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Takststruktur i Hertha Bofællesskaber og Værksteder - Dagtilbud 
 

I Hertha Bofællesskaber og Værksteder (HBV) ønsker vi at skabe gennemskuelighed omkring sammenhængen 

mellem pris og den indsats vores brugere af dagtilbuddet modtager.  

Vores dagtilbud er i tidsrummet 8.30-13.00 og tidsplanen for dagen ser nogenlunde således ud: 

8.30-9.00: Morgensamling med oplæsning af ugevers, sang, kalender- og arbejdsplansoplæsning. 

9.00-:  Alle går i de respektive værksteder for den pågældende dag 

10.30-10.45: Formiddagspause med pausebrød og kaffe/te 

13.00: Arbejdsdagen slutter og alle går til frokost 

Derudover er der ugentligt dramaværksted om eftermiddagen. 

 

Vi forsøger at skabe et varieret tilbud for brugere af dagtilbuddet, og der er rig mulighed for at prøve forskellige 

færdigheder af. Et varieret dagtilbud understøtter en lang række fysiske, sociale og sundhedsmæssige 

funktioner. Den oplevede kvalitet hænger nøje sammen med oplevelsen af mestring, det at blive værdsat, 

relationer og en lang række andre faktorer. Hvordan dette kan virkeliggøres, afhænger både af den enkeltes 

funktionsniveau og den sammenhæng, vi sætter rundt om det 

Vi har valgt at operere med én takst for det samlede dagtilbud for overskueligheden og valgfrihedens skyld. 

I prisen for dagtilbuddet indgår udgifter til: 

- Løn til pædagogisk og fagligt personale i dagtilbuddet 

- Andel af hele tilbuddet løn til ledelse og administrativt personale 

- Kontorhold 

- Porto og fragt 

- Drift og vedligehold af bygninger  

- Forsikringer 

- Revision 

- IT-omkostninger 

- Rengøring  

- Produktionsomkostninger 

- Drift af kørende materiel 

- Værktøjer og redskaber 

- Konsulentydelser og øvrig juriske assistance 
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- Leasingydelser på traktor 

- Arrangementer 

- Volontørers bolig, telefoni og kost 

- Kursus, supervision og uddannelse 

- Sundhedsordning til medarbejdere 

- Udgifter til tilsyn og fødevarekontrol 

Prisen for dagtilbuddet afregnes pr. dag, 365 dage om året. Af en eller anden grund er der i amternes tid opstået 

en konsensus om, at dagtilbud afregnes med dagsprisen ganget med 365 dage. Historikken bag kender vi ikke, 

men for ikke at fremstå unødigt dyre på vores tilbud, forsætter vi denne praksis. 

Vi har dog valgt at beregne den samlede pris ud fra brugerens indskrivningsprocent. Det betyder, at man kan 

indskrives i dagtilbud med 1-2-3-4 eller 5 dage. Betalingen vil således være 20-40-60-80 eller 100% af 

dagstaksten x 365. 


