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Maglesøhus
Maglesøhus er et privat opholds- og behandlingssted for 
børn og unge i alderen 10 - 26 år. 
Maglesøhus består af to separate afdelinger: Villa Bella, der ligger 
i Holbæk tæt på skov og strand og Villa Alba beliggende centralt i 
Tølløse. 

Maglesøhus retter sig mod børn og unge med psykiske problem-
stillinger, som har brug for professionel behandling. Vores børn 
og unge har ofte diagnoser såsom  personlighedsforstyrrelse,  
tilknytningsforstyrrelse, angst, ADHD, Autisme-/Aspergerssyndrom 
og komorbiditet. 

Det behandlingsmæssige arbejde tager afsæt i et anerkendende 
og narrativt grundsyn. Den pædagogiske tilgang er ressource-
fokuseret med inddragelse af kognitive og narrative metoder. 
Fundamentet er en omfattende tværfaglig viden om og erfaring 
med behandling af unge, der kæmper med psykiske vanskelig-
heder. Hver ung har sin egen kontaktperson, som er ansvarlig for 
at informere forældre og kommune om den unges udvikling og 
trivsel i hverdagen. Derudover arbejder vi tæt sammen med den 
nærliggende dagbehandlingsskole Farmen.

Vi motiverer og støtter børnene/de unge i at engagere sig i fritids-
aktiviteter. Der er adgang til Holbæk Ungdomsskole, fitnesscenter, 
sportsaktiviteter, ridning og mange andre tilbud både i Holbæk, 
Tølløse og omegn. 

Personalegruppen består af pædagoger, social- og sundhedsassi-
stenter, psykiatriske sygeplejersker, en psykolog og en psykiater.

Munkholmvej 119
4300 Holbæk

Telefon 31 18 76 90
info@maglesoehus.dk
www.maglesoehus.dk

Leder
Pia Kjær Rolander
pia@maglesoehus.dk
Mobil 31 18 76 90

En hjælpende hånd til livet.

Villa Alba, Tølløse
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Maglesøhus er godkendt efter § 66, stk. 1, nr. 5, § 107 samt § 76 i Serviceloven. 

15 pladser – 2 afdelinger

Pladser

15

Aldersgrupper

10 - 18 år

16 - 26 år

Afdelinger

Villa Bella

Villa Alba

Særlige indsatser

Psykolog

Psykiater

Kontaktperson børn/unge

Pædagogisk støtte

Individuelle terapisamtaler

Terapisamtaler med forældre 

NADA

Musiklærer

ART-grupper for vores unge

Målgrupper

Børn og unge med psyko-sociale 
og/eller psykiske vanskeligheder

Diagnoser

Angst

ADHD

Personlighedsforstyrrelse

Autisme-/Aspergerssyndrom

Tilknytningsforstyrrelse og  
komorbiditet

 

Hos Maglesøhus får de unge tryghed, omsorg og beskyttelse og de bedste  
betingelser for at udvikle sig henimod at klare sig selv i voksenlivet.


