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Damkjærgård er startet som familieplejelignende opholdssted i 1993. Opholdsstedet 

er etableret på en landejendom, beliggende ved marker skov og vandløb. Der er 1 ½ 

km. til skole og indkøb af dagligvarer. Ejendommen er ombygget, så den er velegnet 

til brug som socialpædagogisk opholdssted. Alle børn har egne værelser, der er 

møbleret. Der er fine fællesfaciliteter og et stort udeområde til leg og fri fantasi. På 

opholdsstedet har vi to heste, der anvendes i det pædagogiske arbejde. 

I januar 2018 har CESA – Center for Socialt Arbejde overtaget driften af opholdsste-

det. Det er vores ønske at drive Damkjærgård videre med hjemlige rammer. 

Målgruppe 
Målgruppen på Damkjærgård er børn og unge mellem 7 og 25 år. Årsagerne til an-

bringelsen kan eksempelvis være børn og unge som har været udsat for omsorgs-

svigt i kombination med familiemæssige problemer. Muligheden for at skabe en po-

sitiv udvikling samt en grundlæggende evne til at danne tilknytning og profitere af at 

være sammen med andre, skal være tilstede.  

Kendetegn ved børnene og de unge kan være: 

- en forstyrret virkelighedsopfattelse, 
- koncentrations- og opmærksomhedsforstyrrelse, 
- svært ved at fungere socialt,  
- skolemæssige udfordringer, 
- begyndende kriminalitets eller misbrugsproblematik, 
- lettere kognitive vanskeligheder. 

 

Vi værner om de børn og unge, der bor på Damkjærgård, når nye flytter ind. Dette 

for at sikre en stabil og tryg hverdag for alle samt en sikring af, at den gode udvikling 

ikke forringes. Det er ligeledes vigtigt, når nye flytter ind, at de kan profitere af det 

eksisterende miljø og indgå positivt med de børn og unge, der allerede bor på ste-

det. 

Pædagogik 
På Damkjærgård ønsker vi målrettet at arbejde efter barnets eller den unges poten-

tialer og udviklingsmuligheder. Vi vil, igennem en pædagogisk tilrettelagt hverdag, 

være med til at udvikle den enkeltes selvværd og selvtillid og derigennem troen på 

egne kompetencer. Dette bidrager til selvstændighed og ansvarlighed. 
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Vi tager udgangspunkt i den anerkendende og relationelle pædagogik, både i forhold 

til den problematik den enkelte står overfor og i forhold til dagligdagen, hvor alle 

bliver set, hørt og anerkendt. Den grundlæggende opfattelse er, at de bedste udvik-

lingsmuligheder sker i samspillet mellem mennesker.  

Den pædagogiske værdi er, at den enkelte får oplevelsen af at være værdsat, både i 

og udenfor fællesskabet. Eksempelvis er alle medansvarlige for, at hverdagen på 

Damkjærgård er god. Alle bidrager så godt som de kan i daglige gøremål, såsom 

madlavning, rengøring, hente brænde etc. Pædagogen er rollemodel og guider bar-

net og den unge i gøremålene.  

Der er ligeledes fokus på betydningen af, at børnene og de unge har et netværk 

uden for Damkjærgård og deltager i fritidsaktiviteter i nærområdet. Damkjærgård 

åbner også op for, at barnet eller den unge kan tage venner og bekendte med 

”hjem”. 

Vi ønsker et bredt og godt helhedsorienteret samarbejde, både med forældre, skole, 

socialrådgiver samt andre, som kan bidrage positivt til at skabe det bedste funda-

ment for det enkelte barn og den unge.  

Faglige målsætninger 
De faglige målsætninger tager udgangspunkt i de handleplaner, som kommunen op-

stiller. Disse overordnede målsætninger operationaliserer vi til pædagogiske indsat-

ser, så de er tilpasset barnet eller den unges behov.  

Vi benytter dagbogsprogrammet, SOFUS, hvor det er muligt at dokumentere og eva-

luere indsatsen af målene på en nem og overskuelig måde. Dagbogsprogrammet bi-

drager også til at visualisere den pædagogiske indsats styrker og svagheder, så per-

sonalet fremadrettet kan benytte det som en guidning til at optimere den pædago-

giske indsats.  

Barnet og den unge vil, i det omfang det er hensigtsmæssigt, blive inddraget i udvik-

lingen. Vi er bevidste om, at det ikke altid tilgodeser den enkelte med for mange 

valgmuligheder og selvbestemmelse. Det vil altid være en faglig vurdering.   

Tre måneder efter indskrivningen og derefter hvert halve år udarbejdes en status-

rapport til den anbringende kommune, samt til forældrene.  
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Karina Krarup 
Leder af Damkjærgård 
e-mail: kk@cesa.dk 
tlf.: 23833470 

 

Statusrapporten udarbejdes efter det koncept den anbringende kommune ønsker 

og efter de mål, der fremgår af handleplanen. De individuelle fokusmål evalueres lø-

bende, så de hele tiden er ajourført og tilpasse den udvikling den enkelte har.  

Kontaktoplysninger 
Damkjærgård ligger i naturskønne omgivelser mellem Odense og Middelfart på 

adressen 

 

Berlin 17, 5463 Harndrup. 

TLF: 64881484  

Du er altid velkommen til at kontakte Damkjær-

gårds leder eller CESA, hvis du er interesseret i at 

høre mere.  

  

   

 

 

Se også hjemmesiden på www.cesa.dk – Damkjærgård 

 Eller ring til CESA på telefon: 62623972 

Palle Tofte 
leder af CESA 
e-mail: pt@cesa.dk 
tlf.: 20830166 
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