
F O N D E N  E G E S B O R G
O P H O L D S S T E D, S KO L E  &  S T U



Velkommen til!

 Denne brochure viser og fortæller om, hvad vores 
opholdssted har at byde på. Du kan se meget mere på vores 

hjemmeside www.fondenegesborg.dk, og du er meget 
velkommen til at ringe til os på 22 36 25 57, eller du kan 

sende en e-mail til info@Fondenegesborg.dk. 
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Fonden Egesborg 

har til huse på en nedlagt landejendom beliggende i Mern 
i Vordingborg kommune. Her er masser af natur – 
marker, skov og jord. Den store grund er en én stor 

legeplads for børn og voksne, og indenfor er der også 
masser af plads. Der er intern skoletilbud og STU på 
matriklen som gør, at der er et levende og aktivt miljø 
året igennem. For mere information om skoletilbud og 

STU henvises der til vores hjemmeside: 
www.fondenegesborg.dk.

 Det hele er forholdsvist nyrenoveret, med omtanke på at 
bevarer sjæl og varme. Vi har plads til syv børn og unge + 
to unge i udslusning, og man kan være indskrevet fra 10-

årsalderen til man fylder 23 år.

Det er vigtigt  

at opholdsstedet er et hjem, og i et hjem er der jo ”nogen 
hjemme.” På Egesborg føler personalet sig hjemme, og 
dermed bliver deres daglige liv også en del af børnenes 
verden. Det er hjørnestenen som gør, at Egesborg rent 

faktisk føles som et hjem. 

http://www.fondenegesborg.dk
http://www.fondenegesborg.dk


En central ting for den hjemlige 
følelse er, at de ansatte er klar til at 
tage beslutninger selv. Dem, der har 
vagt, kan regne med, at blive bakket 
op af kollegaer og ledelsen. Den 
sikkerhed gør, at den enkelte 
medarbejder kan handle kompetent 
og hurtigt, og dermed være en 
troværdig voksen. 

Nærvær og relationer  
For at være ansat hos Egesborg-
fonden skal man være ’lidt af en haj’ 
til det med relationer. Det betyder 
ikke, at man skal være nem at skubbe 
rundt med, nærmere. Det betyder, at 
man er stabil og loyal, og at man kan 
finde de mange forskellige indgange 
til at opbygge relationer til 
opholdsstedets meget forskellige børn 
og unge. Nærværet og de gode 
relationer er grundstene i det hjem, 
som Egesborg Fonden skal være. 

Vores årlige tur til Frankrig

T R OV Æ R D I G H E D  

 O G   

G O D E  R E L AT I O N E R

Ånd  

EgesborgsFondens ånd er 
gennemgående i hjemmets familiære 
rammer. Nærværet, relationerne og 
sammenholdet. Det opleves gennem, 
at der altid er ”nogen hjemme,” og at 
man bliver ved med at være 
velkommen på opholdsstedet, også 
når man bliver voksen. At en 
institution kan have en ånd kan i 
første omgang lyde mærkeligt, men 
det har Egesborgfonden, og det 
arbejder vi målrettet på for at bevarer.
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Dyr & Udeliv 

Opholdsstedets have huser en nyttehave og et drivhus, 
hvor vi høster fx kartofler , ærter, gulerødder, rødbeder, 
og som noget nyt, vil vi i august måned, indkøbe vi grise 
som skal indgå i vores forløb kaldet “Fra jord til bord”. 

Den store grund omkring opholdsstedet er vores 
legeplads og fristed, både for børn og voksne. Der er skov 
i den ene ende, og derudover er der legeplads, trampolin, 
fodboldbane, basketbane og shelterhytte med overdækket 

bålplads.

Fritidsliv 

Egesborg er beliggende i et naturskønt område med et 
godt og udbygget foreningsliv, som giver alle mulighed for 

et aktivt fritidsliv, hvad enten det er cykelturer på 
Kulsbjerg, eller turer til de kystnære områder Kindvig og 

Sandvig hvor der er tilknyttet havn. 

Vi har et tæt samarbejde med den nærliggende rideskole, 
som mange af vores beboere og elever har været tilknyttet 
enten i form af almen ridesport eller hesteterapi som også 

tilbydes.

Ikke langt fra Mern finder man området Møns Klint, som 
både huser strand og skov, som kan udforskes ad vandruter 

og mountainbikes alt efter temperament. 

Vi er meget stolte af vores omgivelser, hvorfor de også 
tydeligt bliver anvendt i vores daglige rutiner både på 

opholdsstedet og i skolen.



F O R Æ L D R E S A M A R B E J D E T      
I  C E N T R U M

Opførsel af vores egen shelterplads, med tilhørende 
bålplads.

Hos Egesborg-Fonden har forældresamarbejdet 
altid haft en helt central plads. Ofte er 
forældrene løbet sur i samarbejdet med 

kommunen eller andre aktører, når barnet flytter 
ind på Egesborg, og derfor skal der opbygges nye 
samværsformer og andet, som kan understøtte 
forældrenes kontakt til barnet. Vi har gennem 

mange år erfaret, at nært samarbejde øger 
forældreevnen og sammenhængskræfterne i 

familerne.

Dette langsigtede og som regel tidskrævende 
arbejde er noget, som opholdsstedets personale 

har stor og positiv erfaring med. Det er et 
kendetegn ved Egesborg, at forældre føler sig 

velkomne og gerne kommer i huset på besøg og 
overnatninger efter aftale med personalet. 

Efter aftale med sagsbehandleren hjælper vi også 
med at få samværet til at fungere 

hensigtsmæssigt i hjemmet og bakker op i den 
periode, der skal til, for at få gode og holdbare 

strukturer bygget op, så forældre og børn kan få 
gode hjemmeophold sammen. Vi strækker os 

altså så langt som det er nødvendigt

For det betyder rigtig meget for barnet. 


