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Målgruppe: 
Et behandlingstilbud til normalt begavede unge i alderen 15 til 18 år med 

psykiatriske vanskeligheder.  

 

• Unge med skizofreni og andre psykotiske lidelser 

• Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. Borderline og spiseforstyrrelser) 

• Unge med opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD) 

• Unge med kontaktvanskeligheder (f.eks. Aspergers syndrom) 

  

Derudover er 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 oplevet mange 

”nederlagsoplevelser” ift. skolegang 

• Unge, som kan være udredt på BUC og har fået stillet en eller flere 

diagnoser 

• Unge, hvis liv er præget af isolation fra omverdenen 

• Unge med forældre, som enten selv besidder meget få ressourcer til at 

skabe forandring for den unge og evt. selv har en adfærd, som udgør en 

forstærkende faktor ift. den unges vanskeligheder 

• Unge med ressourcestærke forældre, som ofte gennem mange år har forsøgt 

at skabe rammer for deres barn med henblik på positiv udvikling med eller 

uden støtteforanstaltninger 

• Unge, som har uudnyttede kognitive ressourcer, da vanskelighederne i det 

sociale felt bremser 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 

• Unge, som helt konkret har behov for støtte til at bevæge sig ud i verden. 

• Unge, som har behov for at blive mødt i en ramme med indgående forståelse 

for og kendskab til den unges vanskeligheder, og hvor den unge på denne 

baggrund og i videst mulige omfang kan opnå indsigt i egne vanskeligheder 

og arbejde hen mod tilegnelse af strategier mod en mere selvstændig 

tilværelse. 

  

Som udgangspunkt, skal de unge selv kunne transportere sig til tilbuddet. 

De unge må ikke have misbrug som henvisningsårsag. 


