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Om Soranahus 
Soranahus er etableret i 2014 som en almennyttig fond med visionen om at skabe de bedst 
mulige udviklingsrammer for udsatte unge og en mission om at skabe Danmarks bedste 
socialpædagogiske opholdssteder. 

Soranahus er stiftet af Heidi Holst Seeger og Max Seeger, som varetager henholdsvis den 
pædagogfaglige ledelse og den administrative ledelse. Fondens bestyrelse er sammensat 
med blik for de kompetencer, som sikrer faglig og økonomisk stabilitet samt evne til udvikling 
og tilpasning. Ordet Sorana er valgt da begge stifter er fra Sorø hvor de har boet det meste 
af deres liv. (Soraner – person fra Sorø) 

Værdierne for Soranahus er baseret på mange års erfaring inden for det socialpædagogiske 
felt. Vi er et åbent hus, der inviterer mennesker indenfor og som altid har en tro på, at også 
de med de hårdeste livsvilkår kan komme videre. Her er plads til det skæve, fordi det skaber 
dynamik og liv. Mennesker udvikler sig i samspillet med andre, og ved at lægge miljøet og 
kontakten til rette for de unge på Soranahus optimerer vi deres muligheder for at udvikle 
deres selvfølelse og selvstændighed, så de kan vokse følelsesmæssigt, socialt og 
intellektuelt. 

Soranahus’ er normeret til 9 unge mellem 12 og 18 år, med mulighed for forlængelse til det 
25. år. 

Værdier 

 Vi interesserer os for og tager hånd om hinanden. 
 Vi værner om håbet. 
 Vi tør udfordres. 
 Vi vil den skæve vinkel. 

 
Personale 
 
Soranahus’ faste medarbejdere har i forbindelse med ansættelse gennemført et forløb, der 
munder ud i opstilling af en personlig, faglig udviklingsplan, som sigter mod at opnå et 
generelt højt kompetence- og kvalifikationsniveau på Soranahus generelt og hos den 
enkelte. 
 
Dette for at udvikle Soranahus til en mønstervirksomhed, der udgør et meningsfuldt 
praksisfelt for medarbejderne og som skaber bæredygtige resultater for de unge/borgerne. 
Soranahus arbejder kun med uddannet personale som alle har en baggrund og erfaring 
der til enhver tid vil kunne understøtte de unges behandlingsbehov. 
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Ledelse 

Ledelsen har ansvar for udvikling og vedligeholdelse af Soranahus’ faglige metodegrundlag 
og behandlingsmodel, samt at den daglige pædagogiske praksis er i overensstemmelse 
med dette. Fagledelsen sikrer en fagligt meningsskabende dialog i den samlede 
professionelle stab på Soranahus, samt en kontinuerlig forbedring af de ansattes 
kvalifikationer og kompetencer med fokus på de behandlingsmæssige mål, der er sat for de 
enkelte unge. 

Desuden sikrer fagledelsen, at der pågår et samarbejde med relevante, eksterne faglige 
ressourcer, herunder supervisor, med det formål at det sikres at Soranahus’ bringer seneste 
”bedste viden” i brug i den pædagogiske praksis. 

Ledelsen sikrer ligeledes, at der til enhver tid er velfungerende rammer omkring den 
pædagogisk behandlingsmæssige indsats i samarbejdet med den enkelte unge, samt 
dokumentation heraf og rapportering herom. 

Huset 

Villaen i Undløse ved Holbæk byder på 750 kvm. i to plan med sydvendt have og stor 
træterrasse. Her er masser af plads til både fordybelse og aktiviteter. Huset har bl.a. stort 
køkken-alrum, fitnessrum, aktivitetsrum med bordtennis, bordfodbold, billard og PlayStation-
hjørne samt tre badeværelser. Der er 12 værelser fra 20 kvm og op. 

I Undløse er der både kommuneskole, idrætshal og øvrige idrætsfaciliteter samt 
foreningshus og kulturstedet Mejerigården. Der er også et Superbrugsen. 

Fonden Soranahus er medlem af LOS – Landsforeningen for sociale tilbud. Herigennem 
er vi med til at påvirke rammebetingelserne for det specialiserede sociale område og sætte 
fokus på kvalitet og respekt for individuelle behov. 


