
Holmegaardshuset - profil 

Holmegaardshuset er et opholdssted for børn, unge og familier samt privatpersoner, der 
har brug for omsorg og hjælp til hverdagen. Vi har siden 2014 ageret som støttested for 
personer, der er udfordret på daglig basis og har brug for en ekstra hånd til at indgå i 
sunde og produktive relationer med andre mennesker. Holmegaardshuset skaber tryghed 
og støtter den individuelle person eller familie med at styrke og udvikle de egenskaber, 
den enkelte eller familien besidder. 

Holmegaardshuset: Persongrupper, vi hjælper 

Holmegaardshuset hjælper mange forskellige typer mennesker. Vi har drager akut 
omsorg for børn mellem 0-6 år, der ikke har nogen forældre eller af anden grund ikke 
har nogen steder at opholde sig. Vi tilbyder spædbarns- og omsorgsbehandling, der 
modvirker den fejludvikling, børn med omsorgssvigt er udsatte for. Vi tager os ligeledes 
af børn mellem 10-16 år, der har brug for socialprofessionelle personer omkring sig. Vi 
tilbyder et trygt og sikkert sted at være, mens der fokuseres på den unges stabilitet, 
udvikling og færdigheder. 

Familier kan også tage ophold på Holmegaardshuset, hvor vi hjælper med at udvikle de 
forældrekompetencer, der sikrer børnenes ve og velvære samt forebygger mistrivsel. Det 
overordnede mål med familieophold er at skabe en sund og gunstig udvikling i forholdet 
mellem barn og forældre, så forældrene kan tage ansvar for og ejerskab over deres rolle 
som værge. 

I forbindelse med forældre foretager vi også forældrekompetenceundersøgelser, der skal 
afklare, hvad der er bedst for barnet samt forældrenes muligheder for at varetage barnet 
ve og vel. Gennem et ophold på Holmegaardshuset bliver forældrene vejledt i, hvordan 
man som værge varetager sin rolle på bedste vis. Vi undersøger den psykiske og 
følelsesmæssige relation mellem barn og voksen og vurderer om, hvorvidt der er tale om 
en kompetent værge. 

Derudover er vi altid åbent og klar til at modtage planlagte såvel som akutte ophold. 

Vores filosofi og behandling 

Holmegaardshusets udgangspunkt er, at al menneskelig udvikling og forandring sker i 
kontakt og samspil med andre mennesker. En forudsætning for at mennesker kan indgå i 
et udviklende samspil er, at tryghed og sikkerhed er følelser, der er tilstede i kontakten 
med andre mennesker og i omkringliggende omgivelser. 

Derfor arbejder vi målrettet med at skabe omsorgsgivende og tillidsvækkende rammer, 
der får vores beboere til at føle sig trygge, sikre og velkomne. 



Holmegaardshusets relation til barnet, den unge eller forældrene vil altid have sit afsæt i 
det givne udviklingsniveau. De styrker og ressourcer mennesket besidder, vil vi anvende 
som grundlaget for at overvinde udfordringer på vejen mod udvikling og forandring. Vi 
arbejder derfor ud fra den enkeltes behov og udfordringer og lytter til, hvad 
vedkommende selv mener. 

”Zonen” er et begreb, vi, som opholdssted og fagligt kyndigt personale, benytter som 
pejlingspunktet i vores udviklingsarbejde. Zonen bliver brugt som en målsætning for den 
enkelte person eller familie, og den fungerer som rettesnor for vores arbejde. Vi vil finde 
zonen for nærmeste udvikling ved at observere borgeren og ved – på baggrund af 
observationer – at opstille mål, som vi vurderer, borgeren kan nå ved en tilpas 
forstyrrelse. Holmegaardshuset arbejder med positive forstyrrelser, der skal rykke ved 
den enkeltes opfattelse af situationer, relationer og livssituation. Herefter vil 
udviklingsarbejdet iværksættes. For at opnå den mest dynamiske udvikling for borgeren 
evaluerer vi kontinuerligt mål for borgeren sammen med borgeren i forbindelse med 
udviklingssamtaler. 

Kontakt 

Kontakt Holmegaardshuset på 40 12 21 01 eller gb@holmegaardshuset.dk. 

Følg Holmegaardshuset på Facebook og LinkedIn. 
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