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Hans Egedesvej 5
4850 Stubbekøbing
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mail@livogjob.dk

Takstkatalog fra d. 1. januar 2019 for STU uddannelsen LivogJob og bodelen
Taksterne er fremskrevet med KL’s fremskrivningstakst for 2019 på 2,0 %
Ved indskrivning på Godthåb, Hans Egedesvej 5
Uddannelsesdelen kr. 18.552,- pr mdr. i 12 måneder.
Er der tale om en ung med et fysisk handicap eller et udvidet psykisk handicap, vil der i kontrakten
være aftalt et tillæg til dækning heraf.
Bodelen der betales via SEL § 107 på Godthåb, Hans Egedesvej 5
(Vi har godkendelse til at 2 af de 16 pladser, kan bebos af unge under 18 år via SEL 66.1.5).
Bodelen beregnes ud fra Åbent takstsystem, der er et åbent samarbejde mellem
visitator/sagsbehandler i hjemkommunen og LivogJob. I åbenhed aftales det, hvilke indsatser som
LivogJob skal levere i bodelen (Dermed bliver det også lettere for visitator/sagsbehandler at lave den
handleplan, der skal følge med den unge).
Hvert år evalueres den unges udvikling med den samme åbenhed, og hvis der er sket en udvikling, så
den unge skal have en mindre indsats i det kommende år, sættes prisen for bodelen ned.
I det vedlagte regneark kan man udfylde de 5 indsatser med scoren 0, 1 eller 2. Den månedlige takst,
der fremkommer nederst i højre hjørne, bliver derfor mellem kr. 17.534 og 38.964, der skal tillægges
kost på kr. 1.676 og logi på kr. 3.725. Der kan efter aftale også scores 3 i enkelte indsatser, mens 4 er
uden for vores målgruppe.
Betalingskommunen beregner herefter den unges egenbetaling, og som udgangspunkt er det
betalingskommunen, der opkræver denne hos den unge. Skal den unge ikke betale det fulde beløb for
kost og logi, bliver det resterende tillagt taksten.

Ved indskrivning på Stubbekøbing Efterskole, Gl. Landevej 27 B
Uddannelsesdelen kr. 18.552,- pr mdr. i 11 måneder.
Er der tale om en ung med et fysisk handicap eller et udvidet psykisk handicap, vil der i kontrakten
være aftalt et tillæg til dækning heraf.
Bodelen der betales via en anbringelse efter SEL 66.1.5
Der henvises til at kontakte Stubbekøbing Efterskole for information om taksten.

Dagelever
Uddannelsesdelen kr. 19.842,- pr mdr. i 12 måneder. I prisen er der inkluderet 40 ugers undervisning
fra kl. 7.45 – 14.30 samt morgenmad og frokost. Er der tale om en ung med et fysisk handicap eller et
udvidet psykisk handicap, vil der i kontrakten være aftalt et tillæg til dækning heraf. Transporten
mellem hjem og skole er ikke inkluderet i taksten for dagelever.
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