Folder om Stutgården til forældre og
andre pårørende

Udarbejdet af forældrerådet

Indhold:
Folder om Stutgården til forældre og andre pårørende ............. 1
Udarbejdet af forældrerådet ...................................................... 1
Indhold .................................................................................. 2
Idéen ...................................................................................... 3
Præsentation af Stutgården.................................................... 3
Hverdagen på Stutgården ...................................................... 4
Skolen................................................................................ 4
Efter skole ......................................................................... 4
Kontakt med hjemmet ........................................................... 5
Øvrige aftaler ........................................................................ 6
Magtanvendelser m.m. .......................................................... 9
Hvad kan der søges om, og hvad har man ret til? ............... 10
Personale ............................................................................. 12
Traditioner på Stutgården.................................................... 12
Kostpolitik........................................................................... 13
Forældresamarbejde og kontakten til FBU ......................... 14
Forældrerådet ...................................................................... 14
Kontaktoplysninger ............................................................. 15
Nyttige links ........................................................................ 16
FBU ................................................................................. 16
PS .................................................................................... 16
Børnesagens Fællesråd .................................................... 16

2

Idéen
Idéen til denne folder er udsprunget af de oplevelser og tanker,
som tidligere forældre og pårørende til anbragte børn og unge
på Stutgården havde ved deres barn/ungs indflytning. Folderen
er ment som en kort introduktion til livet og dagligdagen på
Stutgården. Vi håber, at du kan få svar på de fleste spørgsmål,
men du er altid velkommen til at benytte de kontakter, som
findes bagerst i folderen.

Præsentation af Stutgården
Stutgården er en selvejende døgninstitution, der drives som et
miljøterapeutisk behandlingshjem for børn og unge i dag- og
døgnbehandling.
Stutgården består af Akacie-,
Kastanje- og Lindehuset, hvor
børnene bor, Kirsebærhuset,
hvor dagbørnene er om
eftermiddagen, Stutgårdsskolen
med gymnastiksal, samt en
administrationsbygning.
Endvidere råder vi over
Vangegården i Vig, hvor vi har
mulighed for at holde ferier og
weekender med børnene.
På Stutgården bor der børn og unge med forskellige psykiske
udfordringer.
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Hverdagen på Stutgården
Dit barn/ung bliver vækket om morgenen af de pædagoger, der
er i huset, og der er fælles eller individuel morgenmad, alt efter
barnet/den unges behov.

Skolen
Skoledagen starter kl. 8.30. Børnene spiser deres medbragte
frokost i spisefrikvarteret.
I skolen arbejdes med de samme fag som i folkeskolen, men
naturligvis tilpasset hvert enkelt barn/ung. Dagene varieres
med musik, idræt, billedkunst samt de grundlæggende boglige
fag.
De børn der kan, går i den lokale folkeskole, som Stutgården har
et tæt samarbejde med.
Der afholdes en skole-hjem-samtale om året med deltagelse af
børnene. Endvidere afholdes der et skole-forældremøde årligt.
Ved skole-forældremødet deltager børnene ikke, men der er
mulighed for, at snakke med de andre forældre, samt lærere.
Efter skole
Når børnene har fri fra skole, går nogle af dem til aktiviteter
uden for Stutgården. Nogle børn og unge går i psykoterapi en
eller to gange ugentlig hos en børnepsykolog.
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Hvert hus har sine rutiner og dagligdag tilpasset de børn og
unge, som bor der. Spørg endelig for yderligere information.
De fleste børn har dagligt lektier for, som laves i huset og
støttes af pædagogerne. Enkelte børn/unge er fritaget for
lektier, dette vurderes individuelt.
Kl. 18:00 er der planlagt aftensmad.
Kl.20:00 - 21:30 er det sengetid, alt efter barnet/den unges
alder.

Kontakt med hjemmet
Barnet/den unge tildeles en kontaktpædagog som du løbende
vil have kontakt med, så du kan blive orienteret om dit
barn/ung. Herudover kan du altid kontakte husets øvrige
personale, psykolog eller socialrådgiver.
Det er anbringende kommune, der bestemmer, hvornår
barnet/den unge er på weekend, afholder ferie eller modtager
besøg. Det foregår i langt de fleste tilfælde i samarbejde med
jer og Stutgården.
Der afholdes statusmøde om børnene/de unge hvert halve år.
På statusmøderne deltager som oftest husets psykolog, husets
afdelingsleder,
barnet/den
unges
kontaktpædagog,
socialrådgiver fra Stutgården, sagsbehandler fra anbringende
kommune samt forældrene. Barnet/den unge deltager under
tiden til sidst i mødet. Enkelte unge deltager i hele mødet. Det
vurderes fra barn/ung til barn/ung.
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Forud for statusmødet afholdes der intern
behandlingskonference på barnet/den unge. Her deltager alle
teamets behandlende medarbejdere.
Der bliver gjort status på, hvordan det sidste halve år er gået,
og der bliver lagt en plan for, hvordan det næste halve år
behandlingsmæssigt tilrettelægges bedst muligt for barnet/den
unge. En til to gange årligt udarbejdes en statusrapport, der
bliver sendt til forældrene og kommunen.

Øvrige aftaler
For barnet/den unges værelse bliver et rart sted ved
indflytningen, sørger Stutgården for møbler, dyne osv.
Kommunen kan yde et beløb til indkøb af beklædning og
småting. Børnene/de unge er velkomne til selv at medbringe
møbler og legetøj.
Når dit barn/ung flytter ind, aftales det, om det er
kontaktpædagogen, der sammen med barnet/den unge
indkøber tøj og toiletsager, går til frisør, på læge- og
tandlægebesøg, eller om nogle af tingene varetages af
forældrene. Forældrene er velkommen til at deltage ved
tandlæge- og lægebesøg og andre behandlinger, hvis det
ønskes. Dette kan også ske med deltagelse af både forældre og
kontaktpædagog.
I tilfælde af at din barn/ung anbringes uden samtykke, kan der
gælde andre regler.
Udgifterne afholdes af Stutgården, og barnet/den unge får
tøjpenge efter gældende takster.
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Takster for tøjpenge 2019:
For børn på 0-10 år ydes pr. uge
For børn på 11-13 år ydes pr. uge
For børn på 14-15 år ydes pr. uge
For unge på 16 år og ældre ydes pr. uge

kr. 113
kr. 133
kr. 155
kr. 170

Barnet/den unge får ved indflytningen den læge, som er
tilknyttet Stutgården. I de tilfælde, hvor der er behov for det,
kan barnet/den unge blive tilknyttet Stutgårdens psykiatriske
konsulent. Hun overtager herefter ansvaret for den medicinske
behandling, såfremt barnet/den unge har et behov herfor.
Det er også i samarbejde med Stutgården, at eventuelle
fritidsaktiviteter aftales.
Dit barn/ung kan også bruge kontaktpædagogen til ture i byen
og f.eks. indkøb af gaver til jul og fødselsdage. Tal med dit
barns/unges kontaktpædagog om dette.
Hvis barnet/den unge er gammelt nok, og fundet egnet til at
færdes alene i nærmiljøet, kan der træffes aftale om by- gå- og
cykelture på egen hånd.
Ting, som barnet/den unge ikke bruger på sit værelse, kan
opbevares i et aflåst rum med tydelig angivelse af navn.
Hvis dit barn/ung har mobiltelefon, indgås der individuelle
aftaler med Stutgården eller anbringende kommune om brugen
af denne.
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I husene er der trådløs adgang til internettet. Der er sat
spærring på netadgangene, og personalet er opmærksomme
på de hjemmesider børnene/de unge besøger. Tidspunkter for
brugen aftales i de enkelte huse.
Der er andersbegrænsning på de spil børnene/de unge må
spille på Stutgården, og man må spille de spil der er inden for
egen aldersgrænse.

Børne- og ungdomsrådet
På Stutgården har børnene/de unge mulighed for at deltage i
Børne- og ungdomsrådet. Der er et medlem fra hvert hus,
samt en suppleant. Forstanderen deltager endvidere på
møderne som afholdes fire gange årligt. Her drøftes det, der
optager børnene/de unge ift. Stutgården og der er mulighed
for at komme med ønsker.

Husorden
Børne- og ungdomsrådet har udarbejdet en husorden som er
gældende i alle huse:
•

•

Vi viser respekt for andre i fællesrummene, derfor:
•
•
•

Bruger vi pænt sprog
Vi nedgør eller driller ikke andre
Råber ikke

•

Vi fotograferer ikke andre eller optager dem,
uden de har givet lov

Vi taler pænt om og til hinanden på nettet
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•

Vi bruger tid til at være sammen med hinanden, derfor
laver vi aftaler med de voksne om, hvornår, man har sin
telefon, er på internettet og hvornår man har skærm i
øvrigt. Alle aftaler behøver ikke at være 30 min. af
gangen.

•

Vi er ikke på hinandens værelser uden aftale med den
voksne (døren er altid åben, når to er sammen på
værelset). Man kan godt have døren lukket, når man
har besøg fra nogen, der ikke bor på Stutgården

•

Vi tager ikke hinandens ting eller ødelægger dem

•

Vi ødelægger ikke fællestingene

•

De voksne hører vores mening, når der skal laves
planer og strukturer

•

Internettet i husene kan være slukket i skoletiden og
om natten, så man får sovet godt om natten og
kommer godt i skole næste dag

•

Vi respekterer, at huset også er de andre børn og
unges hjem, så vi aftaler med de voksne inden vi
inviterer gæster. Så er vi også sikre på at de andre børn
og unge får at vide, at der kommer nogen.

Magtanvendelser m.m.
Hvis et barn/ung er til fare for sig selv eller andre, kan det i
enkelte tilfælde være nødvendigt, at medarbejderne fastholder
det. Alle fastholdelser indberettes efter gældende regler.
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Forældrene orienteres med kopi af
medmindre de har ønsket en anden aftale.

indberetningen,

Hvis et barn/ung løber fra Stutgårdens grund, kontaktes
forældre efter aftale og efterlyses hos politiet, hvis barnet/den
unge ikke er fundet inden for rimelig tid.
Hvis forældrene ikke ønsker underretning, respekteres dette.

Hvad kan der søges om, og hvad har man ret til?
Hvert barn/ung skal have en handleplan, som er udarbejdet af
kommunen med inddragelse af forældre (dig/jer) og
barnet/den unge selv. Handleplanen danner baggrund for
anbringelsen.
Forældre har jf. SEL § 159, som udgangspunkt pligt til at
bidrage til de udgifter, der er forbundet med deres barn/ungs
anbringelse uden for hjemmet. Hvor meget den/de enkelte
forældre skal betale, afhænger af deres indkomst.
Forældre kan dog efter en individuel vurdering fritages helt
eller delvist for bidrag til anbringelsen, selv om de efter en
økonomisk vurdering har mulighed for at betale til
anbringelsen, hvis formålet med anbringelsen er at behandle
barnet/den unge.
Mulighederne for fritagelse eller nedsættelse af betaling til
anbringelsen fremgår af betalingsbekendtgørelsen § 6 og § 7.
(https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=1523
39)
Stutgården kan søge kommunen om penge til indkøb af cykel til
barnet/den unge, og du kan søge om dækning af
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transportudgifter ved besøg på Stutgården. Ikke alle kommuner
yder dækning til dette.
Yderligere kan der søges om hjælp til konfirmation og ferie.
Der udbetales lommepenge hver uge med sats efter alder:
(2019-takst) De udbetales til barnet/den unge af personalet.
3-10 år
11-13 år
14-15 år
16 år og ældre

31 kr.
66 kr.
133 kr.
267 kr.

Når barnet/den unge er hjemme eller på ferie mere end tre
døgn, har man ret til kostpenge: 53 kr. pr. døgn (2019-takst).
Kostpengene bliver udbetalt af Stutgården til forældrenes
bankkonto. Derfor skal denne oplyses til personalet.
Når ens barn/ung anbringes, har man ret til en §54
støtteperson, som kan hjælpe med kontakten til kommune,
deltage i møder, lytte og vejlede. Man kan selv vælge en §54
støtteperson, hvis man ønsker det og der findes mange private
firmaer som formidler støttepersoner. PS Foreningen
(www.psforeningen.dk) vil f.eks. kunne hjælpe med, at finde
den rigtige person for dig. Foreningen organiserer erfarne
støttepersoner. Støttepersonen bliver aflønnet af kommunen
og er til din rådighed før, under og efter barnet/den unges
anbringelse.
Man skal selv bede sin kommune om en støtteperson, som i
daglig omtale kaldes en § 54-person. Kommunen skal foretage
en konkret vurdering af, om den foreslåede person er egnet
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som støtteperson og ud over din § 54 støtteperson har du ret
til at have en bisidder med til møder.
Dit barn/ung har også ret til en bisidder, når sagsbehandler
afholder børne/ungesamtale med ham/hende. Det kan være
en medarbejder fra Stutgården barnet/den unge er tryg ved,
eller det kan være en professionel bisidder fra f.eks. Børns
Vilkår. (www.bornsvilkar.dk) Nogle gange kan barnet/den
unge glemme, hvad der blev snakket om, og her kan det være
hjælpsomt, at en anden voksen også har hørt det.

Personale
Som tidligere nævnt, har hvert barn/ung en kontaktpædagog.
Ud over denne vil barnet/den unge sandsynligvis knytte sig til
flere voksne.
På Stutgården arbejdes der fortsat på at udvikle og
efteruddanne personalet.
Der afholdes også et pædagogisk døgn, temadage og
procesdage med fokus på det løbende behandlingsarbejde og
samarbejde i husene for de faste medarbejdere.
Ved afholdelse heraf bliver børnene/de unge passet af kendte
vikarer, således at den daglige rytme og rutine fastholdes.

Traditioner på Stutgården
Når dit barn/ung har fødselsdag, bliver det fejret i det hus, det
bor i, med fødselsdagsmiddag. Der kan også inviteres børn fra
de andre huse, hvis barnet/den unges ønsker det.
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I husene bliver det også fejret, når de enkelte børn og unge har
”årsdag”, dvs. på indflytningsdatoen hvert år.
Hvert år i juni afholdes der grillaften i de enkelte huse. I
september afholdes der endvidere hvert år en høstfest for
børnene/de unge og deres familier med kagebord og
underholdning. Herefter er der spisning i husene.
Sidste fredag i november afholdes der julestue for børnene/de
unge og deres familier med æbleskiver og kaffe.
Den sidste torsdag inden juleferien, bliver der holdt Stutgårdsjul for børnene/de unge i husene med julemad og julegaver fra
Stutgården til børnene/de unge.
Endvidere afholdes der i skolen hvert år fastelavn for
børnene/de unge med udklædning og tøndeslagning.
Skolen afholder Skolernes Motionsdag hvert år på lige fod med
Folkeskolen.
Børnene/de unge er på behandlingstur to gange.
Behandlingsturene er lagt i foråret og i efteråret, hvor de
samme voksne er sammen med børnene/de unge hele ugen, og
der planlægges ture og aktiviteter, som binder børn/unge og
voksne tættere sammen end i hverdagen.

Kostpolitik
Der arbejdes løbende på, at børnene får en sund og
ernæringsrigtig kost. Slik og sodavand tilbydes i weekenderne,
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men ikke til hverdag. Stutgårdens kostpolitik følger
sundhedsstyrelsens anbefalinger for sund kost og motion for
børn og unge.

Forældresamarbejde og kontakten til FBU
Der afholdes et eller to årlige forældremøder på Stutgården
med et aktuelt tema. Disse forældremøder planlægges af
medlemmerne i forældrerådet, sammen med medarbejdere på
Stutgården.
FBU er en forældrelandsforening for forældre til anbragte børn
og unge. Foreningen tilbyder støtte og rådgivning og arrangerer
netværksskabende ture og kurser.
Se meget mere på www.fbu.dk. Der findes også private
støttepersoner. Du kan evt. henvende dig til forældrerådet for
kontaktoplysninger.
Hvis man vil være mere opdateret, kan man selv oprette et
medlemskab. Se pris på FBU´s hjemmeside.

Forældrerådet
Forældrerådet holder møde 4 gange om året. På mødet spiser
børnene først sammen med forældrene, og derefter holdes der
møde uden børnenes deltagelse.
Rådet kan bestå af 3-5 forældre, som vælges for to år ad
gangen.
Medlemskab af forældrerådet giver indsigt i og indflydelse på
børnenes hverdag på Stutgården.
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Formanden for forældrerådet er medlem af Stutgårdens
bestyrelse.
Du er altid velkommen til at kontakte forældrerådet. Se under
kontaktoplysninger.

Kontaktoplysninger:
Forstander
Adresse:
Telefon:

Tine Heede
Stutterivænget 2
3400 Hillerød
4826 4040

Email:
Hjemmeside:

info@stutgaarden.dk
www.stutgaarden.dk

Forældreråd:
Line Vestergaard (formand):
Tlf.: 21 35 04 11, line.vestergaard@howden.com
Lars Green:
Tlf. 22108087, lsgreen67@gmail.com
Christina Døj:
Tlf. 40980037, chrisdoj@msn.com
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Nyttige links:
FBU
Telefon:

70 27 00 27

Mandage kl. 10 - 13 samt kl. 16 - 20
Tirsdage kl. 10 - 13
Onsdage LUKKET
Torsdage kl. 10 - 13 samt kl. 16 – 20
Fredage LUKKET

Hjemmeside:

www.fbu.dk

PS
Telefon:
Hjemmeside:

51 23 00 28
http://www.psforeningen.dk/

Børnesagens Fællesråd
Telefon:
24 62 62 29
Hjemmeside:
www.boernesagen.dk

Børns vilkår
Telefon:

35 55 55 57 (forældretelefonen)
116 111 (børnetelefonen)

Hjemmeside:

www.bornsvilkar.dk

Første gang udarbejdet i samarbejde mellem Forældrerådet
og Ledelsen på Stutgården februar 2010.
Senest revideret april 2019.
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