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Intro

Holmstrupgårds 3 værdier faglighed - trivsel - udvikling - er det bærende 
fundament for den kultur, vi ønsker at fremme på Holmstrupgård, og som vi vil
være kendt for.

Faglighed

På Holmstrupgård ved vi, at vi skal være fagligt dygtige for at kunne løse den 
opgave, vi har påtaget os med at hjælpe unge med psykiatriske 
vanskeligheder. Vi er derfor bevidste om at dygtiggøre os, være meget 
professionelle og samtidig forholde os åbne, nysgerrige og kritiske til ny viden 
og erfaringer.

I daggruppen søger vi at være opdaterede på fagfagligheden gennem kurser 
og vi er opmærksomme på nye tiltag fra Undervisningsministeriet ift. prøver og
pensum. Vores viden inden for psykiatrien øges bl.a. via temadage fx om 
spiseforstyrrelse og selvskade. Holmstrupgård afholder en intern uddannelse i 
miljøterapi, som medarbejderne deltager i efter tur. Vi holder ugentligt møde, 
hvor der refereres til de møder, der er blevet afholdt i løbet af ugen, således at 
alle er orienterede om de unge og særlige tiltag eller udfordringer. Over en 
periode har vi haft et stigende antal nye unge med skolevægring, så der har 
været afsat en del tid til eneundervisning.

Vi har et tæt samarbejde med personalet på afdelingerne, hvor vi deltager i 
teammøder og konferencer på den unge. Dette, samt elevplaner, giver os 
redskaber til stille realistiske mål for den unge.

Trivsel

På Holmstrupgård ved vi, at trivsel er en forudsætning for et sundt og trygt 
miljø og en forudsætning for, at det enkelte individ tør og kan udvikle sig. Vi 
respekterer den enkelte som selvstændigt individ med egne holdninger og 
meninger, og vi møder hinanden med tillid og åbenhed.

I forhold til de unge søger vi i daggruppen dagligt at skabe en let, positiv og 
respektfuld kontakt til hver enkelt ung. Gennem samarbejdsfora som 
morgenmøder, teammøder og forældremøder finder vi fokuspunkter for den 
unges trivsel.

I daggruppen har vi stærke traditioner omkring sommerfest, juleafslutning (og 
juleaften på afdelinger). En årlig aktivitetsuge samt trivselsdagen sætter fokus 
på fællesskab og trivsel for den enkelte.
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Udvikling

På Holmstrupgård tænker vi nyt og innovativt, fordi det fremmer udvikling og 
behandlingen af unge med psykiatriske vanskeligheder - vi sætter handling bag
idéerne.

I daggruppen har målgruppen over en længere periode ændret sig, og vi har 
derfor løbende ændret vores pædagogiske praksis. Vi har særligt fokus på 
skolevægring, som er en nyere udfordring i dagligdagen. Her er indsatsen 
oftest eneundervisning og målet er, at den unge modtager undervisning 
sammen med andre unge.

Vi ønsker at vise åbenhed og fleksibilitet i forhold til den enkelte unges 
nærmeste udviklingszone fagligt, socialt og personligt, således at der i tryghed 
sker udvikling.
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