
 

 
 

 
 
 

 

 

  

OPHOLDSSTEDET 

HEDEHUSET 



  

 
FONDEN 

HEDEHUSET 
Socialøkonomisk Virksomhed 

 

Postadresse: 

Havnevej 2 

9550 Mariager 

Tlf. 98 54 16 82 

hedehuset@hedehuset.dk 

www.hedehuset.dk  

 

 

 

 

 

 
 
LIDT HISTORIE 

Hedehuset blev startet i 1984 af Jens og Ulla Hedemand og 3 andre idealister. Ulla er 

stadig centralt placeret i organisationen som afdelingsleder for Voksenafdelingen, 

bestående af Botilbud, Dagbeskæftigelse og Bostøtte. 

Hedehuset var blandt de første socialpædagogiske kollektiver i Danmark. Der var 

plads til 6 unge, og de unge og medarbejderne boede alle under samme tag. Det 

centrale var, at det var et hjem for alle med 

en arbejdsdag i et nært og udviklende 

fællesskab.  

Hedehuset har gennem årene været bo- og 

levemiljø for rigtig mange børn og unge, og 

mange af dem har stadig en nær tilknytning 

til stedet. Der er sket en stor udvikling 

gennem årene, og i dag er Hedehuset et 

professionelt fondsdrevet opholdssted. Helt 

centralt er det, at Hedehuset har sin historie 

med sig, og det er stadig et hjemligt 

levemiljø, hvor grundlæggende værdier og 

traditioner er bevaret.  

 
LOVGRUNDLAG OG GODKENDELSE 

Opholdsstedet Hedehuset er godkendt jf. lov om social service 

§ 66 stk. 5, samt §107 jf. bekendtgørelse om Tilbudsportalen. 

Hedehuset er godkendt til 15 drenge og piger mellem 12 og 

18 år (evt. forlængelse til 23 år). 9 på Alstrupvej og 6 på 

Skrødstrupvej. 

Der er mulighed for ekstern udslusning og efterværn. 

MÅLGRUPPE 

Fælles for børn og unge i Hedehuset er, at de alle har haft 

svære vanskeligheder i deres opvækst, og ofte forud for 

anbringelsen har haft konfliktfyldte relationer i forhold til 

familie og skole. Der er tale om børn og unge med 
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forskelligartede specifikke indlærings- eller udviklingsproblemer, der har brug for 

målrettet indsats i forhold til skole, fritidsaktiviteter og socialt netværk. 

Målgruppen rummer: 

 Børn og unge med svag social-emotionel kompetence og 
tilknytningsproblemer der er kontaktsvage, ensomme, nervøse og 

ængstelige eller oppositionelle, mistroiske og, grænseafprøvende.  
 Identitetssvage børn/unge, der har svært ved at mestre det personlige liv, 

daglige gøremål, pligter og fællesskab. 

 Sent udviklede børn/unge. 
 Børn og unge med lettere psykiske problemer. 

 Børn og unge med ADHD eller tilgrænsende problemstillinger. 
 Børn og unge med begyndende kriminalitetsproblemer og med risiko for 

misbrugsproblemer. 

 

Hedehuset modtager ikke børn og unge i aktivt misbrug eller voldsomt 
udadreagerende børn og unge med meget afvigende adfærd.  

 
FORMÅL FOR OPHOLDSSTEDET HEDEHUSET 

Det er Opholdsstedet Hedehusets formål at fremme det enkelt barn eller unges 

følelsesmæssige udvikling og generelle evner, således at barnet eller den unge bliver i 

stand til at føre en selvstændig tilværelse. Hedehuset søger at lære barnet eller den 

unge ansvarlighed over for sig selv og respekt for andre gennem et ligeværdigt 

samspil mellem børn, unge og voksne. Hedehuset søger også gennem et målrettet 

pædagogisk miljø og individuelt tilpasset pædagogisk indsats, at hjælpe det enkelte 

barn eller ung i forhold til traumatiske oplevelser, der har forårsaget en skæv 

identitetsudvikling samt eventuelle forskelligartede personlighedsforstyrrelser. 

 

DEN PÆDAGOGISKE INDSATS 
Opholdstedet Hedehusets pædagogiske indsats rettes mod såvel det enkelte barn eller 

unges trivsel samt den samlede børne-/ungegruppes trivsel. Vi arbejder 

relationsorienteret, og tager udgangspunkt i det enkelte barn eller unges ressourcer 

og problemstillinger. Helt centralt er det, at den enkelte medarbejder involverer sig i 

det enkelt barn eller ung og gennem samvær og aktiviteter inviterer til en personlig 

relation baseret på ligeværdighed og gensidighed. 

Der udarbejdes udviklingsplan for hvert enkelt barn eller ung. Planen er 

styringsredskab for den pædagogiske indsats, og evalueres/revideres hvert ½ år. Vi 

lægger vægt på den positive udvikling og støtter barnet eller den unge i at se egne 

fremskridt og udvikling. Det sker bl.a. gennem fastlæggelse af små mål og opfølgende 

ugemålssamtaler mellem kontaktpædagogen og den unge. 

For de fleste af vores børn og unge gælder, at det er en langvarig proces, før de er i 

stand til selv at styre deres liv på betryggende vis. Der er gode og dårlige perioder, og 

nogle vil have behov for støtte og guidning også ind i voksenlivet. I det pædagogiske 



  

arbejde prøver vi til stadighed at bevare det langsigtede mål, også selv om barnet 

eller den unge falder tilbage i uhensigtsmæssig adfærd. Vi tror på ”det lange seje 

træk”. Helt centralt er det, at den samlede pædagogiske indsats er helhedsorienteret, 

og vi anvender forskellige teorier og metoder ud fra, hvad der vurderes som bedst i 

en given sammenhæng.  

Vi dokumenter kontinuerligt det pædagogiske arbejde. Når barnet eller den unge har 

boet på Hedehuset i 3 måneder, holdes 1. opfølgningsmøde, hvor vi redegør for vores 

observationer, og sammen med sagsbehandler, forældre og den unge fastlægger de 

overordnede punkter i udviklingsplanen for den kommende periode. Der holdes 

statusmøder hvert ½ år.  Forud for mødet fremsendes statusrapport til forældre og 

sagsbehandler. 

AKTIVITETER OG FRITID 
Der arrangeres løbende målrettede og individuelt tilrettelagte aktiviteter for det 

enkelte barn eller ung, eller for flere børn og unge sammen. De unge støttes desuden 

i at deltage i fritidsaktiviteter uden for huset, for ad den vej om muligt at få relationer 

uden for opholdsstedet.  

PERSONALE 
Ud over den overordnede ledelsesgruppe i Fonden Hedehuset (direktør og 

vicedirektør) så er der i opholdsstedet Hedehuset ansat 15 medarbejdere 

(afdelingsleder, pædagoger og praktisk personale). Vi vægter de faglige kompetencer 

højt. Vi har fast supervision og intern undervisning samt diverse kurser efter behovet i 

huset. 

SAMARBEJDE 

På Hedehuset ser vi samarbejdet med børnenes og de unges forældre og netværk 

som helt centralt, og vi træffer sammen med forældrene og anbringende kommune 

aftaler, der gør at de enkelte børn og unges behov tilgodeses bedst muligt. Vi er altid 

glade for at få besøg af forældre, søskende og øvrig familie, og tager også gerne selv 

på besøg, hvis det ønskes.  

VISITATION 
For at sikre, at de børn og unge der indskrives kan profitere af Hedehusets 

pædagogiske tilbud, lægger vi vægt på en grundig visitation. Forældre og 

sagsbehandlere er altid velkomne til, efter aftale, at aflægge et uforpligtende besøg 

og se Hedehuset, og høre om vores tilbud.  

Før der tages endelig stilling til indskrivning af en ny ung, skal vi have tilsendt 

sagsakter (§ 50 undersøgelse). Vi tager herefter stilling til sagen, og et evt. videre 

forløb aftales individuelt. 

 

KONTAKT 
Afdelingsleder Mitchell Bediako, mb@hedehuset.dk, Tlf.: 96 68 27 31 

Vicedirektør Karen Tørsleff, kat@hedehuset.dk, Tlf.: 96 68 27 22 


