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Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård 
Udskrivningerne fra Bogruppen 

 
Kategorier: 
På indskrivningstidspunktet beskrives de unges funktionsniveauer indenfor 11 kategorier. I skemaet 
sættes mål for de unges ophold med talværdier fra 1 som det bedste og 4 som det dårligste. Ved 
udskrivning talsættes, hvilket funktionsniveau de unge har nået på udskrivningstidspunktet.  
 
Nedenfor beskrives grafisk og i sammenfattende form de unges udvikling indenfor undersøgelsens 
11 kategorier i forbindelse med deres anbringelse. Kategorierne er: bolig, økonomi, fritidsinteresser, 
personlig hygiejne, familie netværk, netværk med venner, beskæftigelse/skole, alkohol, hash, 
stoffer, kriminalitet. 
 
Undersøgelsen baserer sig på 6 unge, der blev udskrevet fra Bogruppen i 2005 og 2006. 
 
Hvordan er det gået de unge? 
 
Bolig: 
Når de unge tilknyttes Bogruppen er det på baggrund af, at de endnu ikke er klar til at bo alene uden 
støtte.  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Mål ikke nået. Status dårligere end ved indskrivning

Mål ikke nået. Samme status som ved indskrivning

Status forbedret, men mål ikke nået

Målet nået

Bedre end mål

 
Undersøgelsen viser, at boligsituationen for 4 af de unge er blevet væsentlig forbedret og det 
fastsatte mål blev nået. Det vil sige, at de unges situation er ændret til, at de nu kan indgå i et 
almindeligt opvækstmiljø og de kan bo for sig selv uden professionel støtte. For 2 af de unges 
vedkommende forblev status den samme som ved indflytning og de vil forsat have brug for en eller 
anden form for støtte. 
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Økonomi: 
Når der i undersøgelsen spørges til, hvordan de unge er i stand til at varetage deres egen økonomi, 
drejer det sig om den økonomi de har til rådighed hver måned til alle udgifter som husleje, kost og 
lommepenge.

0 1 2 3 4 5 6

Mål ikke nået. Status dårligere end ved indskrivning

Mål ikke nået. Samme status som ved indskrivning

Status forbedret, men mål ikke nået

Målet nået

Bedre end mål

 
I den periode de unge var tilknyttet Bogruppen lærte de 5 enten helt at administrere de penge som 
de havde rådighed over eller klare det med støtte. For en enkelt unge var situationen den, at 
vedkommende stadig havde brug for betydelig støtte. 
 
Fritidsinteresser: 
I resultatdokumentationsskemaet spørges der ved indskrivning til, om de unge har en eller flere 
fritidsinteresser som de selv kommer af sted til, om de har brug for hjælp til at gennemføre 
aktiviteter eller om de ikke kan fastholdes i nogen former for aktiviteter. Ud fra erfaringer om, at en 
stor del af de unge har vanskeligt ved at komme af sted og dyrke fritidsaktiviteter har Bogruppen 
etableret et værested Athena som er åbent 2 -3 gange om ugen. 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Mål ikke nået. Status dårligere end ved indskrivning

Mål ikke nået. Samme status som ved indskrivning

Status forbedret, men mål ikke nået

Målet nået

Bedre end mål

 
To af de unge blev i perioden i stand til selv at dyrke en eller flere fritidsaktiviteter. For 4 af de unge 
viser tallene, at det været svært at komme af sted til fritidsaktiviteter og at deres aktivitetsniveau 
ikke ændrede sig fra indskrivningstidspunktet på trods af hjælp og støtte fra Bogruppens 
medarbejderne og tilbuddet om aktiviteterne i Athena.  
 
Personlig hygiejne 
I undersøgelsen spørges der til, om den unge selv kan varetage egen personlige hygiejne, om den 
unge har brug for hjælp eller om den unge er uden interesse for personlig hygiejne og derfor afviser 
at tage mod hjælp. 
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0 1 2 3 4 5 6

Mål ikke nået. Status dårligere end ved indskrivning

Mål ikke nået. Samme status som ved indskrivning

Status forbedret, men mål ikke nået

Målet nået

Bedre end mål

  
5 af de unge nåede det mål der blev sat for dem i forbindelse med at varetage egen hygiejne. Det 
forholder sig således, at på dette område er de unge allerede på indskrivningstidspunktet i stand til 
at passe og pleje sig selv. En enkelt af unge nåede ikke det fastsatte mål, og har stadig behov for 
hjælp til personlig pleje. 
 
Netværk, familie: 
Kontakten til familie drejer sig her om i hvilken grad og hyppighed de unge har kontakt til forældre, 
søskende, primære omsorgspersoner og anden familie.  
 

0 1 2 3 4 5 6

Mål ikke nået. Status dårligere end ved indskrivning

Mål ikke nået. Samme status som ved indskrivning

Status forbedret, men mål ikke nået

Målet nået

Bedre end mål

 
5 af de unge havde på indskrivningstidspunktet hyppig kontakt til forældre og søskende og det 
ændre sig ikke i perioden. For 1 af de unge var situationen den samme, som da den unge blev 
tilknyttet Bogruppen og kontakten var da sporadisk. 
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Netværk, venner: 
Kontakten med venner drejer sig om i hvilken grad de har kontakt til venner og bekendte. 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Mål ikke nået. Status dårligere end ved indskrivning

Mål ikke nået. Samme status som ved indskrivning

Status forbedret, men mål ikke nået

Målet nået

Bedre end mål

 
 
Undersøgelsen viser, at 3 af de unge har et fortroligt forhold til en eller flere gode venner. 1 af de 
unge fik hyppigere kontakt til en eller flere bekendte. For 2 forblev status den samme og de havde 
hyppig kontakt til en eller flere bekendte. Undersøgelsen viser ikke noget om, hvordan kontakten 
mellem de unge foregår, om det er kontakt via SMS/internet eller om de mødes. 
 
Beskæftigelse/skole: 
Efter at have gået i skole eller været i beskæftigelse på Holmstrupgård opnåede 40 % af de unge fra 
døgnafdelingerne et mere stabilt fremmøde og fastholdelse i forhold til skole og beskæftigelse. Se 
undersøgelsen om de 4 døgnafdelinger. 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Mål ikke nået. Status dårligere end ved indskrivning

Mål ikke nået. Samme status som ved indskrivning

Status forbedret, men mål ikke nået

Målet nået

Bedre end mål

 
Efter tilknytning til Bogruppen kom 1 af de unge i gang med en erhvervsrettet uddannelse og 1 kom 
i gang med universitetsuddannelse. For 2 af de unges vedkommen var deres situation den samme 
som ved indskrivning i Bogruppen – de var slet ikke i nogen form for skole eller beskæftigelse. For 
de sidste 2 var status den, at de var droppet ud af det de var i gang med. 
 
Ovennævnte tal viser, at overgang fra de strukturerede rammer og daglige massive støtte i skole og 
beskæftigelse på Holmstrupgård kan være vanskelig for de unge. Når de unge forlader 
Holmstrupgård er det kommunens opgave at finde passende uddannelse og beskæftigelse til dem og 
her kommer de unge i klemme i et beskæftigelsessystem, som ikke er gearet til netop denne gruppe 
af unge.  
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Bogruppens medarbejdere har kun mulighed for at støtte de unge når de er i beskæftigelse, for 
eksempel i form af at ringe til dem om morgenen eller køre dem på skole/arbejde i en periode. 
Personalet har ikke til opgave er at skaffe beskæftigelse til de unge, da det er en kommunal opgave. 
 
Alkohol: 
I dansk ungdomskultur er det helt almindeligt at drikke alkohol i sociale sammenhænge. I denne 
undersøgelse spørges der til i hvilken grad og hvor ofte de unge drikker alkohol. 

0 1 2 3 4 5 6

Mål ikke nået. Status dårligere end ved indskrivning

Mål ikke nået. Samme status som ved indskrivning

Status forbedret, men mål ikke nået

Målet nået

Bedre end mål

 
Undersøgelsen viser, at de unge viderefører de gode normer fra deres ophold på døgnafdelingerne. 
For de 6 unges vedkommende der var tilknyttet Bogruppen viser det sig, at de for alles 
vedkommende har et ganske uproblematisk forhold til alkohol.  
 
Hash: 
Blandt nogle grupper af unge er det almindeligt at bruge hash enten dagligt eller i weekender. For 
langt de fleste unge med tilknytning til Bogruppen er hash ikke noget de bruger og kun nogle 
ganske få har et problematisk forhold til hash. 
 

0 1 2 3 4 5 6

Mål ikke nået. Status dårligere end ved indskrivning

Mål ikke nået. Samme status som ved indskrivning

Status forbedret, men mål ikke nået

Målet nået

Bedre end mål

 
5 af de unge nåede det fastsatte mål, hvilket betyder at de slet ikke ryger hash. For 1 enkelt unge er 
status den samme som på indskrivningstidspunktet og her var vedkommende i gang med et positivt 
behandlingsforløb. 
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Stoffer: 
Stoffer i denne undersøgelse er hårde stoffer som blandt andet ecstacy, speed og kokain. Misbrug af 
lightergas er med i denne kategori.  
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Mål ikke nået. Status dårligere end ved indskrivning

Mål ikke nået. Samme status som ved indskrivning

Status forbedret, men mål ikke nået

Målet nået

Bedre end mål

 
Ingen af de unge i Bogruppen havde problemer med stoffer af nogen art. 
 
Kriminalitet: 
Det drejer sig her om unge der har domme for kriminalitet, men ikke idømt ungdomssanktion. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Mål ikke nået. Status dårligere end ved indskrivning

Mål ikke nået. Samme status som ved indskrivning

Status forbedret, men mål ikke nået

Målet nået

Bedre end mål

  
 
Ingen af de unge der udskrives fra Bogruppen har været involveret i voldsom kriminalitet.  
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Oversigt over det samlede resultat: 

0 2 4 6 8

Mål ikke nået. Status
dårligere end ved

indskrivning

Mål ikke nået. Samme
status som ved

indskrivning

Status forbedret, men mål
ikke nået

Målet nået

Bedre end mål

Bolig Økonomi Fritid

Hygiejne Netværk, familie Netværk, venner

Skole Alkohol Hash

Stoffer Kriminalitet

 


