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1. Mål- og aldersgruppe 

 

Daghuset Enggården er et 15-måneders ambulant 

behandlingsforløb for unge mellem 15 til 18 år. Enggården 

er et helhedsorienteret tilbud, hvor der arbejdes med såvel 

det skole/uddannelsesmæssige, det behandlingsmæssige 

og det familieorienterede fokus. 

 

Målgruppen er normaltbegavede unge med forskellige 

psykiatriske, adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, 

som kræver en forudsigelig og struktureret hverdag. 

 

Målgruppen omfatter: 

 Unge med skizofreni og andre psykotiske lidelser 

 Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. 

borderline) og/eller depressive tilstande 

 Unge med opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. 

ADHD, ADD) 

 Unge med autismespektrumforstyrrelser 

 Unge med angst, OCD og tourettes syndrom 

 Unge med forskellige belastningsreaktioner grundet 

deres grundlæggende vanskeligheder (fx selvskade, 

spiseforstyrrelse, men hvor disse ikke er 

kerneproblematikken) 

 

Derudover er Daghuset Enggårdens målgruppe: 

 Unge, som gennem længere tid har været uden 

skole- eller uddannelsestilbud eller ikke er i stand til 

at benytte det skoletilbud, de har, og som er 

nederlagsprægede ift. skolegang. 

 Unge, hvis liv er præget af isolation fra omverdenen. 

 Unge, som har uudnyttede kognitive ressourcer, 

hvor vanskelighederne i det sociale felt bremser 

deres udvikling. 

 Unge, som er bevidste om, at de ikke fungerer på 

linje med deres jævnaldrende, men som ikke har 
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strategier til at håndtere de psykiske 

vanskeligheder, de har. 

 Unge som har brug for en specialiseret tilgang, 

støtte og behandling for at finde vej ind i et mere 

almindeligt og meningsfuldt ungdomsliv. 

 Unge som er hjemmeboende eller tilknyttet andet 

bosted. 

 

Aktivt misbrug og udadreagerende adfærd er 

eksklusionskriterier. 

2. Lovgrundlag Bevillingsgrundlaget er Lov om social service § 52, stk. 3. 

 

3. Kerneydelse 

 

Daghuset Enggården har åbent mandag til torsdag fra kl. 

08.30 - 15.00 (fredag til kl. 13.00). 

 

Der arbejdes ud fra en forståelse af, at den unge skal være 

aktør i eget liv.  

 

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.  

 

Vedrørende den unge: 

 Tilpasning af indsatsen i forhold til den enkeltes 

nærmeste udviklingszone 

 En struktureret hverdag præget af overskuelighed og 

genkendelighed 

 Guidning og støtte til almindelig daglig livsførelse 

 Støtte til aktiviteter i og uden for afdelingen 

 Mulighed for samtaleforløb hos afdelingspsykolog, 

ungegruppe og psykoedukation.  

 

Vedrørende samarbejde med myndighed: 

 Et indskrivningsmøde, med afklaring af opgave og 

forventninger 

 Et 3 mdr. møde indeholdende 1 individuel plan og et 

indskrivningsbrev 

 Et 9 mdr. møde indeholdende 1 individuel plan og 

evaluering 

 Et udskrivningsmøde indeholdende 1 individuel plan og 

et udskrivningsbrev 

 

 Vedrørende samarbejde med familie/netværk: 

 Forbesøg og afklarende samtale  

 Indskrivningsmøde 

 Løbende kontakt mellem forældre og kontaktperson, 

herunder hjemmebesøg 

 Fastlagte forældresamtaler og forældreaftener 

 Aftaler om støtte og planlægning i forhold til weekender 

og ferier 

 Deltagelse i ovenstående samarbejdsmøder med 

myndigheder 

 

4. Takststruktur  

 

Daghuset Enggården er en del af det samlede 

Holmstrupgård både administrativt og fagligt, med 



 

 

 

deltagelse i det udviklende og kompetencefremmende 

arbejde der finder sted inden for det socialpsykiatriske 

område.  

 

Medarbejderne er tværfagligt ansat, herunder pædagoger, 

sosu-assistent, skolelærer og socialrådgiver. Herudover er 

der 1 psykolog og 1 afdelingsleder ansat i afdelingen. Alle 

medarbejdere deltager i månedlig supervision og der er 

løbende deltagelse af ekstern psykiater til konferencerne. 

 

Dagligdagen består af kompetenceudredning- og 

behandling igennem de særligt tilrettelagte 

miljøterapeutiske aktiviteter samt samarbejde med 

skole/beskæftigelse/arbejdspraktik. Desuden er 

forældresamarbejde en del af tilbuddet, hvor der afholdes 

planlagte forældresamtaler og forældreaftner igennem hele 

forløbet. 

 

Er den unge i den skolepligtige alder, samarbejder vi med 

PPR, de specialklasser og almene skoletilbud de unge er 

tilknyttet.  

 

Er den unge ud over den skolepligtige alder inkluderer 

vores tilbud faglig undervisning af uddannede 

folkeskolelærere med erfaring og viden om det 

socialpsykiatriske område og specialtilrettelagt 

undervisning. Undervisningen foregår på Enggården og er 

tilrettelagt ud fra en forståelse af, at de unge skal have 

mulighed for at opøve, vedligeholde og udvikle faglige og 

uddannelsesmæssige kompetencer, mens de er indskrevet 

på Enggården. Vi samarbejder derudover med relevant 

uddannelse og beskæftigelse både under og efter forløbet 

på Enggården 

 

Ny Takstniveau: kr. 1100 pr. døgn (P/L 2023) 

 

Det er mulighed for deltagelse i Søskendecafé hos FoSS. 

5. Afdelinger og pladser  Målgruppen placeres på følgende: 

Daghuset Enggården  

Der er i alt 10-12 dagbehandlingspladser beliggende i 

Holme på Nygårdsvej 29, 8270 Højbjerg. 

Hovednummeret til Daghuset Enggården er: Tel: 7847 

8770 

 

6a. Yderligere tilbud 

 

Kontaktstøtteordning kr. 163 pr. døgn (P/L 2023) 

I forbindelse med overgang til andre tilbud er det muligt at 

etablere kontaktstøtteordning. Som udgangspunkt kan 

kontaktstøtteordningen etableres for 3 måneder ad gangen.  

 


