INFORMATION OM DØGNBEHANDLINGSTILBUDDET

CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIER

VÆRDIER

KONTAKT:
For yderligere information
kontakt leder Irene Larsen
Telefon: 30174574
Mail: irene.larsen@svendborg.dk

De små vignetter er lavet af et barn der bor på Skovsbovej

På Skovsbovej vægter vi at være et hyggeligt og roligt hus, hvor alle mødes respektfuldt og med en anerkendende tilgang.
Vi møder hinanden nysgerrigt med forståelse og
rummelighed.
Vores sted er præget af faglig viden, og vi har fokus
på, at der skal ske en udvikling for alle.
Humor, glæde, nærvær sund kost og motion er nogle af de værdier, vi lægger vægt på i dagligdagen.

Skovsbovej er en
døgnbehandlings
-institution for
sårbare børn og
unge, som af forskellige grunde er
anbragt uden for
hjemmet.

.

MÅLGRUPPE

FORÆLDRESAMARBEJDE

Mange af børnene på Skovsbovej er omsorgssvigtede
og har alvorlige tilknytningsforstyrrelser. De kan opleve verden som uretfærdig, skræmmende og uforudsigelig. De har ikke tillid til voksne og tør ikke tro på,
at voksne kan skabe tryghed.

Et godt forældresamarbejde er af afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling.

Flere af børnene har været i kontakt med Børne- og
Ungdoms Psykiatrien inden indskrivning.
Følgende problematikker er velkendte for os:












Lav selvfølelse
Lavt selvværd
Manglende evne til empati
Vanskeligheder med at aflæse andre mennesker
Manglende sociale kompetencer både i forhold til
voksne og jævnaldrende
Utryghed og angstsymptomer
Personlighedsmæssige vanskeligheder
Manglende selvregulering
Opmærksomheds– og koncentrationsproblemer
Selvmordstanker og -forsøg

Som udgangspunkt er Skovsbovejs målgruppe normaltbegavede børn og unge mellem 12 og 18 år med
mulighed for efterværn indtil det 23. år.
Skovsbovej er ikke en egnet institution for børn og
unge med åbenlys asocial og
aggressiv adfærd og børn og
unge med misbrugsproblemer.
Børnene skal have et
dagtilbud uden for Skovsbovej.

Barnet har 2 verdener, det skal have til at spille sammen. Den ene er livet med forældre og søskende, den
anden er livet på Skovsbovej, hvor der er andre
voksne, der i en periode hjælper med at sikre barnets
udvikling.
Igennem samarbejde med forældrene forsøger vi at
støtte børnene i at håndtere de 2 verdener, som de
skal begå sig i. Vi lægger meget vægt på at forældrene er samarbejdspartnere, og vi forsøger at inddrage
dem. Forældrene er en vigtig del at børnenes liv. Vi
sætter pris på, at forældrene kommer på besøg, og
har kaffebord for dem en gang om måneden. Vi laver
individuelle tiltag i forhold til arbejdet med børnene
og deres forældre.
Vi holder 2 årlige forældremøder, hvor vi generelt orienterer om, hvad der rør sig i huset, og forældrene også der - får lejlighed til at møde hinanden.
Vi påtager os det primære forældresamarbejde. Kun
hvis noget går i hårdknude, involverer vi familieafdelingen. Vi holder - mindst 3 gange om året - arrangementer, hvor forældrene deltager sammen med børKOST
Vi laver sund og varieret mad
med råvarer fra årstidsbestemte råvarer. Børnene har
maddage, hvor de, sammen
med en pædagog, hjælper
med at lave en menu, de selv
har haft indflydelse på.

PÆDAGOGIK

FYSISKE

Vi stræber efter at være professionelle behandlere og
samtidigt levende mennesker, der er til stede for børnene her og nu. Børnene har brug for tydelige vokne,
som de kan le, græde, opleve sammen med, skælde
ud på og spejle sig i.

Skovsbovej ligger i
Svendborg Vest, tæt på
togstationen, uddannelsesinstitutioner, SG hallen, svømmehal, skov og
strand.
De fysiske rammer er et
stort moderne hus på
750 m2 som er indrettet
hyggeligt og hjemligt.

Vi har en anerkendende tilgang til barnet, har fokus
på det, der går godt og bakker barnet op i at være
deltagende og tage aktivt ansvar for eget liv.
Vi er opmærksomme på barnets perspektiv. Vi interesserer os for, hvordan barnet ser og oplever hverdagen på Skovsbovej. Desuden har vi individuelle udviklingssamtaler, hvor vi blandt andet ser på barnets
trivsel. Vi prioriterer at afholde ungemøder fast hver
14. dag, hvor børnene har reel indflydelse på deres
egen dagligdag.
Vi tilbyder også et gruppeforløb, hvor formålet er, at
barnet igennem gruppeforløbet kan få hjælp til egen
udvikling.
Det er vigtig for os, at der er en rolig atmosfære i huset. Vi lægger vægt på, at både børn og voksne omgås hinanden respektfuldt og overholder almindelige
sociale normer.
En gang om ugen dyrker vi motion sammen. Vi arrangerer jævnligt - i samarbejde med børnene - aktiviteter og ture ud af huset. Vi har traditioner i forbindelse med højtiderne og andre særlige lejligheder som
f.eks. fødselsdag og afsked.
Vi har tre årlige ferieture. To i
sommerferien og i vinterferien.

RAMMER

Hvert barn har sit eget
store værelse og deler
badeværelse med højst
et andet barn. Huset er
delt i to afdelinger, med
flere stuer og spisesteder. Vi har også rum til
kreative aktiviteter og
motion. Vi har 12 pladser og en akutplads.

VISITATION

METODE

Svendborg kommune har samarbejdsaftale med
Skovsbovej, således er der en rammeaftale ift.
betaling af opholdsprisen.
Barnets visiteres af den enkelte sagsbehandler i
Svendborg kommune, som indstiller via visitationsudvalget.

På Skovsbovej tager vi udgangspunkt i en miljøterapeutisk forståelsesramme og benytter os af systemisk
teori og metode.
Vi mener, at det altid er muligt at skabe udvikling.
Hvert barn får tilknyttet et team omkring sig. Teamet
arbejder på at skabe en særlig relation til barnet, og
det er teamet, der deltager, når der holdes møder,
barnet skal til læge eller lignende. Det er også teamet, der varetager kontakten til og samarbejder med
forældrene.
Hvor det er hensigtsmæssigt, bruger vi DAT - Dialektisk Adfærdsterapi for Unge.
Vi arbejder ud fra den systemiske tankegang og forsøger altid, at møde barnet anerkendende og have
fokus på det, der går godt.
Vi forsøger at motivere til motion og har indrettet vores hus med flere muligheder for at dyrke motion.
For at give det enkelte barn forudsigelighed og trygge
rammer er hverdagen opbygget med en genkendelig
struktur.
Vi har en gang om ugen en fast tilknyttet psykolog på
Skovsbovej.
Alle medarbejdere får regelmæssigt supervision, og
næsten alle har en 2 årig miljøterapeutisk efteruddannelse.

AKUTPLADS
Skovsbovej kan tage et ekstra barn ind
akut i 3-4 døgn under forudsætning af,
at akutpladsen er ledig. Efterfølgende
skal der afholdes et
afklarende møde
så hurtigt som muligt. Helst første
hverdag efter akutanbringelsen.
Forud for anbringelsen afholdes et formøde, hvor
barn, forældre og sagsbehandler besøger Skovsbovej.
På mødet fortælles om tilbuddet og hvilke rammer og
regler der er. Det er vigtigt, at barn og forældre kan
tilslutte sig de overordnede rammer på institutionen.
På mødet hører vi om barnet, og hvad forældrene oplever, at barnet har brug for støtte og hjælp til. Her
aftales også, hvilket dagtilbud barnet skal tilknyttes
under anbringelsen.
Det er sagsbehandleren, der laver en handleplan og
bidrager med de langsigtede mål for anbringelsen.

