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Indledning 
 
Baggrund 
Som afslutning på et fælles efteruddannelsesprogram, lavet i samarbejde med JCVU, blev der 
arbejdet med temaer til fremtidige udviklingsopgaver og projekter. Ud af de mange forslag blev der 
udvalgt 3 projektforslag, der skulle arbejdes videre med og eventuel igangsættes. Et af de udvalgte 
projektforslag blev afdeling Lundens projekt om at opkvalificere indskrivningsproceduren ved 
visitation af unge til Lunden. 
 
Projektet skal ses som en del af en større pædagogisk indsats på Holmstrupgård; en indsats der har 
fokus på at udvikle og afprøve nye metoder og pædagogiske redskaber, som understøtter de unges 
trivsel og udvikling, samt øger samarbejdsrelationer med forældrene. 
 
Lundens indskrivningsprojekt er også en del af en større målsætning om at have større fokus på de 
unge og de unges forældres involvering i hele anbringelsesforløbet. 
 
Formål med projektet 
Personalet på Lunden problematiserede, at overgangen fra hjemmet eller fra anden institution ofte 
foregik så hurtigt, at hverken den unge eller personalet blev ordentlig klar til indflytning.  
 
Projektets overordnede formål er at opsamle viden om, hvilken betydning planlagte og 
strukturerede hjemmebesøg og besøg på Lunden inden indflytning har i forhold til at gøre 
overgangen fra hjem til institution så positiv som mulig for både den unge og forældrene.   
 
Samtidig forventes det, at personalet gennem den tidlige kontakt får kendskab til og indsigt i 
familiens liv og problematikker. Vi forventer også, at hjemmebesøget er med til at give personalet 
en empatisk forståelse for familiens situation og at der bliver skabt en alliance mellem familien og 
personalet om det fremtidige samarbejde. Alle elementer som efterfølgende er betydningsfulde i 
behandlingsarbejdet omkring den unge og som tilsammen er med til at øge personalet faglig tryghed 
og handlekompetence. 
 
Indskrivningsforløbet 
 
Efter visitation af en ung til Holmstrupgård afholdes der kontaktbesøg på institutionen. Deltagerne 
på mødet er den unge, den unges forældre og den kommunale sagsbehandler. Fra Holmstrupgård 
deltager souschefen og afdelingslederen fra den aktuelle afdeling. På kontaktbesøget informeres om 
indholdet af Holmstrupgårds behandlingstilbud og der er en rundvisning på institutionen. 
 
Når der efter kontaktbesøget er blevet givet tilsagn om at den unge flytter ind på Lunden, beslutter 
personalet, hvem der skal være kontaktperson for den unge. Når indflytningstidspunktet nærmer sig 
bliver der lavet der aftale med den unge og forældrene om dato for hjemmebesøg. Dette besøg 
ligger mellem tre uger til fire uger inden indflytning. Der afsættes 2 timer til hjemmebesøget. 
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Til hjemmebesøget medbringer personalet blandt andet Lundens folder, som informerer om 
Lundens hverdag og regler. Ud over folderen, er der udarbejdet et sæt spørgsmål, som danner 
udgangspunkt for samtalen. Spørgsmålene bliver sendt til hjemmet lige op til hjemmebesøget, så 
alle involverede er informerede om, hvad der er mødets indhold. På besøget snakkes der om 
forventninger og der udarbejdes samarbejdsaftaler mellem den unge, forældrene og personalet. 
 
Efter hjemmebesøget inviteres den unge på besøg på Lunden en eller flere gange. Den unge 
inviteres til eftermiddagskaffe og aftensmad. Formålet med besøget er at give den unge en 
fornemmelse af dagligdagen på afdelingen og at få hilst på de andre unge og personale. 
 
På selve indflytningsdagen er den unges kontaktperson på arbejde og er til rådighed for den unge og 
forældrene omkring hele indflytningen.  
 
Personalets forberedelser før hjemmebesøgene 
På Lunden er der lavet en mappe, som indeholder materiale, der anvendes til hjemmebesøg. 
Mappen er i projektperioden løbende blevet justeret, efterhånden som personalet er blevet 
interviewet efter hjemmebesøgene. I mappen ligger der blandt andet spørgeskemaer, flyttemapper, 
velkomstfolder fra Lunden samt en oversigt over, hvad der skal være på et værelse når en ung 
flytter ind.  
 
Inden kontaktpædagogen og afdelingslederen tager på hjemmebesøg, aftaler de, hvordan 
rollefordelingen mellem dem skal være under besøget. Det er ofte sådan, at afdelingslederen 
koncentrerer sig om forældrene og at kontaktpædagogen mest står for kontakten til den unge. 
 

Projektforløbet 

 
Projektperioden 
Projektet blev igangsat juni 2007 med socialpædagog Else Degn som projektleder og 
udviklingsmedarbejder Karen Lundtofte som projekt- og proceskoordinator. Forstander Knud 
Byskov har været projektansvarlig. Projektet er afsluttet juli 2008, og med denne evaluering gøres 
der status over projektforløbet. 
 
Målgruppen 
Indskrivningsprojektet er koncentreret om en enkelt afdeling på Holmstupgård. Afdeling Lunden er 
en afdeling med plads til 8 unge. Målgruppen er unge med opmærksomhedsforstyrrelser eller 
ADHD. Flere af de unge har indlæringsvanskeligheder, og der er ofte en komorbiditet 
(tillægsdiagnose) som fx tourette, depression, tilknytningsforstyrrelse eller 
personlighedsforstyrrelse. 
 
I projektperioden har der været 4 indskrivninger på Lunden. 1 af de unge der blev indskrevet nåede 
ikke med i undersøgelsen, da han kort efter anbringelsen blev overflyttet til en anden afdeling. I 
undersøgelsen har deltaget 3 unge og 3 forældrepar. De tre unge kaldes i denne rapport for Oskar, 
Holger og Anton. 
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Herudover har de 3 unges kontaktpædagoger og afdelingslederen på Lunden deltaget i 
undersøgelsen.  
 

Evalueringsdesign 
 
Formål med evalueringen 
 
Det er evalueringens formål at indsamle materiale der kan belyse betydningen af tidlige 
hjemmebesøg og kontakt til afdelingen for den unge og den unges forældre i forhold til at lette 
overgange fra hjem til anbringelse på Lunden. For det andet har vi villet undersøge, hvilken 
betydning det har for personalets faglige tryghed og handlekompetencer, at de har tidlig kontakt 
med den unge og familien. Endvidere skal evalueringen bidrage til at formidle disse erfaringer til de 
andre afdelinger på Holmstrupgård. 
 
Evalueringen er en brugerevaluering der søger, at afdække de unges og forældrenes erfaringer med 
og vurdering af indsatsen. Herved etableres viden om forventninger, tilfredshed, ønsker og krav. 
Hensigten med brugerevalueringer er således at medvirke til at indflytningsprocessen, som kan 
være smertefuld og problematisk, planlægges, så unge og forældre i høj grad oplever overgangen 
fra hjem til institutionen så positiv som mulig. Evalueringen giver samtidig personalet erfaringer 
med indflytning af nye unge i forhold til at opsamle ny viden og udvikle metoden. 
  
Evalueringens overordnede fokuspunkter 

• Hvordan oplever de unge og forældrene at de er blevet informeret og har fået kendskab til 
forholdene på Lunden og Holmstrupgård forud for anbringelsen? 

• Hvordan oplever de unge og forældrene at der fra afdelingens side er blevet taget hånd om 
deres særlige situation? 

• Hvilken betydning har hjemmebesøg haft i forhold til personalets faglige sikkerhed og 
handlekompetencer? 

 
Indsamling af materiale 
Indsamling af materiale til undersøgelsen er foregået gennem interview med den unge, den unges 
forældre, kontaktpædagoger og afdelingsleder. Der blev udarbejdet en semi-struktureret 
interviewguide til interview med de unge og forældrene. Desuden blev der udarbejdet formular til 
opsamling af data efter det første hjemmebesøg og formular til opsamling efter forældresamtalen. 
Interviewguide og formularer er løbende blevet justeret i forhold til de erfaringer, der blev gjort 
under dataindsamlingen. 
 
Interviewene med de unge og forældrene er foregået på Holmstrupgård.  Disse interview er blevet 
optaget på bånd. Interviewene med personalet er blevet nedskrevet under interviewet  
 
Den endelige rapport der dokumenterer og konkluderer på målene for projektet er udarbejdet i af 
Else Degn og Karen Lundtofte. 
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Hvordan opleves indsatsen? 
 
Forældrene om kontaktbesøget 
De 3 forældrepar synes, at de på kontaktbesøget fik et godt kendskab til institutionen. De fik den 
information og de oplysninger, de i første omgang havde brug for med hensyn til, hvad 
Holmstrupgård og Lunden kunne tilbyde i forbindelse med anbringelse her. 
 
Antons far fortæller, at han fik de oplysninger han havde behov for for at kunne danne sig en 
mening om stedet. Det var grundlag for, at han kunne træffe beslutning om, at sønnen ville være 
velanbragt på Holmstrupgård.  
 
Et andet forældrepar fortæller: 
”Mødet var meget positivt og ikke særlig opstyltet. Vi havde været rundt og se andre steder, men 
her fik vi fornemmelse af, at det var et sted vi med god samvittighed kunne aflevere vores dreng”.  
 
Det var en stor lettelse for dem. De understreger, at souschef og afdelingsleder demonstrerede stor 
faglig viden og var bevidste om hvordan de skulle tackle drengen pædagogisk samtidig med at 
forældrene fik en oplevelse af, at de var på drengens side. De lægger vægt på det sidste fordi det 
havde de ikke oplevet de andre steder, de havde været på kontaktbesøg.  
 
For Holgers forældre fik kontaktbesøget en særlig positiv betydning, da de fik forsikringer om, at 
drengen ville blive visiteret til institutionen og hvis der skete ændringer i familiens og drengens 
situation, ville Holmstrupgård træde hjælpende til.  

 
Hjemmebesøg 
 
Forældrenes oplevelse  
Oskars forældre havde slet ikke forestillet sig, at et besøg i hjemmet ville være en del af den unges 
indflytning på Lunden. De synes det var en meget positiv måde at starte et kommende samarbejde 
på.  
 
Og Holgers far fortæller: 
”Det er meget positivt, at man får en ekstra mulighed for at sætte ansigt på de mennesker, min søn 
skal være sammen med, og som vi skal samarbejde med”. 
 
Forældrene har alle oplevet, at det er vigtigt at personalet kommer hjem og ser, hvor og hvad de 
unge kommer fra. Mener det har betydning for de unge, at der er et møde, der foregår i hjemmet, 
fordi her er de unge trygge. Det er de unges og forældrenes hjemmebane og det giver en god 
fornemmelse, at personalet har set og oplevet hjemmet.   
 
For forældrene har det betydning at hjemmebesøget er uformelt og alligevel har et planlagt indhold.  
Forældrene oplever, at en af hjemmebesøget fordele er, at det bliver mere afslappet og anderledes, 
når det ikke holdes på et kontor. Antons far siger: 
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”Det er lige netop fordelen ved hjemmebesøget, at vi som forældre får en god fornemmelse af 
personalet og personalets viden. Jeg føler mig helt tryg ved at overlade Anton til Lunden”. 
 
Han siger også: 
”Jeg synes også, at det var meget positivt, at personalet hele tiden sørgede for at inddrage Anton, 
og at han var med i samtalen. De sikrede sig hele tiden, at han forstod hvad der blev sagt og 
snakket om”.  
Forældrene er enige om, at det er nemmere at ringe, når man kender nogle af personalet frem for 
kun at kende en stemme. Forældrene understreger betydningen af, at personalet gentagne gange 
opfordret både forældre og de unge til at ringe, hvis de har spørgsmål.  
 
De unges oplevelse 
 Alle tre unge siger, at det var helt fint, at personalet kom på besøg derhjemme. Oskar starter dog 
med at sige, at han var træt af det, fordi han ikke havde forstået, at det var helt aftalt, at han skulle 
flytte ind. Han siger: 
”Jeg var overrasket på en negativ måde over, at de kom her hjem til os, for jeg havde slet ikke lyst 
til at gå her, men bagefter var det alligevel ok, de havde været her”. 
 
Holger fortæller at han fik en bedre fornemmelse af personalet, ved at de kom på besøg. 
 
Personalets oplevelse 
Personalet har været gæster i de unge og familiens hjem. Besøgene har givet personalet mulighed 
for at være koncentreret og nærværende uden telefoner der ringer eller andre forstyrrelser, som der 
normalt ville være på Lunden. Det klart formulerede fomål med besøget, samt det udarbejdede 
materiale har betydet at personalet har følt sig velforberedte til mødet hos familien. Personalet 
fortæller at de synes de på besøgene i hjemmene har fået en helhedsoplevelse af den unges liv. De 
har fået et indblik i familiestrukturen og rollefordelingen i hjemmet. 
 
Samlet set siger afdelingsleder og de 3 kontaktpædagoger, at hjemmebesøgene har givet dem en 
indsigt og viden om familierne, familiestrukturerne og samspillet i familierne, som er væsentlig i 
forhold til at modtage den unge på afdelingen. Dette kendskab har blandt andet haft betydning i 
forhold til konflikter med en ung på afdelingen. Afdelingslederen fortæller, at man på afdelingen 
oplevede, at det var nemmere at tackle konflikterne med en ung, netop fordi personalet havde et 
godt forhåndskendskab til den unge og familien. Personalet oplever, at den viden og forståelse for 
den unge som forældrene kan give videre så tidligt som mulig i forløbet, giver dem bedre 
handlemuligheder i forhold til det fremtidige arbejde med den unge og familien.  

 
Spørgsmålene til brug ved hjemmebesøget 
 
Forældrene om spørgsmålene 
Det var hensigten, at forældrene skulle have tilsendt spørgsmålene forud for hjemmebesøget. Kun 
Antons forældre fik dog tilsendt de spørgsmål, der skulle snakke om. De synes, det var en fordel at 
få spørgsmålene på forhånd, fordi de så vidste hvad mødet handlede om, og de havde mulighed for 
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at forberede sig. Det betød også, at de havde mulighed for at snakke med Anton om, hvad 
hjemmebesøget drejede sig om.  De to andre hold forældre ville godt have haft tilsendt 
spørgsmålene, så de mere præcis vidste, hvad mødet handlede om. Alle forældrene understreger at 
spørgsmålene var meget grundige, fordi de dækkede spørgsmål, de end ikke havde stillet sig selv 
endnu. 
 
De unge om spørgsmålene 
Anton fortæller, at det ikke betød noget for ham, at han ikke kendte til de spørgsmål, personalet 
ville snakke med ham og forældrene om. For Oskar havde det betydning og han mener, det kunne 
have været godt at se spørgsmålene først, så han havde vidst, hvad samtalen skulle handle om. 
 
Personalet om spørgsmålene  
Personalet giver udtryk for at det har været godt at have et sæt færdige spørgsmål at arbejde ud fra. 
Det har betydet, at det forberedende arbejde forud for et hjemmebesøg har været nemmere, fordi 
spørgsmålene var formuleret, og det var klart og tydelig, hvad mødet skulle gå ud på. 
 

Informationer om Lunden og Holmstrupgård 
 
Forældrene om informationerne  
På hjemmebesøget har forældrene fået udleveret folderne om Holmstrupgård og om afdelingen 
Lunden. Forældrene mener, folderne er vigtigt materiale, idet de giver en beskrivelse af 
dagligdagen, regler, struktur og aktiviteter som de selv kan tage udgangspunkt i, når de snakker med 
de unge om den kommende indflytning. 
 
 Antons far fortæller: 
”På hjemmebesøget fik vi informationerne fra kontaktbesøget uddybet. Det nye var, at personalet 
decideret til Anton fortalte mere grundigt om reglerne, og hvad der blev accepteret og ikke 
accepteret” 
 
Forældrene følte sig alle godt forberedte til at kunne svare på de unges spørgsmål ud fra 
kontaktbesøget, hjemmebesøget og det informationsmateriale de havde fået. Forældrene giver 
udtryk for, at det var en hjælp for dem, at det var Lunden der påtog sig adresseændring og skift af 
læge og at de blandt andet blev orienteret om, hvordan det fremover ville forholde sig med 
børnepenge. Herudover lægger forældrene stor vægt på, at de får snakket om hvad 
kontaktpædagogerne kan hjælpe de unge med.  
 
De unge om informationer  
Anton siger, at det var træls, at han fik de samme informationer flere gange; det synes han ikke, han 
havde brug for.  
 
Holger siger, at han først fik informationerne, da han flyttede herud, og det var også i orden med 
ham. 
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Anderledes forholder det sig for Oskar, som ikke synes han fik nok informationer om, hvad det var 
for et sted, han skulle flytte hen, og det var træls. Han fortæller: 
”De havde godt nok en folder med, men den gad jeg ikke se. Jeg kan huske, at pædagogerne sagde 
noget om, hvordan det var på Holmstrupgård, men jeg synes ikke, de sagde det hele”. I øvrigt siger 
han, at han ikke gad høre efter, for han ville slet ikke flytte hertil. 

 
Samarbejdsaftaler 
 
Forældrene om samarbejdsaftaler 
Kun på et af hjemmebesøgene blev der lavet deciderede samarbejdsaftaler. Oskars forældre mener 
dog heller ikke, at det gør noget, at der ikke blev lavet samarbejdsaftaler på hjemmebesøget: 
”Fra personalets side blev der lagt vægt på at vi skulle lave nogle aftaler, men det var ikke så 
konkret for os på det tidspunkt. For os handler det om, hvordan vi fik ham flyttet godt. Det var det 
vigtigste for os”. 
 
Alle forældrene oplever, at personalet klart lytter til både de unge og forældrene og tager de 
anvisninger, som forældrene kommer med, seriøst.  På et af besøgene blev der snakket om, hvordan 
personalet kunne hjælpe den unge med at holde kontakt til de kammerater, han havde hjemme. 
Oskars forældre kommenterer, at de synes kommunens handleplan er god og indeholder det, som 
deres dreng har brug for. Forældrene er enige i de mål, der er sat for drengens ophold på Lunden og 
den måde, Lunden har tænkt sig at arbejde på. 
 
To af forældreparrene har benyttet sig af at ringe og aldrig følt sig til besvær. I øvrigt synes de 
personalet er gode til at informere dem, hvis de synes, der er noget forældrene skal vide. 
 
De unge om samarbejdsaftaler 
Naturligt nok husker de unge ikke rigtig noget om indgåede aftaler, da der kun på et af 
hjemmebesøgene blev lavet deciderede aftaler. Oskar føler sig dog lidt snydt. På kontaktbesøget 
havde de snakket om, hvilken klasse han skulle gå i, når han flyttede ind, men da de kom på 
hjemmebesøg, vidste personalet det alligevel ikke, og han ville gerne have haft det at vide mere 
præcist. 
 

Besøg på Lunden inden indflytning 
 
Forældrene om den unges besøg  
Generelt mener forældrene, at det har været fint for den unge at komme herud og spise med, se sit 
værelse og hilse på de andre unge inden indflytning. Oskars forældre mener, at der ikke må gå for 
lang tid mellem hjemmebesøget og indflytningen. I forhold til drengen mener forældrene, at det kun 
var godt for ham, at der ikke gik så lang tid fra beslutning til indflytning. I forhold til hjemmebesøg 
og besøg på institutionen var det godt, at det kom til at ligge så tæt på indflytning. For lang ventetid 
for den unge ville have skabt frustrationer.  
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De unge om besøget 
”Da jeg kom på besøg her, gad jeg stadigvæk ikke gå her”, fortæller Oskar.  
 
Efter at have været her, fået hilst på de andre unge og spist med synes han alligevel, at det havde 
været godt nok, og at det at han havde været på besøg betød, at det var nemmere da han skulle flytte 
ind. 
 
Holger tillægger ikke besøget på Lunden forud for indflytningen den store betydning. Han mener 
godt at kunne have undværet det. Holger havde besluttet, at det her var et godt sted, og han 
behøvede ikke komme her en masse gange for at se, hvad det var. Han følte sig dog godt modtaget 
på afdelingen og synes også, at det var fint at blive præsenteret for de andre unge. Det var også godt 
at se det værelse, han skulle flytte ind på. 
 
Anton siger, at det var fint at være på besøg, og han deltog i spisning med de andre unge. Fortæller 
at han ikke ville have været foruden besøget, fordi det var godt at se dem han skulle bo sammen 
med.  
 
 

Indflytning 
 
Forældrene om indflytning 
Da Oskar skulle flytte ind, kom forældrene med ham. De synes, det hele foregik stille og roligt. De 
hjalp med at indrette værelset, og bagefter overtog kontaktpædagogen. De lægger vægt på, at det er 
uformelt, så det ikke bærer præg af en overdragelsesforretning.  
 
Den anden af de tre unge blev kørt til Holmstrupgård af en underviser fra et sted, han var tilknyttet, 
og den sidste blev hentet i hjemmet af sin nye kontaktpædagog. Ved alle tre indflytninger har 
kontaktpædagogerne hjulpet med udpakning og indretning af værelset. 
 
Oskars forældre har været forbavsede over, at indflytningsfasen er gået så nemt og så hurtigt. Og 
alligevel fortæller Oskars mor, hvordan det var at sige farvel på indflytningsdagen: 
”Vi kørte hjem med vandet helt her oppe (i øjnene). Vi har været forberedt på en flytning i flere år, 
men alligevel kom det som et chok for os, da det så var en realitet”. 
 
De unge om indflytning 
Om indflytningen på Lunden siger Oskar, at det var mærkeligt at være her den første dag, men kan 
ikke nærmere udtrykke, hvad det handler om. Siger at han fik fin hjælp af forældrene og 
kontaktpædagogen til at komme i orden på sit værelse. Synes også at han fik hjælp til at komme i 
skole og på værkstedet, og at han fik fortalt, hvordan dagligdagen var tilrettelagt.  
 
Anton fortæller, at han blev hentet af sin kontaktpædagog, og at hverken hans far eller mor var med. 
Han følte sig godt modtaget og fik den hjælp, han havde brug for både på afdelingen og i 
dagbeskæftigelsen. Alligevel følte han sig alene og savnede dem derhjemme – og gør det stadig her 
flere måneder efter indflytning. 
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Det samme gør sig gældende for Holger: 
”Når jeg kommer et nyt sted hen tænker jeg, at jeg er bedre end alle andre for at få det til at gå lidt 
nemmere. Jeg kender ikke de andre unge og gider ikke give dem min loyalitet. Jeg lever mit liv, og 
ingen skal blande sig i det – personalet må godt blande sig lidt” 
 

Anbringelsesforløbet 
 
Forældrenes oplevelser  
Holgers forældre fortæller: 
”Det har været dejligt at opleve, at hele forløbet har båret præg af interesse for vores indstilling til, 
hvordan tingene skulle være. Vi har haft brug for personalets ekspertise. Det har været rart at 
opleve, at personalet ikke bare er kommet som bedrevidende eksperter, men det har været stor 
åbenhed og dialog, der har præget samarbejdet”. 
 
Forældrene oplever, at der er blevet taget godt hånd om deres dreng. For første gang i mange år 
bliver der lyttet til dem. De har altid fået at vide, de havde en uartig dreng, og her var der nogle 
professionelle der kunne lide ham. De synes, personalet ser de ressourcer, Holger har, de snakker 
med ham og ikke ned til ham. Vigtigt for drengen og for forældrene er at drengen ikke opleves som 
unormal. De siger:  
”Det er godt for Holger at blive mødt på en positiv måde. Det betyder noget, at han er en dreng, 
man kan samle på, for sådan er han ikke blevet mødt tidligere”. 
 
De tre forældrepar føler sig alle meget velkomne på afdelingen og oplever, at personalet altid har tid 
til at snakke, når de ringer. Ingen af de tre forældrepar har forslag til forbedringer eller at noget 
kunne gøres anderledes i forbindelse med anbringelse på Lunden. 
 
De unges oplevelser  
Alle tre giver udtryk for, at det er svært for dem at flytte ind på Lunden, fordi de savner dem 
derhjemme – forældrene, kammeraterne. Føler sig i starten meget alene og kan kun holde det ud ved 
at tænke på, at det er en kort periode.  
Holger siger det sådan: ”Jeg gider ikke være her – i alt fald kun til sommer”. 
 
En af de unge bruger ordet ”at gå her” og ikke ”bo her” gentagne gange. At ”gå her” kan været en 
talemåde, men det kan også være et udtryk for at se stedet som en skole, man går i, og ikke et 
botilbud. 
  
Når de unge flytter ind, tager de hver især forskellige forsvarsstrategier i brug. Det kommer til 
udtryk ved, at de siger de ikke gider være her. De gider ikke lære de andre unge at kende og ingen 
skal kende dem. En af de unge siger, at ingen skal blande sig i hans liv, og at han ikke gider ikke 
give de andre sin loyalitet. For at kunne holde det ud i den første svære tid er han nødt til at tænke, 
at han er bedre end andre for at få det til at gå lidt nemmere. 
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Forældrenes oplevelse af ventetid før anbringelsen: 
I forhold til indflytning kunne forældrene godt tænke sig at kende dato noget før, men ved godt det 
ikke altid er muligt. Ved en længere ventetid ville det være lettere for forældrene at klare 
konflikterne med den unge, hvis de trods alt kendte en dato. Oskars mor siger: 
”Fordelen ved det kunne være at holde sig selv oppe og holde på den sidste energi. Det kan godt 
være, jeg står i suppedasen og konflikter nu, men jeg ved, han flytter til den og den dato, så jeg 
tager de sidste kræfter frem”. 
 
I Antons tilfælde var de 2 måneder der gik fra kontaktbesøget til indflytning, meget fint, fordi det 
gav tid til at forberede sig mentalt og praktisk. 
 

Personalets faglige tryghed 
 
Hvilke faktorer fremmer og skaber faglig tryghed for personalet, når en ung 
skal flytte ind på Lunden? 
 
Ud fra interviewene med personalet efter hjemmebesøgene er det samlede indtryk, at det giver 
faglig tryghed: 

1. at personalet har noget helt konkret at forberede sig ud fra, nemlig Lundens  
indflytnings mappe. At alt materiale her ligger samlet i denne ene mappe, har gjort 
det overskueligt og mere enkelt for afdelingsleder og kontaktpædagog i 
samarbejdet.  

 
2. at være gæst i de unges hjem og få samlet indtryk af familin. Opmærksomheden 

skærpes i forhold til, hvordan der bliver talt sammen, hvordan personalet bliver 
modtaget, hvordan forældrenes indbyrdes indstilling er til anbringelsen, hvordan 
den enkelte forældres indstilling er til anbringelsen, og endelig hvordan den unges 
indstilling er til at skulle flytte på Lunden.  

 
Udvikling af arbejdsgange og materialet til brug ved hjemmebesøgene igennem 
projektperioden 
Som noget helt nyt er der fra juli 2008 udarbejdet et spørgeskema, som handler om at få afdækket, 
hvorvidt forældrene og den unge er klar til et hjemmebesøg. Samtalen kan enten ske via telefonen 
eller som et besøg her på stedet. 
 
Baggrunden for at udbygge indskrivningsprojektet med dette er, at det af og til på hjemmebesøget 
viser sig, at der stadig kan være en uoverensstemmelse mellem den unge og forældrene. Forstået på 
den måde, at de faktisk ikke har aftalt indflytningsdatoen, hvornår den unge må komme hjem første 
gang på besøg ol. 
 



Ungdomshjemmet Holmstrupgård �  14� �� �

Det bliver derfor sværere for personalet at gå i gang med det, som selve mødet handler om, nemlig 
indflytningen, da det første der måske skal på plads, er, om den unge rent faktisk er enig i at flytte 
ind på Lunden.  
 
Med telefonsamtalen/besøget her, håber vi på at få et fingerpeg om forældrene er rustet til 
hjemmebesøget, og hvis der stadig er eksempelvis uoverensstemmelser mellem den unge og 
forældrene, at vi så er informeret inden mødet. På denne måde kan vi bedre støtte og bakke 
eventuelle usikre og nervøse forældre op. 
 
Ud fra erfaringerne fra interviews af personalet efter hjemmebesøgene, er indflytningsprojektets 
materiale løbende blevet justeret. Som før nævnt er Lundens indflytningsmappe løbende blevet 
rettet til. Eksempelvis er den almindelige flyttemappe blevet tilføjet, da vi så allerede på 
hjemmebesøget kan få forældrenes underskrift. Familien kan også sammen, i dagene efter 
hjemmebesøget, skrive flyttekortene hvilket er en god mental forberedelse i forhold til en flytning. 
Rækkefølgen af de i forvejen nedskrevne spørgsmål er også justeret.  
 
Endelig har personalet påpeget vigtigheden af, at der var tid nok sat af på hjemmebesøget. En af 
kontaktpædagogerne havde nemlig oplevet, at der lige midt i hans arbejdsdag var presset en time 
ind til hjemmebesøg, og så skulle han retur til arbejdet på afdelingen. 
 
Konklusion 
 
Hovedformålet med evaluering af Lundens projekt er som nævnt at opsamle viden om, hvilken 
betydning planlagte og strukturerede hjemmebesøg og besøg på Lunden før indflytning har i 
forhold til at gøre overgangen fra hjem til institution så positiv som mulig for både den unge og 
forældrene.    
 
Derudover har evalueringens overordnede fokuspunkter været at få viden om: 

• Hvordan de unge og forældrene oplever at de er blevet informeret og har fået kendskab til 
forholdene på Lunden og Holmstrupgård forud for anbringelsen. 

• Hvordan de unge og forældrene oplever, at der fra afdelingens side er blevet taget hånd om 
deres særlige situation. 

• Hvilken betydning hjemmebesøg i forhold til personalets faglige sikkerhed og 
handlekompetencer. 

 
I forhold til hovedformålet kan det konkluderes, at hjemmebesøget af alle parter opleves som meget 
positivt og betydningsfuldt i forhold til et kommende samarbejde. Forældrene og personalet er enige 
om, at det har stor betydning at personalet får set, hvor og hvad de unge kommer fra og får oplevet 
familien i dens egne omgivelser. De er enige om, at der på hjemmebesøget er blevet skabet et godt 
grundlag for tillid og samarbejde. Det er vanskeligere for de unge at sige, hvad det har betydet for 
dem, at personalet har været på besøg i hjemmet, men de giver udtryk for at de synes, det var fint, at 
de kom. 
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På baggrund af kontaktbesøget og hjemmebesøget er der fra forældrenes side forud for de tre 
anbringelser meget positive forventninger til de 3 unges fremtidige ophold på Lunden. Forældrene 
giver alle udtryk for, at de oplever, at personalet på Lunden har stor faglig viden og pædagogisk 
kompetence. Dette betyder, at de føler, de unge er i trygge hænder på Lunden.  
 
De unge udtrykker det ikke helt så entydigt. De synes hjemmebesøget og besøget på Lunden inden 
indflytning var ok, men situationen bliver anderledes for dem i forbindelse med indflytningen. De 
føler sig meget alene og savnet hjemtil er stort. For at holde det ud bevæbner de sig hver især med 
forskellige former for forsvarsstrategier, hvor de lukker sig omkring sig selv.   
 
De tre forældrepar er enige om, at informationsniveauet omkring hele anbringelsesforløbet har 
været meget højt. Det har været væsentligt, at informationerne er blevet gentaget på de forskellige 
møder og at de har fået udleveret foldere om Lunden og Holmstrupgård. Det har betydet, at 
forældrene har følt sig godt nok informeret til, at de har kunnet svare på de unges spørgsmål. 
 
Det var hensigten, at spørgsmålene til brug ved hjemmebesøget skulle være tilsendt forældrene 
inden da. Det er kun sket ved ét besøg og efterlyses af de to andre forældrepar. Et andet formål var, 
at der på hjemmebesøget skulle indgås samarbejdsaftaler. Da der kun på et hjemmebesøg blev lavet 
aftaler, og da de forældre mener det var for ukonkret for dem, hvad der skulle laves aftaler om, må 
det tages op til fornyet overvejelse, hvordan procedurerne skal være fremover. 
 
Forældrene oplever, at der fra personalets side er blevet taget godt hånd om den særlige situation, 
det er at stå overfor, at ens barn anbringes på institution. De føler sig inddraget, lyttet til og deres 
problemer taget alvorligt. Forældrene fremhæver personalets imødekommenhed, når de kontakter 
Lunden og pointerer, at det har stor betydning, at man som forældre ikke oplever at være til 
ulejlighed eller besvær.  
 
For personalets faglige tryghed har det betydning, at der er en hel fast procedure omkring 
indflytning af de unge og at der er udarbejdet materialet til hjemmebesøgene. Det kendskab, 
personalet har til familien via den unges journal og kontaktbesøget, udbygges på hjemmebesøget.  
 
Erfaringerne viser at de indtryk, personalet får gennem besøget i hjemmet, giver et bredere billede 
af familien, end hvis mødet var foregået på institutionen. Besøget er med til at give personalet 
indblik i familien liv og en empatisk forståelse for den unge og resten af familien som kan bruges i 
det behandlingsmæssige arbejde. Endvidere giver hjemmebesøget mulighed for at få skabt en 
alliance i forhold til fremtidig samarbejde. Dette er igen med til at give personalet større faglig 
forståelse og dermed øgede handlekompetencer. 
 
Samlet set tegner der sig således et klart billede af, at planlagte og strukturerede hjemmebesøg og 
besøg på Lunden har en central betydning i forhold til at gøre overgangen mellem hjem og 
anbringelse på Lunden så positiv og problemløst som det er muligt i sådan en situation.  



Ungdomshjemmet Holmstrupgård �  16� �� �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


