Asgaard-Sødinge er opholdssted og skole
Velkommen til sagsbehandlere og PPR
Asgaard-Sødinge er et opholdssted med 12 pladser (8 på opholdsstedet og 4 i udslusning) og en tilknyttet
skole med plads til 15 elever, både interne og eksterne. Vi bor på en trelænget gård 2 km fra Ringe. Vi har
udelukkende uddannet personale, og vi tilbyder både socialpædagogisk støtte, undervisning og behandling
i professionelle, hyggelige og omsorgsfulde rammer.
”Det er socialtilsynets vurdering, at der er en faglig og kompetent ledelse på opholdsstedet, at den måde,
de har organiseret sig på er hensigtsmæssig og giver ro og stabilitet til gavn for både børnene/de unge og
medarbejderne”.
Socialtilsyn Midt, uanmeldt besøg, februar 2016
Opholdsstedets målgruppe
Vi modtager børn og unge fra hele landet, der ved indskrivningen er 7-18 år. Vi er godkendt til at modtage
børn/unge med angst, depression og personlighedsforstyrrelser og børn/unge med andre følelsesmæssige
og adfærdsmæssige problemer pga. seksuelle krænkelser, vold og omsorgssvigt. Vi har en grundig
visitation. Både for at sikre, at vi er det rette tilbud til barnet/den unge og for at sikre, at barnet/den unge
passer ind i den eksisterende gruppe.
Vi har gode muligheder for efterværn. Vi har 4 udslusningspladser i selvstændige boliger på matriklen og
yder derudover støtte i egen bolig.
Om opholdsstedet
Opholdsstedets medarbejdere er uddannede pædagoger, der brænder for deres arbejde. Hverdagen på
opholdsstedet bærer præg af, at de otte børn og unge, der bor her, er forskellige og har forskellige liv,
aktiviteter og udfordringer. Nogle går på vores egen skole, andre går på ekstern skole eller på arbejde uden
for opholdsstedet.
Vi forsøger at gøre hverdagen så hjemlig og ”almindelig” som muligt.
Vi har 20.000 kvadratmeter og masser af udfoldelsesmuligheder lige fra egen idrætshal til værksteder og
høns. Børnene/de unge gør brug af lokalsamfundets faciliteter.
Skolens målgruppe
På skolen modtager vi dels børn fra opholdsstedet og dels eksterne elever fra 7 til 18 år med nogle af
følgende udfordringer:
• Har haft en ustabil skolegang
• Har negative erfaringer med undervisning
• Har haft mange konflikter med klassekammeraterne eller haft svært ved at være i socialt samspil
• Er svære at fastholde i undervisningen
• Er lette at aflede
• Har nedsat koncentrationsevne
• Har indlæringsproblemer pga. psykiatriske diagnoser
Vi modtager børn fra hele Fyn.
Om skolen

Skolens medarbejdere er læreruddannede eller terapeuter med lang erfaring og relevant
videreuddannelse. Skoledagen og de fysiske rammer på skolen er opbygget, så de giver de enkelte elever
mest mulig tryghed og mulighed for at tilegne sig viden. Eleverne er inddelt i små undervisningsmiljøer med
to lærere til 6-8 elever. Der er ro i undervisningen og fokus på, at alle eleverne skal have det rart. Vi
arbejder med målstyret undervisning. 90 % af eleverne indstilles til 9. klasses afgangsprøver. Vi har et
udstrakt samarbejde med den lokale folkeskole.
Fagligheden
Med udgangspunkt i handleplanen og input fra medarbejderne og barnet/den unge udarbejder AsgaardSødinges psykolog en behandlingsplan for det enkelte barn/ung. Vores tilgang til børnene/de unge handler
om at opbygge bæredygtige relationer, vi er nysgerrige, nærværende og anerkendende, samtidig med at vi
arbejder med trygge og faste rammer. Alle medarbejdere deltager i et miljøterapeutisk og psykodynamisk
organisations- og efteruddannelsesprogram, og derudover inddrager vi de metoder og tilgange, vi med
vores mangeårige erfaring ved, virker. Livshistoriebøger er vores næste store efteruddannelsesprojekt.
Inddragelse af børnene/de unge og deres pårørende
Børnene/de unge inddrages relevant i alt, hvad der angår dem – selvfølgelig med et professionelt øje til,
hvad de kan håndtere. Kontaktpædagogerne eller -lærerne holder løbende ungesamtaler om udvikling og
mål og bestræber sig på at gøre den unge til centrum for sit eget liv.
Vi har et stærkt fokus på at inddrage forældrene ift. statusmøder, skole-hjemsamtaler etc., ligesom vi i
hverdagen systematisk holder forældrene orienteret om deres barns store og små tildragelser. AsgaardSødinges døre er åbne for forældre, søskende og andre pårørende.
Visitation
Visitationen til Asgaard-Sødinge er grundig, så vi er sikre på, at vi er det bedste tilbud for barnet/den unge,
og vi også mener, at denne passer ind i børne-ungegruppen.
Når en kommune tager kontakt og ved, at der er en ledig plads, sender den alle relevante papirer til os: §
50, eventuelle testresultater, gamle magtanvendelser etc. Papirerne gennemgås af ledergruppen,
herunder skolelederen, og vores psykolog Gudrun Mortensen.
Herefter aftales et møde med kommunen (sagsbehandler og PPR). Næste skridt vil være et møde med
forældrene og måske barnet/den unge.
Først herefter tages der stilling til indskrivningen.
Samarbejdet med kommunen
Vi værdsætter et godt samarbejde med kommunerne. Vores mål er et relevant informationsniveau, der
holder kommunen orienteret om, hvordan det går med børnene/de unge.
De halvårlige statusrapporter for børnene på opholdsstedet tager udgangspunkt i handleplanen og
indeholder systematiske input fra behandlingsplanen og ungesamtalerne. Asgaard-Sødinge har, efter at det
nye evalueringsmodul fra Planner4You blev tilgængeligt, udviklet et skema til anvendelse ved
ungesamtaler, der er et godt redskab til udvikling og målretning af vores pædagogiske indsats og
afrapportering til kommunen.
Skolen sender to gange årligt status på eleverne til deres sagsbehandler plus PPR, forældre og andre, der

deltager i statusmøderne. Rapporterne bliver på forhånd gennemgået med hver enkelt elev.
Læs mere på vores hjemmeside www.opholdsstedetassgard.dk eller ring på 62 62 37 62 eller 26 22 86 99
og få en snak med leder Lars Lykke.

