
 

Godkendelsesbrev 

Socialtilsyn Midt fremsender hermed en opdateret opgørelse over, hvad Hadruplund er godkendt 

til pr. d.d. 09.07 2018 

I er godkendt til at modtage følgende: 

Afdelingsnavn 

 

Adresse Pladser Paragraf Målgruppe/aldersgruppe 

 

Egehuset 

 

 

 
 

Hadrupvej 

60 

8350 

Hundslund 

 

6 

 

 

 

 

SEL § 108 

  

 

 

 

 

Borgere 18-85 år med 

udviklingshæmning 

Aktivitets og 

samværstilbud  Hadrupvej 

60 

8305 

Hundslund 

 

20 SEL § 104 

 

Interne borgere over 18 år 

med udviklingshæmning 

  

Kastanjehuset  
Hadrupvej 

41 

8350 

Hundslund  

 

7  SEL § 66 stk. 1 

nr. 5 og § 107. 

Pladserne er 

fleksible, men 

der må ikke ske 

sammenblanding 

af paragraffer på 

samme etage 

 

 

Borgere 0-18 år med 

udviklingshæmning. 

Borgere 18-85 år med 

udviklingshæmning. 

  

Lindehuset 
Hadrupvej 

41, 8350 

Hundslund  

10  Fleksible plaser 

jf. SEL §§ 107 og 

108  

Borgere 18-85 år med 

udviklingshæmning 

 

Aflastningspladser 

Det er muligt for tilbuddet, at borgere kan komme i aflastning, under den forudsætning, at det 

samlede antal borgere på dagen, ikke overstiger tilbuddet godkendelse. 

Målgruppe 

Udviklingshæmmede børn og unge (0-18 år) og voksne (18-85 år), med betydelig og varig 

nedsat funktionsevne. Generelt er der behov for omfattende hjælp i almindelige daglige 

funktioner og for pleje, omsorg og behandling. Tilbuddet modtager eksempelvis beboere med 

autisme, ADHD, tidlige følelsesmæssige skader, epilepsi og psykiatriske problemstillinger og -

lidelser. På grund af de fysiske rammer kan tilbuddet ikke modtage kørestolsbrugere. Tilbuddet 



modtager beboere med meget varieret funktionsevne, nogle uden ekspressivt sprog og med 

brug for støtte til helt basale funktioner som spisning og personlig hygiejne, andre med en højere 

funktionsevne, men med adfærdsmæssige og/eller psykiatriske problemstillinger, som kræver 

kontinuerlig særlig støtte og behandling. 

 

Oplysningspligt 

Socialtilsynet skal gøre opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift, at give Socialtilsyn Midt 

oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget. I er endvidere 

forpligtet til, hvis Socialtilsyn Midt anmoder om det, at give socialtilsynet de oplysninger, der er 

nødvendige for det driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i lov om socialtilsyn. 

 

Med venlig hilsen 

 

Merete Larsen 

Tilsynskonsulent 

Socialtilsyn Midt. 

 

 


