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OPHOLDSSTEDER.DK

- Samlede stabsfunktioner for
specialiserede tilbud
Opholdssteder.dk er de samlede
stabsfunktioner for en række specialiserede
anbringelsessteder.
I Opholdssteder.dk gør vi det, vi er bedst til. Vi
er eksperter på anbringelsesområdet, når det
gælder vores målgruppers behov, udvikling,
læring og trivsel. Vi bistår de specialiserede
tilbud under Opholdssteder.dk med sparring,
vejledning og støtte fra vores dedikerede
fagteam:
Psykologer, der varetager kognitiv terapi og
misbrugsbehandling med de unge, og som
superviserer og underviser det pædagogiske
personale.
Kvalitetssikringsteam, der laver
kvalitetssikringsbesøg på alle afdelinger under
Opholdssteder.dk.
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Socialrådgiver og HR-konsulent, der som en
fast del af staben sikrer, at vi altid overholder
gældende regler, og at både unge og
personales rettigheder og muligheder realiseres
bedst muligt.

OPHOLDSSTEDER.DK’S
SPECIALISEREDE TILBUD:
Vores tilbud er højt specialiserede for at give de
unge de bedst mulige betingelser for at udvikle
sig i en positiv retning. Det er individuelt, hvad
barnet eller den unge har af behov, og derfor
tilbyder vores forskellige afdelinger alle en
individuel tilgang til de unge, men de har hver
sit speciale.

Du er altid velkommen til at kontakte den
enkelte afdeling for at høre mere om, hvilke
tilbud der er mulige for den pågældende unge.
Sammen kan vi finde ud af, om det enkelte
tilbud passer til den unge, henvendelsen drejer
sig om.

Ungdomssanktionskoordinator til
ungdomssanktioner ved domsanbragte unge.
Dokumentation i Opholdssteder.dk
I alle vores tilknyttede tilbud anvender vi
dokumentationssystemet YLS/CMI (Youth Level
of Service / Case Management Inventory) til
at følge vores unges udvikling, til brug ved
statusmøder, og til organisatorisk læring. YLS/
CMI måler ud fra otte hovedområder den
statistiske risiko for fremtidig kriminalitet for
hver enkelt ung på tværs af vores tilbud. Ved at
tegne en kurve over den unges udvikling i YLS/
CMI-score, kan vi holde os skarpe på centrale
udviklingsområder.

Opholdssteder Dalgasgade
og Stegsdalvej §66 til
adfærdsproblemer.

Hos Alpha får den unge
støtte til at blive klar til egen
bolig §66 + §107.

Bo Selv retter sig primært
mod unge, der har
været anbragt uden for
hjemmet §76.

Vi kan tilbyde unge et
sted, de kan være i en
årrække, hvis det behøves.
Opholdssted Viborg §66
til domsanbringelser og
misbrug.

Vi arbejder for at gøre
unge mere selvstændige
og ansvarsbevidste.
Opholdssted Fuglemosevej
§66 til selvskadende unge.

Godkendt som ekstern skole
og underviser både elever
fra de forskellige botilbud
her på siden og elever fra
nærområdet.

Vores vigtigste opgave er at
genskabe ro og stabilitet i
den unges liv.
Én til én §66 + §101.

Dagforanstaltning
Skolepraktik.

Feriekolonien
Weekend- og ferieophold
til udsatte børn og unge i
alderen 7-16 år på §66.
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›

TRYGGE RAMMER

– uden for hjemmet

Aktiv Weekend, Bo Selv, Alpha,
Dagforanstaltningen, Specialskolen, Fuglen,
Station Nord, Feriekolonien og Ørnereden er
specialiserede tilbud til anbragte unge, der af
den ene eller anden grund har brug for at bo
et andet sted end hjemme i en kortere eller
længere periode.

Vi har et skarpt fokus på kvaliteten
af tilbuddene, bl.a. ved at anvende
evidensbaserede metoder og redskaber i
det daglige arbejde med de unge og at måle
effekten af indsatsen.

Samarbejdet udgør et stærkt team og gør det
muligt at skabe en sammenhængende indsats,
der lever op til formålsparagraffens fem
kvalitetsmål.
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›

KOMPETENTE VOKSNE

– for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv

Medarbejderne i alle tilbuddene er højt
kvalificerede og arbejder mod at yde den
bedste støtte til de unge for at sikre, at de
unge har samme muligheder som deres
jævnaldrende for personlig udvikling, sundhed
og et selvstændigt voksenliv.
Størstedelen af vores pædagogiske
medarbejdere er som minimum
bacheloruddannede inden for
pædagogik, og alle er specialiserede i børnog ungeområdet enten uddannelsesmæssigt
eller erfaringsmæssigt. Vi afholder kurser
for alle medarbejdere i fagspecifikke emner
og har generelt fokus på efteruddannelse i
pædagogiske metoder og redskaber.
I det daglige arbejde med de unge får
boafdelingerne støtte og rådgivning fra centrale
stabsfunktioner.

›

INDIVIDUELLE PLANER

– fører mod nye mål

En målrettet anbringelse er kernen i
tilbuddenes arbejde med de unge, og arbejdet
med de unges udfordringer starter umiddelbart
efter indskrivningen. De første 14 dage af
opholdet bruges på at få den unge installeret,
og lave behandlingsaftaler med den unge.
Udvikling kan først starte, når den unge
har sagt ja til at arbejde sammen med sine
pædagoger - dette samarbejde fastholdes og
styres i UB-planen. Et af de første UB-punkter
er altid at få den unge indskrevet og opstartet i
en passende dagsbeskæftigelse.
Sammen med sin kontaktpædagog følger den
unge op på planen hver 14. dag, hvor de taler
om, Hvordan det går med at nå målene. Senest
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hver 8. uge vurderes, om de valgte metoder har
den ønskede effekt, eller om der er behov for
at justere på de anvendte metoder. Desuden
vurderes det, om de opstillede mål stadig er
relevante, eller om der eventuelt er sket så stor
en udvikling med den unge, at der skal sættes
nye mål.
Det er således muligt løbende at følge med
i den unges udvikling og i, hvor godt det går
med at opnå de overordnede handleplansmål.
UB-planerne suppleres af to statusrapporter
om året.
Vores statusrapporter skrives i ICS-format
(Integrated Child Systems).
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›

AKTIVE UNGE

– får flere succeser

Ungdomsliv og netværksdannelse vægtes højt
under opholdet på vores tilbud. De unge støttes
i opbygning af såvel personlige som faglige
sunde netværk gennem deltagelse i skolegang,
praktikophold, fritidsarbejde og aktiviteter.
Målsætningen for hver eneste ung er, at han/
hun bliver i stand til at klare sig socialt i det
omkringliggende samfund.
I starten af den unges ophold vil
fritidstilbuddene minimum være vores egne
egne. Pædagogerne i husene arrangerer
tilbyder mange forskellige aktiviteter – fra
sportsaktiviteter med et højt aktivitetsniveau til
aktiviteter, derhjemme i huset.

›

Generelt sigtes på at give den unge succesoplevelser og at skabe situationer, hvor den
unge trænes i at begå sig socialt. Desuden
søger pædagogerne gennem aktiviteterne at
ændre en impulsstyret, spændingsskabende
kriminel adfærd.
Sideløbende med vores egne aktiviteter
opfordres, guides og hjælpes den unge til
at indgå i sociale sammenhænge uden for
opholdsstedet i det omfang, den unge magter.

FOKUS

– på de gode relationer

Relationsarbejdet med pårørende har høj
prioritet på alle vores tilbud. At være anbragt
uden for hjemmet eller at have sit barn
anbragt kan resultere i mange følelsesmæssige
konflikter og dilemmaer, både hos den
anbragte og hos de pårørende.
De voksne anerkender og respekterer
betydningsfulde personer i den unges liv –
specielt forældrene – gennem dialog, gensidig
forståelse, besøg og terapeutisk arbejde.
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›

FERIEKOLONIEN STENBJERG

- et unikt ferie- og weekendtilbud i fantastiske rammer

Stenbjerg Feriekoloni er vores nyåbnede
§66 aflastningstilbud målrettet børn og
unge fra 7-16 år, som bor på opholdssted,
er i plejefamilie, eller som pga. familiære
omstændigheder vurderes at kunne have gavn
af et weekendophold i trygge rammer.

På feriekolonien.dk findes vores
aktivitetskalender, der fortæller, hvad der er
planlagt af særlige aktiviteter i den nærmeste
fremtid. Hjemmesiden omtaler også vores
metoder og rammer i større detaljer.
Der er plads til 14 unge på Stenbjerg Feriekoloni.

Vi bestræber os på at give hver enkelt
ung en unik oplevelse af sjov, nærhed og
fællesskab. Vi har store arealer til alle slags
aktiviteter, omkringliggende skov, og gode
enkeltmandsværelser, hvor de unge og
personalet overnatter.

›

Besøg hjemmesiden feriekolonien.dk,
skriv til kontakt@feriekolonien.dk eller
ring på 8681 7376 for nærmere information.

ØRNEREDEN

- unikke rammer for relationelt arbejde

Et stenkast fra Stenbjerg Feriekoloni findes
vores nye 1-1 anbringelsessted Ørnereden, der
ligeledes er placeret midt i skov og natur, og
som tilbyder helt unikke rammer for intensivt
relationelt arbejde. Målgruppen er børn og
unge mellem 13 og 18 år, som i en kortere eller
længere periode har brug for 1-1 støtte.
Metodisk arbejder Ørneredens specialiserede
personale ud fra:
• - Jeg-støttende samtale
• - Motiverende samtale (MI)
• - KAT-kassen
Vi har en anerkendende og miljøterapeutisk
tilgang, som tilrettelægges efter den enkelte
unges behov. Der er plads til både high og low
arousal aktiviteter, som ligeledes tilrettelægges
efter den unges ønsker, forudsætninger og
motivation.
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Ørnereden har plads til to unge.
Besøg vores hjemmeside som findes
under feriekolonien.dk, skriv til Ørnereden
på oernereden@feriekolonien.dk eller ring
på 8681 7376 for nærmere info.
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›

DEN UNGE I CENTRUM

– specialiserede tilbud

Aktiv Weekend består i dag af to specialiserede tilbud beliggende i Silkeborg. Begge
tilbud fungerer som små socialpædagogiske
opholdssteder for 5-7 unge i hvert hus med
6 faste medarbejdere. Der lægges vægt på
hygge og hjemlig atmosfære, da husene er
de unges hjem. Ligesom i en familie tager
pædagogerne på opholdsstederne på ferie
med de unge én til to gange om året.

Aktiv Weekend Stegsdalvej:
- Sammen er vi bedre
På Stegsdalvej tilbyder vi §66-anbringelser og
101 misbrugsbehandling for aldersgruppen 1318 år med rammer og mulighed for efterværn
til det 23. år. Stegsdalvej ligger i landlige
omgivelser og er specielt velegnet til unge med
behov for stressreduktion som udgangspunkt
for arbejde med nærmeste udviklingszone

Metoder i
Aktiv Weekend
- KAT-kassen

›

- Social Færdighedstræning
- Kognitiv terapi

Aktiv Weekend Dalgasgade:
- Sikker base, tryg havn.
Dalgasgade tilbyder ligeledes 66-anbringelser
og §101 misbrugsbehandling for aldersgruppen
13-18 år med mulighed for efterværn.
Beliggenheden er et hyggeligt byhus i
Silkeborg, der udgør trygge rammer for
opholdsstedets kernemålgruppe. Aktiv
Weekend Dalgasgade er specialiseret inden for
arbejdet med unge med sociale vanskeligheder
og psykisk sårbarhed og med behov for
forudsigelighed i et mindre fællesskab.

AKTIV WEEKEND
Evidensbaserede metoder og resultatdokumentation indgår som en naturlig del af det daglige
arbejde med de unge.
14
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›

DOKUMENTERET INDSATS

– og anerkendte metoder

Hos Aktiv Weekend anvender vi bl.a. følgende
metoder og redskaber i arbejdet med
de unge:
PAV (Projekt Andre Valg): Forbehandlende
misbrugssamtaler målrettet til unge
SFT (Social færdighedstræning): Træning i
sociale færdigheder som fx øjenkontakt og
kropsholdning, at lytte aktivt og gå på kompromis,
at sætte grænser og at tage kontakt til andre.
Før og efter alle aktiviteter tales om situationens
krav til den unges adfærd, det kan fx være før
et møde, i forbindelse med en hjemrejse, eller i
svømmehallen.
KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning):
KAT kan bruges til alle strukturerede og
semistrukturerede samtaler mellem pædagog
og ung med henblik på at forbedre den unges
selvobservation og selvrefleksion.
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YLS-CMI (Youth Level of Service Case
Management Index): System til at måle risikoen
for, at den unge udvikler/udviser kriminel
adfærd. Systemet giver mulighed for at sætte
ind med hjælp på de særlig problematiske
områder. Boafdelingerne bruger YLSscoringerne til at lave en kvantitativ måling af
effekten af anbringelsen ift. kriminalitetsrisiko.
HAP (Et specialiseret behandlingsprogram udviklet
til cannabisafvænning): Behandlingsprogrammet
er udviklet på baggrund af viden om den
kognitive dysfunktion, som et længerevarende
forbrug af cannabis medfører. Målet med
behandlingen er, at den unge genvinder kontrol
og indre styring og kan håndtere sit ungdomsliv
uden at ryge hash.
Vi har interne psykologer, der alle er
certificerede HAP-behandlere.
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›

STÆRKT FÆLLESSKAB

– sammen på rette spor

Station Nord ligger uforstyrret i udkanten
af Viborg, hvor personalet er specialiserede
i at modtage unge, der har brug for at lave
grundlæggende ændringer i deres livsstil
for at komme tilbage til det gode liv. Det
kan ofte være unge med udadreagerende
adfærd, kriminalitet, stofmisbrug,
adfærdsvanskeligheder eller lignende.
Station Nord er bygget på ideen om, at stærkt
fællesskab og positive nærværende relationer
er antitesen til den glidebane, der fører til et liv
i kriminalitet og stofmisbrug.

Metoder
- KAT-kassen

›

- Social Færdighedstræning
- Kognitiv terapi
- Motiverende samtale

- Hash Afvænnings Programmet

Station Nord tager imod §66 anbringelser og
§101 misbrugsbehandling med mulighed for
efterværn.

STATION NORD
Vi er et åbent opholdssted for unge mennesker,
der har brug for at lave en grundlæggende ændring af deres livsstil for at komme tilbage til det
gode liv.
18

❞

De små skridt er vores succes
At komme rettidigt op til skolestart
At få afklaret en konflikt på en god måde
At få en god hjemmeweekend
Det er det, vi bygger på.

❝
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›

NÆRVÆR I TRYGGE RAMMER

– vi behandler vores unge ens ved at behandle dem forskelligt

På Fuglemosevej i Kjellerup ligger opholdsstedet Fuglen, som især er specialiseret i unge
med selvskadende adfærd, indadvendt vrede
og sociale udfordringer. Fuglen tager imod
§66-anbringelser og §101 misbrugsbehandling
med mulighed for efterværn.
Fuglen er et åbent opholdssted for unge
mennesker, der har brug for en grundlæggende ændring af deres livsstil for at
komme tilbage til det gode liv. Vi tror på, at
alle unge menneskers liv kan vendes til at være
baseret på deres ressourcer i steder for på
deres udfordringer.

Metoder
- KAT-kassen

›

- Social Færdighedstræning
- Kognitiv terapi
- Motiverende samtale

- Hash Afvænnings Programmet

FUGLEN
 uglen er opbygget omkring en struktureret og
F
let genkendelig hverdag, hvor forudsigelighed,
nærvær og hjertevarme er i højsædet.
20

❞
Vi
Vi
Vi
Vi

har en anerkendende tilgang
vægter aktiviteter højt
er en hjerteafdeling i folkemunde
sætter trygge rammer

❝
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›

FØRSTE SKRIDT

– mod voksenlivet

Kerneindholdet i Bo Selv er at støtte den unges
overgang til en selvstændig voksentilværelse.
Den unge tilknyttes en primær kontaktperson
fra Bo Selv, og støtten tilpasses den enkelte
unge og udformes ud fra den unges egne
ønsker, behov, ressourcer og udfordringer.
Bo Selv er backup for den unge døgnet rundt,
da den unge altid kan få kontakt med Bo Selv
pr. telefon. Personlig kontakt mellem Bo Selv og
den unge kan enten foregå ved besøg hos den
unge i dennes hjem eller ved møde andet sted (fx
i Bo Selvs lokaler, ved banken, på jobcenter).
Derudover vil der typisk forekomme en stor del
kontakt med den unge pr. telefon/SMS. Bo Selv
kan etableres i hele landet.

›

GRADVIS TILPASNING

– på den unges præmisser

Hos Bo Selv er der mulighed for at differentiere
støtten til den unge efter behov (tre
støtteniveauer). Den unge indskrives altid
på niveau A, og der arbejdes løbende mod
nedsættelse af støtteniveau.

BO SELV
Bo Selv tilbyder støtte til unge i egen bolig.
Bo Selv retter sig primært mod unge, der har
været anbragt uden for hjemmet, men kan
også tilbydes andre unge.
22

Den unge har mulighed for morgenopkald
på hverdage, hjælp til at udarbejde budget,
administrere økonomi, betale skat, søge
relevante offentlige ydelser, finde fritidsjob,
hjælp til uddannelse, kontakt til studievejleder,
kontakt til arbejdsgiver og evt. deltagelse i
samtaler ved psykiatri/øvrige sundhedsvæsen.
Med udgangspunkt i handleplanen udarbejder
den unge og den primære kontaktperson fra
Bo Selv en udviklings- og behandlingsplan,
som evalueres og revideres af den unge
og kontaktpersonen jf. kontrakten mellem
handlekommunen og Bo Selv.

Bo Selv tilbyder fællesspisning i Bo Selvs
lokaler hver 14. dag, hvor de unge er med til
at bestemme menuen og guides i indkøb og
madlavning. Derudover inviterer Bo Selv til
udflugter/aktiviteter ca. en gang i kvartalet.
Formålet med fællesarrangementerne er at
skabe gode oplevelser for de unge og at styrke
fællesskabet mellem de unge, der er indskrevet
i Bo Selv. De unge i Bo Selv får mulighed for at
lære hinanden at kende, udveksle erfaringer og
give hinanden råd og vejledning.
Hvis den unge overgår til Bo Selv fra en
boafdeling ved Aktiv Weekend, kan den unge
bevare tilknytningen til den afdeling, der flyttes
fra.
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›

SKOLE FOR LIVET

– og ikke mindst eleverne

Skolen har gode undervisningsressourcer og
en høj grad af handlefrihed og metodefrihed i
sammenligning med almindelige folkeskoler.
Alle elever har på skolen adgang til en pc,
som ofte benyttes i undervisningen. Skolen
har interaktive tavler, eget værksted, egen
idrætshal og et stort udvalg af aktivitetsudstyr
fra lageret at trække på til udendørs aktiviteter.
Tilsammen giver dette optimale muligheder for
at skabe en indholdsrig skoledag for de unge.

Lærerne udviser altid stor forståelse, empati
og tolerance og er samtidig i stand til at holde
det professionelle overblik i samværet med
eleverne.
Alle elever på Specialskolen tilbydes to
studieture om året. Den ene af turene er typisk
en skitur, mens destinationen på den anden
bestemmes af turens tema.

Specialskolen er en heldagsskole, og skolens
lærergruppe er et dynamisk team, der dækker
en bred vifte af kompetencer, som sikrer
elevernes personlige og alsidige udvikling

›

ØGET FOKUS

– sikrer markant udvikling

Specialskolen er i stand til at rumme de
unge, som det almindelige skolesystem har
vanskeligheder med at fastholde eller helt
har opgivet at undervise. For mange unge er
Specialskolen den sidste chance for at opnå
Folkeskolens afgangsprøve.

SPECIALSKOLEN
Specialskolen, der er godkendt som ekstern skole,
modtager de fleste af sine elever fra opholdsstederne, der er beskrevet her i folderen, men har
også elever fra nærområdet.
24

Specialskolen har flere gange opnået at rykke
elever 3-4 klassetrin i løbet af et år. Årsagen
til dette kan findes i skolens ekspertise med
målgruppen samt det faktum, at normeringen
sikrer øget fokus på den enkeltes nærmeste
zone for udvikling.
Værd er det også at bemærke, at alle unge,
der går på Specialskolen, bliver tilmeldt
Folkeskolens afgangsprøve.

I forbindelse med skolestart på Specialskolen
arbejdes der målrettet med elevens fremtidige
undervisning, evt. med udgangspunkt i en
fagdiagnostisk udredning, som foretages af
skolens lærere. Denne udredning hviler blandt
andet på en række test, udført i en-til-en regi,
og omfatter både dansk, matematik og almen
viden.
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›

ELEVERNE L ÆRER AT L ÆRE

– og elevplan udarbejdes

Undervisningsformen på Specialskolen er en
godkendt folkeskole, og vores elever kan tage
9. klasses og 10.klasses afgangseksamen.
Undervisningen foregår i små grupper i de
obligatoriske fag: Dansk, matematik, engelsk
samt orientering, som er et samlet fag for
samfundsfag, geografi, natur/teknik, biologi,
historie, religion.
Ud fra udredningen, elevens egne
ønsker, ambitioner og faglige niveau,
samt skolens muligheder, udarbejdes en
elevplan, der indeholder en mål-sætning,
undervisningsformer og daglig struktur.

›

Formålet er at inddrage eleven i sin egen
skolegang og læring samt at klargøre
samarbejdet mellem elev og lærere om det
læringsprojekt, der er sat i gang. Målet er
elevens eget.
Kost og ernæring spiller en vigtig rolle i forhold
til elevernes indlæringsevner, og især i forhold
til børn med adfærds- og andre forstyrrelser.
Der serveres både morgenmad og frokost
på skolen, og det er højt prioriteret, at disse
måltider har en høj næringsværdi, og at
sukkerindtaget holdes på
et minimum.

IKKE TO ELEVER ER ENS

– det er dagene heller ikke

Et positivt samarbejde mellem Specialskolen
og boafdelingerne i opholdsstedet betyder, at
indsatsen bliver helhedsorienteret, fleksibel,
individuel, målrettet og anerkendende. Eleverne
bliver hentet og afleveret på deres opholdssted,
hvor der samtidig foregår en overlevering i
forhold til elevens faglige udbytte af dagens
undervisning, humør og generelle trivsel.
Det giver Specialskolen mulighed for at tilpasse
undervisningen og indsatsen til den enkelte
elev fra dag til dag.
Specialskolen udsender 5-6 gange /semester
et nyhedsbrev. Brevet indeholder informationer
om, hvad skolen rent fagligt beskæftiger sig
med, hvordan det går med elevernes generelle
arbejdsindsats og trivsel, samt orientering om
kommende begivenheder, som i visse tilfælde
kalder på samarbejde mellem skolen og
”hjemmet”.
Specialskolen kan være omdrejningspunkt for
en STU og/eller praktikophold.
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›

ÉN TIL ÉN

– korte, intensive behandlingsforløb

Soloprojekt er specielt designet til akutopgaver
af kortere eller længere varighed og fungerer
som en ambulancetjeneste, der kan rykke
ud døgnet rundt. Soloprojekt har base i et
selvstændigt enfamilieshus i Borum ved Århus,
og i tre ferielejligheder i Thyholm, hvor den
unge kan bo for sig selv, med eget bad, og
alligevel har en voksen tilgængelig altid.
Målgruppen for Soloprojekt er 13-18 årige, og
i særlige tilfælde op til 23 år, som har behov
for særlig hjælp og støtte på grund af svære
psykosociale vanskeligheder, der gør, at de har
svært ved samvær med andre unge.

›
SOLOPROJEKT
Soloprojekt er et opholdssted for børn og unge,
der har brug for at være Soloprojekt i et pædagogisk projekt med en-til-en relationer.
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Soloprojekts rammer og pædagogik er
særdeles velegnet til misbrugsproblematikker
og stabilisering af unge, der har brug for at
komme væk fra en skadelig eller utryg hverdag.
Soloprojekt modtager også unge, der har
behov for at være beskyttet i en periode, hvis
deres personlige sikkerhed er i fare.
Medarbejderstaben er professionel og har stor
erfaring i at løse opgaverne. Den første opgave
for medarbejderen vil ofte være at skabe en
positiv kontakt til den unge, så den unge får
opbygget en tro på, at det kan lade sig gøre
at få hjælp. Omsorg er et nøglebegreb i denne
proces.

INDIVIDUELLE MÅLSÆTNINGER

– giver den unge mulighed for at agere

Målsætningen for arbejdet med den unge i
Soloprojekt er individuel og afhænger af den
enkelte unges udfordringer. Soloprojekt er
et §66 og §101-tilbud, der er specialdesignet
til den enkelte unge. Soloprojekt har tre
moduler at vælge imellem. Hvert modul er et
selvstændigt projekt og kan bruges uafhængigt
af de andre moduler. For alle tre moduler
gælder det, at der er en struktureret hverdag
individuelt tilrettelagt efter den u
 nges behov.
Vildmarksturen (modul A) er ideel til misbrugsforbehandling, og vores medarbejdere er med
deres forståelse og accept af processen en
konstant støtte og opbakning.
Turen kan foregå som en vandretur enten i den
svenske vildmark, eller i Thyholm nationalpark.

Stilheden og roen i naturen giver den unge
mulighed for at agere i stedet for at reagere,
samt at have fuld opmærksomhed på nuet.
Turen varer op til 21 dage, går altid ud fra en
fast base, med muligheder for fritidsaktiviteter.
Turen afsluttes med en statusrapport.
Modul B og C er kortere eller længerevarende
anbringelser med med faste medarbejdere
i døgnvagt. På baggrund af den unges
handleplan udarbejder vi en UB-plan, hvoraf
det fremgår, hvor der skal lægges særlig fokus i
forhold til støtte, og hvordan der skal støttes.
Opholdet afsluttes med udarbejdelse af en
statusrapport og et afsluttende statusmøde.
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›

PÆDAGOGISKE METODER

– der passer til den konkrete situation

Soloprojekts pædagogiske metoder er nøje
udvalgt efter målgruppen. De metoder, der
anvendes i et bestemt projekt, afhænger af
den unges situation og problemstillinger og
opgavens varighed og rammer.
KRAP: Er en grundlæggende metode, der
bruges i alle Soloprojekts projekter. KRAP
tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang
og har overvejende fokus på det, der virker.
Der arbejdes med skemaer og reflekterende
samtaler.
KAT-kit (Kognitiv Affektiv Træning): Ligesom
KRAP arbejdes der med visualisering, men
metoden er tilpasset en yngre målgruppe med
mere fokus på emotionsregulering.
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Jeg-støttende tilgang: Er en metode til
adfærdsregulering ved at guide barnet/den
unge til større følelsesmæssig modenhed. Jegstøtte er udviklet til omsorgssvigtede børn og
anvendes særligt til lidt yngre unge og/eller til
unge med nedsatte kognitive evner.
PAV (Projekt Andre Valg): Misbrugsbehandling
målrettet unge. Metoden baseres på systemisk
tænkning og neurovidenskab.
SFT (Social færdighedstræning): Træning
i sociale færdigheder som fx øjenkontakt
og kropsholdning, at lytte aktivt og gå på
kompromis, at sætte grænser og at tage kontakt
til andre. Før og efter alle aktiviteter tales om
situationens krav til den unges adfærd, det kan fx
være før et møde, i forbindelse med en hjemrejse,
eller i svømmehallen.

31

›

STØTTET SELVSTÆNDIGHED

– når du næsten kan bo helt selv!

Alphas målgruppe: Vi er særligt erfarne i
arbejdet med borgere der har et stofmisbrug
som nedsætter deres funktionsniveau. Dette
i en sådan grad, at de ikke kan modtage
efterværn/mindre støtteforanstaltninger,
eller hvor stofmisbruget er kombineret med
en psykisk lidelse og/eller nedsatte sociale
færdigheder.
Lokalitet: Vi råder over to byhuse beliggende
i et villakvarter i centrum af Silkeborg: Én
selvstændig lejlighed med mulighed for et 1-1
anbringelsesmiljø, og et større hus som er
indrettet med tre boliger med fælles køkken
og stue. Hver borger har to egne værelser.
Desuden er der fælles gårdhave.

Fra husene er der fem minutters gang til
gågade med indkøbsmuligheder, bibliotek,
biograf, togstation mm. Husene ligger ligeledes
tæt på både skov, sø og Gudenåen, som kan
nås inden for ti minutters gang.
Metoder: Alpha er godkendt til
socialpædagogisk behandling med
evidensbaserede pædagogiske metoder,
herunder ADL og KAT-kassen.

ALPHA
Alpha er en §66 og §107-institution, der henvender
sig til voksne og unge mennesker, der har brug for
støtte i en længerevarende eller intensiv støtteperiode og brobygning til en selvstændig voksentilværelse.
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STYRKET
EFTERVÆRN

- Vores nye 3-årige puljeprojekt
Styrket Efterværn er vores nye, 3-årige puljeprojekt målrettet nuværende og tidligere
anbragte ved alle opholdsstederne i Opholdssteder.dk. Vi øger støtten til de unge,
der fraflytter Opholdssteder.dk’s afdelinger, og vi tager kontakt til vores tidligere
unge for at blive klogere på tiden efter anbringelse.
Styrket Efterværn øger støtten til vores unge i tre pakker:
• - Forebyggelsespakken, hvor vi øger støtten til fraflyttende unge i de sidste tre
måneder inden de skal videre.
• - Overgangspakken, hvor vi følger de unge i tre måneder efter fraflytning for at
sikre, at de kommer godt videre og godt i gang med tilværelsens næste trin.
• - Fastholdelsespakken, hvor vi tilbyder alle tidligere anbragte (inklusive fraflyttende
unge) et sted at henvende sig, hvis livet ”slår en kolbøtte”, hvis de trænger til
hjælp, som de ikke ved, hvor de kan få, eller hvis de gerne vil dele deres erfaring
med at være anbragt hos os. Fastholdelsespakken består af Livline B, som er
vores dedikerede outreach og community program til tidligere anbragte unge.
Styrket Efterværn er finansieret af Socialstyrelsen via en pulje til forebyggelse af
hjemløshed blandt tidligere anbragte unge i Danmark. Uden deres hjælp kunne
dette projekt ikke realiseres, hvorfor vi skylder dem stor tak.
Kontakt projektleder Jonas Vennike Ditlevsen på jonas@livlineb.dk
eller på 2498 6038 for nærmere info.
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BESØG OS PÅ LIVLINEB.DK
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›

Brochuren præsenterer 9 specialiserede behandlingstilbud til
unge og voksne, der snublede i starten, og illustrerer, hvordan en
helhedsorienteret indsats mellem specialtilbud skaber trygge og
udfordrende rammer.
”Specialtilbud - en helhedsindsats” fortæller om vigtigheden af at
have et vedvarende fokus på at skabe en høj kvalitet i indsatsen, der
sikrer en optimal opfyldelse af formålsparagraffen.

Opholdssteder.dk
Funder Bygade 20,
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7376
kontakt@opholdssteder.dk
www.opholdssteder.dk

Aktiv Weekend Stegsdalvej
Tlf. 2922 1537
stegsdalvej@aktivweekend.dk
www.aktivweekend.dk

Aktiv Weekend Dalgasgade
Tlf. 2922 1542
dalgasgade@aktivweekend.dk
www.soloprojekt.dk

Specialskolen
Tlf. 8681 7376
mail@special-skolen.dk
www.special-skolen.dk

Soloprojekt
Tlf. 2215 2972
mail@soloprojekt.dk
www.soloprojekt.dk

Alpha
Tlf. 8681 7376
administration@alpha-dk.dk

Dagforanstaltning
Tlf. 2215 2972
jesperd@aktivweekend.dk

Station Nord
Tlf. 2922 6967
mail@stationnord.dk
www.stationnord.dk

Fuglen
Tlf. 2227 6967
mail@fuglemosevej.dk
www.fuglen.dk

