Opholdsstedet Hedehuset
En bedre fremtid for endnu flere

Hedehuset er et springbræt videre i livet
Hedehusets sigte er, at alle vores forløb er et springbræt videre i livet. Vi arbejder mod
at udvikle den størst mulige selvstændighed hos vores børn og unge. Målet er, at alle
der har mulighed for det, skal blive selvforsørgende, og kan leve et liv uden særlig
støtte. Ikke alle der flytter ind hos os har forudsætninger, der gør det muligt for dem at
blive selvforsørgende, men uanset hvilket udviklingspotentiale man kommer med, skal
man som beboer på Hedehuset udnytte det fuldt ud, så man opnår den størst mulige
selvstændighed i sit voksenliv.

Pædagogik ud fra anerkendte principper
På vores opholdssted kombinerer vi det professionelle miljø med omsorgsfulde og
oprigtige relationer mellem unge og voksne.
Vi arbejder ud fra anerkendte pædagogiske principper, hvor vi viser anerkendelse ved
at se muligheder frem for begrænsninger. Hedehuset har med over 35 års erfaring og
med vores uddannede stabile medarbejdere en faglig og kompetent viden om den
socialpædagogiske og psykologiske intervention, der er påkrævet, når et ungt
menneske bliver anbragt uden for hjemmet. På Hedehuset har vi således indgående
kendskab til vores målgruppe og den pædagogiske praksis, som højner vores
beboeres udvikling og trivsel.
Du er altid velkommen til at kontakte os for at få mere information eller til at komme
på besøg og opleve, hvad vi kan tilbyde.
Sofie (Randers Kommune)

Sofie overvandt sin angst som
opstod i sociale situationer
Sofie flyttede ind på Hedehuset som 16 årig, fordi hun
havde store sociale udfordringer, som forhindrede,
hende i at gå skole og leve en normal tilværelse.
I sin tid på Hedehuset lærte Sofie at bruge forskellige
værktøjer i sit arbejde med at mestre sine udfordringer,
hun oplevede i sociale sammenhænge. Sofie siger selv:
”Jeg fik rigtig meget hjælp på Hedehuset til at forstå,
hvorfor jeg handler på en bestemt måde, og hvad jeg
skal gøre i stedet for”.
Værktøjerne hun lærte på Hedehuset, bruger hun stadig
i sin hverdag til at udfordre og udvikle sig selv.
I dag kan Sofie overkomme de fleste sociale situationer,
og hun arbejder i et supermarked på normale vilkår
uden særlig støtte.

Patrick (Esbjerg Kommune)

Fra vred og udadreagerende
ung til velfungerende
landbrugselev
Inden Patrick flyttede ind på Hedehuset, kæmpede
han med sit temperament, og var udadreagerende.
I starten af sit ophold på Hedehuset var Patrick
stadig udadreagerende og destruktiv, men det
ændrede sig lige så stille. Det var særligt takket være
Patricks kontaktperson. Som Patrick selv siger: ”Jeg
kunne stole på ham”
Patrick oplevede faste rammer. Han lærte at
håndtere sin vrede på en konstruktiv måde. Han
fortæller selv: ”Jeg lærte, at når jeg blev irriteret eller
sur så, skulle jeg gå, så gik jeg en tur, og så kom jeg
tilbage, og vi fik snakket om det.”
I dag er Patrick ved at uddanne sig til Maskinfører
indenfor landbrug. Hans drøm er at arbejde med
planteavl indenfor landbruget, og han har udsigt til
at arbejde på almindelige vilkår.

Individuelt tilrettelagte forløb med fokus på små, løbende mål
Et forløb hos Hedehuset er altid individuelt tilrettelagt. Det sker i et samarbejde
mellem os, den visiterende myndighed og barnet eller den unge. Vi kan varetage en
bred vifte af problematikker, fra de meget indadvendte til de udadreagerende børn og
unge. Fysisk er opholdsstedet placeret på to adresser. Det er en fordel i arbejdet, fordi
vi kan matche vores børn og unge, så de kan være i det miljø, der sikrer den bedste
udvikling for den enkelte.
Et ophold hos os forløber efter denne model, som sikrer den individuelle udvikling:
Visitation

Handleplan

Udviklingsplan

Små mål

Målsamtaler

Med udgangspunkt i den enkeltes handleplan sættes små mål, som man kan arbejde
med i hverdagen. Kontaktpersonen og barnet eller den unge holder løbende
målsamtaler, hvor de evaluerer på udviklingen, og sætter nye små mål, når de gamle
er nået. På den måde sikrer vi en kontinuerlig udvikling. Den løbende evaluering
inddrages og bruges desuden i arbejdet med den overordnede udviklings- og
handleplan. På denne måde sikrer vi gennemsigtighed og udvikling igennem hele
forløbet.

Graduerede takster 2022
Hos os betaler du kun for den støtte, barnet modtager. Vi opererer med de
to nedenstående takstgrupper:

Gruppe 1
Pr. måned:
Kr. 84.774,Gruppe 2
Pr. måned
Kr. 106.743,-

Målgruppe
Gruppe 1 er for børn og unge med betydelige
vanskeligheder og støttebehov, som har brug for særlig
støtte.
Vil typisk være akutte forløb, eksempelvis udredninger
eller planlagte visitationer hvor der er behov for en
særlig indsats. Det kan være børn eller unge med
udadreagerende adfærd.

Disse taksgrupper er vejledende. Det vil altid bero på en konkret
vurdering, hvilken takstgruppe det enkelte barn visiteres til, baseret på
hvilke pædagogiske indsatser, der er behov for, således at barnet kan
udvikle sig i en positiv retning. Vurderingen fortages i samarbejde mellem
den visiterende myndighed og Hedehusets ledelse.
Ved behov for særlig indsats med stort 1:1 støttebehov, udregnes en
individuel takst baseret på specifikke behov for personalebemanding.
På vores hjemmeside findes en mere udførlig beskrivelse af de to
takstgrupper, og hvilke forhold der er bestemmende for hvilken gruppe
barnet lander i.

Fonden Hedehuset
Stationsvej 12, 1. sal
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