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Indledning 
 
Baggrund 
Ideen til projektet blev fostret på pædagogiske dage, som Bogruppen holdt i maj 2006.  Baggrunden 
var, at Bogruppens personale havde erfaret, at hjemrejseweekender og ferier var problematiske for 
nogle af de unge på døgnafdelingerne og deres familier. Man ville derfor gerne kunne tilbyde et 
alternativ i form af et ophold i en nærliggende lejlighed.  
 
Derudover havde Bogruppens personale bemærket, at der blandt de unge på Holmstrupgård var en 
tendens til, at den dag de blev 18 år, mente de også, at de nu var parate til at flytte fra 
døgnafdelingen til en selvstændig bolig. Erfaringerne viser, at de unge ofte er for urealistiske i 
forhold til, hvad det vil sige at skulle bo selvstændigt. Derfor opstod tankerne om er væksthus, hvor 
de unge fra døgnafdelingerne kan bo i en tidsbegrænset periode for at opleve, hvordan det er at bo 
for sig selv. Med støtte fra Bogruppens personale giver væksthuset mulighed for at få afprøvet, 
hvad man kan og hvad man skal have lært for at kunne bo selvstændigt.  
 
Projektet Stop-Overs Aflastnings- og Afprøvningsstationer skal ses som en del af en større 
pædagogisk indsats på Holmstrupgård; en indsats med fokus på at udvikle og afprøve nye metoder 
og pædagogiske redskaber, som understøtter de unges trivsel og udvikling samt øger personalets 
faglige kompetencer. 
 
Formål med projektet 
Projektet består som sagt af 2 tilbud. En Aflastningsstation og en Afprøvningsstation. 
 
Formålet med Aflastningsstationen er at: 

• give den unge mulighed for et ophold i en lejlighed i nærheden af Holmstrupgård i tilfælde 
af, at den pågældende ikke kan komme hjem på hjemrejse eller ferie. 

• beskytte den unge og eventuel den unges familie mod ubehagelige oplevelser. 
• give den unge mulighed for at få indblik i frihed under ansvar. 
• undgå panikløsninger ved lukning af  døgnafdelingerne i weekender og ferier. 

 
Formålet med Afprøvningsstationen er at: 

• give de unge mulighed for at afprøve at bo alene. Den unge vil få et mere tydeligt billede af, 
hvordan en tilværelse vil være uden for afdelingen, hvilke uforventede situationer der kan 
opstå, og om den pågældende kan løse dem selv.  
 

• give personale, sagsbehandlere og ikke mindst den unge en mere kvalificeret vurdering af et 
udflytningstidspunkt.  

 
• sætte personalet i Stop-Over i stand til at give feed-back til afdelingen generelt, og især til 

den pågældendes kontaktpædagog, herunder hvad den unge kan klare, og især hvad 
afdelingen skal sætte fokus på, og hvad den unge skal arbejde med før en udflytning.  
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• bruge de mere frie rammer til at vurdere den unges ”indre styring”, motivation og evne til at 
kunne fungere uden for det tætte pædagogiske miljø på en døgnafdeling. 

 
Stop-Overs organisatoriske placering 
Projektet Stop-Over hører administrativt under afdeling Bogruppen. De pædagogiske ressourcer til 
Stop-Over kommer således fra Bogruppen.  
 
Når de unge opholder sig i Aflastningsstationen, er det den medarbejder fra Bogruppen, der i 
forvejen er på arbejde, som de har kontakt med.  Mens de unge er i Afprøvningsstationen, får de en 
medarbejder fra Bogruppen som kontaktperson.   
 
  
 
 
 
      
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
De fysiske rammer 
Lejligheden er en ungdomsbolig beliggende på Bronzealdervænget i nærheden af Holmstrupgård. 
Lejligheden består af et værelse, køkken og badeværelse. Lejligheden er indrettet med alt 
nødvendigt, således at de unge kun har behov for at medbringe personlige ejendele. 
 
Projektforløbet 
 
Projektperioden 
Projektet var 2 årigt og blev igangsat januar 2007 med afdelingsleder Paul Dearman som 
projektleder og udviklingsmedarbejder Karen Lundtofte som evaluator. Projektet er afsluttet 
december 2008, og med denne evaluering gøres der status over projektforløbet. 
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Målgruppen 
Stop-Overs tilbud om Aflastning og Afprøvning har henvendt sig til unge fra alle afdelinger under 
Holmstrupgård.  
 
I projektperioden har der været 4 unge – 1 ung mand og 3 unge kvinder, der har benyttet sig af 
Aflastningsstationen. 3 af de unge er fra afdelingen Engen og 1 ung fra Projektafdelingen. 
 
I alt 6 unge, 3 unge kvinder og 3 unge mænd, har været i Afprøvningsstationen. 4 af de unge har 
været fra afdeling Lunden, 1 fra Viborg afdelingen og 1 ung var fra Lunden flyttet tilbage til sine 
forældre. 
 
Evaluering 
 
Formål med evalueringen 
Formålet med evaluering af Aflastningsstationen og Afprøvningsstationen er at belyse, i hvilken 
grad stationerne lever op til de ideer og hensigter, der ligge bag etablering af de to nye tiltag, for at 
disse erfaringer kan blive til brugbar læring. Desuden skal evalueringen bidrage med forslag til 
forbedring af stationernes tilbud til de unge. 

Formålet er desuden at undersøge, hvordan samarbejdet mellem Bogruppen og afdelingerne 
fungerer, både i forhold til Aflastningsstationen og Afprøvningsstationen.  
 
Indsamling af materiale 
Til Aflastningsstationen er der udarbejdet et spørgeskema, som de unge har udfyldt sammen med 
medarbejderen fra Stop-Over efter opholdet i lejligheden. Den unges kontaktperson på afdelingen 
har også udfyldt et spørgeskema. Her har de skullet give deres vurdering af Aflastningsstationens 
anvendelighed i den pågældende situation. Stop-Overs medarbejder og den unges kontaktperson har 
herudover hver udfyldt et skema om, hvorledes deres samarbejde har fungeret i forbindelse med den 
unges ophold i Aflastningsstationen.  
 
Efter endt ophold i Afprøvningsstationen er 2 unge blevet interviewet, og 4 har udfyldt et 
spørgeskema som til Aflastningsstationen. Afslutningsvis er 2 medarbejdere fra Bogruppen blevet 
interviewet i egenskab af at have været kontaktperson i Stop-Over. Interviewene har haft fokus på 
deres erfaringer om Afprøvningsstationen som en relevant metode.  
�
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Aflastningsstationen     
 
 
Forberedelse 
De unge, der har været i Aflastningsstationen, har  
alle været med til at tage beslutningen om  
at skulle have ophold i lejligheden en weekend. 
De er enige om, at det i høj grad var et positivt alternativ,  
at de fik denne mulighed.  
 
Opholdet i lejligheden 
 De unge mener, at lejligheden er velindrettet til formålet. Alle har selv klaret de praktiske gøremål, 
der er forbundet med at være på egen hånd i lejligheden. De har fået lavet mad og fået ryddet op 
efter sig. Herudover har de alle uden problemer overholdt boligforeningens almindelige husregler. 
 
To af de unge har følt sig trygge og glade ved at være i lejligheden. Én giver udtryk for ikke at have 
følt sig så tryg. To af de unge synes, at tiden har været lidt lang og har kedet sig indimellem. 
Derimod har de to andre unge hverken kedet sig eller følt sig ensomme. En enkelt af de unge har 
følt sig meget ensom. 
 
Kontaktpersonerne fra døgnafdelingerne mener, at de unge alle magtede den frihed, det var at være 
i lejligheden alene. De mener også, at de unge klarede de praktiske opgaver, der var forbundet med 
opholdet. Herudover vurderer de, at de unge generelt havde et godt ophold i lejligheden og fik 
ønsket om fred og ro opfyldt. Én svarer: 
”Godt i forhold til at kunne give den unge et frirum og frisk pust væk fra dagligdagen. En løsning vi 
absolut vil benytte fremover”. 
�

Det bedste ved at være i lejligheden 
De unge giver udtryk for, at det har været godt at være i lejligheden. Samstemmigt giver de unge 
udtryk for at opholdet i lejligheden var den bedste løsning i lige netop deres situation. 
En af de unge skriver, at det bedste er: 
Det har været rart at have et ”frirum”, hvor der stadig er mulighed for at få hjælp og støtte, hvis 
der er brug for det. Der var fred og ro.  
Og en anden svarer på spørgsmålet: 
”at man kan være alene, får tid til at tænke og være sig selv”. 
 
Hvad kunne have gjort opholdet bedre? 
På spørgsmålet om hvad der kunne have gjort opholdet bedre svarer én, at lejligheden skulle have 
ligget tættere på hans mor. Han giver udtryk for, at det har haft betydning for hans oplevelse af 
tryghed og ensomhed, at han ikke lige kunne smutte hjem til sin mor. De andre svarer, at der ikke 
rigtig er noget, der kunne havde været bedre, fordi deres oplevelse er, at det har været godt. 
 
 
 



�

Ungdomshjemmet Holmstrupgård 

Stop-Over �  � ��

�

��

Kontaktpersonernes vurdering af Aflastningsstationen som alternativ til hjemrejseweekend. 
De 3 kontaktpersoner fra døgnafdelingerne svarer, at det var et positivt alternativ for den unge at 
kunne komme i lejligheden, i stedet for at være på afdelingen eller komme hjem i 
hjemrejseweekenden. De er enige om, at det var godt, at de unge ikke absolut skulle hjem, og 
mener, de unge dermed blev beskyttet for ubehagelige oplevelser. Ingen kommer dog nærmere ind 
på karakteren af de ubehagelige oplever. 
Men én skriver: 
”ja, jeg mener at det var godt for den unge ikke at komme hjem hvor der ofte bliver lagt pres på den 
unge, og hvor den unge ofte virker som aflastning i familien”. 
 
Afdelingsledernes vurdering i forhold til planlægning 
Afdelingslederne er blevet spurgt, hvad det har betydet for arbejdsplanlægning og 
personaleressourcer, at de unge kunne bruge Aflastningsstationen i hjemrejseweekender, hvor de 
unge ikke kunne komme hjem. 
De svarer enstemmigt, at det har været noget nemmere at lave arbejdsplan for weekenden, og at det 
har sparet dem for omlægning af tjenestetid og udgifter til vikar. Det har betydet, at de ikke har 
været presset ud i dårlige eller ligefrem panikløsninger i sidste øjeblik. 
 
Kontakt og samarbejdet mellem afdelingerne og Bogruppen 
Efter den første telefoniske kontakt har Bogruppens personale deltaget i et eller to møder med de 
unge og de unges kontaktpersoner for at afklare, om et ophold i Aflastningsstationen var en 
mulighed for den unge. Et par af de unge har herefter været oppe at se lejligheden, inden de 
besluttede sig. Der er kun positive tilbagemeldinger fra afdelingerne og fra Bogruppen om 
samarbejdet vedrørende beslutning om ophold i lejligheden og øvrige aftaler. 
Nogle af tilbagemeldingerne lyder således: 
”Det har fungeret godt med de aftaler, der har været lavet med nøgler og weekendvagten”. 
”Aftaler blev lavet og overholdt, ingen misforståelser eller problemer”. 
”Godt, alle parter overholdt aftalerne. Alt gik ifølge planen, et godt og positivt samarbejde” 
 
Efterhånden som flere unge fra den samme afdeling benyttede Stop-Over, oplevede personalet fra 
Bogruppen, at samarbejdet blev enkelt og rutinepræget fra Bogruppens side. Afdelingslederen 
skriver i et svar: 
”Nu hvor vi har haft en del unge i Stop-Over er der en kendt form i vores samarbejde. Både 
afleveringen og afhentningen af xx foregik via en enkelt og kort aftale mellem afdelingerne. 
Problemfri og tilfredsstillende” 
 
Tilbagemelding til afdelingen 
Efter ophold i lejligheden er det meningen, at Bogruppens medarbejder skal give en tilbagemelding 
til afdelingen om, hvorledes weekenden har fungeret for den unge. Ud fra besvarelserne oplever 
Bogruppens personale, at tilbagemeldingerne er blevet modtaget på en passiv og næsten ligegyldig 
måde. I et tilfælde blev tilbagemeldingen givet til en vikar, som ikke virkede synderlig interesseret.   
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På den anden side oplever personalet på afdelingerne, at der mangler en direkte tilbagemelding. De 
foreslår derfor, at tilbagemeldingen gives til den kontaktperson, der har lavet aftalen med 
Bogruppen, frem for tilfældig personale. 
 
Aflastningsstation – sammenfatning og forslag til udvikling: 
 

• Både de unge, der har benyttet sig af Aflastningsstations tilbud, og de unges kontaktpersoner 
er enige om, at et weekendophold i lejligheden i de enkeltes situation har været en bedre 
løsning end at skulle tage på hjemrejseweekend. De unge har i alle tilfælde selv været med til 
at tage beslutningen, om de skulle på weekend hos familien eller ville benytte 
Aflastningsstationen. For de unge, som der var tillid til at de magtede at være i lejligheden på 
egen hånd, har det været et godt alternativ at have i baghånden. 

 
• Personalet lægger klar vægt på, at det er godt for de unge, at de ikke skulle presses hjem og på 

den måde er blevet skånes for pres, ubehagelige oplevelser og muligvis skadelige oplevelser. 
For de unge har det stor betydning, at de i lejligheden kunne være sig selv, have et frirum og 
få fred og ro. 

 
• Selvom de unge ikke har haft forhåndskendskab til lejligheden, hverken indretning eller 

beliggenhed, så har de unge overvejende følt sig trygge ved at opholde i lejligheden. Det er 
almindeligt, at de kun kender Bogruppens personale fra de møder, der holdes inden deres 
ophold i lejligheden. De unges oplevelser af mulighederne for kontakt til personalet er vidt 
forskellige, svingende fra at de synes mulighederne er gode, til ikke at være særlig gode. Dette 
kan bero på individuelle forhold. 

 
• En weekend på egen hånd kan være en stor udfordring, når man som de unge er vant til at leve 

i et beskyttet og struktureret miljø på afdelingerne. De fire unge, der har benyttet lejligheden, 
har alle klaret de praktiske opgaver i løbet af weekenden og overholdt boligforeningens 
husregler. De unges oplevelse af kedsomhed og ensomhed er forskellige, uden at det 
problematiseres af de, der har været det, idet de samtidig synes, at det var godt at være i 
lejligheden. 

 
• Projektets formål om at kunne undgå panikløsninger i forhold til arbejdsplanlægning i 

hjemrejseweekender, hvor nogle unge ikke kunne komme hjem til familien, ser ud til at være 
opfyldt.  

 
• Samarbejdet mellem afdelingernes personale og Bogruppens medarbejdere om forberedelser 

og aftaler inden de unges ophold i lejligheden har fungeret til alles tilfredshed. Derimod er der 
er fra begge parters side utilfredshed i forbindelse med tilbagemeldingerne efter den unges 
ophold i lejligheden. Der vil fremover være brug for tydeligere retningslinjer for, hvordan og 
til hvem tilbagemeldingerne skal gives. 
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Afprøvningsstationen      �
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Afprøvningsstationen har været benyttet af 6 unge inden for den 2 årige projektperiode. Det har 
været hensigten, at de skulle bo i lejligheden i 4 uger med henblik på at afprøve, hvordan det er at 
bo for sig selv. At få et billede af hvad de kunne klare selvstændigt, hvad de havde brug for at lære 
og  hvornår de var klar til at flytte fra afdelingen. 5 af de unge der har boet i Afprøvningsstationen 
har fulgt et forløb på 4 uger. 1 af de unges ophold ophørte midt i forløbet, da det hurtigt viste sig, at 
hun ikke var parat til afprøvningen.   
 
Den første kontakt: 
Den allerførste kontakt til Stop–Over i forbindelse med et ophold i Afprøvningsstationen kommer i 
de fleste tilfælde fra den unges kontaktperson. Typisk har den unge boet nogle år på en af 
døgnafdelingerne, og både den unge og personalet kan have behov for at undersøge, hvordan den 
unge fungere i et mindre beskyttet og struktureret miljø.  
 
Almindeligvis starter den første kontakt til Stop-Over med en telefonisk forespørgsel fra den unges 
kontaktperson om mulighederne i Afprøvningsstationen og for at høre om ledig plads. Herefter 
holdes et møde mellem den unge, den unges kontaktperson og den kommende kontaktperson i Stop-
Over. På dette møde vurdere man i fællesskab den unges motivation omkring opholdet og 
samarbejdet med personalet i Stop-Over. Når beslutningen om at den unge skal have et ophold i 
Stop-Over er taget, holdes der flere møder med gensidig information, og hvor nærmere aftaler om 
opholdet indgås. De unge har også mulighed for at se lejligheden, inden de beslutter sig endeligt. 
 
En af de unge fortæller, hvordan hun havde det inden mødet med personalet fra Stop-Over: 
”Min kontaktpædagog og jeg snakkede om det. Hun syntes, det var en god ide. Så blev jeg usikker 
på det. Usikker på at skulle være alene. Jeg havde fået den tanke at det aldrig ville komme til at gå 
godt og at jeg ikke turde flytte derop”. 
Men efter mødet og efter at have set lejligheden fik hun nyt mod og besluttede sig for at prøve. 
 
Tilbagemeldingerne på, hvordan den første kontakt har fungeret, er udelukkende positive. I svarerne 
udtrykker to af kontaktpersonerne det således: 
”Der var en positiv stemning omkring samarbejdet omkring indgåelse af aftaler”. 
”Optimalt, alle tre partner (inklusiv den unge) arbejdede i samme retning”. 
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Afdelingslederen for Bogruppen og Stop-Over skriver: 
”Jeg har en klar fornemmelse af, at vores samarbejde med døgnafdelingerne er blevet nemmere at 
”gå til”, siden vi er begyndt vores tættere samarbejde med døgnafdelingerne via vores frokostbesøg 
en gang om ugen”. 
 
Forberedelse til Afprøvningsstationen 
Forud for den unges ophold i Stop-Over skal der i samarbejde mellem den unge, den unges 
kontaktperson på afdelingen og kontaktpersonen i Stop-Over aftales hvad fokuspunkterne for den 
unges ophold er. Fokuspunkterne skal bruges til at observere og vurdere, hvordan den unge klarer 
tilværelse på egen hånd. Denne vurdering skal sætte kontaktpersonen i Stop-Over i stand til at give 
feed-back til afdelingen om, hvad den unge kan, og især hvad den unge skal arbejde med, før en 
udflytning fra døgnafdelingen. 
 
For 5 af de unge, der har haft ophold i Afprøvningsstationen, er der forud blevet aftalt, hvilke 
særlige områder Stop-Overs kontaktperson skulle koncentrere sig særligt om at observere. I to 
tilfælde har familierne været inddraget, og i et tilfælde har den kommunale sagsbehandler også 
deltaget i forberedelserne. For en af de unges vedkommende efterlyser den unges kontaktperson fra 
døgnafdelingen, at der i fællesskab blev udarbejdet fokuspunkter. 
 
Indflytning: 
Både de unges kontaktpersoner fra afdelingen og Stop-Over giver udtryk for, at den fysiske 
indflytning af de 6 unge har fungeret fint og efter de aftaler der er blevet indgået. Ved flere af 
flytningerne har både personalet fra afdelingen og fra Stop-Over deltaget aktivt i flytningen. Ved en 
af flytningerne deltog desuden den unge piges far.  
 
En af de unge oplevede, at de første 14 dage af hendes ophold i lejligheden var rodet, og hun følte 
sig usikker, fordi hendes kontaktperson fra Stop-Over holdt ferie. Det betød, at det var skiftende 
personale fra Bogruppen, der havde kontakten med hende. På samme måde oplevede 
kontaktpersonen fra Stop-Over, at hun ikke havde tid nok til at lære den unge at kende og derfor 
heller ikke følte sig i stand til at give et kvalificeret bud på, hvad hun syntes, den unge havde fået ud 
af opholdet. 
 
De unges kontakt og tilknytning med afdelingerne under ophold i Afprøvningsstationen: 
En af de unge, der er blevet interviewet, og de to medarbejdere i Stop-Over oplever den unges 
tilknytning til døgnafdelingen under opholdet som problematisk på forskellig vis.  
 
Den ene unge pige synes, det var svært at vende tilbage til afdelingen, fordi hun følte hun var gledet 
ud af fællesskabet, selvom hun kom to gange om ugen på afdelingen. Hendes kontaktperson på 
afdelingen siger, at hvis ikke hun havde gjorde det, ville hun være nervøs for, at pigen var gledet 
længere væk. 
 
Den anden unge pige havde ikke de samme problemer. Følte sig ikke som gæst, det var lige som det 
plejede at være. Hun spiste frokost på afdelingen hver dag og aftensmad 1 gang om ugen. 
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En af de interviewede kontaktpersoner fra Stop-Over problematiserer, at en af de unge han var 
tilknyttet, hver dag spiste frokost på afdelingen og deltog i aftensmad en aften om ugen. Han mener, 
at når de unge har mulighed for at snakke med den kontaktperson, de er tættest knyttet til, kan det 
forhindre kontaktpersonen i Stop-Over i at skabe en tæt relation til de unge. 
Han siger: 
”Den kontakt hun har derned til, skal hun ikke have. Alle de ting hun synes er svære – dem er jeg 
da overbevist om at hun sidder og snakker med dem dernede om, og det er jo egentlig mig hun skal 
snakke med det om. Det er os i Stop-Over, der sammen med hende skal finde ud af det der, ikke 
også? 
 
Stop-Over medarbejderne mener, at de faktisk nemt kan blive sat ud af spillet, fordi lige så snart de 
unge har problemer, så søger de tilbage til afdelingen og kontaktpersonen der og får hjælp og støtte. 
En af de unge beskriver det sådan: 
”Jeg snakkede med min kontaktperson i Stop-Over, men det var en anden kontakt, for jeg kender 
dem ikke så godt som min kontaktperson på afdelingen”. Jeg savnede ugesamtalerne med min 
kontaktperson”. 
 
På afdelingen vil de samtidig gerne have lidt hånd i hanke med de unge mens de er i Stop-Over, og 
derfor bliver der lagt planer for, hvor ofte de unge skal komme på døgnafdelingen. Desuden er det 
medarbejderne i Stop-Overs indtryk, at personalet på afdelingen opfordrer de unge til bare at ringe 
eller komme, hvis der er noget. På den måde opstår dilemmaet om, hvordan og hvor meget 
tilknytning, de unge skal have til afdelingen, mens de bor i Afprøvningsstationen. 
En af Stop-Over medarbejderne siger: 
Det er svært at få et optimalt billede af, hvad de kan, når de hele tiden er i kontakt med afdelingen. 
 
Kontakt mellem kontaktpersonerne under den unges ophold 
Kontakten mellem de to afdelingers kontaktpersoner har fungeret på forskellig vis, alt efter hvilke 
aftaler der har været indgået fra starten. Telefonisk kontakt har været den mest anvendte 
kontaktform. I de indgåede aftaler var det aftalt, at man skulle kontakte hinanden, hvis der var 
ændringer i de aftaler, der var indgået. 
Afdelingslederen for Stop-Over svarer således på spørgsmålet om den løbende kontakt: 
”pga. den minutiøse planlægning og struktur for opholdet gik processen uden problemer, derfor var 
der ikke så meget kontakt mellem afdelingerne. Midtvejs holdt vi et telefonmøde, og ved 
afslutningen var der nogle aftaler, der skulle bekræftes” 
 
En af Stop-Overs kontaktpersoner har desuden midt i forløbet været inviteret med til den unges 
teammøde på afdelingen. 
 
Opsamling af viden  
Det er et klar mål i Afprøvningsstationens formål, at kontaktpersonerne skal være i stand til at give 
en kvalificeret vurdering af de unges sociale, økonomiske og psykiske adfærdsmønster efter et 
ophold i lejligheden. De skal også kunne give afdelingerne og den unges sagsbehandler et bud på, 
hvornår de mener, de unge er klar til at bo selvstændig.  
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Ud fra fokuspunkterne, der er blevet udformet for flertallet af de unge har medarbejderne i Stop-
Over haft fokus på de enkelte unges arbejdspunkter. Medarbejderne og de unge har så haft aftaler 
om faste tidspunkter, hvor de har snakket sammen, blandt andet om disse arbejdspunkter.  
 
På trods af fokuspunkterne og de faste aftaler om at snakke med de unge, er det alligevel diffust og 
uklart, hvor systematisk medarbejderne opsamler den viden. Det fremgår ikke klart, om 
informationerne nedskrives under en eller anden form til brug for den senere feedback til 
afdelingen. Det er heller ikke tydeligt, om den viden der indhentes, deles med de andre kollegaer 
eller forbliver den enkelte medarbejders viden.  
 
Tilbagemelding til afdelingen: 
I forbindelse med den unges tilbagevenden til døgnafdelingen skal der gives feed-back om forløbet. 
I projektet er det ikke helt klart formuleret, hvad denne respons indeholder, og hvem den gives til. 
Det er heller ikke klart formuleret, hvornår tilbagemeldingen gives. 
 
I et tilfælde blev afdelingens kontaktperson inviteret op i Stop-Over, hvor afdelingsleder og 
kontaktperson derfra informerede om den unges forløb. I et andet forløb blev Stop-Overs 
afdelingsleder inviteret med til et statusmøde (17,5 år møde) for at videregive sin viden om den 
unge i forhold til at bo selvstændigt.  
 
En kontaktperson skriver i spørgeskemaet, at hun fik en tilbagemelding ved aflevering af nøgle på 
udflytningsdagen. Det mener hun ikke er tilstrækkeligt og skriver: 
”havde forventet et tættere samarbejde hvor den unge blev grundigere overleveret”. 
 
Stop-Over medarbejdere mener: 
Der bliver brugt mere tid på at modtage de unge, end når de skal tilbage til afdelingerne igen. Der 
skal følges mere op. Det er jo lige så vigtig at få givet meldinger tilbage som er fokusorienterede. 
 
Hvor langt et ophold: 
De to unge, som er blevet interviewet, er blevet spurgt om, hvor lang tid de mener, de skulle bo i 
lejligheden for at kunne finde ud af, på hvilke områder, de var klar til at bo alene, og hvad de skulle 
lære. En af de unge synes ikke, en måned er nok til at finde ud af, hvad hun kunne klare selv. Mener 
at der skal længer tid til. Hun forslår 6 uger. Hun siger: 
”jeg tror at hvis jeg havde boet der lidt længere, var der dukket flere ting op, som jeg havde 
opdaget jeg skulle lære” 
En anden siger: 
Jeg vil gerne have kunnet bo der en måned mere, før jeg ved, hvad der kræves for at bo alene 
 
De to Stop-Over medarbejdere der er blevet interviewet er helt enige med de unge i, at opholdet 
burde være længere. De mener ikke, 4 uger er tid nok til at finde ud af hvilket niveau de unge 
befinder sig på. De foreslår at opholdet udvides til at være mindst 6 til 8 uger for at få et mere reelt 
billede. En af medarbejderne problematiserer, at nogle unge måske så vil fravælge den mulighed at 
prøve at være i lejligheden. 
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Medarbejdere i Stop-Over oplever generelt, at de unge faktisk kan mere end det, de har fået 
formidlet fra døgnpersonalet om de unge. 
En af medarbejderne mener: 
Jeg synes faktisk, de unge kan mere end afdelingerne forestiller sig de kan, og sådan er der jo nok. 
Men derfor skal det også være mere tydelig, hvorfor de unge skal i Stop-Over. 
Den anden siger: 
xx kunne meget mere, end jeg havde fået at vide fra afdelingen, og mere end de havde forestillet sig 
hun kunne. Derfor skulle hun så have boet endnu længere i Stop-Over, for at se om det holdt. 
 
De to mener også, at de unge som får et ophold i Stop-Over, skal være unge, der er godt på vej til en 
mere selvstændig bolig. Der skal være en tydelig plan for, hvad de unge skal når de vender tilbage 
fra Stop-Over, og Afprøvningsstationen skal være et led i udflytningsplanerne. Der skal maximum 
gå et halvt år, til de unge flytter.  
 
Endvidere mener de begge, at det skal være klart formuleret, hvem der kan komme i Stop-Over. En 
af Stop-Overs medarbejdere har fået en forespørgsel fra en afdeling om en ung, som afdelingen 
mente skulle i Stop-Over for at finde ud af, at det kunne han ikke klare. Medarbejderne mener ikke, 
det er hensigtsmæssig at bruge Stop-Over som en afkræftelse, men i stedet skal ordningen bruges 
som en anerkendelse, af at en ung er næsten klar til at flytte. 
 
Afprøvningsstationen – sammenfatning og forslag til udvikling: 
 

• Tryghed, tid, tydelige retningsliner og samarbejde er nøgleordene for at 
Afprøvningsstationen kan fungere som et væksthus og dermed skabe gode betingelser for de 
unges afprøvning. 

 
• Som i Aflastningsstationen er tilbagemeldingerne omkring den første kontakt til Stop-Over 

udelukkende positive. Samarbejdet har fungeret fint og der har været en oplevelse af at 
arbejde i samme retning. Der er i de fleste tilfælde blevet udarbejdet fokuspunkter i 
fællesskab som støtte til  observationer under de unges ophold.  

 
• En af de unge havde i starten af sit ophold i Stop-Over ikke en fast kontaktperson derfra på 

grund af kontaktpersonens ferie. Den unge følte sig usikker og i tvivl om, hvem der egentlig 
havde styr på, hvordan hun havde det i lejligheden.  På samme måde har kontaktpersonen i 
Stop-Over  heller ikke ordentlig mulighed for at få kendskab til den unge. Derfor må det 
anbefales at de unge sikres en gennemgående kontaktperson i hele perioden. Samtidig kan 
man overveje, om der skal være tidspunkter på året, hvor Afprøvningsstationen har lukket 
på grund af ferie og helligdage. 

 
• Medarbejderen fra Stop-Over og de unge kender ikke hinanden særlig godt, når de unge 

flytter ind i Afprøvningsstationen. Det betyder, at når de unge har brug for hjælp og støtte, 
er det mere naturligt og trygt for dem at kontakte deres kontaktperson på døgnafdelingen. 
Ligeledes vil de unges kontaktpersoner på døgnafdelingerne også gerne have hånd i hanke 
med, hvordan det går de unge. Det får så den konsekvens, at de unge og Stop-Overs 
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kontaktpersoner kun får opbygget en overfladisk relation, og kontaktpersonerne føler sig let 
sat ud af spillet. 

 
• Ud fra de erfaringer der nu er høstet, bliver det vigtigt at få behandlet dilemmaet, hvordan de 

unge og døgnafdelingerne kan bevare kontakten til hinanden og samtidig skabe plads til, at 
Stop-Overs medarbejdere og de unge får mulighed for at etablere kontakt. En kontakt som er 
vigtig for at kontaktpersonen i Stop-Over kan blive i stand til at få en realistisk og nuanceret 
viden om den unges funktionsniveau i forhold til at klare sig selv. 

 
• Det er vigtigt for alle parter, at det er tydeligt hvilken opgave kontaktpersonerne i Stop-Over 

har i forhold til observation af de unge. Jo tydeligere fokusområderne er, desto nemmere vil 
det være at gøre status. 

 
• Medarbejderne i Stop-Over tilegner sig i løbet af de unges ophold et kendskab og en viden 

om de unge. Men den viden bliver ikke opsamlet systematisk, og derfor bliver det meget 
vanskeligt for kontaktpersonerne, når de skal formidle viden tilbage til døgnafdelingerne. 
For at mindske denne usikkerhed, skal der udarbejdes en fælles procedure for, hvordan 
indsamling af viden skal foregå. Retningslinjer og konkrete metoder kan medvirke til, at 
medarbejderne føler sig kompetente og fagligt rustede til opgaven. 

 
I forbindelse med en procedure for opsamling af viden er der også behov for at udarbejde 
retningsliner for, hvordan tilbagemeldingen skal foregå, således at det ikke bliver tilfældigt. 
Retningslinjer kan blandt andet beskrive, hvad indholdet i tilbagemeldingen skal bestå af, 
hvem der giver den og hvornår den skal foregå. 

 
• De 2 unge og Stop-Overs medarbejdere, der er blevet interviewet, mener, at 4 ugers ophold i 

lejligheden er for kort tid til kunne give et realistisk billede af, hvordan de unge klare en 
mere selvstændig tilværelse uden for Holmstrupgårds sikre rammer. Som de unge selv siger 
det, så ville en forlængelse på to til fire uger have gjort det mere tydeligt for dem, hvad der 
kræves for at bo alene. I den forbindelse er det vigtigt også at være klar på, hvilke unge der 
kan prøve et ophold i Stop-Over. 

 
 
Afslutningsvis 
Iderige og engagerede medarbejdere har endnu en gang søsat en spændende ny faglig metode på 
Holmstrupgård. Jeg mener, at Stop-Overs Aflastningsstation og Afprøvningsstation  efter den 2 
årige projektperiode i sin grundide lever op til de tanker og ideer, som personalet i Bogruppen 
havde fra starten af. Ud fra de erfaringer, der nu er gjort og samlet op på, så skal der ikke mange 
ændringer til, for at Aflastningsstation fungere optimal. Som jeg har påpeget, er der for 
Afprøvningsstationens vedkommende nogle flere opgaver og udfordringer, der skal løses, før 
stationen bliver grundfæstet. 
 
 


