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1. Mål- og aldersgruppe 

 

Daghuset Enggården tilbyder et 15-måneders afklarings- og 

dagbehandlingsforløb for unge mellem 15 til 18 år.  

 

Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske, 

adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, som kræver en 

forudsigelig og struktureret hverdag. 

 

Målgruppe omfatter: 

 

 Skizofreni 

 Personlighedsforstyrrelser 

 Spiseforstyrrelser 

 Aspergers syndrom eller andre gennemgribende 

udviklingsforstyrrelser 

 Hyperkinetiske forstyrrelser ( ADHD m. fl.) 

 OCD, Tourettes-syndrom m.m. 

 

Derudover er Daghuset Enggårdens målgruppe: 

 Unge, som gennem længere tid har været uden 

skoletilbud eller ikke er i stand til at benytte det 

skoletilbud, de har, og som har mange 

”nederlagsoplevelser” ift. skolegang 

 Unge, hvis liv er præget af isolation fra omverdenen 

 Unge, som har uudnyttede kognitive ressourcer, hvor 

vanskelighederne i det sociale felt bremser deres 

udvikling 

 Unge, som er bevidst om, at de ikke fungerer på linje 

med deres jævnaldrende, men som ikke har strategier 

til at håndtere de psykiske vanskeligheder, de har 

 

Som udgangspunkt, skal de unge selv kunne transportere sig 

til tilbuddet. 

 

De unge må ikke have misbrug som henvisningsårsag. 

 

2. Lovgrundlag Bevillingsgrundlaget er lov om social service § 52, stk. 3. 
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3. Kerneydelse 

 

Daghuset Enggården har åbent mandag til torsdag fra kl. 

08.30 - 15.00 ( fredag til kl. 13.00) 

 

Der arbejdes ud fra en forståelse af, at den unge skal være 

aktør i eget liv.  

 

Vi arbejder ud fra en miljøterapeutisk og psykodynamisk 

forståelse af, at alle er en del af et netværk med mange 

faktorer, der påvirker den unges situation. Familie og venner 

danner det tætteste netværk.  

 

Vedrørende den unge: 

 

 Tilpasning af indsatsen i forhold til den enkeltes 

nærmeste udviklingszone 

 En struktureret hverdag præget af overskuelighed og 

genkendelighed 

 Guidning og støtte til almindelig daglig livsførelse 

 Støtte til aktiviteter på og uden for institutionen 

 Mulighed for psykologisk samtaleforløb, 

psykoedukation og ridning 

 

Vedrørende samarbejde med myndighed: 

 

 Et indskrivningsmøde, med afklaring af opgave og 

forventninger 

 Et 3 mdr. møde indeholdende 1 individuel plan og et 

indskrivningsbrev. 

 Et 9 mdr. møde indeholdende 1 individuel plan og 

evaluering. 

 Et udskrivningsmøde indeholdende 1 individuel plan 

og et udskrivningsbrev 

 

Vedrørende samarbejde med familie/netværk: 

 

 Forbesøg 

 Indskrivningsmøde 

 Løbende kontakt mellem forældre og kontaktperson, 

herunder 1 hjemmebesøg 

 Fastlagte forældresamtaler og forældreaftener  

 Aftaler om støtte og planlægning i forhold til 

weekender og ferier 

 Deltagelse i ovenstående samarbejdsmøder med 

myndigheder. 

 

Eksterne konsulenter: 

 

 Psykiatrisk lægekonsulent.  

Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i taksten: 

 

 Kost 

 

 

 

 



 

 

 

4. Takststruktur  

 

Der er mulighed for indskrivning på 1 takstniveau: 

 

Taksten er under forudsætning af, at der modtages et 

skole/beskæftigelsestilbud på den tilknyttede skole (Holme 

Nygaard). Visitation til skole/dagbeskæftigelse sker via PPR. 

Udgiften på 301,- betales af PPR, hvis den unge er 

skolepligtig. Er den unge over den skolepligtige alder afholdes 

udgiften af Socialforvaltningen. 

 

Takstniveau 1: kr. 865,- (P/L 2017) 

Der er 6 medarbejdere inkl. en psykolog. Dagligdagen består 

af kompetenceudredning- og behandling samt 

skole/beskæftigelse/arbejdspraktik. 

  

 

5. Afdeling og pladser  Daghuset Enggården  

Der er i alt 10 dagbehandlingspladser beliggende i Holme på 

Nygaardsvej 29, 8270 Højbjerg. 

Tel: 7847 8770 

 

6. Muligheder for tilkøb 

 

Kontaktstøtteordning kr. 143,- (P/L 2017) 

I forbindelse med overgang til andre tilbud, eller ved 

forlængelse af skole/beskæftigelsestilbuddet på Holme 

Nygård er det muligt at etablere kontaktstøtteordning. Som 

udgangspunkt kan kontaktstøtteordningen aftales for 3 

måneder ad gangen.  

 


