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KOMMUNEN
INFORMATION OM

BROAGER
De involverede kommuner er for os vigtige samarbejdspartnere.

Broagers pædagogiske behandlingsindsats tager altid udgangs-
punkt i kommunens lovpligtige handleplan og de 6 overskrifter:

• Udvikling og adfærd.

• Familieforhold.

• Skoleforhold.

• Sundhedsforhold.

• Fritid og venskaber.

• Andre relevante forhold.

Ud fra dette udarbejdes en individuel udviklingsplan for hver enkelt 
ung, som tilgodeser de mål, der er beskrevet i handleplanen.

De 6 overskrifter er gennemgående i al vores skriftlige arbejde:  
Dagbogsskrivning, evalueringer samt vores fyldestgørende  
statusrapporter. 

Det gøres ud fra den betragtning, at vores samarbejdspartnere ude 
i kommunerne, og det vil sige sagsbehandlerne/rådgiverne, på den 
lettest mulige måde skal kunne tilgå vores skriftlige arbejde til brug 
i deres dokumentation.

Vi arbejder kontinuerligt med systematisering, dokumentation og 
effektmåling af vores pædagogiske behandlingsindsats.

Åbningstider 
Opholdsstedet Broager har åbent med døgndækning 365 dage om 
året.

Normering 
Vi har alle 365 dage om året sovende døgnvagt, så de unge altid har 
en, som de kan henvende sig til. Der er dagligt overlevering, hvor den 
afgående døgnvagt overleverer informationer, fra døgnet der er gået, 
til den kommende døgnvagt samt forstander.

Ydelser 
Vi tilbyder mange forskellige ydelser, så derfor opfordrer vi til, at du/I 
går ind på vores hjemmeside og klikker på fanebladet ”Ydelser”.

Find os 
Vi bor Hovedvejen 2A, Tornby, 9850 Hirtshals. 
Ring og aftal evt. et besøg på telefon: 9894 2868

Læs mere her og se flere billeder: www.broager-bo.dk

SE MERE INFORMATION PÅ

www.broager-bo.dk
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BROAGER VISION & MISSION
PÆDAGOGISK INDSATS FORÆLDRESAMARBEJDE

VÆRDIGRUNDLAG

Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og 
unge med autisme - det har vi. 

Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke 
kurser og efteruddannelse i relation til autismeområdet. 

Opholdsstedet Broager blev grundlagt den 1. juni 2003 som et  
socialpædagogisk opholdssted for unge i alderen 12-18 år med  
primært autismespektrumforstyrrelser (ASF). 

Derudover har vi mulighed for efterværn og § 107-anbringelse frem 
til det 23. år. Se desuden vores hjemmeside under fanebladet ”Ydelser”.

Vi modtager børn og unge fra hele landet.

Vi sætter en ære i, at selvom vi er en institution, så skal det føles 
som om, at man går ind i ”EGET HJEM”, uden at der af den grund er 
gået på kompromis med den visuelle struktur. Strukturen forsøges 
tænkt ind i indretningen på Broager og det skal se så naturligt ud 
som muligt.

Forældrene er eksperter på deres børn og derfor lægger vi stor vægt 
på et tæt og godt forældresamarbejde, hvor forældrene mærker 
imødekommenhed og føler tryghed.

Samtidig ved vi også at et tværfagligt samarbejde, hvor den unge er 
i centrum, er alfa og omega for, at indsatsen lykkes.

Vi bor på en idyllisk nedlagt landejendom i rolige omgivelser midt 
mellem Hjørring og Hirtshals med Tornby Klitplantage og  
Vesterhavet som nærmeste naboer.

I 2012 fik vi en grøn smiley for vores gode arbejdsmiljø.

Vi er alle meget bevidste om, at for at vi kan skabe udvikling, skal 
ovenstående være på plads.

Mennesker med autisme har brug for større forudsigelighed end  
andre. Den skaber vi blandt andet gennem klare forventnings- 
afstemninger, planer for dagen - visuelt på ugetavlen og/eller på 
værelset, procesbeskrivelser og tjekskemaer. 

Vi har en fast daglig struktur, ikke for strukturens skyld, men for 
vores unges tryghed. Derudover er vi meget opmærksomme på, at 
vi overholder aftaler og samtidig har øje for dagsformen hos den 
enkelte.

Vi viser de unge, at vi vil dem – vi er ikke bare på arbejde. Vi er til 
stede og laver ikke al mulig andet imens, vi er der 100 % for dem. 
Via den vej skabes der gode relationer, som vores unge kan  
profitere af.

Den udvikling vi håber, der kan ske, er at de unge opnår en selv- 
forståelse og bliver eksperter i eget liv. Vi arbejder med, at de lærer 
at forstå sig selv, vide hvad de er gode til og lærer at bruge nogle 
redskaber til de ting, som de er mindre gode til.

I opholdet indgår også træning i Almindelig Daglig Livsførelse fx 
social træning, personlig hygiejne, påklædning, tøjvask, rengøring, 
indkøb, madlavning, administrere egen økonomi osv. 

Alt sammen danner grundlag for, at de bliver så selvhjulpne som 
muligt i deres voksenliv.

Det kan ikke skrives eller siges ofte nok, at vi vægter et tæt og godt 
forældresamarbejde meget højt.  
Vi ved, i kraft af vores årelange erfaring, at det kan være svært for 
forældre at overlade deres kæreste eje - deres barn - til fremmede. 
Vi er meget bevidste om, at vi som professionelle kun er kort tid i 
børnenes/de unges liv og forældrene altid vil være der. Forældrene 
har mange erfaringer, som vi kan bygge videre på.

Vi vil gøre vores bedste til, at forældrene gennem hele forløbet føler, 
at de også er en del af opholdet på Broager. Vi vil gøre dét vi kan, for 
at forældrene kan føle sig trygge ved, at vi tager over, men samtidig 
involverer forældrene i det omfang, som de ønsker.  
Det handler om gensidig forventningsafstemning i forhold til  
kontakt, deltagelse, møder og samarbejde.

Udover de officielle statusmøder, så afholder vi også nogle møder 
ind imellem med forældrene. Vores erfaringer siger os, at det er 
gavnligt for alle parter.

Vi arrangerer hen over året forskellige arrangementer, hvor de unges 
forældre også kan have fælles oplevelser og netværke med hinanden. 

Vores vision for Broager er

• At vi bliver flagskibet inden for opholdssteder for børn/unge med  
 autisme.

• At vi bliver det bedste sted for forældre og kommuner at placere  
 deres unge med autisme.

• At vi bliver dét opholdssted, hvor dygtige og kompetente  
 pædagoger med høj autismefaglighed gerne vil arbejde.

• At der hele tiden er rummelighed til at udvikle autismefaglige  
 tiltag, der individuelt tilpasses den enkelte ung.

Visionen vil vi omsætte til mission ved

• At når navnet Broager bliver nævnt i forbindelse med autisme,  
 så vækker det altid positiv genklang.

• At både forældre og kommuner kan mærke, at de får en god  
 service og altid får dét, som er aftalt og gerne lidt til.

• At vi hele tiden reflekterer over vores egen faglige praksis,  
 samt sætter de unges og personalets trivsel i centrum.

• At vi altid ser muligheder i stedet for begrænsninger i forhold  
 til nye forslag/tiltag.

5 værdier som kendetegner Broager

• Høj pædagogisk faglighed med efteruddannelse af personalet.

• Hjemlige og trygge rammer, hvor både vores unge og personalet  
 kan lide at være.

• Hjertevarme og gode relationer til vores unge og deres familier.

• Humor og positiv ånd.

• Helhedsorienteret indsats.

BROAGERs ”UDDANNELSESFORLØB”

Indskrivning Opfølgningsmøde og Broagers udviklingsplan Statusmøde Statusmøde ”Uddannelsesbevis”Observationsperiode

START 3-4 mdr. 9 mdr. 15 mdr. SLUTPlanen fortsætter indtil den unge flytter

Forudsigelighed › Tryghed › Relationer › Udvikling

Forudsigelighed › Tryghed › 
Relationer › Udvikling


