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Hvad er Folden?
Folden er en ambulant behandlingsindsats til unge i alderen 14-17 år, 
der har isolations- og skoleværingsvanskeligheder. Folden er beliggende 
i Holme ved siden af afdeling Enggården, begge er organiseret under 
Holmstrupgård. 

Folden tilbyder et særligt tilrettelagt behandlings- og aktivitetstilbud, 
hvor såvel de behandlingsmæssige som de skolefaglige udfordringer 
tilgodeses. Forløbet er af minimum 3 måneders varighed og afsluttes 
efter højst 9 måneder. 

Indsatsen varetages af et udkørende team og er baseret på behandling 
i hjemmet. Dette med henblik på gradvis indslusning til anden skole 
og/eller behandlingsindsats. Ligeledes kan der være tale om støtte til at 
fastholde den unge i eksisterende skole og/eller behandlingstilbud.

Målgruppen er normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske, 
adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, som kræver en forudsigelig 
og struktureret indsats.

De bagvedliggende årsager til skolevægringen kan være meget 
forskelligartede, men vi ser en overvægt af unge indenfor 
autismespektret, med angstproblematikker og overbliksvanskeligheder. 
Desuden er der en gruppe af unge, som endnu ikke er udredt eller som 
på baggrund af deres opvækstbetingelser ikke trives.

Behandlingstilbuddet
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. 

Ligeledes arbejdes der med forskellige kompetenceudviklingsredskaber.
Udviklingsarbejdet med den unge tilrettelægges med hensyntagen til 
den enkeltes psykiske vanskeligheder.

Der arbejdes med at udvikle den unges sociale kompetencer ud fra, at 
lige meget hvilke psykiske vanskeligheder de har, har de brug for at 
finde ud af at kunne være sammen med andre mennesker.
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Vedrørende den unge:
Tilpasning af indsatsen i forhold til den enkeltes nærmeste 
udviklingszone
Guidning og støtte til almindelig daglig livsførelse
Støtte til aktiviteter i og uden for hjemmet

Vedrørende samarbejde med familie/netværk:
Forbesøg
Indskrivningsmøde
Løbende kontakt mellem forældre og kontaktperson
Fastlagte forældresamtaler med 2 medarbejdere
Mulighed for familiesamtaler
Aftaler om støtte og planlægning i forhold til weekender og ferier
Deltagelse i ovenstående samarbejdsmøder med myndigheder

Vedrørende samarbejde med myndighed:
1 indskrivningsmøde, med afklaring af opgave og forventninger
1 statusmøde, indeholdende hhv. 1 individuel plan og en 
statusbeskrivelse
1 udslusningsmøde indeholdende 1 evalueret individuel plan og et 
udskrivningsbrev
Løbende orientering om uforudsete hændelser
Løbende evaluering af indsatsens omfang

Metode
Indsatsen tager primært udgangspunkt i den psykodynamiske  
tænkning. Udover den miljøterapeutiske tilgang inddrages desuden 
andre relevante metoder i arbejdet af mere kognitiv og edukativ
karakter, alt efter den unges kompetencer og funktionsniveau.

Miljøterapien hos os er baseret på relationsarbejde i form af 
kontaktpersoner, en forholdsvis lille, tværfagligt sammensat 
medarbejdergruppe og en forudsigelig struktur. Opgaven er at støtte 
den unge i en udviklingsproces, hvor der er fokus på at øve sig og 
komme i gang med livet igen.
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Inddragelse af hele familien
I indsatsen tilbydes familiebehandling i form af støttende, rådgivende 
og psykoedukative samtaler.  Vi ved, det er vigtigt, at forældrene føler 
sig inddraget og har tillid til indsatsen for at kunne bakke op om det i 
hjemmet. 

Desuden tilbydes forældrene at deltage i forældreaftener. Formålet er, 
at de oplever at være en del af et fællesskab med andre, som oplever 
eller har oplevet lignende udfordringer.

Opbygning af indsatsen
Som udgangspunkt varer indsatsen ikke under 3 måneder. Dette for at 
skabe den fornødne arbejdsro og fjerne presset fra den unge. Desuden 
er dette et minimum for at kunne etablere en kontakt og påbegynde  
arbejdet  med den unge.

Indsatsen er faseopdelt. Med dette ønsker vi at tydeliggøre 
progressionsforventningen i indsatsen. Varigheden af den enkelte  fase 
er et estimat, som kan variere. Det konkrete indhold i faserne vil 
variere, både ift. den unges motivation men også ift. den unges 
forståelse og indsigt i egne udfordringer. Desuden er evnen til at indgå i 
relationen et væsentligt element.

Der vil i indsatsen være tilkoblet et tværfagligt team bestående af 
psykolog, socialrådgiver, sundhedsfagligt personale, fysioterapeut, 
pædagoger, lærere og psykiatrisk konsulent. Hermed er det muligt at 
belyse problemstillingen fra flest mulige vinkler, samt samle den 
fornødne ekspertise på området i arbejdet med den unge. Vi har 
løbende i det tværfaglige team sparring, supervision og 
behandlingskonferencer omkring den unge, med den hensigt at skabe 
de bedst mulige vilkår for progression i indsatsen. Dermed justeres og 
præciseres indsatsen løbende for at fremme den mest optimale 
behandlingsindsats.
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Fase 1:

Formålet med fasen –

� At etablere kontakt mellem kontaktperson og den unge

� Afdækning af den unges symptombillede og reaktionsmønstre, 

den unges specifikke udfordringer, interesser og behov. Hvad 

motiverer, hvad er vanskeligt?

� Om muligt påbegyndes psykoedukationen, da man ved at 

viden om og tillid til metoden til behandling af angst og 

isolation giver et bedre samarbejde og større motivation ift. at 

arbejde med det

� Desuden har det for mange unge den effekt, at det 

eksternaliserer det skamfulde og tabubelagte omkring det at 

have de symptomer, hvorved de bedre kan arbejde med det

� Arbejde med at afdække den unges specifikke motivation og 

ønsker

� Etablering af tværfagligt samarbejde mellem den unge og 

familien (kontaktlærer deltager i teammøder, 

behandlingskonferencer, forældresamtaler mv.)
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Fase 2:

Formålet med fasen -

� Øge den unges motivation igennem en synliggørelse af 

formålet med indsatsen

� Sammen med den unge udarbejdes en konkretisering af de 

afdækkede problemstillinger, samt det kommende arbejde 

med strategier og mål

� Gennemgå forskellige eksponeringer

� Øve og afprøve specifikke strategier

� At den unge oplever succes, og får en oplevelse af at mestre

� Sammen men den unge efterbearbejde de forskellige 

oplevelser og erfaringer, med henblik på at disse 

internaliseres. Formålet hermed er, at den unges selvtillid og 

selvforståelse udvikles

� At den unge i stigende grad erfarer at kunne håndtere sine 

symptomer på mere hensigtsmæssig vis end ved 

undgåelsesadfærd og isolation

� Præsentation til de fysiske rammer via videoklip el.lign.

� Etablering af kendskab og kontakt til kontaktlærer enten ved 

hjemmebesøg eller besøg på skolen

� For nogens vedkommende introduceres tilpassede 

skoleopgaver i egen eller Foldens ramme, som løses med 

kontaktperson og/eller kontaktlærer. Dette med henblik på at 

iagttage reaktionsmønstre, angstsymptomer mv.  Arbejdet 

med de skolerelaterede opgaver udgør skridtet i sig selv.

6



Fase 3:
Formålet med fasen –

� Her forankres nogle af de færdigheder, den unge har udviklet

� Den unge sluses ind i skole/aktivitets/behandlingstilbud

� Overgangen til skole vil tage udgangspunkt i den unges 

interesse, og vil for manges vedkommende gå af alternative 

veje (gåtur, kreative fag, aktiviteter mv.)

� Overgangen til skole vil desuden understøttes betydeligt af 

kontaktperson i samarbejde med kontaktlærer for med tiden 

at kunne udfase kontaktpersonsstøtten af undervisningen. 

Denne proces vil overfor den unge tydeliggøres trinvist
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Hvor kan du finde os? 
Folden  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 78 47 87 70. 
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