
 

Platangårdens Ungdomscenter 
 

Takstoversigt 2019  
 

Foranstaltning §§ Takst pr. dag Takst pr. år 

 
Døgnafdelingen  

Døgnbehandling over 18 år (alle 3 huse) SEL § 107 3.979 kr. 1.452.335 kr. 

Døgnbehandling under 18 år (alle 3 huse) SEL § 67.2/52 3.979 kr. 1.452.335 kr. 

Døgnbehandling, forlængelse ud over det 18. år 
(efterværn) (alle 3 huse) 

SEL § 76.3,1 3.979 kr. 1.452.335 kr. 

 
 
Undervisning 

STU over og under 18 år 

Lov 564 af 6. juni 
2007 om 
ungdomsuddann
else for unge med 
særlige behov 

840 kr. 306.600 kr. 

Øvrige tilbud 
Kontakt PUC for sammensætning af pris  

på intern undervisning 

 
 

 
Konsulentydelser 

 
Platangårdens Ungdomscenter tilbyder udover de ovenfor nævnte ydelser, også at stille sig til rådighed med 
Ungdomscenterets specialiserede kompetencer i forhold til individuelt sammensatte og særligt tilrettelagte 
indsatser.  
Platangårdens mange ydelser kan sammensættes efter den enkelte unges støttebehov og kan suppleres med 
tillægsydelser, som sammensættes og prisfastsættes i forhold til opgaven. Platangårdens Ungdomscenter kan 
desuden oprette særforanstaltninger (enkeltmandstilbud), som også individuelt tilrettelægges og prisfastsættes 
i forhold til opgaven. 
 
Platangårdens Ungdomscenter tilbyder endvidere konsulentydelser, som også prisfastsættes i forhold til den 
konkrete opgave. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Tøjpenge (14 – 15 år) 

Pr. dag 22 kr. 

Pr. uge 155 kr. 

Pr. måned 672 kr. 

 

Lommepenge (14 – 15 år) 

Pr. dag 19 kr. 

Pr. uge 133 kr. 

Pr. måned 576 kr. 

 

Tøjpenge (16 – 17 år) 

Pr. dag 24 kr. 

Pr. uge 170 kr. 

Pr. måned  737 kr. 

 

Lommepenge (16 – 17 år) 

Pr. dag 38 kr. 

Pr. uge 267 kr. 

Pr. måned 1.157 kr. 

 
 

 

Kost og logipriser 2019 
 

Døgn 

 Pr. dag Pr. måned 
Ved aftalt fravær  
over 2 døgn  
(pr. døgn) 

Kost 75 kr. 2.281 kr. 65 kr. 

Logi 97 kr. 2.950 kr.  

 
 

Døgn – spiseforstyrrelse 

 Pr. dag Pr. måned 
Ved aftalt fravær 
over 2 døgn  
(pr. døgn) 

Kost 88 kr. 2.677 kr. 78 kr. 

Logi 97 kr. 2.950 kr.  

 


