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Hvad er Daghuset Enggården? 
Daghuset Enggården er et ambulant socialpsykiatrisk behandlingstilbud, som 

henvender sig til psykisk sårbare unge eller unge med diagnosticerede 

psykiatriske lidelser. Det er en afdeling under Holmstrupgård i Region Midt. 

 
De unge på Enggården oplever udfordringer relateret til deres forskellige 

psykiske diagnoser, men de oplever ligeledes problematikker som eksempelvis 

lavt selvværd, social isolation og selvskadende adfærd. De unge har på grund af 

deres vanskeligheder meget ofte enten stået uden et passende skoletilbud i en 

længere periode eller haft et meget højt fravær i skolen. 

 

Behandlingstilbuddet 
Behandlingstilbuddet er for unge i alderen 15 til 18 år, og et forløb på Enggården 

har en varighed på 15 måneder. De unge kan bo hjemme, i plejefamilie eller i 

egen bolig. Enggården er et helhedsorienteret tilbud, hvor der arbejdes med såvel 

det skolemæssige, det behandlingsmæssige og det familieorienterede fokus. 

 
 

Formålet med et behandlingstilbuddet er: 

• At den unge bliver aktør i eget liv 

• At den unge støttes i at mestre egen sårbarhed bedst muligt 

• At støtte den unge i at få positive oplevelser i samværet med andre unge 

• At inddrage den unges familie og netværk i støtten til den unge 

• At skabe en mulighed for, at den unge kan få en stabil tilknytning til skole og 

beskæftigelse 

   Tilbuddet indeholder: 

• En systematiseret og dokumenteret afklarings- og 

kompetenceudviklingsforløb 

• Mulighed for samarbejde med eksisterende specialklasser og alm. 

skoletilbud 

• Tilbud om faglig undervisning i Holmstrupgård regi for de unge, der er ud 

over den skolepligtige alder 

• Tæt samarbejde med forældre, herunder netværksmøder, 

forældresamtaler, forældreaftener m.m. 

• Psykoedukation og støttende samtaler for de unge og pårørende 



 



 



Dagligdagen 
Enggården har åbent hverdage fra kl. 8.30-15.00 – fredage til kl. 13.00. Dagen er 

individuelt tilrettelagt og består af både fælles og individuelle aktiviteter. Her er et 

eksempel på et ugeskema. 

Tid Mandag   Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

 9.00 – 09.30 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad  Morgenmad 

09.10 – 10.30 

Studiegruppe på 

UC 
 

 

Kreativ 

Studiegruppe på 

UC 
Fri 

 

Fælles aktivitet 10.30 – 10.45 

 

Pause 

 

Pause Ungegruppe 
 

10.45 – 11.35 

 

Ugesamtale Studiecafé 
Lave frokost med 

kontaktperson 

 

 

11.45 – 12.15 Frokost   Frokost Frokost Frokost Frokost 

12.15 – 13.00 

 
Spil/egen 

tid/pause 

 

 
Husmøde og 

gåtur  

 

Spil, film og 

gaming 
 

 

13.00 God weekend 

13.00– 13.45 
Fagligt modul på 

Enggården 

 

Fagligt modul på 

Enggården 

 

Spil, film og 

gaming 
 

 

13.45 – 14.30 
Fagligt modul på 

Enggården 
Fagligt modul på 

Enggården 
  

 

Fri 14.30 14.30 13.45  13.00 

 

Metode 
Vi arbejder primært miljøterapeutisk på et psykodynamisk grundlag. Desuden inddrages 

andre relevante metoder i arbejdet af mere kognitiv og edukativ karakter, alt efter de 

unges kompetencer og funktionsniveau. 

 
Miljøterapien hos os er baseret på relationsarbejde i form af kontaktpersoner, en 

forholdsvis lille, tværfagligt sammensat medarbejdergruppe og en forudsigelig hverdag. 

Opgaven er at støtte den unge i en udviklingsproces, hvor der er fokus på at øve sig og 

komme i gang med livet igen. Vi arbejder systematisk med udvikling af den enkelte unges 

kompetencer, og i første omgang med afdækning af kompetencerne og udarbejdelse en 

udviklingsplan. Derefter arbejder vi med at udvikle og styrke kompetencerne. 



De fleste familier med psykisk sårbare unge er belastede af sygdommen, og 

samarbejdet med forældre/familie er derfor meget vigtigt ift. den nødvendige 

opbakning og støtte til de unge. Samarbejdet med forældrene foregår blandt 

andet gennem netværksmøder, støttende samtaler og psykoedukation. Desuden 

afholdes forældreaftener, hvor der er mulighed for at drøfte de udfordringer og 

dilemmaer, der er forbundet med at have et barn med psykiatriske 

vanskeligheder. 

 

Effekter 
En evaluering fra Metodecentret peger på, at størstedelen af de unge, der er 

blevet udskrevet fra Enggården, oplever, at deres individuelle problemområder 

mindskes. De unge oplever igennem forløbet på Enggården at opnå øget 

selvværd og mindske deres angst. De opnår flere kompetencer på det sociale 

område og opbygger flere og mere hensigtsmæssige strategier til at håndtere 

deres problematikker. 

 
Målinger af de unges funktionsniveau viser, at de unge generelt forbedrer sig og 

dermed oplever en mindre grad af belastning i hverdagen. Også de kommunale 

sagsbehandleres vurderinger af de unge ved ind- og udskrivning viser, at de unge 

er mindre belastet af deres problematikker ved udskrivning fra Enggården og på 

alle de målte områder opleves som mere velfungerende. 

 

Velkoordineret tilbud 
– struktur og fleksibilitet 

Unge, forældre og sagsbehandlere fremhæver, at Daghuset Enggården på 

mange punkter er et velkoordineret tilbud. Det ses blandt andet ved, at den 

strukturerede hverdag har en god indvirkning på den unge, men ligeledes at vi 

generelt udviser fleksibilitet i den unges individuelle behandling. 

 
“Jeg synes, det er rigtig godt, der er et skoletilbud, men at det er så reduceret, fordi vi 

jo godt ved, det er nogle andre ting, der skal til, for at de også får overskud til at gå i 

skole. Nogle andre ting de også skal lære”. 

Vi modtager ofte henvendelser fra sagsbehandler, hvor det hidtil ikke har været 

muligt at finde et tilbud der kan tilgodese den unges behov for fleksibilitet og 

struktur. Hvilket vi i samarbejde med sagsbehandler som oftest finder en løsning 

på, således at den unge kan komme i behandling – og derved I trivsel og udvikling. 

"Samarbejdet med personalet på Enggården har betydet, at både mit barn og jeg er 

blevet set, hørt og forstået på en måde som har genereret vækst hos os begge."  

Forældre til ung på Enggården 



Inddragelse af hele familien 
Personalet på Enggården fokuserer som en del af behandlingen også på forhold- 

ene i hjemmet, hvor der blandt andet arbejdes med at styrke relationen mellem 

den unge og forældrene for at mindske konflikter i hjemmet. Dette arbejde kan 

være nødvendigt i forhold til den miljøterapeutiske ramme, da bedre rammer 

i hjemmet kan styrke den unge og muligheden for at arbejde med de psykiske 

udfordringer. 

Et forældrepar giver udtryk for, at "de har fået en mere tryg hverdag" efter de er 

blevet tilknyttet Enggårdens tilbud. 

 

Enggården arbejder med overgange 
Personalet på Enggården arbejder med de unges overgange til nye tilbud, 

således at der sikres en god og tryg overgang. Der lægges altid spor ud for de 

unge, så der er en plan for dem, når de stopper på Enggården. I visse tilfælde, 

vurderet ud fra den unges situation og efter aftale med sagsbehandler, fortsæt- 

ter kontaktpersonen med den unge i den første tid, efter de er udskrevet fra 

Enggården. En forældre beskriver, at processen fra at starte med en lang række 

nederlag i rygsækken, til at møde forståelse og overblik over fremtiden på 

Enggården, har givet familien troen på en ny historie. 

 

Koordinerende funktion 
Sagsbehandlere udtrykker tilfredshed i forhold til samarbejdet med personalet 

på Enggården og fremhæver, at Enggården varetager den koordinerende funk- 

tion, hvor vi påtager os den primære funktion i kontakten til eksempelvis fami- 

lierne. Vi fungerer ligeledes som koordinator mellem de involverede offentlige 

instanser, hvilket aflaster familierne. Sagsbehandlere bliver løbende opdateret 

og inddraget i den unges forløb på Enggården, både når det gælder den unges 

udvikling, men også når der bliver diskuteret mere konkrete beslutninger og 

forløbsdetaljer. 

 
En sagsbehandler udtrykker sin tilfredshed med Enggården således: 

”De har været gode til at sende […] deres udviklingsplan og individuel plan inden vi har 

skullet mødes til opfølgning. Så det har da været en stor hjælp i en travl hverdag ikke 

også at skulle huske at anmode om det. 

Og de har også været nemme at få fat på. Og det har egentlig været om det har været 

afdelingsleder, psykolog eller socialrådgiver derude. Det har været nemt. Både på 

mail og på telefon.” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvor kan du finde os? 
Daghuset Enggården ligger i Holme, i det sydlige Aarhus, på Nygårdsvej 29, 8270 Højbjerg. 

 

For yderligere information 
Afdelingsleder Lone Røjkjær Sloth kan kontaktes på: 

loslot@rm.dk  eller telefon nr.:  40 49 97 52 

Enggårdens hovednummer: 78 47 87 70. 

 

Besøg Enggårdens hjemmeside 
www.holmstrupgaard.rm.dk/skole-og-afdelinger/afdelinger/daghuset-enggarden 

mailto:loslot@rm.dk
http://www.holmstrupgaard.rm.dk/skole-og-afdelinger/afdelinger/daghuset-enggarden

