
  
 
 
 
 
Opholdsstedet Store Torøje bor i en hyggelig 
firlænget gård med udsigt over markerne og tæt 
på hav og skov. Vi tager roen fra naturen omkring 
med ind i vores arbejde med de børn, der bor hos 
os.  
 
Vores målgruppe er sårbare børn, der har brug for 
tydelig struktur, forudsigelighed, nærvær og ro. 
Det kan være børn, der på grund af diagnoser har 
det bedst sådan, eller børn, der tidligere har 
oplevet meget kaotiske rammer, og som derfor 
har brug for ekstra støtte. 
  
Vi arbejder specifikt og målrettet med det enkelte 
barn. Det er vores grundtanke, at mennesker 
skabes og udvikles i sociale relationer, og vi vægter 
fællesskabet højt. Derfor har vi stort fokus på at 
skabe gode og stærke relationer i et 
anerkendende pædagogisk miljø. 
  
Det betyder også, at vi prioriterer børnenes 
skolegang højt. Vi har tæt samarbejde med 
børnenes skoler og støtter børnene, så de kommer 
udhvilede og velforberedte afsted i skole hver dag.  
 
Vores målsætning er at skabe de bedst mulige 
opvækstvilkår for stedets børn og unge, så de på 
trods af deres individuelle udfordringer kan opnå 
de samme muligheder for udvikling og udfoldelse 
som deres jævnaldrende. 
 

 
 
 

Kontakt os!   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vi modtager børn fra 7 – 14 år med 
mulighed for efterværn til det fyldte 22. 
år. Store Torøje har to afdelinger; en for 
de mindre børn og en for husets 
teenagere.  
 

 Vi tilbyder weekend- og ferieaflastning 
med fast værelse.  
 

 Vi har gymnastikrum, swimmingpool, stor 
naturlegeplads, og bålsted. Vi bruger 
flittigt naturen omkring os til forskellige 
udflugter.  
 

 Vi laver individuelt tilrettelagte 
aktivitetsplaner, hvor der er mulighed for 
at gå til fritidsaktiviteter eller komme med 
på ture ud af huset i det omfang, det 
enkelte barn har behov for det.  
 

 Vi har et godt samarbejde med egnens 
special- og folkeskoler, ligesom der er 
mulighed for et helhedsorienteret tilbud 
på det nærliggende Lindersvold 
Skolecenter, der både har heldagsskole og 
STU tilknyttet.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trygge rammer for børn mellem 7 og 14 år 

Leder 
Marianne Grim 
Tlf. 30 54 20 04 

Daglig leder 
Birgitte Bugge 
Tlf. 51 21 75 59 
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