at kunne 
tilkøbe 
socialpædagogisk 
ledsagelse under 
ferier?  

 
  

 
Du kan enten henvende dig til din kontaktperson på botilbuddet eller til 
lederen af dit botilbud med dit ønske at tilkøbe socialpædagogisk 
ledsagelse til din ferie.  
 
Du skal henvende dig senest 3 måneder før du ønsker at tage af sted, da 
der er mange praktiske forhold der skal tages hensyn til.  
 
Sammen med personalet på dit botilbud, vil det blive beregnet, hvad 
omkostningerne til den socialpædagogiske ledsagelse er, således at der 
er enighed omkring de økonomiske omkostninger inden du rejser afsted 
på ferie.  
 

 
7. Leverandør 

 

Det er Lejre Kommunes botilbud Solvang, Bramsnæsvig og 
Bofællesskaberne der tilbyder tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse 
under ferier.  
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8. Kompetencekrav til 

leverandør 
 

 
Det er medarbejdere fra Lejre Kommunes egne botilbud der vil kunne 
tilkøbes til socialpædagogisk ledsagelse i din ferie. Det kan både være 
botilbuddets egne medarbejdere samt faste vikarer.  
 

Det er et krav, at botilbuddet skal være godkendt af Socialtilsynet, så det 
er sikret, at medarbejderne har de fornødne kompetencer.  
 

 
9. Sagsbehandlingsfrist  

 

 
Når du har anmodet om at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse, kan du 
forvente, at du har et svar fra lederen af botilbuddet, som træffer 
beslutningen, indenfor 14 dage.  
 

 
10. Opfølgning 

 
Det er ikke relevant med opfølgning ved tilkøb af socialpædagogisk 
ledsagelse under ferier.  
 

 
11. Særlige forhold  

 

 
Det vil kun være muligt for dig at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse, 
hvis det kan sikres, at ferien kan gennemføres personalemæssigt 
forsvarligt både i forhold til den støtte du har behov for, men også for de 
øvrige beboere i botilbuddet. Det vil sige, at der skal være tilstrækkeligt 
personale til at varetage de øvrige beboeres behov før du vil kunne 
tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til din ferie.  
  
Hvis rejsemålet vurderes ikke at være sikkert, så vil Lejre Kommunes 
botilbud ikke kunne levere socialpædagogisk ledsagelse til din ferie.  
 

 
12. Vil du vide mere?  

 

 
Hvis du vil vide mere om reglerne om tilkøb af socialpædagogisk 
ledsagelse under ferie, kan du finde dem på retsinformation.dk  
 

• Lov nr. 649 af 8. juni 2017  

• Ændringslov nr. 498 af 1. maj 2019 

• Vejledning nr. 10309 af 11. december 2017 

• Lovbekendtgørelse nr. 346 af 31. marts 2020 
 

 
13. Klagemuligheder 

 
Det er ikke muligt at klage over den trufne beslutning, da botilbuddets 
leder træffer beslutningen ud fra om tilkøbet af socialpædagogisk 
ledsagelse kan gøres forsvarligt både for dig og for de øvrige beboere på 
botilbuddet.  
 
Hvis du er utilfreds med beslutningen der er truffet af botilbuddets leder, 
kan du gennem dialog med botilbuddet forsøge at afklare uenighederne.  
 
Borgerrådgiver: 
Du har også mulighed for at tage kontakt til Lejre Kommunes 
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borgerrådgiver. 
Borgerrådgiveren er en neutral og uafhængig person ansat af 
Kommunalbestyrelsen, som kan rådgive og vejlede dig i forhold til 
klagemuligheder og sagsbehandlingsregler inden for kommunens  
 
områder. 
 
Lejre Kommune  
Borgerrådgiveren  
Lejrevej 15 

4320 Lejre 
 
Tlf.: 46 46 46 46 
Tlf.: 21 53 29 80  
 

Yderligere info på Lejre Kommunes hjemmeside: 
http://www.lejre.dk/om-kommunen/din-sag-i-
kommunen/borgerradgiveren/ 
 
 

 
Kvalitetsstandarden er godkendt i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre d. 1. december 2021 
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