
 

 

Bostedet 
Hanbohus 

 
-projektbeskrivelse- 

 
 

  
.  

   

2011 

 

 Fonden 

Nordjysk Børne-Ungecenter 
Aalborgvej 31-33, Halvrimmen, 9460 Brovst 

 
01-01-2011 



 

Fonden Nordjysk Børne- Ungecenter 

                                                                                                                                                 

2 
                                                                                                                                           Bostedet Hanbohus 

Projektbeskrivelse 

  

Indholdsfortegnelse 
 

Bostedet Hanbohus. ............................................................................................ 3 

Kerneydelser. ...................................................................................................... 5 

Delydelse. ........................................................................................................... 7 

Målgruppe. ......................................................................................................... 7 

Visitation. ........................................................................................................... 9 

Indskrivning. ....................................................................................................... 9 

Indslusning. ....................................................................................................... 10 

Pædagogisk tilgang. .......................................................................................... 11 

De fem kernebegreber/værdier. ....................................................................... 12 

Yderligere pædagogiske tanker. ........................................................................ 13 

Status/handlingsplan. ....................................................................................... 14 

Udslusning. ....................................................................................................... 15 

Notatpligt. ........................................................................................................ 15 

Tilsyn. ............................................................................................................... 15 

 

 

 

 
 



 

Fonden Nordjysk Børne- Ungecenter 

                                                                                                                                                 

3 
                                                                                                                                           Bostedet Hanbohus 

Projektbeskrivelse 

  

 

Bostedet Hanbohus. 

 

Botilbuddet Hanbohus, Aalborgvej 31-33, Halvrimmen, 9460 Brovst. 

Botilbuddet er beliggende i Jammerbugt kommune, Nordjylland. 

Hanbohus er godkendt til at modtage 6 voksne efter servicelovens § 107, stk. 2 

Ejendommens grundareal er 3100kvm.  Hanbohus` størrelse er 295 kvm. 

Bostedet er indrettet med 6 nyrenoverede lejligheder (dobbeltrum) på 20-24 kvm. pr. stk. 5 

badeværelser og toiletter, 3 opholdsområder, 1 stort køkken, 1 mindre køkken. 2 vaskemaskiner og 

2 tørretumblere. 

 

                                  

 

Andre faciliteter er multibane, gårdmiljø, træværksted, net-cafe, have. 

 

Hanbohus er beliggende midt i Halvrimmen by med 30 m til busforbindelser, 100 m til Spar 

købmand, 100 m til bager, 100 m til bank, 50 m til fodboldbane og hallen, tæt ved Vesterhavet. 
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Botilbuddet er rettet mod voksne, der grundet betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller særlige sociale problemer, har behov for en særlig boform, jf. servicelovens § 107, stk. 2, nr.1 

og nr. 2. 

Hanbohus er en afdeling i Fonden Nordjysk Børne-ungecenter, NBU, som yderligere har to 

opholdssteder § 142, og intern skole tilknyttet. 

Fonden Nordjysk Børne- ungecenter har tegnet overenskomst med Socialpædagogernes 

Landsforbund. 

Botilbuddet er strikket sammen efter den enkelte beboers behov og kan derfor variere fra at være en 

løsning, hvor beboeren har pædagogisk støtte/guides nogle timer om dagen (dagtilbud) - til at kunne 

være en løsning med fuldt opsyn/støtte/vejledning af pædagogisk personale 24 timer i døgnet 

(døgntilbud) 

Det er beboerens behov, der afgør mængden af støtteforanstaltninger såsom samtaler, hjælp til 

jobsøgning, indkøb, rengøring, økonomistyring, budgetter, betale regninger, integration i 

nærmiljø/sportsklubber mm. 

Hanbohus har en grundtakst, yderligere behov for beboeren forhandles individuelt.  

Beboere vil have adresse - og telefon nummer beskyttelse. 

 

 

 



 

Fonden Nordjysk Børne- Ungecenter 

                                                                                                                                                 

5 
                                                                                                                                           Bostedet Hanbohus 

Projektbeskrivelse 

  

                                                         

 

                                                                         

 

Kerneydelser. 

 

Hanbohus holder åbent alle årets 365 dage.  

------ 

Der vil være mulighed for at have en psykolog el. lign. tilknyttet. 

------- 

På bostedet bor man for sig selv, og man kan selv vælge, om man ønsker at være i fællesområderne. 

------ 

Der forventes, at beboeren kan indgå aktivt i et dagtilbud. Hvis ikke - vil Hanbohus` medarbejdere i 

samarbejde med beboeren være behjælpelige med kompenserende tilbud.  

------- 

Beboeren støttes i at kunne bo for sig selv og varetage sine egne interesser på fornuftig vis. Det 

handler om, at beboeren tildeles muligheden for at blive myndig i eget liv og man inddrages i 

skabelsen af en forudsigelig, tryg og kontinuerlig hverdag, så guidning og vejledning vil være en 

primær del af kerneydelsen.  
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 ------- 

Der arbejdes med konkrete udviklingsplaner, der afdækker beboerens formåen på de sociale, 

følelsesmæssige og kognitive områder. Udviklingsplanen har til formål at fungere som et redskab, 

der kan skabe tydelighed om reel formåen og afdækning af nærmeste udviklingszone. 

Endvidere vil udviklingsplanen fungere som et fælles tredje, mellem pædagog og beboer, da den 

udarbejdes i fællesskab. 

------- 

Vi arbejder ligeledes med botræning, hvilket indebærer hjælp til selvhjælp. Det være sig oprydning 

af egen lejlighed, madlavning med efterfølgende borddækning og afrydning, og/ eller rengøring. 

Ydermere arbejder vi ud fra det perspektiv at gøre beboerne selvhjulpne i den grad det kan  

 

forventes, at de herved opnår kompetencer, der på længere sigt skal gøre dem i stand til at tage vare 

på sig selv og leve et selvstændigt liv. 

------- 

Endvidere er det personalets opgave at foretage socialfaglige observationer ift. den enkelte og 

dennes hverdag og efterfølgende forestå udførelse af analyser, og afslutte med at handle ud fra 

resultaterne af analysen. Samtidigt er det vores ansvar at underrette den enkeltes 

socialrådgiver/konsulent om udvikling og trivsel. Dette eksempelvis via statusrapporter samt 

udarbejdelse af udviklingsplaner. 

------ 

Endeligt arbejdes der på Hanbohus med at støtte beboerens socialisering ind i samfundet bl.a. 

gennem aktiviteter i lokalmiljøet så som venskaber, indmeldelse i fritidsforeninger og sportsklubber 

mm. 
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 Delydelse. 

 

Som en delydelse tilbydes/arrangeres rejser for Hanbohus med rimelig egenbetaling. Det kan være 

en skiferie i januar/februar, eller en ferie til de varme lande i sommerperioden. 

------ 

Der vil være ekskursioner, fællesarrangementer, jule/sommerferiefester, koncerter mm., og det 

forventes, at beboere aktivt bidrager med opbakning hertil/gennemførelse heraf. 

------ 

Ydelsesbeskrivelsen vil blive gennemgået èn gang årligt på et personalemøde eller efter behov, 

hvorved der kan tilføjes ændringer. 

 

 

` 

Målgruppe. 

 

I udgangspunktet vil Hanbohus` beboere have den fællesnævner, at de opfylder de parametre, der er 

opstillet i forhold til deres sociale, følelsesmæssige og kognitive formåen. Det er beboere, som 

nærmer sig det stadie, hvor de er på omdrejningshøjde med deres potentiale og som opfylder 

kriterier for parathed til at bo i egen bolig med støtte.  Vi mener, det er vigtigt, at de mødes med 

forventninger, som de kan overskue, og de anerkendes for det særlige netop de er og kan. 

Vi mener, at netop vores pædagogik med kernebegreberne anerkendelse, relationen, 

motivationsarbejde, ressourcefokusering og inklusion fremstiller et meget kompetent bud på det, 

den beskrevne målgruppe kan profitere af i et videre udviklingsperspektiv.  
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 På Hanbohus vil der ikke skelnes mellem beboere med og uden diagnoser. Hermed mener vi, at en 

beboer med en diagnose, der opfylder parametrene for indflytning på Hanbohus, skal tilbydes en 

plads på lige fod med en beboer uden diagnoser. Det afspejler igen den tilgang, at det er beboerens 

reelle formåen på de relevante områder, der afgør muligheden for indflytning på Hanbohus, og altså 

ikke deres eventuelle diagnose.  

Målgruppen Hanbohus kan modtage: 

 Psykiske, sociale, adfærdsmæssige/og eller indlæringsmæssige problemstillinger. 

(specifikke vanskeligheder hos normalt begavede), herunder omsorgssvigtede, midlertidige 

krisetilstande) 

 Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser (personlighedsforstyrrelser, kontaktafvisende, 

borderline-problematik, spiseforstyrrelser mm.) 

 Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser med udad- reagerende impulsadfærd 

 Særlige psykiske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske  

Hjælpesystem (psykotiske tilstande, schizofreni, depression, stofbetingede psykoser mm.) 

 Stofproblemer uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed. 

 

De diagnoser, der er tale om, er: 

 ADHD - Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - forstyrrelser af opmærksomhed, 

aktivitet og impulsivitet.   

 Aspergers syndrom – uhelbredelig neuralt handicap 

 

Vores beskrivelse og definering af Hanbohus` målgruppe vil i sagens natur implicit indeholde en 

afgrænsning. Således indebærer målgruppebeskrivelsen en afgrænsning fra følgende: 

 Beboere med svære fysiske handicaps 

 Stærkt udad- reagerende beboere. 

 Beboere, der er stærkt selvdestruktive. 
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  Beboere med svære psykiatriske lidelser/tilstande. 

 Diagnosticerede autister 

 

 

 

Visitation. 

 

Ved drøftelse i forhold til indflytning på Hanbohus, vil det være centerledelsen i samarbejde med 

eventuelt leder og pædagog fra beboerens nuværende afdeling, leder og pædagog fra Hanbohus, 

samt beboerens rådgiver/konsulent, der foretager en vurdering af sagen. Her vil der vurderes ud fra 

et specifikt skema, (funktionsevneniveau) samt gennem eventuelt vores gode kendskab til beboeren 

(hvis der er tale om en intern beboer i NBU). 

Denne procedure har til formål at sikre, at beboeren ved indskrivning ligger inden for den ramme af 

krav, forventninger og ansvar, som Hanbohus tilbyder. I tilfælde af at der anbringes beboere med 

diagnoser på Hanbohus, skal personalet i huset jævnligt og kontinuerligt modtage undervisning og 

supervision i forhold til deres opgave hermed samt om tilgang til opgaven. Vi har endelig en 

forventning om, at en del af de beboere, der anbringes i Hanbohus` regi, skal modtage psykologisk 

behandling i tillæg til den pædagogiske støtte/behandling, som huset i forvejen kan tilbyde.  

 

Indskrivning. 

 

Til indskrivningsmødet deltager centerledelsen, afdelingslederen af Hanbohus, den medarbejder der 

påtænkes opgaven som primær støtte, rådgiver/konsulent, samt beboeren/brugeren.  
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 Ved dette møde gennemgås yderligere omkring vores pædagogiske metode og rådgiverens 

handleplan. Vi vil allerede her forsøge at give et billede af, hvorledes vi vil forsøge at støtte 

beboeren i dennes udvikling. Til mødet vil man også gennemgå de nødvendige praktiske 

informationer såsom fremtidigt samarbejde, kontaktpersoner, indslusning, forsikringsforhold, 

forældrerelationer osv.  Endeligt underskrives der en kontrakt mellem sagsbehandlere fra den 

anbringende kommune og centerledelsen fra NBU/Hanbohus - og den konkrete indslusning 

planlægges derefter.  

Hanbohus` leder er ansvarlig for, at der udsendes en dagsorden til mødet i så god tid som muligt, 

samt at der udarbejdes et skriftligt referat af indskrivningsmødet. 

I tilfælde af at indskrivningen omhandler en beboer, der allerede er anbragt på et af NBU-Centerets 

opholdssteder, vil der automatisk blive overleveret informationer, status/handlingsplaner samt  

 

pædagogiske værktøjer og virkemidler, så det dermed sikre beboerens kontinuitet, samme struktur 

og vedligeholdelse af opstillede fokuspunkter og handlingsplan.  

 

                                       

 

                                                                                                                   

Indslusning. 

 

Indslusning omhandler den faktiske flytning til Hanbohus.  

Hanbohus vil være behjælpelig med selve flytningen ved behov herfor. Endvidere handler 

indslusningen om at komme på plads i huset/lejligheden og få installeret sig godt heri, ved fx at få 

indrettet sin lejlighed med de gamle kendte møbler eller de nyindkøbte møbler osv.  
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 Hvis der er et behov for et særligt indslusningsforløb, fx fokus på intens relationsarbejde, fx en tur 

(en til en) ud af huset en eller flere dage, vil vi iværksætte en sådan. Formålet vil primært være, at 

beboeren hurtigst muligt får knyttet en god relation til sin kontaktperson. I sådant et forløb er 

formålet primært at hygge sig og være sammen, samt at skabe tryghed, og derved at komme lidt ind 

på hinanden og få etableret en god kontakt- samt et godt ”fælles tredje”    

 

I tilfælde af en beboer indsluses fra et andet opholdssted hørende under NBU-Centeret, vil der ske 

en løbende overlevering fra det tidligere opholdssted angående beboerens problematikker, 

behandlingsmetoder samt fokuspunkter. Personalet fra det tidligere opholdssted samt Hanbohus 

holder løbende møder før og efter indflytningen til Hanbohus for dermed at sikre kontinuitet samt at 

overgangen mellem de to steder sker så nænsomt og hensigtsmæssigt som muligt for beboeren. 

 

 

Pædagogisk tilgang. 

 

På Hanbohus arbejdes der med afsæt i inklusion og der med starte med at afkode beboerens reelle 

formåen og derefter tilrettelægge den socialfaglige indsats. For at vurdere den konkrete nødvendige 

indsats/støtte, er det derfor nødvendigt at starte med en udredning/status-beskrivelse af beboeren,  

en vurdering af funktion og udvikling,  særlige vanskeligheder og generelle og specifikke behov. 

Derfor udarbejdes der en grundig beskrivelse af beboerens sociale, emotionelle og kognitive 

formåen i en statusbeskrivelse og udviklingsplan. Denne beskrivelse repræsenterer således en 

socialfaglig observationsdel samt en socialfaglig analyse-del, der tilstræbes at kunne afdække 

baggrunden for de observerede problematikker. Dette produkt vil derefter være den afgørende 

faktor, som vores didaktiske overvejelser tager afsæt i, når vi skal vurdere, hvilken indsats der skal 

iværksættes. 

I kølvandet på statusbeskrivelsen udarbejdes der en handleplan jf. servicelovens §141, der redegør 

for hvad vi sammen med beboeren vil arbejde med, hvorfor og hvordan. Der afholdes 

handleplansmøder 1-2 gange årligt, alt efter behov. 

Efter afdækning af konkrete behov for indsats på baggrund af observation og analyse arbejdes der 

videre med afsæt i vores metode ud fra behandlings- og handleplanen. De didaktiske overvejelser i 

vores arbejde på Hanbohus tager udgangspunkt i Fonden NBU-Centerets pædagogiske 

metoderamme. Denne ramme er en helt fastlagt størrelse. Af hensyn til denne holdning har det 
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 været vigtigt for NBU-Centeret kun at ansætte pædagoger og pædagogmedhjælpere, lærere mm der 

ønsker at arbejde med afsæt i netop denne ramme med dens værdier. Rammen, hvorunder alle huse 

inklusive Hanbohus, skal praktisere, er bestående af fem kerne-begreber/værdier, som herefter 

forsøges uddybet i forhold til netop Hanbohus. 

 

 

 

 

De fem kernebegreber/værdier. 

 

Inklusion:  

Inklusion handler om, at møde den enkelte, hvor individet er. Inklusion bestræber sig på, at vi som 

professionelle skal tilføre fællesskabet ressourcer således, at den enkelte bliver mødt med de 

rammer, individet har brug for.  

 

Anerkendelse: 

Begrebet anerkendelse indebærer, at vi accepterer, at noget eksisterer, at det godkendes, værdsættes 

og spejles. Det betyder, at vi på Hanbohus møder beboeren, hvor han/hun er, og anerkender den 

enkeltes oplevelsesverden. Samtidigt er vi bevidste om, at anerkendelse ikke er enighed men accept 

af forskellighed. Vi ser anerkendelsen som en elementær forudsætning for dannelse, og netop 

dannelsen er jo formålet med al pædagogik.  
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 Relationen: 

Relationer til andre er nødvendige for individets udvikling livet igennem. Gennem relationer til 

andre betydningsfulde danner vi bl.a. vores eget selvbillede og identitet. På Hanbohus bruger vi 

bevidst relationer for bl.a. at tilgodese behov for tilknytning og kontinuitet. Vi er også vidende om, 

at det relationelle samspil ansatte imellem er vigtige, da vi er rollemodeller. 

 

Motivationsarbejde: 

Motivation er menneskets bevæggrunde eller drivkraft for at handle eller undlade at handle. Vi 

forsøger at finde frem til de bevidste eller ubevidste mål-forestillinger, som bestemmer retningen af 

beboerens adfærd. Med en sådan viden opnår vi større indsigt i og forståelse af og for beboeren, og 

vi vil derigennem i langt større udstrækning kunne øge motivationen for bevægelse/forandring.  

 

 

I tillæg hertil er det vores erfaring, at de tidligere beskrevne begreber og deres indflydelse på 

tilgangen til de unge, har en motiverende effekt.  

 

Ressourcefokusering: 

Mennesket er et socialt væsen, der blandt andet har brug for at blive værdsat. Ved at fokusere på 

beboerens ressourcer, opleves det at blive værdsat og får derved styrket sin oplevelse af at være et 

kompetent menneske 

 

 

 

Yderligere pædagogiske tanker. 

 

På Hanbohus arbejdes der i et dialektisk forhold mellem den dialogiske proces og de daglige sociale 

interaktioner. Dette kan stilles op i to hoveddele. 
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Den dialogiske proces: Vi vil løbende have samtaler med beboerne. Under disse samtaler tager vi 

udgangspunkt i beboernes egen oplevelsesverden og anerkender denne, hvorefter vi vil forsøge at 

fremhæve de situationer, som beboeren eventuelt kan have håndteret på en hensigtsmæssig/god 

måde. Dette er med afsæt i principperne om ressourcefokusering og har til formål at virke 

motiverende for beboeren. Disse samtaler tager udgangspunkt i observationer og analyser af 

interaktion med de andre beboere, og har til formål at give dem en forståelse for, hvorfor det nogle 

gange ”ender galt” for dem.  

Rollemodel i de sociale interaktioner: Alle pædagoger og pædagogmedhjælpere på Hanbohus skal 

være meget opmærksomme på deres rolle som rollemodeller. Derfor er det vigtigt, at de arbejder 

anerkendende, motiverende og ressourceorienteret i deres tilgang til både beboere og kollegaer. 

Pædagogerne skal sætte ord på hvad de gør og hvorfor.  

Endvidere arbejder vi kontinuerligt på, at skabe en rigtig stærk kultur i vores hus, for også 

herigennem at præge beboerne i en mere anerkendende retning. Dette er med afsæt i det faktum, at 

mennesker generelt afspejler de kontekster de bevæger sig i, og ofte socialiseres ind i disse ikke-

udtalte forholdemåder, væremåder, tankemåder osv. 

 

 

 

 

 

Status/handlingsplan. 

 

Efter en observationstid på ca. tre måneder, udarbejder vi en status/handlingsplan, hvori vi redegør 

for vores observationer og medgiver vores analyser heraf. Status/handlingsplanen har således til 

formål at afdække beboerens funktionsevneniveau og problematikker. Handlingsdelen af 

status/behandlingsplanen er praksis orienteret, og beskæftiger sig med at fremlægge pædagogiske 
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 strategier og tilgange, der kan afhjælpe problemer og støtte beboerens udvikling. I handlingsplanen 

beskrives således hvordan vi helt konkret vil sætte ind med socialpædagogik. Handlingsplanen 

gennemgås med beboer og rådgiver til et halvårlig eller årligt status- møde.  

 

 

Udslusning. 

Udslusning af en beboer sker med udgangspunkt i beboerens behov og aftales mellem beboeren, 

kommunen samt Hanbohus på et udslusningsmøde. Udslusning fra Hanbohus vil oftest være i 

forbindelse med, at beboeren skal ud i samfundet og stå på egne ben. Af hensyn til at lette denne 

overgang, bestræber vi os på i en overgangsperiode at fortsætte med at støtte dem. 

 

Notatpligt. 

Hanbohus er forpligtet til, at overholde notatpligten ved dagligt at føre journal i forhold til 

beboernes daglige liv og udvikling. 

 

Tilsyn. 

Tilsynsførende for Hanbohus er tilsynsførende konsulent Michael Ture Nord, Jammerbugt 

kommune. 

 

 

 


