
Opholdsstedet 

Sundbylillevej

Pædagogik med fokus på udvikling og livskvalitet



Team Cura er et socialpædagogisk tilbud, som består af et tværfagligt
samarbejde mellem psykologer, pædagoger og socialrådgiver. Til fælles har
vi en bred erfaring indenfor det pædagogiske og psykologiske arbejde med
børn og unge. 
 
Team Cura tilbyder pædagogisk behandlings- og udviklingsarbejde med
børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret, som kan
være svingende i funktionsniveau og med forskelligt behov for normering.  
 
Således beskæftiger Team Cura sig med en bred vifte af opgaver med
forskelligt fokus, men vi arbejder overordnet ud fra en fælles faglig ramme,
som tager udgangspunkt i en fælles teoretisk og metodisk tilgang, hvor der
tages afsæt i den enkeltes udfordringer og behov.  
 
Formålet med Team Cura er at skabe holdbare løsninger for vores beboere,
og sikre et helhedsorienteret udviklings- og socialpædagogisk
behandlingsforløb, som i betydelig grad kan være medvirkende til at forbedre
den enkelte beboers trivsel og udvikling. 

Team Cura

Hos Team Cura tilbyder vi en omsorgsfuld og tryg hverdag, hvor der er
fokus på forudsigelighed, struktur og visualisering.  
Vi arbejder kognitiv og med en strukturpædagogisk tilgang, hvor vi anvender
psykologiske teorier i det pædagogiske felt og b.la. benytter TEACCH, KAT
Kasse og Social færdighedstræning som metoder i det pædagogiske
arbejde. 
 
Hos Team Cura arbejder vi hen imod et mål om at den enkelte beboer,
igennem det pædagogiske behandlingsarbejde udvikler sig til at kunne føre
så selvstændig en hverdag som muligt. Med hjælp fra tillærte redskaber og
adfærdsmønstre som de har fået igennem deres ophold hos Team Cura.  
. 

Hvad kan vi tilbyde?



Team Cura’s opholdssted er dynamisk, og
indeholder tilbud som løbende bliver tilpasset
såvel de unges- som kommunernes behov.  
 
Udgangspunktet for Team Cura er at drive et
socialpædagogisk opholdssted som et tilbud til
kommuner, der har behov for at placere børn og
unge med diagnoser inden for autismespektret i
et professionelt og omsorgsfuldt miljø 
 
Tilbuddet bliver drevet med højt fokus på det
faglige, således at der til stadighed vil blive
udviklet effektive metoder til løsning af svære
psykiske, sociale og personlige problemstillinger
hos vores beboere.  
 
Som forudsætning herfor har ledelsen og
medarbejderne hos Team Cura en bred erfaring
indenfor det pædagogiske og psykologiske
arbejde med målgruppen.  
 
Idegrundlaget og Team Cura’s baggrund bygger
på en overbevisning og en erfaring om, at det er
muligt at kombinere et professionelt
velfungerende opholdssted med et højt fagligt
niveau af pædagogisk psykologisk behandling. 
Således at det munder ud i det bedst mulige
opholds- og behandlingstilbud. 

Vores opholdssted



Sundbylillevej er et socialpædagogisk
opholdssted under Team Cura.  
Tilbuddet er godkendt til syv § 66, stk. 1, nr.
5 pladser og tre § 107 pladser.
Sundbylillevej er oprindeligt et gammelt
drengehjem, hvor man senere oprettede
Danmarks første kollektiv. 
 
Opholdsstedet ligger i et skov og
naturområde i Jørlunde, ved Slangerup.  
Bussen til Ølstykke station er indenfor
gåafstand, og diverse indkøbsmuligheder
findes både i Slangerup, Frederikssund og
Ølstykke. 
 
På tilbuddet er der stor have, med bålplads,
fælleskøkken og dejligt naturområde.  
I nærområdet er der forskellige sportslige
aktiviteter beboerne kan deltage i.  
Der er også mulighed for, at udforske
nærområdets natur, på enten cykel eller
ved en gåtur. 
 
Beboerne har eget værelse, derudover er
der fællesrum, med plads til aktiviteter og
samvær med øvrige borgere. Værelserne
er indrettet efter beboerens eget ønske og
behov.  
Der er ofte planlagt ture, til lærerige og
spændende oplevelser. Disse ture kan
også være sammen med andre beboere,
for at styrke fællesskabet i tilbuddet. 

Sundbylillevej 



Målgruppe

Vores målgruppe er børn og unge med en
diagnose inden for autismespektret. Herudover
kan de have komorbiditet i form af, ADHD,
tilknytnings/personligheds-forstyrrelser, og/eller
problemskabende adfærd.  
Målgruppen kan være svingende i
funktionsniveau og med forskelligt behov for
normering. 

Forældre samarbejde

I omsorgen for den enkelte beboer vægtes
inddragelse af, og samarbejde med forældre og
pårørende højt.  
Pædagogerne samarbejder med forældrene
generelt, men også i udviklingen af den enkelte
beboer. Dette kan bl.a. gøres ved at inddrage
forældrene i udviklingsarbejdet og
beslutningerne omkring deres barn.  
 
Således oplever forældrene, at grundlaget for
beslutningen om og gennemførelsen af det
pædagogiske udviklings arbejde er begribeligt
og håndterbart, og at de derved kan være med
til at støtte op om dette, også når beboeren evt.
er hjemme på weekender eller ferier. 



Faglige målsætninger
Hos Team Cura arbejder vi hen imod et mål om at beboerne igennem det pædagogiske
behandlingsarbejde, udvikler sig til at kunne føre en for den enkelte, så selvstændig og
meningsfuld hverdag som muligt. 
 
I arbejdet med at sætte mål for borgerne anvender Team Cura et udviklingsperspektiv, hvor
der tages udgangspunkt i den enkelte beboers handleplan.  
For at sikre en målrettet indsats omkring det pædagogiske behandlingsarbejde, udarbejder
vores psykolog i fællesskab med pædagogerne omkring den enkelte beboer, en særligt
tilrettelagt pædagogisk udviklingsplan, med mål og metoder.  
Disse mål og metoder evalueres og justeres løbende efter behov. Dette for at sikre at mål og
den pædagogiske tilgang med hver enkelt beboer kan optimeres bedst muligt, og vi dermed
bestræber os på at opnå beboerens fulde potentiale 

Team Cura’s ydelser er en helhedsorienteret indsats
som indeholder behandling, omsorg og pleje af
beboeren.  
Vi tilbyder skræddersyet og fleksible løsninger, som er
tilpasset den enkelte beboers behov.  

Vores ydelser

Vi har 4 niveauer af indsatser; 
 
1. Let støttebehov: Beboeren har et let til moderat
behov for støtte. Delt vågen nattevagt. 
 
2. Moderat støttebehov: Beboeren har et moderat
til stort behov for støtte. Delt vågen nattevagt. 
 
3. Stort støttebehov (1:1): Beboeren har et stort
behov for støtte. Delt eller egen vågen nattevagt. 
 
4. Massivt støttebehov: Beboeren har et massivt
støttebehov med mulighed for skærmning. Egen
vågen nattevagt. Normering aftales. 



Visitation

Indskrivning hos Team Cura sker efter visitation i borgerens
hjemkommune og kommunens indgåelse af kontrakt med
Team Cura om den individuelle ydelse. Team Cura’s
ledergruppe står altid til rådighed med sparring vedrørende
visitation, udarbejdelse af handleplaner m.m.  
 
Det er vigtigt for Team Cura at holde en tæt kontakt med den
anbringende kommune. Både vedrørende den praktiske
koordinering af møder men i lige så høj grad i forbindelse med
orientering om væsentlige ændringer i den unges udvikling.  
Vi gør derfor meget for at stå til rådighed for spørgsmål og har
det gode samarbejde til kommunerne som et stort
fokuspunkt.  

Yderligere information

Ved spørgsmål vedrørende vores tilbud eller en plads på
vores opholdssted, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Telefon: 28 55 13 94 
Kontakt@teamcura.dk 

www.Teamcura.dk 
Sundbylillevej 20  
3350 Slangerup 


