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tiltag, men også en reform, der har skabt stor
uvished og mange spørgsmål både internt i
vores forening, men i særdeleshed også blandt
samarbejdspartnere, forskere og i de politiske
kredse. LIVSVÆRK er som en stor, seriøs spiller
på anbringelsesområdet blandt andet inviteret
ind i en række arbejdsgrupper under ministeriet, som har behandlet reformens indhold.

Der er nu gået et år, siden vi mødtes til repræsentantskabsmødet i smukke omgivelser
i Zoologisk Have i København - en god dag,
hvor vi efter lange tider med forsamlingsforbud
kunne se hinanden i øjnene og sammen drøfte
året, der var gået og den tid, der lå foran os
som forening.
Tiden efter bød dog igen på flere samfundsmæssige restriktioner, men denne gang var vi
både på institutionerne og i foreningen bedre
forberedte og vant til at skrue på hverdagen
og tilpasse os i en sådan grad, at 2021 også
kunne brøste sig af nye tiltag, udvikling og et
ambitiøst fagligt fokus, der med spændende
samarbejder tog nye højder.

POTENTIALET I VORES STEMMER
I Landsforeningen LIVSVÆRK er vi så privilegeret at have en bred palette af tilbud, der giver
os mulighed for at bidrage med høj faglighed
og ekspertise inden for en lang række områder,
der vedrører børn, unge, voksne og familier i
udsatte positioner.

Som en central del af foreningens virke, er det
afgørende, at vi har et klart strategisk mål, der
viser den fremadrettede vej for LIVSVÆRK. Det
kræver, at vi som hovedbestyrelse hele tiden er
opmærksomme på samfundsmæssige tendenser
og udviklingen inden for socialpædagogisk
praksis alt imens, vi værner om foreningens
eksistens og ikke mindst ambitioner. Vi har i
dette lys, i 2021, besluttet at tage LIVSVÆRKs
strategi 2019-2023 op til revision. Strategiens
første leveår har givet os mange vigtige erfaringer, som kvalificerer og bidrager til en version
2.0 af foreningens strategi, som vi ser frem til
snart at kunne præsentere.

Generalsekretær, Ebbe Lorenzen, gav i radioen sin vinkel på reformen ´Børnene Først´ og
herunder Barnets Lov. Han understregede LIVSVÆRKs glæde over det meget stærke tiltag og
dets klare intentioner, men samtidig påpegede
han også, at den store og altafgørende opgave
ligger i, at få intentionerne omsat til konkrete
handlinger. ”Gode intentioner uden handling
gør ingen forskel” – derfor skal fokus nu ligge
på os, der arbejder i ”systemet”.
Det var derfor også en fornøjelse at følge med
både på de sociale medier og i trykte medier,
da LIVSVÆRKs institutioner med høj faglighed
og vigtige praksisvinkler bidrog til den politiske
debat - både i form af ministerbesøg på flere
institutioner og faglige artikler i forskellige
fagblade. Det er et område, som vi i hoved-

2021 var et år, hvor Landsforeningen LIVSVÆRK særligt markerede sig i den offentlige
debat omkring reformen ´Børnene Først´. En
reform, der i sig selv er et historisk positivt
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bestyrelsen prioriterer højt – et område, hvor
vi endnu ikke i tilstrækkelig grad har udnyttet
vores stærke stemmer og vores potentiale
som en professionel og erfaren forening. Som
hovedbestyrelse er det en glæde at opleve, når
institutionernes og medarbejdernes højt kvalificerede socialpædagogiske arbejde velfortjent
også bemærkes og anerkendes andre steder.
Vi håber derfor, at alle vil bidrage til, at vi
sammen får rykket ved den politiske dagsorden
til gavn for alle dem, vi er sat i verden for at
hjælpe og støtte bedst muligt.
Der herskede desværre stor usikkerhed, grundet
Covid-19 situationen, omkring afholdelsen af
Folkemødet i 2021, hvorfor det blev besluttet,
at LIVSVÆRK ikke deltog. Det er dog stadig
planen, at vi vender stærkt tilbage til Folkemødet allerede i 2022 både for at bidrage til den
politiske debat, men også for at skabe endnu
mere opmærksomhed omkring foreningen og
alle vores institutioners vigtige arbejde.
FAGLIG KVALITET
MED ØJE FOR INDIVIDET
Ifølge Danmarks Statistik er antallet af anbringelser faldet med 9 % siden 2011, mens
anvendelsen af forebyggende foranstaltninger
siden 2015 er steget med 10 % på landsplan.
Regeringen lægger med Barnets Lov op til ikke
længere alene at se anbringelser som en sidste
udvej, men i stedet nu også at se anbringelser
som en nødvendig forebyggelse.
Det kan vi jo kun hilse velkommen og understrege, som forstander Mette Ove fra Bagsværd- og
Glostrup Observationshjem gjorde i mediet
Socialpædagogen - ”Anbringelser skal ud af
skammekrogen”.
Når dette er sagt, er det selvfølgelig også vores
fornemmeste opgave at sikre, at indsatsen giver
mening for det enkelte barn og den enkelte
unge og deres familie - for en anbringelse er jo
alt andet lige et voldsomt indgreb i barnets og
familiens liv.
Det var vi i høj grad vidne til, da udsendelsen
”Vores liv på børnehjemmet” blev vist omkring årsskiftet. Udsendelserne var optaget på

LIVSVÆRKs institution Orøstrand og skildrede,
hvordan det er at bo på en døgninstitution.
Fælles for børnene var, at de alle gik i skole og
havde kammerater, men også, at de alle savnede deres forældre.
”Man kan ikke lade være med at elske sin
familie”, lød det fra en ung dreng, da han
blev spurgt, hvornår det er okay at fjerne et
barn hjemmefra. Udsendelsen afspejlede de
dilemmaer, der ligger i en anbringelse set fra
børnenes side; uanset hvad der sker i hjemmet,
vil de altid elske deres familie. Løsningen for
børnene var ikke nødvendigvis at fjerne dem
tidligere fra deres familie, men at finde frem til
det specifikke tilbud, som tilgodeser deres behov for både at bo på en institution og samtidig
have kontakt til deres familier.
På LIVSVÆRKs institutioner er det en naturlig
del, at man i det socialpædagogiske arbejde
med børnene indtænker deres forældre og øvrige familie. Det er også en del af foreningens
menneskesyn at tænke barnet først, hvilket også
indebærer børnenes forældre og familie.Det er
faglig kvalitet med øje for det enkelte individ,
og det er vi stolte af.
LIVSVÆRK GÅR FORAN
Det er også med øje for det enkelte individ, når
vi i LIVSVÆRK sætter byggerier i gang. Og dette blev da også anerkendt, både med et besøg
af Social – og ældreminister Astrid Krag, men
også på fornemmeste vis, da Thorshøjsgårds
nye byggeri, Grønnebo, i efteråret modtog en
arkitekturpris fra Ishøj Kommune. Dommerkomiteens omtale må siges at være rammende for
vores tanker bag byggeriet; ”…de nye boliger
giver stedets beboere nogle rigtig gode rammer at trives i. Der er taget udgangspunkt i de
unges liv og udfordringer, og det er tydeligt, at
der er taget højde for deres behov”.
Den 1. juni 2021 flyttede 9 forventningsfulde
og glade unge mennesker ind i deres nye hjem,
Grønnebo. Udover at være specifikt designet
til unge med autisme, var et afgørende mål at
skabe en bolig, der emmer af hjemlighed. Følelsen af hjem er en central del, som vi i Landsforeningen LIVSVÆRK blandt andet gennem de

fysiske rammer prioriterer meget højt - rammerne skal være
beboernes hjem, de skal give en hjemfølelse samtidig med,
at de skal understøtte det socialpædagogiske arbejde og
beboernes praktiske behov.
Følelsen af hjem var også på dagsordenen, da Hvidborg
tidligere på året havde besøg af David Adrian Pedersen
og Leika Fuglsang fra De Anbragtes Vilkår samt Mia Nyegaard, socialborgmester i København og Mette Reissmann,
kandidat til Borgerrepræsentationen i København. Snakken
omhandlede netop, hvad det betyder, at man som anbragt
barn får et godt hjem.
I hovedbestyrelsen oplever vi det som en stor anerkendelse, når politikere, samarbejdspartnere og andre aktører
viser interesse og besøger vores institutioner. Vi sætter stor
pris på, at de afsætter tid og ressourcer til besøg – for det
er, når vi viser hverdagen frem, at jeres arbejde og indsats
bliver synlig for omverdenen – det er på den måde, at vi
sammen kan forbedre vilkårene for det socialpædagogiske
arbejde, bidrage til den politiske dagsorden, og gøre en
forskel for vores område.
I hovedbestyrelsen er vi også meget stolte over at stå i
spidsen for det spændende og innovative samarbejde
omkring moderniseringen af Bagsværd Observationshjem.
Byggeriet skal vise vejen for brugen af teknologi i byggebranchen, og for LIVSVÆRK er målet at få de fysiske rammer til at støtte endnu bedre op om det socialpædagogiske
arbejde. Det bemærkes også i arkitektbranchen, hvor
byggeriet i 2021 blev udvalgt som demonstrationsbyggeri.
Det Nye Bagsværd Observationshjem forventes klar i
2023 og er finansieret af Landsforeningen LIVSVÆRK,
Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond.
VEJEN TIL VIDEN
I VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd råbte forskere i forbindelse med udspillet til Barnets
Lov højt og kaldte anbringelsesområdet et stort ukontrolleret eksperiment, forstået på den måde, at vidensgrundlaget
er for lille til at kunne ligge til grund for politiske beslutninger. Der anbringes, hjemgives, forebygges, genanbringes
med videre - men unge voksne, der har været anbragt, har
stadig enorme efterslæb – der er ifølge forskere brug for
langt mere solid viden om udsatte og anbragte børn.
I LIVSVÆRK er vi meget optaget af viden og dokumentation, men vi halter bagefter på statistisk materiale og viden
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om effekt, og det gør vi noget ved nu.
I LIVSVÆRK er vi så privilegerede, at gode mennesker
har dokumenteret foreningens historie gennem snart 125
år, men fokus på dokumentation af alt det gode arbejde,
som hver dag udføres på institutionerne, har ikke været
samlet og formaliseret, så det kunne anvendes eksempelvis til at bidrage til og påvirke den politiske dagsorden.
Hertil følger, at der historisk ikke har været hverken
tradition for eller et samfundsmæssigt fokus på dokumentation og effektmåling, som der er i dag.
Det er derfor en spændende tid, vi går i møde med LIVSVÆRKs nye data og dokumentationsprojekt, som sættes
i gang i 2022. Alt forarbejdet er gjort, og vi håber, at
alle vil bakke op om projektet, så vi kan bidrage til både
intern udvikling men også forskningsmæssigt og politisk,
at der skabes et solidt vidensgrundlag på området.
Generelt bruger samfundet i dag mange ressourcer på
at støtte mennesker med forskellige emotionelle og sociale udfordringer uden forskningsbaseret viden om, hvilken
konkret indsats, der kan skabe den ønskede effekt.
Det var derfor en af grundene til, at LIVSVÆRK, med et
større økonomisk bidrag, indgik i et forskningsprojekt
sammen med Aalborg Universitet og post.doc. Susan
Hart. Projektet blev til virkelighed i 2021 og har nu uddannet ca. 150 fagpersoner fra LIVSVÆRKs institutioner
i at bruge fire nye metoder til at vurdere emotionelle og
sociale færdigheder.
Det er et omfattende projekt, måske også mere omfattende, end vi havde forventet – men vi oplever, at alle
arbejder hårdt på at blive certificeret i den kommende
tid.
I hovedbestyrelsen er vi glade for at kunne bidrage til
forskningen på området, men også for at kunne understøtte og udvikle den pædagogiske praksis ud fra et
formål om at sikre høj kvalitet i indsatsen overfor vores
målgrupper.
Når der tales om solid viden, skal der lyde endnu en stor
anerkendelse. I 2021 blev en af LIVSVÆRKs institutioner
godkendt til at varetage endnu et område på VISO-landkortet. Bethesda, som i forvejen er VISO-leverandør, blev
nemlig udvalgt, som én af de kun tre institutioner på
landsplan, der er godkendt som VISO-specialist vedrørende adoption uden samtykke. Bethesda skal med sin
specialiserede faglige viden understøtte kommunerne, så
deres afgørelser bliver så saglige som muligt. Det er en

tidligere anbragte unge mennesker får den støtte, de har brug for, når de står overfor at skulle
starte et voksenliv på egne ben.
Derfor er vi også meget tilfredse over, at regeringen og et bredt politisk flertal nu ønsker at
nytænke det eksisterende efterværn. Vi er også
i foreningen hele tiden søgende efter, hvor vi
kan sætte ind for at bidrage til indsatsen og
forbedre vilkårene for de unge.
Et af de tiltag LIVSVÆRK har gjort i 2021 er
at indgå i et samarbejde med KFUM’s Sociale
Arbejde, Socialt Udviklingscenter SUS, De
Anbragtes Vilkår og Egmont Fonden. Med en
bevilling fra Egmont Fonden på 3.000.000kr.,
har vi sammen søsat projektet ´Styrkede netværk for anbragte unge på døgninstitutioner
og opholdssteder´. Projektet skal styrke anbragte unges netværk, da de oplever et fravær
af netværk og relationer, der kan støtte og
holde hånden under dem, når de skal begynde
at stå på egne ben som 18-årige. Projektet skal
køre de næste tre år, hvor formålet er, i samarbejde med de unge selv, at udvikle og afprøve
forskellige metoder, der kan støtte anbragte
børn og unges netværk.

stor anerkendelse af den erfaring og kompetence, som Bethesda har opnået på området.
Landsforeningen LIVSVÆRK har nu hele seks
institutioner, der er godkendt som VISO-leverandører, hvilket viser en velfortjent anerkendelse af den høje faglighed, erfaring og viden,
som hersker på vores institutioner.
BARNETS LOV
Medierne har i 2021 bugnet af debat omkring
Regeringens udspil af Barnets Lov, der overordnet handler om, at Børns rettigheder skal
styrkes.
Der har været mange politiske ambitioner på
banen i årets løb, og vi har i LIVSVÆRK fulgt
processen tæt. I maj 2021 landede en bred
politisk aftale, men Regeringens udspil var
stærkt nedtonet.
Landsforeningen LIVSVÆRK er en af de organisationer, som efter statsministerens nytårstale i
2020, igen og igen har udtrykt bekymring omkring retorikken ”flere skal anbringes tidligere
med tvang og bortadoption, og nogle forældre
får for mange chancer”.
Vi har hele tiden påpeget, at det handler om at
vælge den bedst mulige indsats for det enkelte
barn på det helt rigtige tidspunkt.
Det var derfor positivt, at ordlyden i aftalen
blev ændret til, at sårbare og udsatte børn
– og deres familier - skal hjælpes bedre og
tidligere og med den rette indsats fra start.
Barnets Lov er et politisk tiltag, der fylder
særdeles meget både for os som hovedbestyrelse, for hovedkontoret og ikke mindst på alle
vores institutioner. Vi er naturligvis positive
overfor, at børns rettigheder styrkes. Når dette
er sagt, er vi også meget opmærksomme på
og opfordrer til, at barnets reelle mulighed og
evne til at gøre brug af sine rettigheder tænkes
med. Systemet skal følge med og støtte op
om barnets mulighed for at gøre brug af sine
rettigheder.
Vi er stadig særligt optaget af, at mange anbragte unge er særligt udfordret i overgangen
til voksenlivet. Det er ikke ny viden, og efterværn er efterhånden blevet en træt snak; men
vi kan og skal blive ved med at kæmpe for, at

Vi er desuden meget opmærksomme på skoleområdet, der også har været heftigt debatteret
i årets løb – særligt interne skoler har stået for
skud. Vi har i foreningen flere interne skoler,
som alle udfører et så vigtigt uddannelsesmæssigt arbejde, der har og får afgørende betydning for børnene og de unge. Generelt fylder
skolegang ikke meget i Barnets Lov, hvilket det
i langt højere grad bør gøre. For vi ved, at en
god og stabil skolegang for anbragte børn og
unge er en forudsætning for et godt voksenliv.
Det er et område som vi fortsat vil have meget
fokus på.
DRØMME BLEV OPFYLDT
De forgange år har generelt været omtalt i en
lidt nedslående tone præget af restriktioner
og nedlukninger, men for nogle af LIVSVÆRKs
institutioner blev sidste år – året hvor drømme
gik i opfyldelse.
Projekt Flyv, som er drevet af frivillige ildsjæle,
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åbnede op for nye projekter for børn og unge, som er
anbragt uden for hjemmet og har i 2021 tryllet på flere
af vores institutioner.
På Paideia gik en drøm i opfyldelse, da Projekt Flyv
havde arrangeret en intim koncert, kun for børnene på
Paideia, med X-Factor vinderen Solveig. Projekt Flyv stod
for det hele og kunne via crowdfunding give børnene og
de unge en uforglemmelig dag.
Og det stoppede ikke der, for Projekt Flyv drog videre til
Den Gamle Brugs, hvor de unges ønske om et gamerrum
gik i opfyldelse. Det gør en kæmpe forskel for de unge,
at de nu har fået et sted, hvor de kan være sammen
”hver for sig” - som en 15-årig dreng sagde: ”Det er
fedt, at man nu kan sidde sammen og spille computer i
stedet for bare at sidde alene og spille på sit værelse”.
Og Projekt Flyv er allerede i gang med at gøre flere
drømme til virkelighed. På Allegården er de i fuld gang
med at skabe oplevelsesrum til børnene og de unge,
der kommer i husets ambulante tilbud, og til Glostrup
Observationshjem er ildsjælene i gang med at rejse
penge til at forvandle et udendørs areal til glæde for alle
børnene.
I Landsforeningen LIVSVÆRK er vi ovenud taknemmelige
for Projekt Flyv . De gør en kæmpe forskel. Samarbejdet
med Projekt Flyv er et eksempel på, når samarbejde med
ildsjæle og sociale entreprenører skaber en synlig og så
vigtig forskel for børn og unge.
SKULDERKLAP TIL GAVN FOR DE UNGE
Special Skills har i tiden med Covid-19 haft svære kår,
men 2021 blev året, hvor Special Skills fik både skulderklap og fart under vingerne igen. Special Skills har til
formål at gøre op med uoverskueligheden og give unge
med særlige behov bedre vilkår for at træffe oplyste valg
om job og uddannelse. Det blev i sandhed bemærket,
da foreningen i efteråret modtog HK Hovedstadens Ankerpris på 30.000 kr.
I 2021 samledes flere hundreder unge mennesker
til Special Skills arrangementer, som blev afholdt på
henholdsvis Thorshøjgård i Ishøj og Havredal i Viborg.
Stemningen var høj, og de unge havde en fest med at
udfordre deres evner og blive inspireret til nye spændende muligheder for STU. Det er derfor også en kæmpe
glæde at kunne fortælle, at Special Skills kan komme
endnu flere unge til gavn i det nye år. Foreningen modtog nemlig i slutningen af 2021 2,2 mio. kr. fra Egmont
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Fonden med henblik på at udbrede og forankre
projektet over de næste 3 år.
FORENINGEN
I det forgange år har vi i større omfang end
tidligere år taget afsked med gode medarbejdere og budt velkommen til nye kollegaer. I flere
lokalbestyrelser betød kommunalvalget i 2021,
at en ny udpegningsperiode for de bestyrelsespladser, som følger kommunalvalgsperioden,
indtrådte og nye medlemmer kom til.
I LIVSVÆRKs hovedbestyrelse sagde vi også
farvel til bestyrelsesmedlemmer, der i mange
år har været en stor del af foreningen og bød
velkommen til nye profiler og kræfter.
Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige bestyrelsesmedlemmer, som lægger et stort engagement, tid og energi i foreningen.
Fra hovedbestyrelsens side har vi fortsat haft
særligt fokus på genopretningen og opkvalificeringen af hovedkontorets økonomiafdeling,
som ved årets udgang igen var fuldt bemandet.
Med en ny økonomichef, Kim Asker Larsen, og
en ny organisering i økonomiafdelingen var det
primære fokus for økonomiafdelingen at sikre
rettidige afleveringer og årsregnskaber. For
hovedbestyrelsen er det meget højt prioriteret at
sikre både kvalitet og specialisering i opgaveløsningen, og vi glæder os meget over, hvordan
den store indsats fra alle sider nu ser ud til at
bære frugt.
2021 blev også året, hvor alle LIVSVÆRKs
institutioner indgik nye administrationsaftaler
med foreningen. Det har generelt været en god
proces med konstruktive drøftelser og møder
– en proces, som i mange år har været undervejs, og nu endelig er på plads med gældende
aftaler fra årsskiftet.
Med hele GDPR områdets udvikling har året for
HR & Juridisk afdeling budt på stor travlhed.
Resultatet af de mange GDPR-tilsynsbesøg på
institutionerne tegner generelt et billede af, at
alle institutioner er godt med. Derudover er det
positivt at opleve, at HR-portalen bliver mere og
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mere besøgt. Det er et område, der kun bliver
større, hvorfor vores opmærksomhed også her
er fokuseret på hele tiden at sikre de rette kompetencer og ressourcer i afdelingen.
På LIVSVÆRKs institutioner har 2021 været et
år, hvor der har været stor udskiftning i forstanderkredsen både som følge af pensionering
efter mange års stor indsats for LIVSVÆRK og
som følge af, at vores forstandere er så dygtige,
at de ofte får attraktive jobtilbud særligt inden
for det kommunale arbejde. Det betyder selvfølgelig, at der skal rettes særlig opmærksomhed
mod sammenhængskraft og sparring.
Der er indgået mentoraftaler mellem forstanderne, hvilket er et positivt og værdifuldt tiltag
både for den enkelte og for foreningen som
helhed.
Forstanderne har også – helt rimeligt – efterspurgt mere information og en tættere dialog
med hovedkontoret, hvilket ledelsen på hovedkontoret nu er ved at tage initiativ til.
På økonomi siden har 2021 været et hårdt år
for LIVSVÆRK med et historisk dårligt, økonomisk resultat. Resultatet er dels påvirket af det i
2021 fortsat store underskud på de administrative aktiviteter på hovedkontoret, og derudover
af ekstraordinære udgifter til støtte af to tilbud,
et i LIVSVÆRK og et med tilknytning til LIVSVÆRK.
For 2022 forventes der en gradvis forbedring
af resultatet frem mod fornyet balance i regnskaberne fra 2023.
Afslutningsvis skal der fra hovedbestyrelsens
side lyde en stor tak til alle for endnu et begivenhedsrigt år, et år der forhåbentlig har sat
punktum for en lang og udfordrende tid, hvor
samarbejde og sammenhængskraft har været
udfordret, men også en tid, hvor det at være en
fagligt og økonomisk velfunderet forening også
har vist sin værdi.

NYT OM NAVNE
Overskriften for det forgangne år må siges at være nye tider. Vi har sagt farvel til gode
mennesker, som har været en del af foreningen i mange år, men samtidig også budt nye
kræfter og profiler velkommen i både hovedbestyrelsen, i lokalbestyrelserne, på hovedkontoret og i forstanderkredsen.

0

HOVEDBESTYRELSEN
I hovedbestyrelsen har vi sagt farvel til Kirsten á Rogvi, Charlotte Clante og David Mollerup, som alle stadig er en del af lokalbestyrelserne. Derudover er Marianne Madsen trådt
ud af hovedbestyrelsen, men stadig en del af hovedkontorets udviklingsafdeling. De nye
ansigter i hovedbestyrelsen er Lise Jordahn og Laila Gyldenhøj samt Kitt Palbjørn-Pedersen,
som har afløst Søren Nielsen som forstanderrepræsentant.

LOKALBESTYRELSER
På Villa Magnolia har de taget afsked med Allan Jensen, hvis bestyrelsespost nu er overgået til Marianne Jensen.
I Børnehaven Lykkesholm er Rikke Nørgaard trådt ud af bestyrelsen, og posten bestrides nu
af Mikala Utzon Dietz.
På Glostrup Observationshjem har de taget afsked med Ingrid Boysen Underbjerg, og på
Paideia har de budt Thomas Kielgast velkommen.
På Søndbjerggård er Else Morell og Lisbeth Gottenborg Grøn trådt ind i bestyrelsen, mens
Bente Høj Jensen er fratrådt.
På Døgncentret og Bethesda er Frank Iversen kommet ind i de to bestyrelser, og Vagn
Skovdal Larsen er trådt ud efter mange års deltagelse i begge bestyrelser. På Bagsværd
Observationshjem har de taget afsked med Christian Thorning.
På Bülowsvej har de sagt farvel til kommunalvalgte Peter Adam Maag Arenbrandt samt
Charlotte Clante.
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Special Skills bestyrelse har i 2021 fået tilført nye kræfter henholdsvis Kim Blach Pedersen
og Poul Erik Clausen.
I vuggestuen Chr.X har de i 2021 haft en stor udskiftning i bestyrelsen. De har taget afsked
med Susanne Mastrup Wieth-Knudsen, Emel Pehlivan, David M. Nygaard og Anna Bengtsson. De nye ansigter i bestyrelsen er Lotte Liv Christensen, Mia Gow Bondesen, Susanne
Mastrup Wieth-Knudsen og Laura Ida Falk.
På Hostruphøj er Mogens Søndergaard og Amanda Frederikke Stage trådt ud af bestyrelsen. I Måløvgårds bestyrelse har de sagt farvel til Birgitte Dahl og i Fabus bestyrelse til
Margit Næsby Van Der Klein. Slutteligt har de på Allégården taget afsked med henholdsvis
Tina Maria Larsen og Per Bjørnsholm.
FORSTANDERE
Efter mange år som forstander for Hvidborg, søgte Mikala Frølich nye udfordringer og
videregav forstanderposten til Marlene Stokholm.
Derudover har vi sagt farvel til forstander Søren Nielsen på Orøstrand, forstander fra Villa
Magnolia Laila Berit Thorsen samt Marie-Louise Nielsen, som har været leder af Vuggestuen Chr. X i mange år og nu har valgt at gå på pension.
HOVEDKONTORET
Også på hovedkontoret har nye vinde blæst. Særligt i økonomiafdelingen er der i 2021
oprustet med en ny økonomichef, Kim Asker Larsen, regnskabschef, Helle Krogh Rants,
samt lønkonsulenterne Jill Jensen og Dorte Nielsen. Derudover bød vi Vibeke Korsholm
Hansen velkommen som bestyrelsessekretær og sagde farvel til Anette Rubin, Tine Sehested
Høeg, Helle Olsen samt Claus Gram Madsen, som var konstitueret økonomichef.
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UNGDOMSCENTRET
ALLÉGÅRDEN

UNGDOMSCENTRET ALLÉGÅRDEN
+45 33 22 74 01
allegaarden@allegaarden.dk
www.allegaarden.dk
BESTYRELSE
Charlotte Ibsen (næstformand)
Lise Jordahn (formand)
Vakant
Vakant

Året 2021 har fortsat været et forandringens
år for Ungdomscentret Allégården. Der har
været fokus på kompetenceudvikling og
udvikling af organisationen, så Allégården
bedst muligt imødekommer børnene, de unges
og familiernes behov. Vi har igen i 2021
opnormeret og tilpasset medarbejderstaben,
og Allégården træder ind i 2022 med en ny
organisationsstruktur med to teamledere og
nye socialfaglige forudsætninger.

I 2021 har vi i samarbejde med Frederiksberg
kommune udarbejdet en allonge til driftsoverenskomsten, hvor vores opgaveportefølje er
blevet udvidet med flere indsatser og en ny
kapacitetsstyringsmodel.
Covid-19 har også haft indflydelse på dele af
2021. Medarbejderne har arbejdet hjemme
en stor del af tiden, og møderne er foregået
på teams. Tilrettelæggelsen af indsatser og
muligheden for intervention har også været
præget af omstændighederne, men vi har hele
tiden haft fokus på og fastholdt opgaveløsningen og opretholdt al kontakt i overensstemmelse med alle forholdsregler.

Allégården deltager også i LIVSVÆRKs
forskningsprojekt ForLIV sammen med Aalborg
Universitet. På Ungdomcentret Allégården er
alle medarbejdere blevet uddannet og certificeret i at bruge nye metoder.
Vi har fortsat fokus på de forebyggende foranstaltninger i overensstemmelse med Frederiksberg kommunes behov for indsatser til udsatte
børn, unge og familier. Vi er således fortsat en
attraktiv samarbejdspartner for Frederiksberg
kommune. Ungdomscentret Allégården er i
dag en organisation, der er i stand til at tilpasse sig de behov, som efterspørges.

På Allégården er vi optaget af projekter og
frivillighed, og hvordan vi kan udvikle vores
indsatser i samarbejde med andre organisationer, så vi kan tilbyde vores børn, unge og
familier de bedst mulige vilkår. Vi har derfor i
2021 indgået samarbejde med Ungdommens
Røde Kors vedrørende et ”ung-til-ung” mentor
projekt og en frivilligdrevet lektie café.

15

BAGSVÆRD OG GLOSTRUP OBSERVATIONSHJEM

BERETNING 2021

BAGSVÆRD OG GLOSTRUP
OBSERVATIONSHJEM
har været god efterspørgsel på vores ekspertise, og samarbejdet med kommunerne i hele
landet har været godt og givtigt.

Begge institutioner har været ramt af pandemien - både børn, familier og personale. Det
har dog foregået i et tempo, hvor ikke alle har
været ramt på samme tid, hvilket har gjort, at
vi har kunne drifte under hele pandemien.

BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM
+45 44 98 02 36
bagsvaerd-obshjem@gladsaxe.dk
www.bagsvaerdobservationshjem.dk
BESTYRELSE
Claus Gosvig
Ole Frimodt Pedersen (næstformand)
Poul Reher Jensen
Trine Bøgelund-Kjær (formand)

GLOSTRUP OBSERVATIONSHJEM
+45 43 96 99 07
glostrupobservationshjem@sof.kk.dk
www.glostrupobservationshjem.kk.dk
BESTYRELSE
Jette Dandanell Boesen
Lisbeth Havemann
Ole Frimodt Pedersen
Trine Bøgelund-Kjær (formand)
Vibeke Rytlig (næstformand)

Begge matrikler er i gang med store byggeprojekter. Glostrup Observationshjem er
i gang med en stor ombygning, der skal
fremtidssikre institutionen og skabe et sted,
der i højere grad emmer af at være et hjem
og mere moderne i forhold til børn og familier
og deres behov. Konkret har det betydet, at
Glostrup Observationshjem har haft opstillet 6
pavilloner til familier, 3 kontorpavilloner og 2
containere til opbevaring. Byggeriet forventes
at være færdig i juni 2022. Bagsværd Observationshjem skal renoveres og totalombygges.
Alle på Glostrup og Bagsværd Observationshjem glæder sig til de nye moderne omgivelser og mere plads, som det vil give for alle.

Der har været stødt stigende henvendelser på
begge institutioner og økonomisk har det seneste år været forrygende. I 2021 har vi som
noget nyt modtaget opgaver fra Fyn, specielt
Svendborg og Odense har været interesseret
i vores ydelser. Opgaverne har været mangeartet så som udredninger af børn og familier, børneundersøgelser, samværsopgaver,
ambulante opgaver mm. Vi ser en stigende
tendens i forhold til henvendelser på børn
med autisme, børn med et stigende behov for
en kompenserende ydelse eller 1-1 opgaver.
Vi oplever generelt en stor tilfredshed fra de
kommuner, der henvender sig. Kommunerne
er særligt optaget af de skriftlige udredninger,
som danner grobund for, hvad vores familier
og børn skal, når de forlader os. Generelt er
begge institutioner optaget af og fokuseret på
at kvalitetssikre opgaveløsningen til gavn for
barnet og familien. Dette har betydet flere nye
tiltag som eksempelvis mere gruppeorienteret
aktiviteter i vores familieafdelinger samt implementering af nye metoder.

På Glostrup Observationshjem har de igangsat et projekt med Projekt Flyv. Det konkrete
projekt på Glostrup bliver at gentænke hele
legepladsen, hvor blandt andet nedgravede
hoppepudder, og badebassiner og køkkenhaver skal blive til virkelighed.
Medarbejdere fra både Glostrup og Bagsværd har deltaget i LIVSVÆRKs forskningssamarbejde med Aalborg Universitet. I alt er
cirka 30 medarbejdere næsten certificeret i
2-3 nye metoder, som vi glæder os til at skulle
implementerer på institutionerne i 2022.

Bagsværd og Glostrup Observationshjem har
siden august 2021 været VISO-leverandør på
området omsorgssvigt. Vi har oplevet, at der
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BERETNING 2020

EJENDOMME
OG BYGGERI
I 2021 byggede og renoverede vi fortsat i stor stil. I Landsforeningen LIVSVÆRK
er rammerne om det gode børneliv en vigtig faktor for både det pædagogiske
arbejde, men i særdeleshed også for børnene og de unges trivsel.
Derfor er vi hele tiden i gang med at vedligeholde, renovere og bygge nyt her er foreningens skønne og ældste institution Skole- og Behandlingshjemmet
Orøstrand ved at blive moderniseret med nye værelser og fællesarealer til børnene og de unge.

Vi klippede også snoren og indviede Grønnebo på Thorshøjgård, som nu er i
drift. Det betyder, at anden fase er sat i gang, hvor døgnafdelingen Hedebo,
som skal huse Uddannelse- og beskæftigelsesafdelingen, skal totalrenoveres.
Det forventes, at renoveringen vil tage omkring 18 måneder, hvorefter sidste
fase sættes i gang. I denne fase skal afdelingen Pedersborg omdannes til et
bofællesskab.
På Glostrup Observationshjem er vi også i fuld gang med at renovere
bygningen, som er fra 1966. Der er opsat pavilloner, som huser nogle af
familierne og personale. Andre familier og børn bor i ejendommen, mens
renoveringen foregår. Udover byggeprojekter foregår der løbende vedligeholdelsesarbejde på foreningens ejendomme.
18
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DØGNCENTRET

DØGNCENTRET
+45 51 57 65 89
dbf@msb.aarhus.dk
www.doegncentret.dk/bethesda
BESTYRELSE
Frank Iversen
Golriz Ghozati
Hanne Beedholm Rasmussen
Lars Klavsen
René Skau Björnsson (formand)

og driftssikkert med den samme målgruppe
og nogenlunde samme opgaver. Kapaciteten
er udvidet de seneste år og ligeledes er vores
undersøgelsesafdeling, undersøgelsesafdeling,
som er vokset betragteligt de seneste år med
diverse undersøgelser af forældrekompetencer, tvangsabortadoption, tilknytningsundersøgelser og herudover terapi, støttet samvær,
spædbarnsterapi mv.

Det unge par havde glædet sig til at blive forældre. De havde begge haft en svær opvækst
og havde nu glædet sig til at skabe en tilværelse sammen, som var bedre end det, de hver
især havde oplevet. De havde sammen glædet
sig til, at det lille barn skulle komme og opfylde alle deres drømme. Men nu hvor barnet
var kommet, og de var flyttet ind på Bethesda,
var det slet ikke så let og lykkeligt, som de
havde forestillet sig. Den lille vågnede mange
gange om natten, de kom op at skændes, og
pædagogerne på Bethesda sagde, at de ikke
aflæste barnet rigtigt. Så nu pegede kommunen på, at barnet skulle flytte i plejefamilie.
Selvom det unge par egentlig ikke ønskede
det sådan, havde de alligevel givet samtykke, og barnet skulle flytte om eftermiddagen.
Personalet på Bethesda var hjælpsomme og
omsorgsfulde, og det unge par oplevede god
støtte til den adskillelse, som skulle finde sted,
og som fyldte dem med sorg og fortvivlelse.

Vækst er i det hele taget et nøgleord i beskrivelsen af Døgncentret de seneste år. På Chr.
9.s børnehjem udvidede vi i 2020, og 2021
har medført mange nye opgaver og nye samarbejdspartnere. Den øgede opgavemængde
på begge matrikler har ligeledes medført
behov for et eftersyn af vores organisering,
da omstillingen fra mindre døgninstitution
til en stor organisation med mangeartede
opgavetyper har medført behov for ændrede
forretningsgange, så der ikke opstår flaskehalse og overbelastning, hvilket vi har set tegn
på igennem året. Organisationseftersynet har
bl.a. peget på behovet for flere hænder, og
2021 har dermed også betydet goddag til
flere nye kolleger inden for flere faggrupper,
hvilket vi alle sætter pris på.
På Døgncentret afslutter vi således 2021 med
tilfredshed og går med god energi og forhåbning ind i 2022.

Således har mange familier i årets løb stået i
svære situationer, som de har haft behov for
vores hjælp og støtte til. Personalet har håndteret sorg, fortvivlelse og vrede, men også
glæde, lettelse og taknemmelighed. Og dette
faktisk i højere grad end de foregående år,
idet der i 2021 har været væsentlig flere borgere indskrevet. Bethesda kører således stabilt
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VUGGESTUEN CHR. X

VUGGESTUEN CHR. X.
+45 45 28 55 80
chrx@ltk.dk
www.ltk.dk
BESTYRELSE
Dion Hansen (næstformand)
Laura Ida Falk
Lotte Liv Christensen
Mia Gow Bondesen
Sussie Hellesøe (formand)

Året 2021 i Vuggestuen Christian X blev i høj
grad styret af udviklingen af Covid-19. Det
daglige arbejde og vores aktiviteter måtte
tilpasses for at beskytte vores børn og medarbejdere bedst muligt. Medarbejderne har hele
tiden haft fokus på børnenes trivsel, læring og
udvikling og på at give børnene en tryg, forudsigelig og udviklende hverdag. Vi har været
heldige at have god hjælp af vores dejlige
vikarer og en stor opbakning fra børnenes
forældre.
Da foråret kom, rykkede meget af vuggestuens
liv ud på vores dejlige legepladser, og personalet kunne drage fordel af alle de erfaringer,
som de gjorde sig i sommerhalvåret 2020.
De mange timer på legepladsen kaldte på
flere aktiviteter og muligheder, og vores pedel
og en pædagog fik fremstillet en ”vaskehal”
til motorcykler - udelukkende af genbrugsmaterialer og malingrester. Det var en kæmpe
succes hos børnene. Børnekunsten på vores
legepladser blev suppleret med kulørte slanger
malet på pinde fundet på legepladsen. Det
bidrager til alle de sanselige oplevelser, som

er så vigtige for de små børn.
I løbet af sommeren/efteråret 2021 fik vuggestuen rigtig mange nye børn. Vores medarbejdere har arbejdet på at give de nye børn
en så rolig og tryg start på vuggestuelivet som
muligt. Indkøring af nye børn tog meget tid,
men vi fik gennemført vores årlige æbleprojekt, hvor børnene med stor energi hjalp med
høsten af alle vores æbler, som blev brugt til
flere forskellige aktiviteter.
Et stort savn i året var det tætte samarbejde
med forældrene i vuggestuens formelle og
uformelle fora, som ikke kunne gennemføres.
På forældremødet i oktober prioriterede vi derfor at afsætte ekstra tid til stueforældremøder,
så forældrene kunne lære hinanden at kende
og personalet kunne fortælle uddybende om
vuggestuens hverdag
I efteråret besluttede Marie-Louise at fratræde
som leder med årets udgang, og Nataliya
blev ansat i et tæt samarbejde mellem bestyrelsen, LIVSVÆRK og fire medarbejdere fra
vuggestuen.
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DEN GAMLE BRUGS
Trods en pandemi som har været op og ned
i tempo i 2021, så har der været plads til
mange gode ting i året, der er gået.
I foråret fik vi indviet vores gamerrum, som
er blevet til i et samarbejde med gode frivillige folk fra Projekt Flyv. De har fundraiset,
involveret vores unge og selv været aktive i
at etablere vores nye rum. Trods Covid-19
situationen lykkedes det at holde en mindre
indvielse og sige folkene bag Projekt Flyv tak
for det store frivillige arbejde. Gamerrummet
er nu i fuld brug og har blandt andet haft den
gode effekt, at unge, som ikke tidligere har
talt så meget sammen, nu pludselig også har
noget andet at være sammen om.

DEN GAMLE BRUGS
+45 61 42 65 65
dengamlebrugs@dengamlebrugs.dk
www.dengamlebrugs.dk
BESTYRELSE
Eva Graff Mikkelsen (næstformand)
Jacob Graff Nielsen
Lill Brynildsen Hindhede
Roland Durup (formand)
Thomas Lykke Pedersen

Efter afvikling af årets afgangsprøver i den
interne skole, blev det til to sommerture i Danmark og i efteråret en mini-ferie til Faaborg
og omegn, hvor der blev indhentet lidt på
oplevelseskontoen. Det er også blevet til en
mini-lejrskole i Århus. Gode ture skaber fællesskab, sammenhold og øger trivslen. Det er
derfor noget, vi prioriterer højt.
Fagligt har vi i 2021 haft de fleste døgnpædagoger på kursus i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Alle er blevet certificeret, og vi skal
nu i gang med at samle data ind til det fælles
forskningsprojekt. Det bliver spændende både
at være en del af, men også at se resultaterne, når de kommer. Internt har vi blandt andet
haft fokus på vores faglige tilgang og metoder
samt at blive bedre til at fortælle om dem.

Senere på året fik vi afsluttet et andet godt
projekt. Med midler fra Socialstyrelsen fik vi
i løbet af foråret etableret et shelter og en
bålplads i vores baghave. Det er blevet rigtig
godt og har været i brug til forskellige aktiviteter siden. Sidst var juleaften, hvor der kun var
en enkelt ung på Den Gamle Brugs. Den unge
er spejder og glad for udeliv. Derfor blev det
til en lidt anderledes juleaften, hvor vi sad
med julemad og gaver i shelteret i lyset fra
bålet. Det var en rigtig fin, anderledes og god
oplevelse!

Året igennem har vi haft en god belægning
både i vores interne skole og i vores døgntilbud. I en tid med meget uforudsigelighed og
ustabilitet, har det været godt, at vi har haft
en god og stabil elev- og ungegruppe. Det har
betydet, at vi har haft en fornuftig økonomi og
dermed mulighed for at realisere de projekter,
som vi havde ønsket og planlagt.
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FABU
2021 har været et godt år for Fabu på trods
af, at Covid-19 fortsatte med at sætte sine
spor. Efter to års pandemi kan vi konstatere,
at Fabu i dag står et rigtig godt sted - der
er gang i forretningen, vi udvikler hele tiden
vores faglighed, og vi har fortsat et stærkt
fællesskab, der binder Fabu godt sammen.

FABU
+45 36 72 03 30
fabu@fabu.dk
www.fabu.dk
BESTYRELSE
Claus Arne Hansen (formand)
Idamarie Leth Svendsen
Lasse Meldgaard Bloch (næstformand)
(Vakant)
(Vakant)

Udviklingen af ICS-relaterede opgaver vokser.
Vi får fortsat løbende opgaver med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser efter
ICS-metoden i sager, hvor kommunerne har
brug for et solidt grundlag for at træffe gode
og fagligt baserede beslutninger. Vi har også
haft stor fornøjelse med at undervise, yde
ledelsessparring og afholde workshops om
anvendelsen af ICS for sagsbehandlere, superbrugere og ledere.
I foråret tog vi hul på at udarbejde Fabus
strategi, som vi bandt de sidste sløjfer på ved
et medarbejderdøgn i oktober.
I Fabu er hovedparten af medarbejderne
engageret i Projekt ForLIVSVÆRK. Året har
derfor været præget af, at mange har været
på uddannelse. Ved årets udgang lykkedes
det, på grund af et stort medarbejderengagement, at få samtlige certificeringer i hus. Vi
ser fortsat mange muligheder i anvendelsen
af disse metoder i det daglige arbejde og
glæder os over snart at skulle påbegynde
dataindsamlingen.

Hele året har vi løbet stærkt, og vi kan af den
årlige kortlægning se, at travlheden, udover
Covid-19 skyldes, at vi har fået mange flere
sager. Det, at Fabu samarbejder med stadigt
flere kommuner, er én af de positive tendenser, vi har kunne se udvikle sig stødt i de
senere år.
2021 har også givet os erfaringer med opgavetyper, som vi almindeligvis ikke udfører.
For eksempel har vi forestået en lang række
samvær i familieretssager, hvor der var truffet
afgørelse, men endnu ikke afholdt samvær.
Fabu fik megen ros for kvaliteten i opgaveløsningen fra de involverede familier og fra
Familieretshuset.

27

GRIBSKOV EFTERSKOLE

BERETNING 2021

GRIBSKOV EFTERSKOLE

GRIBSKOV EFTERSKOLE
+45 48 70 54 14
gribskov@gribskovefterskole.dk
www.gribskovefterskole.dk
BESTYRELSE
Anna Recinella
Bjarke Schmidt
Erik Nørgaard Sørensen (næstformand)
Eva Balle
Henning Olsen
Poul Robert Andersen
Torben Nyegaard Olesen (formand)

Kalenderåret 2021 blev skudt i gang nogenlunde på samme måde som året før med en
længere nedlukning på grund af Covid-19.
Alle havde prøvet det før, og perioden gik
overraskende godt, selvom det sociale og
fællesskabet selvfølgelig manglede. Vi forsøgte på bedste vis at holde fast i hinanden og
eleverne bl.a. ved at have aftensamling online
hver aften. Her blev der quizzet, spillet ´Tegn
og Gæt´, bagt kage og meget mere. Det var
dejligt at se, hvordan fælleskab kan opretholdes således.
Da eleverne vendte tilbage i slutningen af
marts 2021, var det til noget af et efterskoleprogram. Alt det vi ikke nåede hen over vinteren, skulle vi nå de sidste 3 måneder. Det vil
sige, at vi skulle nå 2 lejrskoler, bryllupsweekend, gallafest, teateruge, 3 dages vandretur
med outdoorlinjen og meget mere. Eleverne
tog det hele i stiv arm og nød efterskolelivet i
fulde drag.
Årgang 20/21 sluttede deres efterskoleår
med en powertur til Søhøjlandet og en smuk
afslutning her på skolen, hvor forældrene
heldigvis kunne komme og fejre deres unge
mennesker.

dag både i forhold til fag og aktiviteter, men
vi ser også en stor forskel i elevgruppen.
I forhold til fag har vi ændret timetallet i
nogle af fagene, så vi har fået plads til nogle
helt nye ”dannelsesfag” – Debat og mening,
Grænseland (køn, normer, seksualitet mv),
Verdensborger (verdensmål), Krop og kost
samt Innovation og Entreprenørskab. Vi er
meget begejstrede for de nye fag og oplever
virkelig, at eleverne fordyber sig og anvender
deres viden i hverdagen. I forhold til aktiviteter giver den nye 10.klassesskole os mulighed
for at udføre andre aktiviteter, end der var tid
og plads til før. F.eks. er vi hoppet med på et
projekt med navnet IBO (innovations-brobygnings-opgave). Helt kort handler det om, at
eleverne i små grupper med udgangspunkt i
de 17 verdensmål arbejder projektorienteret
med en problematik, som de udfolder i en
virksomhed i lokalområdet. Undervejs er de
på besøg på en erhvervsskole, hvor de får
hjælp til deres proces. Vi gennemførte forløbet
i efteråret med stor succes.
En sidste ting jeg gerne vil nævne, er trivselsprojektet Me & We, som vi startede i skoleåret
20/21. Projektet har rigtigt fundet sin form,
og vi arbejder kontinuerligt med projektet
gennem hele skoleåret. Vi kan virkelig se,
hvordan eleverne profiterer af det.

Da vi startede skoleåret 21/22 var det i et
noget andet setup end hidtil. Fra dette skoleår
er vi nu en ren 10.klassesskole.
Det har betydet store ændringer i vores hver-
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BØRNE- OG FAMILIECENTER
HOSTRUPHØJ
År 2021 blev, som året før, et år, hvor Covid-19 fik lov at fylde. Vi fandt dog mere ro
i diverse restriktioner og kom igennem året
uden én eneste smittet, hvilket vi har været
meget taknemmelige for.

BØRNE- OG FAMILIECENTER HOSTRUPHØJ
+45 98 52 06 88
kontor@hostruphoej.dk
www.hostruphoej.dk
BESTYRELSE
Dorthe Nielsen Boddum
Helle Larsen (næstformand)
Maiken Hougaard
Roland Durup (formand)
Simon Vibæk Linde

et projekt, der knytter unge sammen med en
voksen ”ven”, som kan følge dem på deres
videre færd i livet efter en anbringelse. Vi har
en del unge, som har et svagt netværk, og vi
har gennem længere tid søgt efter en mulighed for at få koblet vores unge sammen med
en frivillig mentor eller lignende.
For os har det været vigtigt, at samarbejde
med en organisation der har det juridiske på
plads, og som samtidig har erfaring med frivillige. Vi har pt. tre unge tilknyttet projektet, og
vi er selvfølgelig spændte på, om der skabes
en relation, som kan bidrage til, at vores unge
klarer sig bedre på egne ben fremover.

På Hostruphøj har 2021 været året, hvor vi
igen kom tilbage på sporet. Vi har haft stor efterspørgsel på vores pladser i både døgn- og
aflastningsafdelingen, hvilket har betydet, at vi
nu er meget tæt på fuld belægning på døgnafdelingen og er helt booket i vores aflastning
fra fredag til søndag året rundt.
Vi har i sommerferien måtte afvise flere forespørgsler på aflastning til børn, som ikke har
været på Hostruphøj før. Ikke fordi vi ikke har
haft plads, men fordi vi har den holdning, at
vi ikke er sat i verden for at ”se efter” børn.
Vi er et sted, der bidrager til barnets samlede
udvikling, hvilket ikke spiller sammen med, at
der kommer et barn én uge i sommerferien,
hvorefter vi ikke ser barnet igen før næste
sommer. Etik og menneskesyn bør efterleves
således, at barnets behov kommer før alt andet, - også plejeforældres behov for at komme
på ferie uden barnet!

Fagligt fik vi i 2021 afviklet videreuddannelsesforløbet i samarbejde med Susan Hart.
Dette er ikke sket uden bekymringer omkring,
hvad det nu var, vi havde indladt os på. Men
alt i alt ser det ud til at lande på en fin måde.
2022 står nu i forskningens tegn, og vi har et
bjerg af opgaver, der følger med i kølvandet
på projektet.
Alt i alt har 2021 været et stille og roligt år,
hvor vi selvfølgelig har haft udfordringer,
men af den lidt mere almindelige karakter. Vi
forventer, at 2022 vil byde på en stabil drift til
gavn for vores børn, unge og forældre.

I 2021 indledte vi et samarbejde med Røde
Kors omkring ”VIO - Venner I Overgangen” –
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BØRNECENTER HVIDBORG

BØRNECENTER HVIDBORG
+45 36 78 00 12
hvidborg@hvidovre.dk
www.hvidborg.dk
BESTYRELSE
Ann-Mari Lundbæk Lauritsen
Claus Skaaning
Laila Gyldenhøj (formand)
Lise-Lotte Rasmussen
Nete Holm Andersen (formand)

som først er startet i slutningen af året, skal vi i
de kommende år bidrage til udviklingen af en
national model for arbejdet med reduktion af
voldsomme episoder på døgnområdet. Begge
projekter sætter yderst vigtige temaer for vores
og alle anbragte børn på dagsordenen, og vi
er meget glade for at få lov at være en del af
arbejdet.
I november 2021 skete der en stor forandring,
da forstander Mikala Frølich sagde farvel efter
20 år på Hvidborg, og man kunne hilse Marlene Stokholm velkommen som ny forstander.
Der skal lyde en stor tak til Mikala for hendes
indsats og dedikation til Hvidborg.
I 2022 fortsætter vi arbejdet med at implementere de nævnte projekter og metoder.
Efter somemrferien sender vi vores gruppe af
familiebehandlere i Kimen på uddannelse i
AMBIT (Adaptive Mentalization-Based Integrative Treatment) for at styrke deres kompetencer
i den tværgående opgaveløsning omkring
anbringelsestruede børn og deres familier, og
familier hvor der arbejdes med systematisk
afprøvende hjemgivelsesprocesser. Det bliver
interessant at følge, hvordan AMBIT styrker
vores fokus på hele barnets liv, arbejdet med
at etablere stilladser for barnets deltagelse og
understøttelsen af vores arbejde med at forkorte anbringelsestiden.
På Hvidborg ser vi frem til det kommende år
og arbejdet med at støtte og udvikle udsatte
børn og deres familier og netværk – og ikke
mindst dyrke vores faglighed med hinanden
og vores gode kolleger i de øvrige organisationer under LIVSVÆRK.

For Hvidborg har 2021 været et år, der bedst
kan beskrives med ord som foranderlighed og
faglighed.
Som alle andre børn i Danmark har Hvidborgs børn oplevet en foranderlig hverdag
i 2021. Der har både været rolige perioder
med nedlukning og isolation på grund af
Covid-19, hvor fokus har været på det nære
og hverdagsrutinerne, men der har heldigvis
også været perioder med fuld knald på. Der
har været sommerhussture, koloni, aktiviteter
og ikke mindst årstidens fester. Selvom foranderligheden til tider har været udfordrende og
usikkerhedsskabende, og behovet for omstillingsparathed og nye løsninger været stort,
har børnene, familierne og medarbejdere
klaret det på fornemmeste vis.
Hvidborg kom endelig i gang med den længeventede 1-årige neuroaffektive uddannelse
ved Susan Hart. Uddannelsen har vakt stor
begejstring i medarbejdergruppen og har
skabt et fælles sprog på tværs af afdelingerne,
hvor der aktuelt arbejdes med at implementere
udviklingsunderstøttende lege og kontekster
i arbejdet med børnene og deres familier.
Sideløbende har flere udvalgte medarbejdere,
som en del af forskningsprojektet knoklet med
at blive certificeret.
Udover arbejdet med det neuroaffektive
perspektiv har Hvidborg i 2021 også været
en del af to projekter under Socialstyrelsen.
I projekt Styrket Læring for Anbragte Børn er
der arbejdet med at kortlægge, understøtte
og udvikle de anbragte børns forudsætninger
for skoledeltagelse. I projekt Forebyggelse af
Voldsomme Situationer og Magtanvendelser,
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BØRNEHAVEN
LYKKESHOLM

BØRNEHAVEN LYKKESHOLM
+45 39 65 11 35
bh.lykkesholm@gentofte.dk
www.lykkesholm.gentofte.dk
BESTYRELSE
Carsten Sandorff Storm
Henriette Lynggaard
Kirsten á Rogvi (formand)
Line Krogsgaard Næs (næstformand)
Mikala Utzon Dietz

byder på. Det har hos nogle forældre skabt en
stor usikkerhed og en del frustration, som vi
har skulle tage imod og håndtere. Dilemmaet
er, at den tid man skal bruge på at udarbejde dokumentation – går fra børnene. Det er
benhård prioritering, om man vil lave meget
fyldestgørende kommunikation til forældre og
stille dem tilfredse eller være sammen med
børnene og sikre deres hverdag bliver god,
tryg og lærende. Vi har prøvet at nå begge
dele, men hovedvægten er helt klar for os –
børnene kommer først.
Børnenes hverdag har været præget af opdelingen i grupper, der er anbefalet af sundhedsmyndighederne - så fællesskab og interaktion
på tværs af grupper har været vanskelig. Igen
har det været dilemmafyldt – skal det være
de sundhedsmæssige eller de pædagogiske
hensyn, der vægtes? Vi har naturligvis være
optagede af at overholde retningslinjer, hvilket
også afspejles i, at vi indtil nu har undgået de
helt store udbrud af Covid-19. Samtidig har
vi også prøvet at imødekomme behovet for
relations dannelse på tværs af grupper ved at
etablere små grupper, som mødes på tværs.
Alt i alt er det ikke de store revolutionære oplevelser, der har udspillet sig i Lykkesholm over
i 2021, men et børnehaveliv med alt hvad det
indebærer af glæde, konflikter, leg, forsoning,
venskab, fart, fordybelse og læring.

Når vi kikker i vores kalender fra 2021 afsløres det, at det blev endnu et år i pandemiens
skygge. Teams møde efter Teams møde står i
række, og temaerne er de samme; restriktioner, hygiejneforslag, sygefravær og selvtest.
Dette har naturligvis præget livet i Lykkesholm.
Det har ikke alene påvirket vores pædagogiske arbejde med børnene, men også vores
mulighed for at deltage i uddannelser, kurser
og andet udviklingsarbejde, da vi ikke har
kunnet undvære personale. Så uddannelse og
kurser har vi til gode i 2022.
Det der lykkedes i det forgangne år, var at få
en god, udviklende og børnevenlig hverdag til
at manifestere sig. Vi er endda også lykkedes
med at afholde høstfest på vores legeplads
sammen med forældre og søskende.
Der er også afholdt forældremøde, hvor vi i
workshops, sammen med forældrene, drøftede
hvordan de understøtter deres børns udvikling
med fokus på følelsesmæssig og motorisk
opmærksomhed. Det var en rigtig god drøftelse, som gav stof til eftertanke og ideer til
udvikling af vores vejledende rolle i forhold til
forældrene.
Forældrene har stort set ikke været indendørs i
Lykkesholm i snart to år. Det betyder, at nogle
forældre nærmest ikke har set børnehaven
indefra. Det har derfor krævet mange ressourcer fra personalets side at få kommunikeret
ud til disse forældre, hvad livet i børnehaven
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BEHANDLINGSHJEM

ORØSTRAND SKOLE- OG BEHANDLINGSHJEM
+45 59 47 00 04
post@oroestrand.dk
www.oroestrand.dk
BESTYRELSE
Claus Gosvig
Frederik Ahlefeldt-Laurvig (formand)
Helle Hjalgrim (næstformand)
Karina Grimstad Svenningsen
Søren Hesselberg Nielsen

2021 har været et turbulent år på Orøstrand.
Vi har de sidste par år forsøgt at sikre økonomi
og dermed en stabil drift ved at udvikle tilbuddet til en udvidet målgruppe og med kortere
anbringelser. Denne strategi har dog ikke båret
frugt.
Vi har pt. to fungerende afdelinger, intern skole
og en afdeling, der er lukket ned.
Derfor er Orøstrands opgave nu, med opbakning fra bestyrelsen og LIVSVÆRK, at få bragt
Orøstrand tilbage til det som er vores kerneopgave med tre velfungerende døgnafdelinger og
en intern skole.
Orøstrand er derfor i fuld gang med den største renovering og nybyggeri siden, institutionen
blev indviet i 1901. En helt ny tilbygning er
skudt op. Den skal rumme helt nye afdelingsfaciliteter med nye flotte værelser, bade/toiletforhold og flere stuer. Byggeriet forventes indflytningsklar i marts 2022, og det glæder både
børn og voksne sig til. Det bliver fantastisk med
nogle tidssvarende rammer.
Herefter er planen, at de gamle bygninger skal
gennemrenoveres, således at der på sigt igen
bliver tre afdelinger. I bedste fald er denne
renovering færdig i udgangen af tredje kvartal
2023.
Det kan være udfordrende at lave behandlingsarbejde, mens der bygges lige ved siden af,
men med udsigten til de forbedrede og tidssva-
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rende rammer tager vi gerne dette med.
Vi er i 2021 påbegyndt uddannelse ved Susan
Hart, i forbindelse med LIVSVÆRKs forskningsprojekt, i vurderingsmetoder til intervention i
nærmeste udviklingszone for psykiske sårbare
børn, forældre, unge og voksne.
Eleverne i vores interne skole har deltaget i den
landsdækkende nationale trivselsundersøgelse,
hvor der bl.a. er arbejdet med børns rettigheder, især verdensmål nr. 4 om hvorfor uddannelse er vigtigt for mennesker. Dette tema gav
mange fine og interessante udsagn fra børnene. Vi har været til børne topmøde i Unicef, og
det var en stor og lærerig oplevelse.
Vores gamle vandtårn kom i gode hænder,
da vores ambassadør Nicolai Coster-Waldau
og Bjarke Ingels tegnestue, sammen med os,
omdannede et faldefærdigt beton-tårn til et
fantastisk lege- og aktivitetstårn, der nu står
færdigt.
Orøstrand Dyrepark er blevet flittigt besøgt af
gæster og turister hen over sommeren efter en
lang Covid-19 nedlukning. I nedlukningstiden,
har dyrene fået større og bedre faciliteter, og
der er kommet nye dyr til. De mange gæster
har også betydet, at flere af vores børn, der er
uddannet som dyreguider, har haft travlt med
at vise gæster rundt og fortælle om vores dyr.
Det er roller, som giver det enkelte barn rigtigt
meget, når de stolt viser rundt.
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OPHOLDSSTEDET PAIDEIA
+45 56 57 99 89
paideia@mail.dk
www.paideiahuset.dk
BESTYRELSE
Frederik Ahlefeldt-Laurvig (formand)
Jan Nielsen (næstformand)
Michala Jørgensen
Rikke Glükstadt Eriksen
Thomas Kielgast

hvilket får særlig store konsekvenser for et
lille sted som Paideia med en lille medarbejdergruppe. Det har krævet meget fokus,
omstillingsparathed og ikke mindst et stort
engagement fra alle sider, at sikre hverdagen
på institutionen.
Et af de store fokusemner på Paideia er stadig
forældresamarbejde og inddragelse af børnene og de unge. Helt grundlæggende så trives
børnene og de unge simpelthen ikke, hvis vi
ikke gør en dyd ud af at samarbejde tæt med
deres forældre.
Børne- og ungeinddragelse har længe været
en stor del af Paideias arbejde – og det er
glædeligt, når vi ser at arbejdet bærer frugt.
Et eksempel er en ung pige, som vi med et
langt og fagligt stærkt relations arbejde fik til
at deltage i et længerevarende møde, som
omhandlede pigens fremtid. Efter mødet udtrykte pigen selv, hvor rart det havde været at
opleve og høre, hvad andre sagde om hende,
hvordan de så hende, og hvordan hun selv fik
en betydningsfuld stemme i et forum, som hun
ikke var vant til.
Det er en indsats, som modtages meget positivt – særligt af børnene og de unge.
På Paideia ser vi frem til et nyt år, hvor vi først
og fremmest vil opnormere, kvalificere og
lande i en ”ny” hverdag uden restriktioner og
med masser af liv i huset.

Paideia har igen i 2021 oplevet en stigende
efterspørgsel, og har måtte sige nej til et stort
antal børn. Dette skyldes både pladsmangel,
men også, at kommunerne har henvist børn
og unge, som har været helt udenfor Paideias
målgruppe. Der ses en tendens til, som sidste
år, at henvendelserne også bærer præg af at
være større søskendeflokke.
Paideia er helt fyld op med børn og unge,
hvilket selvfølgelig er positivt, men det har
også haft sine konsekvenser set fra et ledelsesmæssigt perspektiv.
I forbindelse med tidligere nedgang i børnetal, hvor det var nødvendigt at nedjustere i
medarbejderstaben, var det pludselig nødvendigt at opnormere igen, da henvendelserne
steg eksplosivt. Dette gjorde, at stillinger skulle
genbesættes. Samtidig er vi på Paideia, som
altid, meget optaget af at sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer i
forhold til børnene og de unge. Vi skal være
forandringsparate og klar til at tage imod nye
udfordringer, der også kommer fra kommunerne og tilsyn. I 2021 har vi blandt andet
opkvalificeret to medarbejdere, der nu er
færdiguddannede familievejledere – og kommunerne viser allerede interesse.
Selvom Covid-19 ikke samfundsmæssigt har
fyldt så meget som tidligere, så har pandemien spillet en stor rolle på Paideia i 2021.
Medarbejdergruppen har været hårdt ramt,
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SPECIAL SKILLS
Special Skills, der er en platform for vejledning, har været afholdt siden 2017 på Thorshøjgård. I 2020 blev arrangementet bremset
af Covid-19 hensyn, men i 2021 var det igen
muligt at afholde to arrangementer.

SPECIAL SKILLS
+45 93390839
ar@livsvaerk.org
www.specialskills.dk
BESTYRELSE
Charlotte Holmer Kaufmanas
Esben L. Kullberg (næstformand)
Hanne Low
Henrik Kaustrup
Kim Black Pedersen
Poul Erik Clausen
Simon Østergaard Møller
Ulla Groth (formand)

Viborg. Evalueringerne skulle/skal benyttes til
at forbedre og skabe mere viden, og positivt
kan vi allerede nu se, at visionen for arrangementerne i høj grad bliver opfyldt.
Parallelt med de to arrangementer havde
Special Skills en påbegyndt dialog med Egmont Fonden, og en ansøgning blev i oktober
måned 2021 sendt afsted. Den 9. december
fik vi den glædelige nyhed, at Special Skills
var blevet optaget i Egmont Fondens ”Spire
program” og fondsstøttet i en 3. årig periode.

Et arrangement, som vanligt, på Thorshøjgård
og et arrangement i Viborg, på Havredal
Landbrugsskole.
På Thorshøjgård deltog cirka 300 børn og
unge og i Viborg cirka 150 børn og unge.
Alle deltagere var elever i udskolingen,
som modtog specialundervisning. Det var to
fantastiske arrangementer med glade børn og
unge, som fik en masse faglig inspiration fra
alle de STU-uddannelsesinstitutioner og firmaer, der stillede op på dagen.

Det betyder for projektet, at Special Skills
over de næste 3 år, kan brede sig ud over det
danske land, og i samarbejde med Egmont
Fonden tilbyde cirka 3600 børn og unge på
landsplan at kunne deltage.

Ved arrangementerne blev der udarbejdet
evalueringer fra Metodecentret. Metodecentret
havde forud for arrangementerne udarbejdet
materiale og var til stede både i Ishøj og i

Vi ser frem til et spændende samarbejde og
nogle fantastiske og sjove arrangementer i
2022.
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UNGDOMSHØJSKOLEN SØNDBJERGGÅRD
+45 97 87 50 11
kontor@soendbjerggård.dk
www.soendbjerggard.dk
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BESTYRELSE
Asta Fuglsang
Else Morell
John S. Christoffersen
Lisbeth Gottenborg Grøn
Roland Durup (formand)
Vakant (næstformand)

UNGDOMSHØJSKOLEN
SØNDBJERGGÅRD
2021 var endnu et travlt år.
Rejserne fylder altid meget på Søndbjerggård,
og de muligheder har jo været anderledes de
sidste par år. Det betød en alternativ sommertur. Juni måned gik derfor med temaet ”TVshows”. I 3 uger legede vi et nyt TV-show hver
dag. Det var eksempelvis Masterchef, Legomasters, 1-2-3 dyr, Korpset, Rigtige mænd og Pris
på Danmark. Det hele kulminerede med Alene
i vildmarken, hvor eleverne blev sejlet i fuld
fart til vandet ved Aggerbo, hvor mange elever
svømmede i land. Der blev lavet mad over
bål og sovet i telt og shelters – en rigtig god
og sjov oplevelse. Æg og bacon, man selv
har stegt over bål til morgenmad, kan kraftigt
anbefales. Det gik, som det skulle, og alle
overlevede. Tre meget sjove og skøre uger - og
det minder os om, at en vigtig del af højskolelivet er at lege.
I november fik vi så endelig muligheden for at
komme ud at rejse igen. Det var enormt dejligt
at komme afsted igen og få luftet bussen og
kufferterne. Det er fantastisk, hvordan fællesskabet styrkes igennem fælles gode oplevelser.
Det store forskningsprojekt med Susan Hart har

43

også fyldt en del i 2021. 4 medarbejdere fra
Søndbjerggård er uddannet i metoderne og
er nu i fuld gang med at interviewe, optage
og score eleverne. Det giver spændende nye
vinkler på eleverne og dagligdagens pædagogik. Det er også godt at føle sig som en del
af et stort projekt, og vi er stolte over at være
med. En god sidegevinst er, at det også styrker
sammenhængskraften i LIVSVÆRK at lære nogle fra de andre institutioner at kende.
Belægningsmæssigt har det været et okay år
for Søndbjerggård. Vi har haft lidt mindre
søgning, men nok til at holde skindet på næsen. Vi arbejder hele tiden med strategier for,
hvordan vi skaffer flere elever til skolen. Hvilke
medier skal bruges, og hvordan får vi udbredt
de gode historier, vi har så mange af. Det har
blandt andet betydet, at vi nu er godkendt til
elever fra 17 år.
Udvikling er et vigtigt nøgleord på Søndbjerggård. Vi arbejder hver dag på at udvikle
skolen, så det stadig er det bedste sted at være
for elever, medarbejdere og et attraktivt sted
for kommunerne at bruge.

THORSHØJGÅRD
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THORSHØJGÅRD
+45 43 32 64 00
info@thorshoejgaard.dk
www.thorshøjgaard.dk
BESTYRELSE
Charlotte Vangslev Busch
Karsten Kehler (næstformand)
Lasse Meldgaard Bloch
Mark Thorsen (formand)
Merete Amdisen

andre. Vi arbejder samtidig med at udvikle
den unges oplevelse af autonomi, samhørighed og kompetence, som er et godt fundament
for udvikling af trivsel. At udvikle kompetencer
skaber trivsel og er færdigheder, som den
unge skal bruge i livet nu og fremover.
Bofællesskabet, Piletoften, som er beliggende
i Taastrup, blev opstartet i 2019 og er nu i
2021 fuldt besat.
Covid-19 har sat sit spor på årets gang i afdelingen for Uddannelse og Beskæftigelse, men
ikke kun på negativ vis. I september afholdt vi
traditionen tro Special Skills, men i 2021 blev
det med en række modifikationer for at forebygge smitterisiko. En af modifikationerne af
konceptet var, at deltagerne (7. – 10. klasses
elever fra de omkringliggende specialklasser
og – skoler) blev guidet rundt på markedspladsen af vores medarbejdere. Det fik rigtig
gode tilbagemeldinger fra både de øvrige
STU/FGU-udbydere og lærere, som deltog i
arrangementet.
Vi har også arbejdet videre med vores inklusionsprojekt, der handler om at forankre vores
elever i det omkringliggende samfund, således
at de har et godt netværk, når de engang skal
videre fra Thorshøjgård. Inklusion under en
pandemi er ikke uden udfordringer, men vi
har alligevel formået både at være på diskotek, til udebanekamp i 3. division fodbold
supporterbus, på julemarked i København, til
veteranbilstræf på Roskilde Havn og meget
mere. Vi glæder os til at udvide konceptet i
2022.

Når man kigger tilbage på året, der gik, er
der en tendens til en grålig farve på grund
af Covid-19, men heldigvis har der da også
været lyspunkter.
Et af de helt store lyspunkter var åbningen af
den nye afdeling, Grønnebo, der stod færdig og klar til indflytning den 1. juni 2021.
Pedersborgs unge blev flyttet og nye kom til,
så afdelingen blev hurtigt fyldt. Tankerne bag
den autismevenlige indretning og eget bad
og tekøkken har virkelig gjort noget godt for
de unge og for afdelingen. Der er langt mere
ro og færre konflikter. Vi var opmærksomme
på, om de unge nu ville isolere sig på deres
værelser og ikke gøre brug af fællesarealerne,
men det har ikke været tilfældet. Der spises
stadig sammen, spilles bordtennis i multirummet og ses tv i stuen.
Pedersborg er nu let renoveret og klar til at
modtage Hedebos unge, mens renoveringen
af Hedebo står på i 2022.
På tværs af alle afdelinger har der været fuld
gang i forskningsprojektet med Susan Hart. Vi
har haft medarbejdere på kursus, og de er nu
certificerede og klar til den store dataindsamling.
I Boligerne har der været fokus på trivslen hos
de unge. Fokus på de ressourcer og styrker
den enkelte unge har, som understøtter vores
pædagogiske tilgang Recovery. Dermed er det
opgaven for medarbejdere at hjælpe de unge
med at sætte det i spil. En vej dertil er, at medarbejdere selv har fokus på denne tænkning
og lærer at styrkespotte både hos sig selv og
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diagnoser og også i større grad diagnoser,
som vi ikke før har mødt. Dette betyder, at
medarbejdere har skullet sætte sig ind i ny
viden og været på kurser om andre diagnoser
f.eks. Fragilt-X.
I forhold til autisme sker der meget på forskningsniveau i disse år. Forskning i Danmark
har netop bekræftet, hvad forskning i USA har
vist: At mennesker med autisme og ADHD har
en signifikant afvigende microbiom i forhold
til neurotypiske mennesker. Vi følger med og
glæder os til, hvad fremtiden bringer for vores
målgruppe i den forbindelse.
Vi har haft fire medarbejdere med i ForLIVSVÆRK. Dette har været en spændende proces
for de fire medarbejdere, men også for resten
af personalegruppen, som glæder sig til, at
metoderne kan spredes ud i hele institutionen.
I administrationen har der været fokus
på
at få ensrettet alle kontrakter på vores børn
og unge. Vi har haft et efterslæb i forhold til
kontrakter, der ikke var tidssvarende på pris,
reguleringer, vilkår osv. Vi har sat vores pris
op, så den nu passer til det højt specialiserede
tilbud, vi er, samt stemmer overens med de
ydelser, vi tilbyder. Dette har været et omfattende arbejde, hvor vi med is i maven har
måtte opsige alle kontrakter. Heldigvis er alle
børn og unge stadig med os, og vi har haft et
godt samarbejde med kommunerne om dette.

I 2021 har vi, grundet Covid-19, jongleret
med sygemeldinger fra både børn og medarbejdere. Vi har måtte holde os helt adskilt
i små grupper, ændre på det planlagte osv.
Medarbejdere har trukket et kæmpe læs, været helt utroligt fleksible og skabt gode dage
for vores børn og unge. For vores målgruppe
har Covid-19 ikke kun været en udfordring.
Mange af vores børn og unge har trivedes
med at være hjemme i familien med minimal
kontakt til andre. Vi har set, at unge, som før
var i mistrivsel, havde skolevægring m.m.,
som er blomstret op. Børnene og de unge
kommer i aflastning hos os en gang om ugen,
derfor har vi ikke meget indflydelse på deres
daglige liv i øvrigt, men uanset giver det giver
stof til eftertanke.
Flere af vores børn i Villaen er i år blevet unge
mennesker og er derfor flyttet til Møllegården.
Da vi for 6 år siden åbnede Møllegården, var
det netop med det for øje, at man kan starte
i aflastning som helt lille og blive hos os, til
man er 22 år. Undervejs skifter rammerne
for at passe bedre til et ungdomsliv, men
pædagogikken og tilgangen er den samme.
Så dejligt for os alle, at se drømmen blive til
virkelighed i år.
I 2021 har vi også været optaget af komorbiditet. Vi oplever fortsat at flere og flere af
vores børn og unge kommer med to eller flere
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