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Ydelseskatalog Videnshus Dybkær
Målgruppe for Videnshus Dybkærs indsats
Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år med særlige behov, samt deres 
netværk. Det er lige fra børn med lette motoriske/kommunikative vanskeligheder 
til børn med varig og/eller betydelig funktionsnedsættelse. Det er bl.a. børn 
med medfødt eller pådraget hjerneskade, forskellige former for syndromer, 
rygmarvsbrok, dyspraksi eller lignende.

Kontakt
Videnshus Dybkær
Arendalsvej 273
8600 Silkeborg.
www.videnshusdybkaer.dk
E mail: videnshus@silkeborg.dk
Tlf. 89 70 52 08

Tilmelding til kurser og gruppeaktiviteter
Tilmeldingsblanket kan hentes på www.videnshusdybkaer.dk eller fås ved 
henvendelse på tlf. 89 70 52 08. Den skal returneres til Videnshuset i 
underskrevet stand.

Yderligere oplysninger:
Sekretær Kate Juul Poulsen, tlf. 89 70 52 08
Videnshus-koordinator: Fysioterapeut Annemarie Jakobsen, tlf. 21 25 50 09.  
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Sidst revideret april 2013.

Videnshus 
Dybkær

Alle indsatser tager afsæt i det tværfaglige team, 
som består af følgende 4 faggrupper: Fysiotera-
peuter, ergoterapeuter, kommunikationsvejledere 
og IKT-vejledere. Ved behov kan der inddrages 
specialpædagogisk-vejleder eller psykolog. Pris 
hvor andet ikke er anført 550 kr. pr. time.
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Nr. Ydelser Indhold Pris: Målgruppe
1. Indledende samtale Samtale og efterfølgende skriftligt referat med forslag  

til videre handleplan.
Der henvises via speciallæge, egen læge eller andre afdelinger 
i kommunen.

Timeforbrug: 
3-5 timer

0 - 18 årige børn og unge med 
særlige behov samt deres net-
værk.

2. Tvær- eller 
monofaglig 
undersøgelse  

Undersøgelse, udarbejdelse og gennemgang af skriftlig rapport 
samt opstilling af mål for videre indsats.
Der henvises via speciallæge, egen læge eller andre afdelinger 
i kommunen.

Timeforbrug: 
Efter aftale

0 - 18 årige børn og unge med 
særlige behov samt deres net-
værk.

3. Rådgivning og 
vejledning

Som regel på baggrund af indledende samtale samt evt. tvær- 
eller monofaglig undersøgelse, gives rådgivning og vejledning.
Der henvises via speciallæge, egen læge eller andre afdelinger 
i kommunen.

Timeforbrug: 
Efter aftale

0 - 18 årige børn og unge med 
særlige behov samt deres net-
værk.

4. Tværfaglig 
vedligeholdende 
træning

Vedligeholdende træning iflg. vederlagsfri ordning §140A indi-
viduelt eller på hold.

Timeforbrug: 
Efter aftale

Diagnosegrupper, der falder 
inden for den vederlagsfri 
ordning og henvises af egen 
læge.

5. Tvær- eller mono-
faglig genoptræning 
iflg. genoptrænings
planer

Efter aftale med Sundhed og omsorg i Silkeborg kommune el-
ler anden kommune iflg. §140.

Timeforbrug: 
Efter aftale

Henviste til genoptrænings-
planer via sygehus.

6 Samtaleforløb med 
søskende

Et samtaleforløb eller blot en enkelt samtale med en erfaren 
fagperson, kan være med til at sætte nye tanker og reflektion-
er i gang og give nye muligheder for handling.

Timeforbrug:
Efter aftale

Søskende til børn med handicap

7 Samtaler med  
forældre

Et samtaleforløb eller blot en enkelt samtale med en erfaren 
fagperson, kan være med til at sætte nye tanker og reflektion-
er i gang og give nye muligheder for handling.

Timeforbrug:
Efter aftale

Forældre til børn med handicap
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Nr. Grupper Indhold Pris: Målgruppe
1. Sansemotorisk 

stimulation i bassin
Formålet med gruppen er at stimulere sansemotorikken i 
vandet samt få vejledning ved fysio- og/eller ergoterapeut. Et 
forløb over 7 gange.

Pris pr. 
deltager:  
Kr. 3.500,-

0-3 årige børn.

2. Vinter træningshold Træning ved fysio-/ergoterapeut i en vekselvirkning mellen 
specifik træning og aktivitetstræning. Et forløb over 7 gange. 

Pris pr. 
deltager:  
Kr. 4.000,-

Fra 8 år.

3. Friluftshold Formålet med gruppen er på en sjov og lærerig måde at give 
deltagerne mulighed for at deltage på et hold med forskellige 
friluftsaktiviteter. Aktiviteterne tilrettelægges på en måde, der 
gør det muligt for alle at deltage ud fra egne forudsætninger. 
Et forløb over ca. 6 gange.

Pris pr. 
deltager:  
Kr. 3.500,-

Børn og unge i alderen ca. 6-18 
år, som har motoriske van-
skeligheder og hvis udviklings-
muligheder er betinget af en 
særlig terapeutisk indsats.

4. Fodbold Fodboldholdet er særligt tilpasset deltagernes behov og ledes 
af en fodboldtræner i samarbejde med en ergoterapeut. 
Formålet med tilbuddet er at give børnene mulighed for at 
deltage i en almindelig sportsaktivitet på en måde der gør, at 
alle får lyst til at deltage ud fra egne forudsætninger.

Pris pr. 
deltager:  
Kr. 4.500,-

Børn og unge i alderen ca. 6-18 
år, som har motoriske vans-
keligheder og hvis udviklings-
muligheder er betinget af en 
særlig terapeutisk indsats.
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Kursuskatalog
Videnshus Dybkær udbyder løbende kurser,  
både for fagpersoner og for forældre og netværk.
Se aktuelle kurser på: www.videnshusdybkaer.dk 
Hvis du er interesseret i at modtage information om nye kurser,  
kan du tilmelde dig vores mailliste ved at sende en mail til:  
videnshus@silkeborg.dk  
med navn, adresse, tlf. nr. samt mail-adresse.
Vi kan specialtilrettelægge kurser efter jeres behov. Send en mail til Videnshus Dybkær med 
oplysning om eventuelt ønske.

Kontakt
Videnshus Dybkær
Arendalsvej 273
8600 Silkeborg
Tlf. 8970 5208
videnshus@silkeborg.dk 

Tilmelding til kurser
Tilmeldingsblanket kan rekvireres på hjemmesiden www.videnshusdybkaer.dk eller telefonisk på 
8970 5208. Tilmeldingsblanketten skal returneres til Videnshus Dybkær i udfyldt stand. Tilmelding 
er bindende. Ved tilmeldings-fristens udløb vil du modtage brev om eventuel optagelse.

Herudover har du mulighed for at skrive dig på en interesseliste. Dette gælder kurser, der ikke 
har en konkret kursusdag. Her er tilmelding ikke bindende. Du vil da blive kontaktet, når der er 
tilmeldingerne nok til en eventuel oprettelse af kurset.

Yderligere oplysninger
Sekretær Kate Juul Poulsen tlf. 8970 5208
Videnshus koordinator Fysioterapeut Annemarie Jakobsen tlf. 2125 5009
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