
Fritidshuset
Familieguidning

Der er i Danmark særligt fokus på, at alt for mange børn mistrives. 
Der er nationalt en voldsom stigning i antallet af underretninger 
over ganske få år. Der er samtidigt særligt fokus på, at en langt 
større del af danske børn skal opnå inklusion.

Fritidshuset og Familieguidning bygger blandt andet på antagelsen 
om, at hovedparten af familier, der har anbringelsestruede børn, 
har et dybtliggende ønske om, at børnene bliver boende hjemme. 
Familierne kan i mange tilfælde honorere de samfundsmæssige 
krav med den rette specialpædagogiske støtte. 

Niveau 3
• 2 timers ugentlige besøg i familien
• Telefontid 2 gange ca. 30 minutter + døgntelefon
• Rapportering hver 3. måned
• Kontakt til skole og fritidstilbud

Niveau 4
• Telefonisk kontakt 2 gange 30 minutter ugentligt + døgntelefon
• Besøg i familien 1 time, hver 14. dag
• Rapportering hver 3. måned

DOKUMENTATION OG EVALUERING 
AF INDSATS
Fritidshuset og Familieguidning leverer pædagogisk statusrapport 
hver 3. måned, hvor der afholdes evalueringsmøde. Rapporten 
tilsendes rådgiver, og bliver gennemgået med barn og familie 
inden mødet afholdes.

UNDERSØGELSER OG 
OBSERVATIONSFORLØB
Fritidshuset og Familieguidning tilbyder undersøgelser og obser-
vationsforløb i familier, hvor der fra myndigheds side er behov 
for at vurdere forældres funktionsniveau. Forløbet afsluttes med 
skriftlig rapport samt mundtlig overlevering til rådgiver og forældre.

VISITATION 
Rådgiver tager kontakt til leder Jesper Andreassen eller daglig leder 
af Fritidshuset og Familieguidning Tina Sander Kjær.

KONTAKTOPLYSNINGER
Fritidshuset, Ravnbjergvej 8, Als
9560 Hadsund.

Leder Jesper Andreassen
Tlf. 29 63 48 23
E-mail: ja@ravnbjerghus.dk

Daglig leder Tina Sander Kjær
Tlf. 23 46 41 37
E-mail: ts@rh-fritidshuset.dk



FRITIDSHUSET
Fritidshuset tilbyder et struktureret og anerkendende læringsmiljø, 
hvor det enkelte barn bliver set, hørt og forstået som den person 
barnet er af omsorgsfulde professionelle voksne. Et miljø, hvor der 
oparbejdes selvværd hos barnet og en forståelse af, at det er i orden 
at være den, man er. Der arbejdes fokuseret på barnets deltagelse i 
det refleksive børnefællesskab, der er i huset.

Samtidig fungerer Fritidshuset som et bindeled, der hjælper til at 
styrke fællesskaberne omkring børnene bl.a. via familieguidning og 
kontakt til skole og fritidsaktiviteter.

En vigtig del af støtten i Fritidshuset er lektiehjælpen. Barnet oplever 
at være velforberedt til skoledagen, fordi kontaktpædagogen i 
Fritidshuset tager ansvar for de praktiske ting omkring dette. Barnets 
kontaktpædagog har kontakt til skolen, klasselærer, AKT-lærer og 
deltager i møder på skolen, gennemgår meddelelser, kontaktbog og 
elevintranet og koordinerer informationer med forældrene. 

Herudover er der fokus på barnets hygiejne, sundhed og trivsel. 
Der er mulighed for at få et bad og få rent tøj på, inden barnet køres 
hjem efter aftensmaden.
Fritidshuset sørger – i arbejdet med at styrke barnets sociale kompe-
tencer - for, at der laves legeaftaler med klassekammerater, både i 
og udenfor Fritidshuset.

HVERDAGEN I FRITIDSHUSET
Fritidshusets åbningstider:
Mandag og onsdag ............... kl. 13.00-19.00
Torsdag ................................. kl. 13.00-19.00
Hver anden lørdag ................ kl.  9.00-16.00

SKRÆDDERSYEDE INDSATSER
Den fleksibilitet, der er indbygget i løbende at kunne vælge præcis 
det niveau barnet og familien har brug for, giver mulighed for at til-
rettelægge og finjustere så den optimale indsats konsekvent er i fokus. 
Erfaringen i Fritidshuset og Familieguidning er, at netop denne fleksi-
bilitet er med til at sikre, at forældreansvar og opgave kan befinde sig i 
zonen for nærmeste udvikling i hele forløbet.

NIVEAUER/INDSATS I FRITIDSHUSET
Niveau 1
• 3 dage om ugen kl. 13.00-19.00
• Hver anden lørdag kl. 09.00-16.00
• Transport til og fra Fritidshuset
• Rapportering hver 3. måned
• Kontakt til skole og fritidstilbud

Niveau 1 er det optimale niveau for en udviklende og kompense-
rende indsats til barnet. På dette niveau er der mulighed for at arbejde 
særligt fokuseret med barnets oplevelse af positiv skolegang. Dette 
fordi der her er mulighed for kontinuerligt at følge undervisningen på 
sidelinjen og levere den optimale støtte til lektier og anden forbere-
delse til skoledagen.

Niveau 2
• 2 dage om ugen kl. 13.00-19.00
• Hver anden lørdag kl. 09.00-16.00
• Transport til og fra Fritidshuset
• Rapportering hver 3. måned
• Kontakt til skole og fritidstilbud

Niveau 2 kan benyttes som et introduktionsforløb til niveau 1 eller 
som et afsluttende niveau på et forløb i Fritidshuset. Niveau 2 kan 
også vælges vurderet ud fra det konkrete barns støttebehov.

Niveau 3
• 1 dag om ugen kl. 13.00-19.00
• Hver anden lørdag kl. 09.00-16.00
• Transport til og fra Fritidshuset
• Rapportering hver 3. måned
• Kontakt til skoletilbud

Niveau 3 er tilrettelagt sådan, at det bruges som introduktionsfor-
løb eller som afsluttende i Fritidshuset. 

NIVEAUER/INDSATSER I FAMILIEGUIDNING
Ud over de eksisterende 3 niveauer for indsatsens styrke, introdu-
ceres yderligere et niveau. Dette 4. niveau har til formål at ind-
bygge yderligere fleksibilitet i Familieguidningen. 
Niveau 4 kan benyttes som afslutning på et Familieguidnings-
forløb, hvor familien næsten er klar til at kunne selv. 

Niveau 1
• 6 timers ugentlige besøg i familien
• Telefontid 4 gange af ca. 30 minutter + døgntelefon
• Rapportering hver 3. måned
• Kontakt til skole og fritidstilbud

Niveau 2
• 4 timers ugentlige besøg i familien
• Telefontid 4 gange af ca. 30 minutter + døgntelefon
• Rapportering hver 3. måned
• Kontakt til skole og fritidstilbud



Når børnene er hentet på deres respektive skoler og er kommet i 
Fritidshuset samles alle i køkkenalrummet og får eftermiddagsmad. 
Her hygges og spises inden dagens program. Børnene får, udover 
daglig hjælp til lektier, hjælp til at få pakket skoletaske og idrætstøj. 
Madpakken til den efterfølgende dag bliver smurt og sendt med 
barnet hjem. Aftensmaden serveres kl. 18.00 og herefter køres 
børnene hjem til forældrene. Børnene vil typisk være hjemme mel-
lem 19.30 og 20.00 afhængig af den fysiske afstand til hjemmet.

Fritidshuset er et åbent hus forstået på den måde, at forældre, 
bedsteforældre, søskende og øvrigt netværk til børnene er meget 
velkomne på besøg efter aftale med personalet.

SÆRLIGT TILRETTELAGTE PROGRAMMER 
I FRITIDSHUSET
Hjem fra efterskoleophold.
Fritidshuset og Familieguidning tilbyder et program, der henvender 
sig til børn, der flytter hjem efter afsluttet efterskoleophold. Fokus i 
programmet er at stabilisere de tillærte kompetencer og integrere 
barnet i familien igen. Der vil være særligt fokus på, at barnet får 
mulighed for at ”være sig selv”, og derved undgå at falde tilbage i 
tidligere handlemønstre.
Der arbejdes af flere spor samtidigt; skole, fritidsliv, familieliv, per-
sonlig udvikling for barnet/den unge. 

Elevprogram
I dette program er der mulighed for, at kontaktpædagogen, i en 
begrænset periode, fungerer som støtte i skolemæssig sammen-
hæng. Barnet oplever således at blive støttet og føle sig tryg i en 
ellers vanskelig opstart eller periode. Den i forvejen opbyggede 
relation til kontaktpædagogen vil komme barnet til gode i nye sam-
menhænge og bidrage til hurtigere inklusion. 

ationer i hverdagen. Familierne kan selv komme med forslag til, 
hvilke situationer, der skal arbejdes med og der kan ydes støtte til 
deltagelse i skolearrangementer, børns fritidsaktiviteter og andre 
lokale arrangementer. Derudover kan familieguiden hjælpe med 
helt praktiske ting, som gør hverdagen lettere og dermed giver luft 
til samvær med børnene. Der tilbydes ligeledes familieterapi af 
uddannede familieterapeuter.
Der arbejdes så at sige helhedsorienteret – vores erfaringer de 
sidste 6 år viser, at en kombinationen af Familieguidning og at et 
barn er indskrevet i Fritidshuset, er den optimale indsats for en 
positiv udvikling hos barn og familie.

MÅLGRUPPE FRITIDSHUSET
Målgruppen er børn i alderen 4-16 år, der har brug for særlig 
pædagogisk indsats for at opnå inklusion. Det er børn, der kan 
have tidlige følelsesmæssige skader. Børnene kan desuden have 
diagnoser indenfor ADHD området eller lettere ASF problematik-
ker. Det er børn, der kan være i risikozonen for at blive anbragt 
udenfor hjemmet.
Fritidshuset henvender sig til børn, der bor hos biologiske forældre 
og plejefamilier.

MÅLGRUPPE FAMILIEGUIDNING
Familier, der har børn i målgruppen til Fritidshuset, hvor der er be-
hov for, at familien lærer strategier til at håndtere barnets adfærd. 
Det er familier, der i en eller anden grad er dysfunktionelle, hvor 
barnet er i risikozonen for at skulle anbringes udenfor hjemmet. 
Det er familier, hvor der er vurderet potentiale til at ændre negative 
handlemønstre eller familier, der vil profitere af en længerevarende 
kompenserende indsats.



Sundhedsprogram
I dette program er der grundlæggende fokus på sundhed og trivsel, 
og der arbejdes på at sikre en sund levevis. Barnet/den unge skal 
forstå, hvad sund livsstil er og hvordan den opretholdes – også 
efter en evt. anbringelse. Med andre ord skal barnet og familien 
inspireres og motiveres til at fortsætte et forløb, som allerede er 
grundlagt i en institutionsmæssig sammenhæng. 

Programmet kunne være et naturligt udslusningsforløb for børn, 
som har været på et julemærkehjem. Her kan barnet/familien have 
behov for ekstra hjælp til at opretholde de erhvervede gode vaner 
og den sunde livsstil i hverdagslivet.

FAMILIEGUIDNING
Fritidshuset lægger stor vægt på samarbejdet med familien. 
Derfor tilbydes guidning til familier med hjemmeboende børn, som 
har brug for specialpædagogisk støtte for at få hverdagen til at 
fungere. Det er familier, hvor børnene har særlige behov og evt. 
tilhører målgruppen for specialundervisning.

Fritidshuset og Familieguidning har gjort sig mange erfaringer 
i løbet af de sidste seks år. Heriblandt hvor vigtig det er, at der 
arbej des med at skabe forandring både hos barnet og i familien i 
den indsats, der vælges. 

Der arbejdes ud fra et handleanvisende perspektiv, hvor familien 
får pædagogiske muligheder til at håndtere problemfyldte situ-

•  Projektbeskrivelsen af Fritidshuset og Familieguidning blev af-
leveret til Mariagerfjord kommune i oktober 2010, og Fritidshuset 
og Familieguidning blev etableret og igangsat i sommeren 2011.

•  Fritidshuset og Familieguidning er fysisk placeret på Ravnbjerg-
vej 8.

•  Fritidshuset og Familieguidning er en del af den selvejende 
institution fonden Ravnbjerghus.

•  At være organiseret som fond betyder i praksis, at der ikke er pri-
vate interesser i driften af Ravnbjerghus. Fonden Ravnbjerghus 
ejer alle bygninger, biler osv., og ingen personer ejer fonden. 

•  Fonden Ravnbjerghus består foruden Fritidshuset og Fami-
lieguidning af et døgntilbud med 6 pladser til børn mellem 4 og 
18 år (Ravnbjerghus). 

•  Ravnbjerghus løser ”ung i egen bolig” opgaver (§ 85 støtte). 

•  Der løses samværsopgaver for nord- og midtjyske kommuner. 

•  Leder af fonden Ravnbjerghus er Jesper Andreassen.

•  Stedfortræder for leder af fonden Ravnbjerghus og souschef i 
Ravnbjerghus er Tanja Børresen.

•  Daglig leder og pædagogisk koordinator i Fritidshuset og Fami-
lieguidning er Tina Sander Kjær.

FAKTA OM 
FRITIDSHUSET, FAMILIEGUIDNING OG 
RAVNBJERGHUS


