Struer Skolehjem
—En ny chance til børn
og unge

Målgruppen omfatter generelt:
Børn og unge med sociale, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder.
Børn og unge i aldersgruppen 6-23 år.

Nr. 13

Specifikt kan der være tale om:




Unge med ADHD




Unge med tvangspræget adfærd

Unge med lettere autismespektrumforstyrrelser
Unge med specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder og specialskolebehov

Målgruppen omfatter ikke



Unge med vidtgående fysiske eller psykiske
handicaps



Unge med massive misbrugsproblemer

Fi r ma na vn

Godthåbsvej 15
7600 Struer
Telefon: 9684 2400
Telefax: 9785 0233
struerskolehjem@struer.dk
www.struer-skolehjem.dk

Struer Skolehjem
Struer Skolehjem er et specialpædagogisk bosted
med intern skole. Vores målsætning er med udgangspunkt i den enkeltes særlige behov at skabe
optimale betingelser for personlig, social og faglig
udvikling. Døgntilbuddet hører under Servicelovens
§67 stk.1 og under §76.
Struer Skolehjem er delt i to afdelinger:



Fjordglimt





Solhøj

Nr. 13

Tagskægget

Fjordglimt har underafdelingerne Solhøj og Nr. 13,
som er for de ældre elever.
De enkelte afdelinger er pædagogisk organiseret
efter princippet frihed under ansvar og sætter således rammerne for i tiltagende grad at ansvarliggøre
de unge mennesker ift. egen livsførelse.

Nr. 13
Nr. 13 er skolehjemmets efterværnstilbud.
De unge mennesker i alderen 17-23 år i nr. 13 bor
for sig selv og får et større ansvar for hverdagslivet
end resten af skolehjemmet. Det sker efter princippet ”sund fornuft” og med den til enhver tid fornødne hjælp og støtte.
Målsætning
Det overordnede mål for nr. 13 er at gøre det enkelte unge menneske mere selvstændigt og holde/få
den unge i uddannelse eller job.

Rammerne
 Nr. 13 er et parcelhus beliggende på egen grund
Godthåbsvej 13 nær selve hovedbygningen. Der
er separate værelser og fælles opholdsrum samt
køkken og bad.

 Der bor op til tre unge sammen i huset. Socialfærdighedstræning er en naturlig del af i fællesskab
at skulle organisere rengøring, indkøb, madlavning mv.

 De unge gives selv ansvar for at komme op og
komme afsted på uddannelse eller i praktik/job.
Således arbejdes der fortsat med at organisere og
strukturere egen adfærd.

 De unge trænes i at få pengene til at slå til ift. et
14-dages budget, hvor de skal planlægge indkøb
og madlavning. Herunder også at have en god
kontakt til pengeinstitut.

 Struer Skolehjem har en kostpolitik, som de unge
i nr. 13 hjælpes til at følge, således at de får indsigt i og erfaringer med en sund og varieret kost.
Struer Skolehjem ligger et stenkast fra Limfjorden i
naturskønne omgivelser. Vi har bl.a. egen crossbane, fodboldbane og plads til diverse dyr. Der er
mange sjove og hyggelige kroge på stedet, og stedet emmer af sjæl især, fordi nogle af bygninger er
helt tilbage fra 1906.

 De unge hjælpes til at have en god kontakt til offentlige myndigheder, læge og i øvrigt styrke relationer til andre væsentlige personer i den unges
liv.

 Der er tilknyttet personale fra Fjordglimt. Der er
fast personale i huset 6.00-8.00 og 15.00-22.00
på hverdage. Derudover er der personale efter
behov, og de kan altid kontaktes på mobiltelefon.

Den enkelte unge har en kontaktpædagog, der
kan samtale omkring problematikker, udfordringer
og andet den unge har brug for.
Kontaktpædagogen er særligt uddannet i at
gennemføre konstruktive samtaler med den unge,
hvor fokus er på revidering og optimering af problemløsningsstrategier. (K.U.S.)
Den generelle pædagogiske linje er i nr. 13
som på hele Struer Skolehjem at arbejde ressourcefokuseret og anerkendende med udgangspunkt
i den enkelte unge (KRAP – Kognitiv RessourceBaseret Anderkendende Pædagogik).
Prisniveau
Der begyndes altid med døgntakst, men indskrivningsprocenten vurderes individuelt og løbende
alt efter, hvilken indsats der er brug for.
Således nedsættes indskrivningsprocenten ved
 Bestået grundforløb
 Bestået 2. hovedforløb
 Fraflytning af nr. 13 og udslusning til egen bolig.

