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PROJEKTAFDELINGEN
Projektafdelingen er normeret til 4
børn og unge. De enkelte børn og
unge bor i hver deres hus med
pædagogisk personale døgnet rundt.
Alle vores huse ligger på Møn og
tager med deres beliggenhed
udgangspunkt i den enkeltes ønsker
og behov.
MÅLGRUPPE
Projetktafdelingen tager sig af de
børn og unge, som umiddelbart ikke
vurderes til at kunne indgå i
målgrupperne for Fanefjord og
Knoppen.
Derfor opbygges der et særligt
enkeltmandsprojekt, der som regel
kræver høj grad af voksentilstedeværelse.
Målet er altid at få gjort den unge klar
til at indgå på et af vores faste
opholdssteder.
Projektafdelingen er en pædagogisk
meget fleksibel enhed, der kan
tilpasses en lang række opgaver med
henblik på at skabe et så optimalt
tilbud som muligt.
Vi har igennem tiden oparbejdet stor
erfaring i det pædagogiske arbejde
med unge med bl.a. ADHD, Tourette,
Borderline samt med kraftigt
udadreagerende unge.
Projekterne har åbent alle årets 365
dage.

Der er tre hovedtyper af projekter i
Projektafdelingen:

DAGLIGDAGEN I
PROJEKTFDELINGEN

PÆDAGOGISKE TEORIER
OG METODER

SKÆRMNINGSPROJEKTER for
unge, som har behov for at komme
væk fra det miljø, som er skadeligt for
dem. Enten fordi de selv udøver
skadelige aktiviteter eller fordi der er
skadelige aktiviteter rettet mod dem.

Vi tilbyder en struktureret hverdag i
Projektafdelingen, hvor vi tilstræber at
opbygge en fast daglig struktur.
Vi tilstræber et højt aktivitetsniveau
både i form af interne aktiviteter
såsom fx:

Projektafdelingen modtager
som nævnt børn og unge med
forskellige problembaggrunde, og den
pædagogiske indsats tager derfor
udgangspunkt i den enkelte unges
individuelle behov.

UDREDNINGSPROJEKTER for
unge, hvis problemstilling endnu ikke
er udredt. I dette arbejde inddrages
psykolog og/eller psykiater samt andre
relevante undersøgere.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
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BEHANDLINGSPROJEKTER for
unge, som har behov for at få
korrigeret deres adfærd i en sådan
grad, at de kan indskrives i et etableret
behandlingstilbud som f.eks. på vores
Opholdssteder Fanefjord eller
Knoppen.
PERSONALE
Personalegruppen består i alle vores
projekter af 3 til 4 pædagogiske
medarbejdere. Alle projekter
superviseres af ekstern supervisor.
SKOLE/UDDANNELSE
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.

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.

Som følge heraf er den pædagogiske
indsats i Projektafdelingen 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.

