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Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk
miljøterapeutisk dag- og

døgnbehandlingstilbud for børn og unge i
alderen 12-27 år med alvorlige psykiatriske
lidelser. Holmstrupgård har en intern skole,

og tilbyder endvidere højt specialiseret
ambulant behandling til unge og deres

familier. Vores unge har vanskeligheder bl.a.
inden for områderne spiseforstyrrelser,

selvskadende adfærd og social isolation. De
har ofte en kombination af forskellige

psykiatriske lidelser.
 

Holmstrupgård er leverandør til VISO. Her
yder vi rådgivning og formidling til forskellige

kommuner, behandlingsinstitutioner og
bosteder, skoler og PPR om ovennævnte

problematikker på både børne- og
voksenområdet.

 

Vi tilbyder undervisning og sparring, som
kan planlægges separat eller i

kombination, alt efter jeres behov.
 

Undervisningsdage kan omfatte
refleksionsrum og en kombination af

oplæg, diskussion og casearbejde. 
 

I forløbet arbejder vi med forståelsen af
skolevægring som begreb og fænomen. Vi

har fokus på indsatser, der kan hjælpe
med at bryde  og forebygge skolevægring. 

 
Vi inddrager samarbejdet med skole,

forældre og samarbejdet mellem
forskellige sektorer.

 
Læs mere på vores hjemmeside eller

henvend dig for et tilbud

Lidt om os

Ydelser

Skolevægring er kendetegnet ved, at en
elev over en periode afholder sig helt eller
delvist fra skolegang. Igennem de seneste

år har der været en stigning i antallet af
børn og unge med skolevægring. 

 
Skolevægring er et alvorligt problem, der
kan have både kortsigtede og langsigtede

konsekvenser for barnet/den unge,
herunder isolation.

 
Fraværets årsager kan være forskellige og
komme til udtryk på forskellig vis, ligesom
fraværet kan have forskellige funktioner.

 
 Ofte ses en stor kompleksitet i udviklingen
og vedligeholdelsen af skolevægring, hvor

faktorer hos både barnet, i hjemmet, i
skolen og i samfundet er på spil. 

 

Undervisere
Psykologer på Holmstrupgård med viden

om og erfaring på både børne- og
ungeområdet ift. skolevægring. Vi

involverer andre faggrupper ved behov,
f.eks. pædagoger og sygeplejersker, som

har erfaring fra praksis på Holmstrupgård.

Skolevægring


