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Kære forældre 
 
 

I modtager denne folder, fordi der er truffet 

b eslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på 

Holmstrupgård. 
 
 

I folderen kan I læse mere om de konkrete 

rammer og dagligdagen for de unge, der bor på en 

af Holmstrupgårds døgnafdelinger. 
 
 

Holmstrupgårds behandlingstilbud er bygget op 

omkring en miljøterapeutisk grundstruktur med 

fokus på samvær og kontakt i en genkendelig og 

forudsigelig struktur. Herigennem skabes et trygt 

læringsmiljø med mulighed og grobund for 

udvikling af den unges kompetencer og ressourcer.  

 

Tilbuddet er et helhedstilbud– bestående af 

boafdeling, skole/dagtilbud, efterværn, psykoterapi 

og medicinsk behandling. 
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Side 4 

1. De unge på Holmstrupgård 

De unge på Holmstrupgård er mellem ca. 12 og 23 

år (enkelte udslusningspladser op til 28 år) og har 

alle psykiatriske vanskeligheder af forskellig 

karakter. Det kan eksempelvis være: 
 

 Unge med spiseforstyrrelser 
 Unge med skizofreni og andre psykotiske lidelser 

 Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. 
borderline) og/eller depressive tilstande 

 Unge med opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD) 
 Unge med autismespektrumforstyrrelser 
 Unge med svær selvskadende adfærd 

 Unge med angst, OCD og tourettes syndrom 
 

2. Personalet på Holmstrupgård 

På Holmstrupgård er der ansat ca. 230 personer. 
 
På døgnafdelingerne er personalet tværfagligt 

sammensat og består primært af 

socialpædagoger, ergoterapeuter, social- og 

sundhedsassistenter og evt. sygeplejersker. 
 
Derudover er der ansat skolelærere og faglærere 

med forskellig håndværksmæssig baggrund, 

psykologer og socialrådgivere samt administrativt 

personale. 
 
Holmstrupgård har tilknyttet en psykiatrisk konsulent på 

alle afdelinger, som følger de unges medicinske 

behandling, deltager i behandlingskonferencer vedrørende 

de unge og underviser personalet. 

 

Medarbejderne på Holmstrupgård bliver løbende 

efteruddannet for at kunne bevare og udvikle 

institutionens specialiserede tilbud. Alle medarbejdere 



 

gennemgår et internt uddannelsesforløb i miljøterapi for 

unge med psykiatriske vanskeligheder. 

 

Når en ung flytter ind på en afdeling på Holmstrupgård, 

får den unge tilknyttet to medarbejdere fra afdelingen 

som faste kontaktpersoner. Kontaktpersonerne står for 

den primære kontakt mellem afdelingen og forældrene. 
 
 
Afdelingspsykolog 

Alle afdelinger har tilknyttet en psykolog, som sammen 

med afdelingslederen har delt behandlingsansvar for de 

unge i afdelingen. 
 
 
Afdelingspsykologen inviterer forældrene til ca. 2 

samtaler årligt. Desuden afholdes 4 årlige forældreaftner 

i afdelingsregi. 
 

3. Afdelingerne 

Holmstrupgård har 6  døgnafdelinger; 5  er beliggende i 

Brabrand og 1 i Aarhus Nord: 

 

 Kvisten 

 Pilen 

 Engen 
 Lunden 

 Fyrretoppen 
 Æblevangen, Aarhus Nord  
 
 
Derudover har Holmstrupgård et dagbehandlingstilbud - 

Daghuset Enggården i Holme - og to ambulante 

familiebehandlingstilbud - FoS (Familier og 

Spiseforstyrrelser) og FoSS (Familier og Selvskade) - i 

Aarhus V. 
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Døgnafdelingerne er til en vis grad opdelt efter 

diagnoser, men idet de unge er meget andet end 

deres diagnoser, kigger vi også på den konkrete 

unge, når vi visiterer til vores døgnafdelinger. 
 
 
Afdelingerne er indrettet så hjemligt som 

muligt. De unge har deres eget værelse, som 

de selv kan indrette og udsmykke. 
 
 
Afdelingerne fungerer selvstændigt, og hver afdeling har 

eget køkken og hyggelige opholdsrum samt egen 
spisestue. 
 

På alle afdelinger lægger vi stor vægt på at skabe 

en tryg og omsorgsfuld hverdag i faste rammer. 

Der er vågen nattevagt på alle afdelinger. 
 
Den unges værelse på Holmstrupgård 

Værelset er nymalet og rengjort ved ankomsten. 

Værelset er møbleret, og det er muligt at medbringe egne 

møbler, hvis man ønsker det. 
 
Adresse-, læge- og tandlægeskift 

Når en ung flytter ind på Holmstrupgård, skal 

den unge være folkeregisterregistreret på 

Holmstrupgårds adresse. 
 
 
Den unge skifter derfor formelt adresse, får udstedt nyt 

sygesikringsbevis og skifter som udgangspunkt 

privatpraktiserende læge, når han/hun indskrives på 

Holmstrupgård. 
 
 
Tandlægebehandling varetages for de skolepligtige af 

skoletandplejen. De øvrige vælger almindelig 

praktiserende tandlæge. 



 

 
 

4. Behandlingen 

Miljøterapi 

Miljøterapien udgør den overordnede behandlingstilgang, 

som bygger på et psykodynamisk og 

udviklingspsykologisk grundlag. Dagligdagen er bygget 

op omkring en grundstruktur. 
 
 
Det er tanken, at den miljøterapeutiske struktur, som er 

synlig, genkendelig og forudsigelig, virker 

tryghedsskabende for den unge, og at der derved skabes 

et læringsmiljø med mulighed og grobund for læring og 

udvikling af den unges kompetencer. 
 
 
Formålet med miljøterapien er, at de unge forbedrer 

deres evne til at indgå i sociale sammenhænge, at de 
øger deres selvværd og tilliden til sig selv og til voksne 

generelt, samt at de udvikler intellektuelle og praktiske 
færdigheder via skolegang/jobtræning og daglige 
gøremål. 

 

Psykologsamtaler 

Der er mulighed for at tilrettelægge et individuelt 

samtaleforløb hos en af vores interne psykologer, ligesom 

vi tilbyder psykoedukation, hvor de unge lærer om deres 

egne vanskeligheder/diagnoser. 
 
 
Medicin 

Eventuel medicinsk behandling varetages af egen læge 

eller tilknyttet psykiater. 
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Vi har medarbejdere, som er uddannet i at håndtere 

medicin, og som administrerer den medicinske 

behandling til daglig. 
 

Holmstrupgård følger gældende retningslinjer 

fra Regio n Midt vedrørende betaling af de unges 

medicinudgifter: 
 
 
Unge under 18 år: 

Holmstrupgård dækker alle medicinudgifter. 

 
Unge over 18 år, der  ikke modtager uddannelseshjælp 

(tidligere kontanthjælp): 

Holmstrupgård dækker alle medicinudgifter. 
 
 
Unge over 18 år, der modtager enten uddannelseshjælp 

eller pension eller unge på en voksenplads:  

Den unge afholder selv alle medicinudgifter. 

 

5. Økonomi 

Når en ung anbringes udenfor hjemmet, overtager den 

anbringende kommune forsørgelsen af den unge. Det 

betyder, at kommunen inddrager børnefamilieydelser 

vedrørende barnet/den unge. 
 
 
Unge under 18 år forsørges under anbringelse af 

kommunen via lomme- og tøjpenge. 
 
 
Satser for lomme- og tøjpenge i 2022: 

Lommepenge kr. 70,- pr. uge (11-13 år) 
Lommepenge kr. 141,- pr. uge (14-15 år) 

Lommepenge kr. 283,- pr uge (16-17 år) 

Tøjpenge kr. 141,- pr. uge (11-13 år) 

Tøjpenge kr. 164,- pr. uge (14-15 år) 



 

Tøjpenge kr. 181,- pr. uge (16-17 år) 
 
 
Unge over 18 år er selvforsørgende og har en indtægt i 

form af uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp), 

pension eller i sjældne tilfælde fortsat lomme- og 

tøjpenge. 
 

 

Her er en oversigt over de forskellige former for indtægt, 

som unge på Holmstrupgård kan have: 
 
 
1. Uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp) 

Unge over 18 år modtager som udgangspunkt 

uddannelseshjælp, men det er individuelt, hvor meget 

den enkelte får udbetalt. 

Visse diagnoser udløser en højere takst. 
 
2. Pension 

Kun ganske få unge over 18 år vil have pension som 

forsørgelsesgrundlag, idet der er sket en opstramning af 

kriterierne for at få tildelt førtidspension de senere år. 
 
 
Egenbetaling til kommunen 

Unge over 18 år skal bidrage til egen forsørgelse via en 

egenbetaling til kommunen. Kommunen beregner en 

egenbetaling og træffer afgørelse om beløbets størrelse. 
 
Kostpenge 

For unge under 18 år eller unge på efterværn kan 

der udbetales kostpenge til forældre fra 

Holmstrupgård, når den unge har været på 

planlagt hjemrejse/ferie af mindst 3 døgns 

varighed. Satsen er i 2022 Kr. 56,00 pr. døgn. 
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Der udbetales ikke kostpenge vedrørende unge, der 

er indskrevet på en voksenplads. 
 
 
Udgifter til hjemtransport 

Holmstrupgård betaler for hjemtransport for unge under 
18 år op til 2 gange om måneden. Der ydes tilskud op til 
100 km. hver vej i henhold til Statens lave takster. 

Beløbet er skattepligtigt og indberettes som B-skat uden 
AM-bidrag. 

 

Unge over 18 år, der får uddannelseshjælp eller 

pension, eller som er indskrevet på en voksenplads, 

betaler selv udgifterne til hjemtransport. 
 

6. Forsikring 

Inden indskrivning skal forældre sikre sig, at de 

har de forsikringer, de ønsker for den unge. Det er 

forældrenes ansvar, at den unge er korrekt 

forsikret, hvis den unge er under 18 år - hvis den 

unge er over 18 år, er det den unges eget ansvar. 
 
 
De forsikringer, som er gældende på Holmstrupgård, er 

tegnet via regionen og gælder udelukkende i forbindelse 

med de unges indskrivning på Holmstrupgård, og når de 

unge befinder sig på Holmstrupgårds matrikel. 
 
Ansvarsforsikring 

Holmstrupgård sikrer, at de unge (uanset alder) har 

en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker skader, 

man som ung ”er kommet til” at forvolde på 

tredjemands ting. Man skal være opmærksom på, at 

ved særlig risikobetonet aktivitet, herunder f.eks. 

ridning (ridelejr), er man ikke dækket af denne 

forsikring. Her skal forældre/den unge selv sørge for, 



 

at de unge er forsikret korrekt. Ved yderligere 

spørgsmål kan kontoret på Holmstrupgård kontaktes. 
 
 
Indboforsikring/løsøreforsikring 

Holmstrupgård sikrer ligeledes, at de unge (uanset 

alder) har en indboforsikring/løsøreforsikring. 

Forsikringen dækker indbrud/tyveri fra de unges 

værelser samt brand og vandskade 

af indbo. 

 
Hvis de unge kommer til skade 

De unge er under indskrivningen på Holmstrupgård 
dækket af Arbejdsskadeloven, hvis de kommer til skade 
under aktiviteter, som er naturligt forbundet med 

opholdet på Holmstrupgård. Sker skaden på grund af rent 
private aktiviteter uden for Holmstrupgård, dækker 

forsikringen ikke. Det er Holmstrupgård, der skal anmelde 
en eventuel skade. Såfremt den unge tilkendes erstatning, 
vil erstatningen blive udbetalt af Region Midtjylland. 

 

Ved praktikophold uden for Holmstrupgård, skal 

praktikstedet tegne en arbejdsskadeforsikring for 

den unge, medmindre der er tale om ”skolepraktik” 

(8. – 9. klasses praktik). 
 
 
Personforsikring i.f.m. transport i 

Holmstrupgårds eller personalets biler 

De unge er dækket af bilens forsikring, såfremt der sker 

skade under kørslen – både ved kørsel i Holmstrupgårds 

biler eller ved kørsel i personalets biler. 
 
 
Rejseforsikring 

Der er tegnet en forsikring, som dækker alle de unge og 

personale, når de rejser med Holmstrupgård til udlandet. 
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Holmstrupgård rekvirerer i den forbindelse forsikringskort 

hos forsikringsenheden til brug for rejsen. 
 
 
Ulykkesforsikring 

Der er ikke tegnet en ulykkesforsikring for de unge, og 

derfor opfordrer vi familierne til at sikre, at deres 

barn/ung har en ulykkesforsikring ved indflytning på 

Holmstrupgård. Såfremt den unge kommer til skade 

under aktiviteter, der er naturligt forbundet med opholdet 

på Holmstrupgård, vil skaden kunne anmeldes som en 

arbejdsskade. 
 

7. Dagligdagen på Holmstrupgård 

Dagligdagen på Holmstrupgård er planlagt efter en fast 

struktur og rytme med skolegang/beskæftigelse i 

dagtimerne. 
 
 
Som udgangspunkt vækkes de unge kl. 7.00 på 

hverdage, så de kan nå at gøre sig færdige og spise 

morgenmad inden kl. 8.00, hvor dagens program 

med enten skolegang eller beskæftigelse starter for 

de fleste. Nogle unge kan grundet deres 

vanskeligheder i perioder have et begrænset skema 

og starte deres dag senere. 
 
 
Der er frokostpause mellem kl. 12 og 13, hvor de unge 

spiser frokost på deres afdelinger. Eksterne dagelever 
spiser frokost i Daghuset. 

 

På hver afdeling er der et eftermiddagsmøde 

omkring kl. 15 for de unge og personalet i 

dagligstuen, hvor der er te og kaffe. Her laves 

aftaler for resten af dagen, så vidt muli gt efter de 

unges ønsker, men også med udgangspunkt i de 



 

mål der er aftalt for den unges ophold på 

Holmstrupgård. 
 
 
Klokken 18.00 er der aftensmad. 
 
 
Klokken ca. 22.00 bestræber vi os på, at der er ro 

på afdelingen på hverdage, og at de unge gør sig 

klar til at gå i seng. 
 
 
Onsdag er der ’hjemmeaften’ på alle afdelinger – og 

derfor ingen besøg udefra. 
 
Husmøder 

En gang om ugen holder afdelingerne husmøder. 

Her er der mulighed for, at de unge kan komme 

med ønsker og forslag til ændringer. Personalet har 

ligeledes mulighed for at informere de unge om nye 

tiltag på afdelingen og på Holmstrupgård generelt. 
 

Praktiske opgaver 

De unge har forskellige praktiske opgaver på 

afdelingen, de deltager blandt andet i rengøring 

og madlavning. De unge får individuel støtte 

efter behov til deres deltagelse i opgaverne. 
 
Weekend 

Holmstrupgård har åbent 365 dage om året. Der 

laves individuelle aftaler for de unge mellem 

forældre, den unge og Holmstrupgård og 

eventuelt kommunen omkring hjemrejser og 

hjemmebesøg. 
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Gæster 

Det er op til de enkelte afdelinger at vurdere, om og 

hvornår de unge kan have besøg på Holmstrupgård. 

Aftaler om overnatning skal laves med personalet. 
 
 

Onsdag, hvor der er hjemmeaften, er der ingen besøg 
udefra, men i stedet fællesskab og hygge for de unge på 

afdelingerne. 
 

Rygning 

Vi henstiller til, at de unge ikke ryger på deres 

værelser. De unge og gæster må ikke ryge på 

fællesarealer. 
 
 
For personalet er det ikke tilladt at ryge hverken 

i arbejdstiden eller på Holmstrupgårds matrikel. 
 
Stoffer og alkohol 

De unge må ikke indtage stoffer eller alkohol på 
Holmstrupgård. 

8. Fritidsaktiviteter 

På Holmstrupgård lægger vi vægt på inklusion, og 

derfor støttes og opfordres de unge til at deltage i 

fritidsaktiviteter uden for Holmstrupgård. 
 
 

Fællesarrangementer 

Cirka en gang om måneden er der et fælles arrangement 

for de unge, som er med til at skabe et ungdomsmiljø 

med fællesskab på tværs af afdelingerne. Temaet for 

arrangementet kan være musik, kosmetik, teater eller 

meget andet. 
 
 



 

Derudover har vi på Holmstrupgård forskellige traditioner 

hen over året, som vi oplever, at både de unge og 

forældrene er glade for og engagerede i eksempelvis: 

skoleudflugter, juleafslutning, projektuger, 

sommerafslutning og sommertur. 
 
 
Forældrene inviteres til flere af arrangementerne. 
 

9. Internt skole- og beskæftigelsestilbud 

Når man er indskrevet på Holmstrupgård, går man i 

skole eller er i beskæftigelse i dagtimerne. 
 
 
Holmstrupgård har både en intern skole og et 

internt værksted, som samlet set hedder 

Dagtilbuddet. De fleste af de unge, der bor på 

Holmstrupgård, går i Dagtilbuddet, men vi har også 

unge, der er under uddannelse eller er i 

beskæftigelse uden for Holmstrupgård. 
 
 
Dagtilbuddets personale består af lærere og faglærere. 

I Dagtilbuddet er der også elever, der udelukkende får et 

dagtilbud hos Holmstrupgård og ikke bor på en af 

Holmstrupgårds døgnafdelinger. 
 
 

De unge, der går i Dagtilbuddet, får et individuelt 

tilrettelagt skema sammensat ud fra de unges 

forudsætninger, ønsker og behov. Hver ung har sin egen 

kontaktlærer. 
 
 
Der er mulighed for boglige og kreative fag samt 

værkstedsfag og motion. 
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Boglige fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, IT, 
geografi, biologi, historie, samfundsfag, 

kristendomskundskab og fysik/kemi 

Bevægelsesfag: Idræt, fitness, svømning, bordtennis og 
gåtur 

Kreative fag: Musik, billedkunst, keramik og glasdesign 

Værkstedsfag: Træ, metal, glasdesign og 
udendørsarbejde 

Emnefag: START (Samfund-Tilløb-Ansvar-Ressourcer-

Træning – forberedelse til voksenlivet). 

Undervisningen foregår på små hold med tre til fem 

elever på hvert hold. En stor del af undervisningen 

foregår individuelt, da der kan være forskel på de unges 

faglige niveau. 
 
 
De unge har mulighed for at tage folkeskolens 

afsluttende prøver på 9. og 10. kl. niveau i vores 

regi. Prøveanlæggelsen foregår i samarbejde med 

den nærliggende folkeskole, eller for unge, der er 

fyldt 18 år i samarbejde med VUC. 
 
 
Undervisningen i skolen foregår i henhold til 

Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om Folkeskolens 
specialundervisning. 
 
 
Daggruppen arrangerer praktikker for de unge, der er 

klar til at prøve sig af i forskellige erhvervsmæssige 

sammenhænge. 
 
 
Det er også muligt at tage en STU (Særligt Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse), mens man bor på Holmstrupgård. 

 
 



 

Samarbejde mellem døgnafdeling og Dagtilbuddet  

Dagtilbuddet indgår som en del af behandlingsarbejdet 

på Holmstrupgård og har derfor et tæt samarbejde med 

den døgnafdeling, som den unge bor på. Det fælles mål 

er at udvikle den unges personlige, sociale og faglige 

kompetencer. 
 
 
Hver ung får tildelt en kontaktlærer, som varetager 
Dagtilbuddets samarbejde med den unges forældre. 
 

10. Øvrige tilbud 

Ridning/rideterapi 

Holmstrupgård har islandske heste, stald og ridebane. 

Ridning eller rideterapi kan være et tilbud både på 

skoleskemaet og i de unges fritid. 
 
 
Formålet med rideterapi er øget velvære, styrket 

selvværd, kropsbevidsthed, bedre sociale kompetencer og 

empati. 
 

Fysioterapi 
Holmstrupgård tilbyder fysioterapi, som har det formål at 
skabe fokus på de unges fysiske og mentale sundhed. 

Dette foregår i såvel grupperegi som i individuelle forløb. 

11. Inddragelse af den unge 

Holmstrupgård lægger vægt på at inddrage de unge 

mest muligt i egen behandling samt i fællesskabet 

med andre unge. 
 
Dette foregår blandt andet via de unges deltagelse i: 

 ugesamtaler med deres kontaktperson 
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 udarbejdelse og evaluering af den behandlingsplan, 

der udarbejdes på baggrund af den kommunale 

handleplan 
 statusmøder med kommunen 
 husmøder på afdelingen 
 
Ungeråd 

Vi lægger vægt på at høre de unges forslag til 

forbedringer eller forandringer af Holmstrupgårds struktur 

og dagligdag. 

Vi har derfor et ungeråd, og det tilstræbes, at alle 6 
døgnafdelinger er repræsenteret. 

Ungerådet mødes med Holmstrupgårds forstander en gang 

om måneden. Ungerådet forbereder punkter til dagsorden 

gennem afdelingens husmøde. 
 
 
På møderne drøfter ungerådet og forstanderen 

eksempelvis forslag til fritidsaktiviteter og ture, forslag til 

forbedring af bygninger og udenoms arealer eller normer 

og regler på Holmstrupgård. 
 

12. Samarbejde med forældre 

Samarbejdet med forældre er af stor betydning 

for barnets/den unges udvikling. Vi lægger derfor 

stor vægt på forældresamarbejdet, og at 

forældrene er inddraget i de unges liv, under 

opholdet hos os. 
 
 
Samtidig er vi klar over, at der kan opstå 

situationer, hvor vi ser forskelligt på tingene. Det er 

vigtigt for samarbejdet at få skabt en åben dialog, 



 

og vi opfordrer derfor forældre til at kontakte os, 

hvis der er noget, som ønskes drøftet. 
 
Unge over 18 år bestemmer selv, i hvilken 

udstrækning forældre skal inddrages i samarbejdet. 
 
 

Rammerne for samarbejdet fastsættes individuelt i 

forbindelse med den unges indflytning på Holmstrupgård. 

På døgnafdelingerne tilbydes forældresamtaler med 

deltagelse af afdelingspsykolog og kontaktpersoner. Alle 

forældre bliver tilbudt minimum 2 samtaler om året. 
 
 
I forbindelse med den unges indflytning på Holmstrupgård 

vil vi gerne komme på et hjemmebesøg. 
 
 
Familien og den unge kommer næsten altid på besøg her 

på Holmstrupgård inden indflytning. 

Efter indflytning laves faste aftaler om kontakt mellem 
forældrene og den unges kontaktperson, hvor 
kontaktpersonen fortæller om den unges trivsel og 

dagligdag, og hvor der eksempelvis laves aftaler om den 
unges hjemmebesøg i weekender og ferier. 

Forældreråd 

Holmstrupgård har et forældreråd, der er valgt 

blandt og af forældrene til de unge på 

Holmstrupgård. Valg til forældrerådet sker på et 

årligt forældremøde. Det tilstræbes, at alle 

døgnafdelinger er repræsenteret. 
 
 
De mødes med forstanderen og souschefen for 
Holmstrupgård 4-5 gange om året. På møderne drøftes 

generelle forhold vedrørende Holmstrupgård. 
 



 

 

Side 20 

Forældreaftener 

Forældreaftener er for alle forældre til unge på en 

specifik afdeling. Der er forældreaften ca. 4 gange 

om året, 2 om foråret og 2 om efteråret. 
 
Aftnerne kan have et bestemt tema, med oplæg fra en af 

Holmstrupgårds psykologer, socialrådgiver eller andre. 

Det kan også være en aften, som har til formål, at 

forældrene lærer hinanden bedre at kende og udveksler 

erfaringer. 
 
 
Mange forældre oplever at have stor glæde af at 

dele erfaringer med andre forældre i samme 

situation. 

 
 

Pårørendeaftener 

Pårørendeaftener er for alle forældre på tværs af 

afdelingerne. Forældrerådet arrangerer 

pårørendeaftener ca. 3-4 gange om året, hvor temaet 

eksempelvis kan være ”Hvordan det er at være 

forælder til en ung med psykiatriske vanskeligheder”. 
 
Faste møder med den kommunale sagsbehandler 

Efter 3 måneder afholdes det første møde med 

den kommunale sagsbehandler, og herefter 

holdes møderne hver 6. måned. 

I møderne deltager kommunal sagsbehandler, forældrene 
(v/unge over 18 år deltager forældrene efter den unges 

ønske) , den unge, afdelingsleder, kontaktpersonen samt 
efter behov kontaktlæreren og andre relevante parter. 

17½ års møde - efterværn 

Som udgangspunkt ophører en anbringelse, når en 

ung fylder 18 år. Kommunen har en lovmæssig 



 

forpligtelse til, i god tid inden den unge fylder 18 år, 

at træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har 

mulighed for at blive boende efter det 18. år (på 

enten en efterværns– eller voksenplads). Der er tale 

om en skriftlig afgørelse med klagevejledning, så 

den unge har mulighed for at klage over det, hvis 

den unge ikke er enig i afgørelsen. 
 
 
Denne afgørelse skal foreligge senest, når den unge fylder 
17½ år, og i den forbindelse afholdes oftest et møde. 
 
 
I forbindelse med at kommunal sagsbehandler 

træffer afgørelse, er der ligeledes et lovmæssigt 

krav om, at dette gøres i samarbejde med den 

unge bl.a. gennem revision af den unges 

kommunale handleplan. 
 

13. Udslusning og efterværn 

Holmstrupgård har ligeledes et udslusnings– og 

efterværnstilbud, Bogruppen, der består af f.eks. 

botilbud i form af udslusningslejligheder eller 

bostøtte i egen bolig. Både for døgnafdelinger og 

Bogruppen gælder det, at man kan bo der på en 

efterværns- eller voksenplads. 
 
 
Bogruppen er et tilbud til unge, der er kommet så 

langt i deres forløb, at der er behov for et mindre 

indgribende tilbud end en anbringelse på en 

døgnafdeling. 
 
 
I udslusningslejlighederne kan man bo 2-4 unge sammen, 

og derudover bor der en frivillig medbeboer. 
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Det er også muligt at bo i egen lejlighed med støtte fra 
Bogruppen. 

 

14. Love og regler 
 
Anbringelse 

Anbringelsen på Holmstrupgårds døgnafdelinger sker på 

foranledning af bopælskommunen i henhold til 

Servicelovens bestemmelser. Spørgsmål og klager 

vedrørende afgørelser, anbringelsen og samvær skal 

rettes til den kommunale sagsbehandler. 
 
 
Støtteperson 

For mange forældre er det forbundet med stor 

følelsesmæssig belastning, når ens barn bliver anbragt. 

Man kan som forældre føle skyld, skam, lettelse, 

frustration, usikkerhed og meget andet, som det kan 

være hensigtsmæssigt at få snakket om. 

 

I henhold til § 54 i Lov om Social Service, har 

kommunen pligt til at tilbyde 

forældremyndighedsindehavere en støtteperson i 

forbindelse med barnets/den unges anbringelse 

uden for hjemmet. 

 

Støtteperson er et gratis tilbud til 

forældremyndighedsindehavere til unge under 18 

år. 
 
Magtanvendelse 

Holmstrupgård arbejder i henhold til ”Lov om 

Voksenansvar”. Der udleveres information omkring dette 

ved indflytning. 
 



 

Samtykke 

Holmstrupgårds medarbejdere er underlagt tavshedspligt 

og skal indhente den unges og/eller 

forældremyndighedsindehaverens samtykke, hvis der skal 

videregives eller indhentes oplysninger om den unge. Et 

sådant samtykke er gældende, indtil det trækkes  tilbage. 

15. På gensyn 

I kan læse mere uddybende om vores tilbud på 
hjemmesiden, og I er altid velkomne til at spørge 

personalet, hvis I er i tvivl om noget eller ønsker 
information. 

 

Vi glæder os til at samarbejde med jer. 
 



 

 

 

16. Adresser 

 
Holmstrupgård 

Holmstrupgårdvej 39 

8220 Brabrand 

E-mail:  holmstrupgaard@ps.rm.dk 

Tel: 7847 8600 
 
 
Holmstrupgård, Afdeling Æblevangen 

Abildgade 78 

8200 Aarhus N 
 
 
 

Følg nyheder om Holmstrupgård og de unges aktiviteter 
på: 
www.holmstrupgård.dk og følg os på facebook 

 

Holmstrupgård 

Holmstrupgårdvej 39 

8220 Brabrand 
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