


OM KILDEHØJEN

Kildehøjen ligger midt på Sjælland lige udenfor 
Næstved i Brandelev. Vi har til huse i et 3 etagers 
patriciervilla, hvor der i stueetagen er plads til to 
lidt større familier, typisk forældre med flere eller 
lidt større børn. På 1. salen er der plads til tre 
forældre med spædbørn/mindre børn, mens der 
på 2. salen er kontor/mødefaciliteter. Familierne 
har eget bad/toilet og store fællesarealer, og køk
ken på hver etage. Kildehøjen ligger på en lukket 
grund omgivet af legeplads og grønne områder.
Vi trækker på mere end 27 års erfaring som 
familie behandlingsinstitution, hvilket har givet 
os en særlig viden og indsigt i komplekse sager 
med såvel psykisk sårbare og umodne forældre, 
forældre med anden etnisk herkomst, såvel som 
parallel anbringelser og surrogatfængslede §78 
anbringelser.

EFFEKTIV  
FORÆLDREUDVIKLING

Kildehøjen er en familieinstitution, hvor hele fami
lien bor i en periode. Her støttes forældrene i en 
udviklingsproces, hvor de gennem både teoretisk 
undervisning, daglig konkret vejledning og 
video observationsforløb, samt udviklingssamta
ler, får muligheden for at lære at være tilstrække
lige i deres forældreevne. På Kilde højen kan 
familier få muligheden for at arbejde på at 
forblive sammen. Det vil nogle gange være som 
forebyggende foranstalt ning og indimellem være 
alternativ til en anbringelse.
I de fleste tilfælde* ender et forløb på Kildehøjen 
med, at familien forbliver intakt. Vi arbejder 
sideløbende med at afklare og udvikle på 
for  ældre evnen, desuden støtter vi op omkring  
og supplerer forældrene for at kunne sikre 
børnenes trivsel og udvikling.

* Ca. 63% (undersøgelse 2008).







ET SUCCESFULDT OPHOLD  
PÅ KILDEHØJEN

Målet for vores indsats er at sikre børnenes og 
familiens trivsel og udvikling.
Vi har rigtig god erfaring med en helhedsoriente
ret indsats, hvor vi også arbejder med familiens 
livsomstændigheder.
Vi har stor succes med at undgå tvangsfjernel
ser, der har massive konsekvenser – også på 
lang sigt – for alle parter, både personligt for 
familien og økonomisk for kommunerne. Et  
succesfuldt ophold kan også betyde at foræl
drene går fra at være ’fuldtidsforældre’ til at  
være ’deltidsfor ældre’, oftest er forældrene klar  
til samarbejde om frivillig anbringelse og har  
fået forståelse for deres barns behov og måske 
deres egne begrænsninger.

EN SAMMENHÆNGENDE  
INDSATS

På Kildehøjen tager vi udgangspunkt i en res
sourcetænkning og empowerment. Det betyder 
bl.a. at opholdet skal være, eller gøres til, beboer
nes proces. Vores erfaring er, at mange forældre 
gennem undervisning og intensiv vejledning kan 
lære at forstå og tilgodese deres børns behov.
Vi arbejder med en helhedsindsats, hvilket bety
der vi inddrager elementer som økonomi, livsstil, 
boligforhold, miljø og arbejdsmarked/uddannel
se under opholdet. Vi trækker gerne på ressour
cer i netværket og inviterer til et samarbejde  
med relevante samarbejdsparter både i det pro
fessionelle netværk og i beboernes netværk.



IKKE HELT SOM DE ANDRE

Kildehøjen har flere kendetegn, som gør  
stedet unikt:

•  Kildehøjen er en selvejende institution, vi har 
en filosofi om at holde udgifterne for kommu
nerne så begrænsede og overskuelige som 
muligt.

•  Engagementet er drivkraften for de ansatte på 
Kildehøjen, vi lægger stor vægt på efteruddan
nelse og høj faglighed.

•  Der er mange faggrupper knyttet til Kildehøjen. 
Blandt andet psykolog, pædagoger, Marte meo 
terapeut, familiebehandlere. 

•  63% af familierne på Kildehøjen forbliver  
intakte familier, når de kommer hjem.

•  93% af alle anbringelser uden for familien er 
frivillige.

PERSONERNE BAG  
KILDEHØJEN 

 Signe Brønnum, f. 1980, er cand. pæd.pæd psyk. 
(kandidat i pædagogisk psykologi) fra Århus Uni
versitet. Under sin uddannelse har hun arbejdet 
med b.la. psykisk syge og familier med omsorgs
svigt.
Under uddannelsen og efter endt uddannelse, (de 
seneste 10 år), har Signe Brønnum været tilknyt
tet Kildehøjen som familiebehandler. I begyndel
sen af 2012 åbnede hun Kildehøjen som hun i dag 
er leder af, ovenpå en tidligere institution under 
ledelse af ildsjæl og socionom Jette Frederiksen, 
der etablerede Kildehøjen i 1987.
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