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1. Lovgrundlag Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6 

2. Mål- og aldersgruppe Målgruppen er unge mellem 12 og 18 år. Målgruppen omfatter 

specifikt: 

• Unge der er kriminalitetstruede eller har begået 

kriminalitet. 

• Unge der på anden måde har udvist en farlig adfærd 

eller har behov for pædagogisk-psykologisk udredning, 

hvor det ikke er muligt i åbent regi. 

3. Antal pladser 5 døgnpladser 

4. Ydelser som er 

indeholdt i taksten 

Behandling/pædagogisk tilgang: 

Den socialpædagogiske behandling på Grenen er baseret på en 

kognitiv og adfærdsterapeutisk tilgang kombineret med intensiv 

skole- og værkstedsundervisning. 

 

Vedr. den unge: 

 Individuel tilrettelagt pædagogisk tilgang, som løbende 

tilpasses på baggrund af observationer, samtaler og 

aftaler med hjemkommunen. 

 meget struktureret, forudsigelig og aktivitetsorienteret 

dagsrytme 

 voksenstyret pædagogik præget af kontakt, omsorg, 

grænsefasthed og tydelighed 

 Uanset adfærd kan de unge rummes og udvikle sig i 

tilbuddet og vil aldrig blive bortvist. 

 Fokus på forebyggelse af misbrug. Der tilbydes 

forbehandling af misbrug (PAV) 

 Der tilbydes kognitivt adfærdsprogram til mestring af 

svære følelser (ART). 

 Psykiatrisk screening. 

 Sammenhængende forløb mellem sikrede og åbne 

afdelinger 

 

Formålet med opholdet er, at den unge: 

 Udvikler sociale færdigheder og forøger deres 

livskvalitet. 
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 Sikres kriminalitetsfrihed. 

 Sikres målrettet, eksamensorienteret undervisning og 

anden relevant beskæftigelse med uddannelsessigte. 

 Sikres omsorg, opdragelse og udvikling, så de senere 

kan fungere i samfundet. 

 Afskæres fra at præge deres tidligere nærmiljø på en 

negativ måde. 

 Oplever sammenhæng og mening i deres 

behandlingsforløb. 

 

Vedr. samarbejde med myndigheder: 

 Samarbejde med kommuner, politi, forsvarsadvokater, 

kriminalforsorgen og andre anbringelsessteder. 

 Under anbringelsen udarbejdes jævnlige 

statusrapporter. 

 Løbende orientering ud fra en individuel pædagogisk 

plan. 

 

Vedr. samarbejde og kontakt til familie og netværk: 

Grenen har udarbejdet en forældre-/pårørende politik, der 

blandt andet beskriver at: 

 Grenen kontakter familien minimum hver 14. dag med 

en status på, hvordan det går med den unge. Derudover 

kontaktes familien ved behov. 

 Familien har mulighed for at besøge den unge på 

institutionen og institutionen bistår ved besøg i 

hjemmet. 

 Familien har mulighed for at deltage i statusmøder og 

arrangementer på institutionen, herunder julehygge. 

 

Vedr. samarbejde med eksterne konsulenter 

 Psykiatere. 

 Psykologer. 

 misbrugscentre. 

 

Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i taksten: 

Inventar. 

 Ekstra pædagogisk personale. 

 Psykologsamtaler. 

 Mulighed for deltagelse i ART-undervisning (Aggression 

Replacement Training), som er et kognitivt og 

adfærdsterapeutisk behandlingsprogram. 

 Mulighed for screening for psykiske lidelser og 

adfærdsforstyrrelser. 

 PAV (Projekt Andre Valg) – Forbehandling misbrug. 

 Tøj- og lommepenge efter gældende regler. 

 Kost. 

 Medicin. 

 Transport ved behov ud fra en konkret vurdering. 
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5. Medarbejdere Som hovedregel er 3 medarbejdere på arbejde ad gangen i 

dagtimerne, aftentimerne og weekends. Den unge indgår i et 

fællesskab og dagsprogram med øvrige unge. 

 

Derudover er der ansat socialrådgivere, faglærer,skolelærere, 

stabsmedarbejder, ledelse mv., som også har deres faste 

arbejde med de unge, forældre og øvrige samarbejdspartnere. 

6. Nattevagt 1 sovende nattevagt. 

7. Muligheder for tilkøb Ekstra ydelser der kan tilkøbes: 

 Psykologisk udredning 

 Ledsagelse 

 Undervisning for undervisningspligtige 

 


