OPHOLDSSTEDET

KERNEN

Fondens formål er at hjælpe børn og unge med at udvikle selvstændighed,
skabe følelsesmæssige og sociale relationer og lære værdien og betydningen
af frihed under ansvar.
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OPHOLDSSTEDET KERNEN

PERSONALE

DAGLIGDAGEN PÅ KERNEN

Opholdsstedet Kernen er normeret
til 4 børn og unge. Huset er
beliggende på VestMøn i naturskønne
omgivelser tæt på byen Stege og tæt
på skov og badestrand.
.
MÅLGRUPPE

Personalegruppen består af 8
medarbejdere med hovedvægt på
pædagogisk uddannet personale.

Vi tilbyder en struktureret hverdag på
Kernen, hvor vi tilstræber at opbygge
en fast daglig struktur.

Kernens personale modtager
supervision hver 14. dag af ekstern
supervisor.

Vi tilstræber et højt aktivitetsniveau
både i form af interne aktiviteter
såsom fx:

Målgruppen for Opholdsstedet
Kernen er 12-18 årige børn og unge
med risiko for at udvikle dyssocial
personlighedsstruktur og adfærdsforstyrrelser og med markante
sociale, emotionelle og/eller
følelsesmæssige udfordringer.

SKOLE /UDDANNELSE

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vi har bl.a. erfaring i at arbejde med
børn og unge med eksempelvis ADHD
og/eller Borderline.
Målgruppen er tillige børn/unge, der
stiller krav til sikkerhed. De unge
forudsættes ikke at have sociale
færdigheder, da Kernen har en høj
grad af voksen tilstedeværelse.

Vi lægger i vores dagligdag stor vægt
på at vores børn/unge er tilknyttet
skole- og uddannelsessystemet.
Børn/unge i den skolepligtige alder
visiteres altid til relevante skoletilbud.
Vores egen interne skole tilbyder
mulighed for at aflægge 9. og/eller
10. klasses afgangsprøver i både
enkelte fag eller i hele fagrækken.
Skolen tilbyder individuel undervisning
under hensyntagen til den enkelte
elevs niveau og kompetencer; således
at der altid tages udgangspunkt i den
enkelte elevs behov.
Vi bor tæt på offentlig transport og
med nem adgang til de fleste
ungdomsuddannelser.

Motocross,
Havkajak,
Sejllads,
Fiskeri

og med mulighed for vores børn/unge
at deltage i de lokale sports- og
fritidsklubber, som der er et stort og
varieret udvalg af i lokalområdet bl.a.:
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Fodbold,
Håndbold,
Tennis,
Ridning,
Dykning,
Musik,
Kreative fag

Derudover afholdes der altid 1 årlig
udenlandsrejse i sommerperioden.

PÆDAGOGISK PRAKSIS
OG MENNESKESYN
Vores mål er at tilrettelægge et
trygt, sundt og udviklende miljø,
hvorved der etableres konstruktive
relationer mellem såvel de voksne
og de unge, som de unge imellem.
Vi lægger vægt på at anerkende og
respektere den enkelte unges
udviklingsniveau og potentialer ved
formuleringen af kravene til
selvforvaltning, medbestemmelse
og indsats i de fælles opgaver.
PÆDAGOGISKE TEORIER
OG METODER
Opholdsstedet Kernen modtager
som nævnt børn og unge med
forskellige problembaggrunde, og den
pædagogiske indsats tager derfor
udgangspunkt i den enkelte unges
individuelle behov.
Som følge heraf er den pædagogiske
indsats på Kernen ikke baseret på én
bestemt pædagogisk teori eller
metode, men metodevalget tilpasses
den unges behov.
Udgangspunktet for den pædagogiske
indsats er dog i alle tilfælde
grundlæggende baseret på en
anerkendende tilgang til vores
børn/unge.

