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KOmpeTeNceceNTreNes 
fOrmål

Kompetencecentrenes væsentligste 
opgave er at opkvalificere de 
instanser, der møder børn og 
unge med kriminel adfærd og  
komplicerede problemstillinger samt 
at opnå en helhedsorienteret 
og sammenhængende indsats, 
der tilgodeser målgruppens behov 
og komplekse sociale og personlige 
udfordringer.



I forbindelse med satspuljeaftalen på 
det sociale område er der afsat midler 
til en styrket indsats over for unge 
med ophold på sikrede institutioner. 
Dette udmøntes blandt andet i 
fire kompetencecentre med fælles 
organisering via hjemmesiden  
www.kompetencecentre.info.

Kompetencecentrene har en 
forpligtelse til at holde sig ajour med 
den nyeste viden på området og til at 
formidle denne viden. 

Kerneydelserne består i et tilbud om 
almen, faglig rådgivning og sparring:

•	 Indbyrdes mellem de 
sikrede institutioner med 
henblik på at sikre en optimal 
anbringelse og kvalificering af 
overlevering af viden til andre 
instanser. 
  

•	 Til andre institutioner 
med unge der opfylder, 
eller har opfyldt, kriterierne 
for anbringelse på en sikret 
institution. 

•	 Til sagsbehandlere/
socialrådgivere/PPR 
Rådgivning ydes af de 
individuelle kompetencecentre 
inden for deres specifikke 
område med udgangspunkt i 
de enkelte kompetencecentres 
praksiserfaring og teoretiske 
viden om de specifikke 
målgrupper. 

Ved behov for rådgivning og/eller 
faglig sparring vedrørende en 
eller flere af kompetencecentrenes 
målgrupper  tages direkte kontakt til 
det relevante kompetencecenter.



Kompetencecentret for børn og unge 
med psykiatrinære problemstillinger 
deles af den sikrede institution Egely 
og den sikrede institution Grenen. På 
Grenen findes landets eneste særligt 
sikrede institution for børn og unge 
med psykisk afvigende adfærd. 

Målgruppen er børn og unge med 
psykiatrinære problemstillinger og 
der ses meget ofte ret komplekse 
problemstillinger oven i det 
psykiatriske perspektiv.

Målgruppens problemstillinger 
kan hænge sammen med flere 
faktorer: Omsorgssvigt, intellektuelle 
handicap, personlighedsforstyrrelser, 
psykiatriske lidelser og misbrug.

Vanskelighederne vil ofte skyldes en 
kombination af flere af de nævnte 
faktorer.

Vi står som kompetencecenter til 
rådighed for henvendelser fra diverse 
samarbejdspartnere. Derudover vil 
vi som kompetencecenter tilbyde 
undervisning og foredrag både 
internt i organisationen med henblik 
på medarbejderopkvalificering, samt 
til relevante deltagere med henblik 
på at skabe større viden om de ofte 
meget komplekse problemstillinger, 
der kobler sig til målgruppen. 

BørN Og uNge med psyKiATriNære prOBlemsTilliNger



Målgruppen for kompetencecentret 
er unge mentalt retarderede under 18 
år med en kriminel adfærd eller unge 
mentalt retarderede, der udviser en 
adfærd, der kan føre til en kriminel 
adfærd, samt unge, som ikke er 
udredt, men hvor der er symptomer 
på svag begavelse eller mental 
retardering.

Kompetencecentret læner sig op 
af Socialministeriets definition på 
mental retardering: 

Mental retardering  er en tilstand af 
forsinket eller mangelfuld udvikling 
af evner og funktionsniveau, der 
viser sig i løbet af barndommen 
og som bidrager til det samlede 
intelligensniveau, dvs. de kognitive, 
sproglige, motoriske og sociale evner 
og færdigheder.

Kompetencecentret tilbyder sparring, 
rådgivning og vejledning omkring:

• Vejledning omkring sagsgange 
i forbindelse med dom til tilsyn 
eller anbringelse p.g.a mental 
retardering

• De særlige retslige 
problemstillinger, der er 
i forbindelse med dom og 
foranstaltninger efter dom, for 
mentalt retarderede 

• Afdækning af målgruppens 
særlige behov

• Udredning, vurdering 
af individuelle behov og 
indsatstiltag 

• Pædagogiske metoder og 
indsatser

• Mulige anbringelser både 
frivillige, tvang og som retskrav

Kompetencecentret tilbyder 
herudover undervisning og foredrag 
i relevante fora med henblik på 
at belyse de særlige udfordringer, 
metoder og muligheder, der er for 
den socialfaglige indsats overfor 
målgruppen.

meNTAlT reTArderede BørN Og uNge



Når unge i alderen 12-14 år anbringes 
i sikret regi skyldes det oftest 
tilstedeværelsen af graverende 
vanskeligheder hos den unge; 
Ofte er der tale om komplekse og 
komplicerede forhold, som fører til, 
at en pædagogisk og psykologisk 
undersøgelse af den unge bedst 
foretages i sikret regi. 

Kompetencecenterets målgruppe 
præges således ofte af en række 
miljømæssige, sociale, psykiske 
og psykiatriske faktorer, som er 
anderledes – voldsommere, farligere 
og mere bekymrende - end hvad der 
almindeligvis forventes af børn og 
unge på dette tidspunkt i livet.

Kompetencecentret tilbyder således 
pædagogisk og psykologfaglig 
sparring i forhold til at vurdere 
hvornår og hvorfor det kan være 
relevant at anbefale, at man 
anbringer unge i alderen 12-14 år 
til observation i sikret regi, såvel 
som generel rådgivning i forhold til 

planlægning af observationsforløbets 
faglige indhold.

I den forbindelse kan viden om, 
hvad der kendetegner unge på netop 
dette alderstrin versus tidligere og 
senere alderstrin, såvel som hjælp 
til vurdering af, hvorledes man 
forholder sig den unges adfærd, 
personlighedstræk og emotionelle 
responser når disse netop er 
anderledes end andre 12-14åriges, 
være en kærkommen hjælp.

Kompetencecentret tilbyder 
herudover undervisning og foredrag 
i relevante fora med henblik på at 
belyse de særlige vanskeligheder, 
der knytter sig lige netop til denne 
målgruppe.

de 12 - 14 årige BørN Og uNge



• En dansk undersøgelse (rapport 
2010) viser, at 82 % uden 
skelen til etnisk baggrund, begik 
kriminalitet igen efter et ophold 
på en sikret afdeling. Hvad kan 
man som professionel gøre, for at 
forhindre etniske unges recidiv til 
kriminalitet? 

• Unge med anden etnisk 
baggrund end dansk er stærkt 
overrepræsenteret på de sikrede 
afdelinger i forhold til de etnisk 
danske. Hvordan kan det være?  

• Hvilke særlige risikofaktorer 
er der for unge med anden 
etnisk baggrund end dansk – og 
hvordan forholder man sig til 
disse i mødet med den unge som 
professionel? 

Kompetencecenteret for unge med 
anden etnisk baggrund end dansk 
vil forsøge at holde sig opdateret 
med den seneste teoretiske viden 
om målgruppen med fokus på det 

evidensbaserede og empiri. Men også 
den praktiske viden – hvad gør vi 
nu, hvordan kan vi gøre det bedre i 
praksis?

Udover muligheden for rådgivning og 
vejledning, vil kompetencecenteret 
derfor afholde temadage for 
professionelle, hvor der vil være 
mulighed for diskussion og refleksion 
om praksis, ligesom du er velkommen 
til at forhøre dig om muligheden for 
undervisning, foredrag eller faglig 
sparring/supervision.

Det anbefales at holde øje med 
kompetencencenterets hjemmeside 
for aktiviteter, ligesom det er muligt 
at tilmelde sig hjemmesidens 
nyhedsbrev.

BørN Og uNge, der hAr ANdeN eTNisK BAggruNd eNd dANsK



kompetencecentre.info

KONTAKT

Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende 
en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte 

kontakt til det relevante kompetencecenter.

Kompetencecenter 
børn og unge med 
psykiatrinære 
problemstillinger 

Den sikrede institution Egely
Søndergaardsvej 9
5580 Nr. Åby
Tlf: 99 44 21 00

Den sikrede institution Grenen
Dalstrupvej 30
8500 Grenaa
Tlf: 78 47 91 00

Kompetencecenter for 
mentalt retarderede børn 
og unge

Den sikrede institution 
Bakkegården
Annebergparken 45
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf: 59 96 59 13

Kompetencecenter for 
de 12-14 årige børn og 
unge

Den Socialpædagogiske 
Døgninstitution Sønderbro
Sundholmsvej 42
2300 København S 
Tlf: 33 17 66 50

Kompetencecenter for 
børn og unge, der har 
anden etnisk baggrund 
end dansk

Den sikrede institution Sølager
Sølagervejen 40
3390 Hundested
Tlf: 40 90 73 08


