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1. Mål- og aldersgruppe 

 

Folden er en ambulant behandlingsindsats til unge i alderen 

14-17, der har isolations- og skoleværingsvanskeligheder. 

 

Folden tilbyder et særligt tilrettelagt behandlings- og 

aktivitetstilbud, hvor såvel de behandlingsmæssige som de 

skolefaglige udfordringer tilgodeses. Forløbet er af minimum 

3-måneders varighed.  

 

Indsatsen varetages af et udkørende team og er baseret på 

behandling i hjemmet. Dette med henblik på gradvis 

indslusning til anden behandlingsindsats. Ligeledes kan der 

være tale om støtte til at fastholde den unge i eksisterende 

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.  

 

Aktivt misbrug og fysisk udadreagerende adfærd er 

eksklusionskriterier. 

 

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

 

3. Kerneydelse 

 

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 
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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. 

 

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 myndighed: 

 

 1 indskrivningsmøde, med afklaring af opgave og 

forventninger 

 1 statusmøde, indeholdende hhv. 1 individuel plan og 

en statusbeskrivelse 

 1 udslusningssmøde indeholdende 1 evalueret 

individuel plan og et udskrivningsbrev 

 Løbende orientering om uforudsete hændelser 

 Løbende evaluering af indsatsens omfang. 

 

Vedrørende samarbejde med familie/netværk: 

 

 Forbesøg og afklarende samtale 

 Indskrivningsmøde 

 Løbende kontakt mellem forældre og kontaktperson 

 Fastlagte forældresamtaler med 2 medarbejdere 

 Mulighed for familiesamtaler 

 Deltagelse i forældreaftner ca. hver 2. måned 

 Aftaler om støtte og planlægning i forhold til 

weekender og ferier 

 Deltagelse i ovenstående samarbejdsmøder med 

myndigheder. 

 

4. Takststruktur  

 

Folden er en indsats under Daghuset Enggården og derved 

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 sammensat, herunder 

pædagoger, sosu-assistent 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 besøg hos den unge samt 

samarbejde med eksterne indsatser og skole. 

 

Forældresamarbejde er en del af tilbuddet, hvor der afholdes 



 

 

 

planlagte forældresamtaler og forældreaftner igennem 

forløbet, ligesom der er løbende kontakt i dagligdagen. 

 

Der er mulighed for indskrivning på et takstniveau: 

 

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

 

5. Afdelinger og pladser  Afdelingen er placeret på 

Nygaardsvej 29, 8270 Højbjerg. Tel: 7847 8770 

 6. 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 aftales for 3 måneder ad gangen.  

 


