
Ståstedet
Et alternativ til andre 
anbringelsesformer

Om ståstedet
Ståstedet er et tilbud som er etableret i samarbejde med Fonden Egesborg. Vores 
arbejdsbeskrivelse er bred, og vi bestræber os på at løse mange forskelligeartede 
socialpædagogiske opgaver i samarbejde med kommuner i hele landet. Med udgangspunkt i de 
unges behov er organisering og praksis sammensat af elementer fra døgnforanstaltninger, 
bostøtte, dagbehandling samt den terapeutiske indfaldsvinkel. Med andre ord, flytter vi den 
profesionelle anbringelsesinstitution ud i den unges hjem. Ligeledes har Ståstedet et socialt 
værested, hvor formålet er at skabe et frirum for de unge hvor de kan øve sig i social kontakt og 
skabe relationer.

Formål:
Det overordnede formål for vores pædagogiske arbejde er, at den unge bliver en kompetent 
hovedaktør i sit eget liv, og inkluderet i det nære samfund.

Vores tilbud bliver primært anvendt til to forskellige formål: 
• Voldsomme konflikter i hjemmet kan betyde, at den unge og familien har behov for, at den unge 

kommer væk fra fra hjemmet og får en pause fra familien og kan koncentrere sig om sig selv, 
uddannelse, egne problemer m.v. 

• Eget værelse anvendes som led i overgangen til et selvstændigt voksenliv, hvor den unge 
kommer direkte fra et andet anbringelsesophold.

”Frem for anbringelse på døgninstitution eller opholdssted skaber anbringelse på eget 
værelse en mulighed for at arbejde med de unge i nærmiljøet, og indsatsen kan bedre 

tilrettelægges.” 

Arbejdet i og omkring Ståstedet tager udgangspunkt i fire grundlæggende værdier, som afspejler 
vores handlinger på alle niveauer.

Rummelighed overfor forskelligheder er en ressource og udfordrer vores nysgerrighed. Dette 
både på os selv og andre. Rummelighed har rigtig stor betydning overfor de unge, som ofte ikke 
har fået fodfæste i inkluderende fællesskaber.

Nærhed betyder, at vi er nærværende og tilstede i relationen, både i Ståstedet, til de unge og til 
samarbejdsparnere. Det er betyder at vi fysisk flytter os derhen hvor den unge og opgaven er. Vi 
er altid kontaktbare

Faglighed tager udgangpunkt i, at vi alle skal være særligt troværdige og dygtige til at vores 
arbejde. Denne dygtighed skal bygges på faglig relevant uddannelse, erfaringer,- og skal 
ligeledes udfordres og udvikles igennem supervision og sparring.

Udvikling beror på, at vi altid er nysgerrige på, om der kan handles anderledes eller bedre for at 
skabe den bedst mulige effekt for den unge.



Anbragt ung i egen lejlighed
Ståstedet yder støtte til unge anbragt i egen bolig efter §52 stk. 7, eller efterværn efter § 76, stk. 
1-4. Ståstedets formål er at sikre, at disse unge kan opnå samme muligheder for personlig 
udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende,- herunder:

• Sikre kontinuitet i et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne. Dette 
sker bl.a. ved at understøtte den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk.

• Sikre den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i 
sociale relationer og netværk.

• Understøtte den unges sundhed og trivsel
• Forberede den unge til et selvstændigt voksenliv

Ovenstående sker igennem at den unge får:
• lært de forpligtelser, der er ved at bo i egen bolig - herunder de praktiske livsfærdigheder.
• lært at blive i deres beskæftigelses- og uddannelsestilbud.
• lært at modtage hjælp til deres personlige problemstillinger.
• lært at tage ansvar for sundhed og egenomsorg.
• lært at være i forpligtende kontakt og forløb.
• større selvværd/mindsket følelsen af at være anderledes.
• opbygget og trænet i at vedligeholde et sundt netværk samt støtte til at bevare/genoptage 

kontakt til både nære sociale og familiemæssige relationer.
• udviklingsmuligheder og opgaver og ikke mindst de unges egne ønsker, drømme, håb og planer 

– eller mangel på samme.

Fordele ved at anbringe unge i egen lejlighed:
• Mulighed for at arbejde med den unge i nærmiljøet
• Forberedelse til voksenlivet
• Den unge kan danne lokalt netværk
• Bedre individuel voksenkontakt
• Mulighed for at skabe ro omkring den unge i forhold til familiære konflikter
• Økonomi
• Friere rammer for den unge i forhold til andre anbringelsesmuligheder
• Mulighed for kontakt/inddragelse af forældre
• Nemt at motivere den unge til anbringelse
• Isolation fra andre unge med misbrugsproblemer og udfordringer generelt

Selvstændig bolig giver den unge ro 
En fordel ved at benytte eget værelse, er at det giver en 
mulighed for at skabe ro omkring den unge i forhold til familiære 
konflikter. I mellemtiden kan der arbejdes målrettet mod at 
forbedre tilstandene i hjemmet, så den unge kan komme hjem 
igen og eller blive boende under bærerdygtige forandringer for 
både den unge og familien.

Ståstedet

Kontaktpædagog Værestedet

“Ofte er der tale om meget selvstændige unge, der har været vant til at tage vare på sig 
selv og eventuelt også deres familie. De egner sig ikke til døgninstitution, er mindre 

støttekrævende og klarer sig bedre uden alt for faste rammer”



Ved anbringelse af ung i egen bolig, tilbyder Ståstedet:
• Lejlighed (typisk 1 værelses lejlighed, som den unge kan blive boende i ved afslutning af 

indsatsen)
• Kontaktpædagog,- herunder:

• Omsorg og støtte i hverdagen
• Samtaler, rådgivning og vejledning
• Samværsaftener
• Telefonsamtaler
• Aktiviteter og ture
• 24/7 rådighedsvagt

• Ståstedets værested
• Kørsel t/r værestedet

Endvidere er det ståstedets opgave at koordinere indsatsen indenfor handleplanens rammer, så 
der bliver helhed i indsatsen og hjælpen bliver sammenhængende. Den unge får tilknyttet en 
kontaktpædagog, som er til rådighed døgnet rundt - såvel for den unge som overfor offentlige 
myndigheder. Ligeledes afholder Ståstedet Udviklingssamtaler med den unge med 
udgangspunkt i handleplanen

Mulighed for bedre individuel voksenkontakt
”Vi har nogle meget dygtige medarbejdere, der er meget opmærksomme på de problemstillinger 
som de unge står overfor, og så har vi et godt koordinerende samarbejde med 
uddannelsesinstitutionerne og boligforeninger. Det gør samlet set, at vi har mange succeshistorier 
med at få de unge socialiseret ind i nogle gode livsbaner.

Alle ansatte i Ståstedet er erfarne og dygtige personer, som alle har arbejdet professionelt med 
mennesker i sit liv. Det er ansatte som er uddannede pædagoger og socialkonsulenter.
I ståstedet modtager alle ansatte fælles supervision, og ligeledes afholdes der jævnlige 
teammøder. Det betyder hjælp til konkrete udfordinger, samtidig med at supervisionen er forankret 
i Ståstedets mål og værdier. Det skaber sammenhæng, trivsel og fælles retning i det sociale 
arbejde.

For den unge betyder det, at kontaktpædagogen altid er stillet skarpt på opgaven og kan støtte 
op om relevante forandringer. Ligeledes er vi mange til at løfte den enkelte opgave, hvilket betyder 
at den unge altid vil kunne forvente nærvær og tilstedeværelse,- selv ved sygdom af 
kontaktpersonen.

Det sociale værested
Formålet med Ståstedets sociale værested er at skabe et frirum for de unge, hvor de kan 
øve sig i social kontakt og skabe sociale relationer.

Stedet har bl.a. åbent hver mandag og torsdag, hvor der er fællesspisning. Derudover er der åbent 
efter aftale. Stedet bruges f.eks til social træning og samvær med andre unge, til lektiehjælp, 
fødselsdage, lån af computer og aktiviteter.
Der er i løbet af året faste traditioner, som eksempelvis Julefrokost, påskefrokost, sommerfest m.v.

I ståstedets værested er der bl.a et køkken, playstation, computere, baggård m.v. Et sted hvor der 
er hyggeligt at være, og med nærværende og omsorgsgivende personer omkring de unge.

Ståstedets tilbud indeholder et værested. 
Her er der fokus på kommunikation, adfærd og samarbejde.



Faglig tilgang
For os er det vigtigt:
• At skabe en kontakt som den unge selv ønsker og accepterer
• At fastholde kontakten ved regelmæssigt samvær i og udenfor bostedet
• At støtte den unge i at blive en del af fællesskabet
• At støtte relevante forandringer i den unges liv

Vi starter med at skabe relationer til den unge og familien, der bygger på fortrolighed og tryghed i 
samarbejdet.

Vi er ærlige og forudsigelige i vores kontakt, og vi står til rådighed, når der er brug for os - hele 
døgnet, året rundt. Det tror vi er vigtigt for at skabe varige relationer.

Vi tager udgangspunkt i den unges kompetencer og ønsker for fremtiden. Sammen med den unge 
søger vi løsninger, der virker.

Grundlaget for forståelsen af et andet menneske er at forstå sig selv. I muligheden for at lære sine 
egne følelser at kende og derigennem danne sit eget sprog for følelser, ligger nøglen til forståelse 
og indlevelsen i andre mennesker og dermed evnen til metallisering. 

I Ståstedet er den unge åbenlyst i centrum. Grundtanken bygger på det enkelte barns stærke sider 
og på at skabe rum og motivation for positiv personlig, social, fysisk og faglig udvikling. Vi har et 
konstant fokus på, at den unge er aktør i sit eget liv og at den unge selv er nøglen til at skabe 
udvikling i sin egen situation.
 
Vi arbejder helhedsorienteret med inspiration fra den systemiske tænkning, hvor man tænker i 
helheder og sammenhænge. Vi møder den unge der, hvor denne er med de forudsætninger og 
vilkår, den unge har med sig. Vi er opmærksomme på, hvordan systemer ændrer sig, ved selv små 
justeringer. Dette kommer til udtryk i vores opmærksomhed på gruppedynamikker såvel som 
relationer i den unges familie og netværk.

Forældresamarbejde
Nøglen til en vellykket anbringelse ligge ofte i et tæt forældresamarbejde. Vi vil gerne 
involvere forældrene i deres børns dagligdag og vi ser forældrene som vigtige 
sparringspartnere i udviklingsarbejdet med de unge. Vi har gennem mange år erfaret, at nært 
forældresamarbejde øger forældreevnen og sammenhængskræfterne i familierne.

Dette vil ofte ske telefonisk mellem kontaktpersonen og forældrene, men vi tager også gerne 
på besøg hos forældrende og støtter gerne op om samvær med familien i den unges lejlighed.

Nærmiljø
I Ståstedet prioriterer vi den lokale forankring højt. Vi motiverer alle til at deltage i sport, 
fritidsarbejde og/eller fritidsaktiviteter. Vi engagere hos i nærmiljøet, og er eksperter i at skabe et 
bæredygtigt lokalt netværk, som kan understøtte den unges udvikling,- også i fremtiden når vi ikke 
længere er der.

Det er vores filosofi, at vejen til hurtig udvikling er at gøre mere af det, der virker.


