
dØgninstitution.
beskriv hvordan
er at bo på

unge med dlanoser såsom
pe rsonlighedsf orstyrrelse,
tilknytningsforstyrrelse, angst, ADHD, Hvordan jegsynes det er at bo på opholdssted.

Er fakt sk rigtig glad for at bo på opholdssted, jeg
har boet på opholdssted s den jes b lev født os det
har jeg været rlgtlg glad for, t tider Der har
se vfølgel gværet nogle stederjeg kke harværct
så glad for !om an d re.

Andre unge sorn flytter på opho dssted er det
rigt I svæft for stanen, for man har hjemve og
hverdagen erjo ikke ligesom en familie og det er
slf rigtig hårdt når man ervan tl det.

leg hara drig hjemvefor harjo aldrig boet hjemme
og er van til at bo på opholdssted, og det er mii
hjem.

Mp1 a. ,rlla. på dp blrvF l-; dr d-r ddB reg
flytterform g selv, erjo van tilat bo sammen med
rnange mennesker hver dag og jeg er jo et
nstitutions barn og er van til reg erog struktur.

autisme/aspergers syndrom, så hverdager kan
godt være lldt hårdt når man ser de and re har det
dårligt.

A e unge haren fast maddag hvor de vælge r hvad
de ville have at splse, oB så hjæ per personalet
nred at ave mad, man har også 12 vaskedage
hvor personalet hjælpe r med åt få huske at vaske
sittøj.

L ge nu bor dertre unge så der er et personale på
vagt, som er huset døgnet rundt

huset erder p adstil6 unge

Det er forskeiiigt hvad de unge laver deres
hverdag mange af de unge går skole på Farmen,
hvor andre e rgået i gang med deres uddannelse

Man har også muiighed for at gå tl en fritlds
interesse, det støtter personaletde unge fuldt ud.

Sådan er det at bo
pa
I D[l,lllE ARTiI(KE:: ville jeg
hverdagen og hvordan det
døgninstitution-
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Hverdagen.

Hverdagen på en døgninstitution er meget
forskelliBt for opholdssted til opholdssted. \4lle
fortælle om Opholdsstedet i Tølløse som hedder
Ville alba, de tilbyder midlenidigt botilbud, under
servicelovnens § 107.

VillaAlba støtterog hjælperde ungetilat blive klar
til at komme ud iegen Iejlighed og klere sigselv.
Villa Alba er et behandlinss hjem som ofte har

N'lan harogså en fast kontakt person,som man har
en sa mta le med e n gang om ugen, hvorde snakker
med en om hvordan rnan har det osv.

Hvert rsdag k 15.30 har man et ungemøde, hvor
de unge har mulighed for at fortælle hvad de har
på hjertet og vis persona -ot harnogetlnformatlon
fortællerde det også de r.

Man kan også komme med ønsker tl fæles
aktiv teter.



Det bedste sted jeg har været er he r på villa alba
for teg har virke g udvik ede rnig, har et godt
forhold t to af persofalet som har hlLripet miB
' 8r g nege I T"d d. blr\ " d'1 'BP' oB do or 

'ag
vlrkelig taknem lg for.

FAKTA OM ANBRAGTE BøRN

. Der bliver anbragt f estunge
me em 12'17 år

. 1 pct. Afa e børn og unge bor ikke
såmmen med de res forældre.

. 27 pct. Afde 15 17 årige har været
anbragt imere end syv år

. 41 pct. Er anbraCtfø ge afforældres
mlsbrug af aikoho e erstoffer.

. ,14 pct. Afunge anbragt udenfor
hjemmet o pleve r et ellerflere
samrne nbrud I de res
anbringe sesforløb

'r':r:l li.r ' -.,::.i :.:.

"er foktisk rigtig glod for ot på
opholdssted"

Pe rsonalet er rigt g stottede iforhold t m ne
foræ d re, de eralt d på rn n s de og de kæmper
sarn me n med mlB.

At bo på opho dssted er ikke noget dårligt, man
ska grlbe chancen hvis man får mulighed forat
bo på opho dssted hvis man kkehardetgodt
hle mme hos sin e foræ dre


