
Ansøgningsskema for kommunal godkendelse af private
beskyttet beskæftigelsestilbud og/eller samværs- og

aktivitetstilbud, jf. Lov om Social Service § 103 og § 104
samt indberetning til tilbudsportalen.

Gribskov Kommune
Rådhusvej 3

3200 Helsinge

Sendes pr. e-mail til Socialogsundhed@gribskov.dk 

Mærket Ansøgning om godkendelse af nyt tilbud § 
103 / § 104

Alle rubrikker i ansøgningsskemaet skal være udfyldt. Dokumentation vedhæftes som bilag.

1. Tilbuddet

Navn:

CVR-nummer:

Adresse:

Tlf.:

Mail:

Kontaktperson:

2. Juridiske forhold

Etableringsår:

Virksomhedsform:

Vedtægter:

Bestyrelse og/eller råd:

Godkendende myndighed:
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3. Fysiske rammer

Afdelinger m. adresser:

Antal pladser § 103 (hvis flere afd., 
da fordelt):

Antal pladser § 104 (hvis flere afd., 
da fordelt):

Bygninger/udearealer:

Handicaptilgængelighed:

4. Målgrupper

Beskriv hvilke målgrupper stedet 
kan modtage:

5. Pædagogik

Værdigrundlag og målsætning:

Faglig tilgang:

Metode:

Evalueringer af tilbuddet:

6. Indsatser/ydelser

Indsatser og ydelser:

Aktiviteter for brugerne:

Mad og spiseforhold for brugerne:
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7. Medarbejdere og faglige 
kompetencer
(hvis flere afdelinger, da fordelt på 
de enkelte afdelinger)

Lederens navn:

Antal fuldtidsansatte:

Antal deltidsansatte:

Medarbejdernes faglige profil:
• Uddannelsesbaggrund, 

kurser og 
diplomuddannelser:

Hvordan modsvarer 
medarbejdernes kompetencer 
målgruppernes behov?

Beskriv sammenhængen mellem 
medarbejdernes kompetenceprofil 
og den valgte pædagogik:

8. Samarbejdsrelationer

Anvendes frivillige i arbejdet?
• Hvilke opgaver varetager 

de?

Beskriv opgaver og kompetencer 
hos evt. tilknyttede konsulenter:

Evt. tilknyttede eksterne 
sundhedspersoner:

Samarbejde m. andre:

9. Andre typer tilbud på samme 
adresse?

Hvilke:
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10. Økonomi og takster
(Der skal angives takster for hver 
enkelt ydelse)

Vedlæg kopi af seneste regnskab.

Vedlæg budget.

Takst pr. døgn ved fuldtidsplads:

Takst pr. døgn ved halvtidsplads:

11. Dokumentation og 
kvalitetsudvikling

Benyttes journaler, brugerforløbs-
beskrivelser, standarder, indikatorer
mv. i.f.m. dokumentation og 
kvalitetsudvikling af pædagogikken 
og brugernes fremskridt og trivsel?

12.
Ansøgers personlige underskrift :

Sted: _______________________________

Underskrift: __________________________

Dato: ___/___
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