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Fritidshuset – Familiebehandling. 
Fritidshuset. 
Fritidshuset er et ambulant eftermiddags-/aften tilbud til børn, der har behov for at være i et 
struktureret og anerkendende læringsmiljø. Et læringsmiljø, hvor det enkelte barn oplever at 
blive set, hørt og forstået af nærværende professionelle voksne. Der arbejdes målrettet på at 
opbygge barnets selvværd og selvforståelse. Der arbejdes fokuseret på barnets deltagelse i 
det refleksive børnefællesskab i Fritidshuset.  
 
Målgruppen er børn i alderen 4 – 16 år, der har behov for særlig pædagogisk indsats, grundet 
tidlige følelsesmæssige skader og/eller diagnoser indenfor ADHD eller ASF-området.  
Det er børn, der ofte modtager specialundervisning, og som kan være i risikozonen for 
anbringelse udenfor eget hjem.  
 
Det pædagogiske og psykologiske udgangspunkt er neuroaffektivt. Personalet modtager 
løbende supervision og efteruddannelse. Fritidshuset har ansat uddannet socialpædagogisk 
personale.  
Samtidig med indskrivelse af et barn i Fritidshuset er det optimalt at tilføje en ydelse fra 
Familiebehandling sådan at der kører neuroaffektiv behandling ad begge spor.  
Åbningstid er fra kl. 13.00 – 19.30 mandag – tirsdag – onsdag – torsdag. I ferier ændres 
åbningstiderne til dagtimer, oftest fra kl. 9.00 – 16.00.  
Visiterende socialrådgiver har mulighed for at vælge hvor mange dage barnet skal være 
indskrevet, alt efter barnet/familiens behov.  

 
Ydelse: 
- Neuroaffektiv behandling af barnets følelsesmæssige tilstand. 
- Støtte til alt der vedrører barnets skoletilbud. Herunder lektiehjælp, forberedelse til næste 

skoledag dvs. madpakke – idrætstøj – skoletaske med det relevante indhold til næste 
dags undervisning. Ligeledes har Fritidshuset kontakt til skolen, klasselærer og evt. AKT-
lærer. Der deltager personale fra Fritidshuset i møder på skolen. Meddelelser, kontaktbog 
og elevintranet gennemgås dagligt og informationer koordineres med forældre.  

- Støtte til hygiejne – sundhed – trivsel. Børnene kommer i bad i Fritidshuset, får rent tøj på 
og får børstet sine tænder inden hjemkørsel.  

- Støtte til tandhygiejne f.eks. ved samlet besøg hos tandlæger og tandplejere, hvor alle 
børn og voksne er med. Dette med henblik på, at barnet over tid bliver tryg ved at komme 
til tandlæge.  

- Støtte til kontakt til sundhedsvæsenet, herunder praktiserende læger, psykiatri, 
psykologer og tandlæger. Barnets kontaktpædagog kan deltage sammen med barnet ved 
aftaler med ovenstående.  

- Barnet har mulighed for at have klassekammerater med på besøg i Fritidshuset, hvilket 
understøttes i den daglige pædagogisk praksis. Fritidshuset afholder fødselsdage for 
barnets klasse i de tilfælde hvor forældrene ikke har mulighed for dette i hjemmet.  

- Der udarbejdes statusrapport hver 3. eller 6. måned alt efter behov. Kontaktpædagog og 
Pædagogisk koordinator deltager i statusmøder. Rapport gennemgås med forældre inden 
mødet. Afhængigt af barnets alder og udviklingsniveau gennemgås rapporten også med 
barnet inden statusmøde.  
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Visitation: 
- Socialrådgiver kontakter Fritidshuset og Familiebehandling og forelægger sagen  
- Opstartsmøde med socialrådgiver, forældre, leder fra Fritidshuset og kontaktpædagog  
- Indskrivningsniveau afklares 
- Handleplansmål fastsættes  

 
  
  
Priser 2022:  
Niveau 1. (4 dage pr. uge) (33% prisreduktion på 4. dag) 26.804,00 kr. pr. måned  
Niveau 2. (3 dage pr. uge) 21.911,00 kr. pr. måned. 
Niveau 3. (2 dage pr. uge) 15.957,00 kr. pr. måned. 
Niveau 4. (1 dage pr. uge)  9.643,00 kr. pr. måned. 

 
Prisen inkluderer alle udgifter inklusive transport fra skoletilbud til Fritidshuset og hjemkørsel af 
barnet.  
Der er mulighed for telefonisk kontakt til pædagogisk personale hverdage, weekends og ferier 
for børn, familier, socialrådgiver og skoletilbud.  
 
 
 
Pædagogisk koordinator Tina Sander Kjær tlf. 23 46 41 37 ts@rh-fritidshuset.dk 

                     Souschef og Familieterapeut Tanja Børresen tlf. 20 44 81 32 tb@ravnbjerghus.dk 
                     Leder Jesper Andreassen tlf. 29 63 48 23 ja@ravnbjerghus.dk 
 
 
 


