
Maglesøhus 
- Et døgntilbud til børn og unge med               
behandlingsbehov

Maglesøhus er et privat opholds- og behandlingssted 
samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-
25 år. På Maglesøhus har vi plads til 12 børn og unge,
på vores § 107-tilbud har vi to pladser.

Maglesøhus er beliggende i naturskønne omgivelser 
nær Holbæk i overkommelig afstand fra 
Hovedstadsområdet. 

Maglesøhus

Tryghed, omsorg & beskyttelse



Målgruppen

Maglesøhus retter sig mod børn og unge med 
psykosociale og/eller psykiatriske problemstillinger, 
som har brug for professionel behandling.

Vores børn og unge har ofte diagnoser såsom 
personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, 
angst, ADHD, Autisme /Aspergers syndrom og 
komorbiditet. 
Vi modtager ikke børn og unge med omfattende 
spiseforstyrrelse, voldsom udadreagerende adfærd 
og/eller alkohol eller stofmisbrug.

Behandlingssyn

Det behandlingsmæssige arbejde tager afsæt i et 
anerkendende og narrativt grundsyn. Den 
pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret med 
inddragelse af kognitive og narrative metoder. 

Fundamentet er en omfattende tværfaglig viden om og
erfaring med behandling af unge, der kæmper med 
psykiatriske og/eller psykosociale vanskeligheder.

Behandlingsmæssig tilgang

I tilgangen til barnet/den unge er vi optagede af at se 
bagom eventuelle diagnoser. Vi anskuer den enkelte 
som et unikt individ med egen identitet, historie og håb
og drømme for fremtiden. Det er vores udgangspunkt, 
at den unge til enhver tid gør det bedste, han/hun kan.



 Vi går på opdagelse i de bagvedliggende 
intentioner og er nysgerrige på, hvad der er 
vigtigt for barnet/den unge.

 Vi bestræber os på at skabe et trygt miljø, hvor 
barnet/den unge kan føle sig værdifuld, 
respekteret og bakket op i sine foretrukne 
identitetshistorier.

 Vi lægger vægt på at understøtte barnets/den 
unges oplevelse af at have kompetencer og 
handlekraft i forhold til egen situation og de 
vanskeligheder, der stiller sig i vejen for deres 
trivsel.

 Vi har fokus på styrkelse af selvværd, tillid til 
omgivelserne og udvikling af færdigheder og 
copingstrategier, der kan åbne muligheder for, at 
barnet/den unge skridt for skridt kan spore sit liv i
en retning, der giver mening og værdi for 
ham/hende.

 I denne proces tilbyder vi os som 
alliancepartnere for barnet/den unge, og 
relationsarbejdet indgår som en basal del af 
indsatsen.

Den pædagogiske indsats i dagligdagen udgør 
grundpillen i det behandlingsmæssige arbejde. Miljøet
er velstruktureret og forudsigeligt med tydelige 
rammer, der ikke efterlader tvivl om, at personalet er 
troværdige og stabile samarbejdspartnere, der kan 
sikre stabilitet og tryghed i perioder af barnets/den 
unges liv, hvor han eller hun har særligt brug for det.



Barnet/den unge tilbydes individuelle samtaleforløb 
med psykolog, samtaler med psykiatrisk konsulent og 
løbende udviklingssamtaler med psykolog og 
kontaktperson.

Fritid

Vi motiverer og støtter børnene/de unge i at engagere 
sig i fritidsaktiviteter. Der er adgang til Holbæk 
Ungdomsskole, fitnesscenter, sportsaktiviteter, ridning 
og mange andre tilbud. 

Skole

En del af de unge på Maglesøhus går i skole på vores
nærliggende dagbehandlingsskole Farmen. Vi 
samarbejder indgående med lærere og pædagoger på
Farmen omkring såvel det skolefaglige som det 
behandlingsmæssige.

Forældresamarbejdet

Et positivt samarbejde med forældre og andre 
relevante personer i barnets netværk vægtes højt. 
Form og indhold af dette samarbejde aftales på 
baggrund af forældrenes ønsker og behov. 
Forældrene tilbydes rådgivning i forhold til, hvordan de
kan støtte deres barn og håndtere vanskelige 
problematikker i hjemmet. Forældrene har ligeledes 



mulighed for samtaler med intern psykolog og 
psykiatrisk konsulent.

Forældrene inddrages løbende i den unges udvikling 
på Maglesøhus. Det aftales med kontaktpersonen, 
hvordan og hvor ofte forældrene gerne vil informeres 
og inddrages, og hvor ofte den unge er på 
hjemmeweekend.

Udslusningsforløb

I forbindelse med de unges fraflytning fra Maglesøhus,
lægges der  en plan for udslusning. Udslusningsforløb
iværksættes fra det tidspunkt, hvor der er aftalt en 
fraflytningsdato. 

I perioden indtil fraflytning, laves der individuelle 
aftaler med den unge om tilstedeværelse på 
Maglesøhus og deltagelse i aktiviteter. Den unge har 
nu mulighed for at tilrettelægge sin hverdag, så det 
passer ind i den tilværelse, der påbegyndes efter 
fraflytning.

I udslusningsfasen afklarer vi, sammen med den 
unge, hvilke behov for støtte den unge forventes at få 
efter udflytning.

Herudover kan der laves individuelle aftaler omkring, 
hvad der skal prioriteres i udslusningsfasen - f.eks. om
den unge har særlige behov for hjælp til 
økonomiplanlægning, etablering af socialt netværk, 
etablering af støttekontaktperson ordning, kontakt til 
socialpsykiatri eller lignende.



Vi kan tilbyde opfølgende forløb med kontaktperson, 
som den unge kender fra Maglesøhus. Dette kan sikre
tryghed, kontinuitet og sammenhæng i den unges 
overgang fra anbringelse til selvstændig tilværelse.

Behandlingspersonalet på Bjerget

Personalegruppen består af pædagoger, social- og 
sundhedsassistenter, sygeplejersker, en psykolog og 
en psykiater-konsulent.



Kontakt

Spørgsmål vedr. Maglesøhus rettes til :
Line Norup
Leder af Maglesøhus
Tlf.: 3118 7691
Mail: line@maglesoehus.dk

Spørgsmål vedr. behandling rettes til:
Margit Novland
Behandlingsansvarlig psykolog
Tlf.: 3118 7692
Mail: margit@maglesoehus.dk

Spørgsmål vedr. ledige pladser rettes til :
Pia Kjær Rolander
Forstander
Tlf.: 3118 7690
Mail: pia@maglesoehus.dk

mailto:line@maglesoehus.dk
mailto:pia@maglesoehus.dk
mailto:margit@maglesoehus.dk


Maglesøhus

Maglesøvej 3

Igelsø

4300 Holbæk

Telefon: 3118 7690 

Mail:  info@maglesoehus.dk

Tryghed, omsorg & beskyttelse


