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Havehuset	  

ì  Det	  særligt	  specialiserede	  
.lbud:	  ”Havehuset”.	  

ì  3	  børn	  og	  unge	  med	  au.sme	  

ì  Skærmet	  i	  hvert	  sit	  område	  

ì  Indeholder	  interne	  
skolelokaler	  



Målgruppen	  

ì  Reagerer	  med	  voldsom	  
fysisk	  eller	  selvskadende	  
adfærd	  

ì  Specialiserede	  .lbud	  må	  
opgive	  at	  få	  barnet	  i	  trivsel	  

ì  Eksisterende	  .lbud	  kan	  ikke	  
rumme	  barnets	  
vanskeligheder	  

ì  Au.sme,	  mental	  retardering,	  
ADHD,	  OCD,	  ToureLe,	  angst,	  
epilepsi,	  sansemæssig	  
sårbarhed	  og	  
følelsesmæssige	  
vanskeligheder	  

ì  Problemer	  fra	  .dlig	  
barndom	  

ì  Kaos	  og	  afmagt	  omkring	  
barnet	  i	  familien	  og	  
miljøerne	  

	  



 TANKER OM UDVIKLING

PÆDAGOGISKE METODER

LEVEDE VÆRDIER
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BEHANDLINGSTILGANG
Kerneopgaven:
Himmelev tilpasser miljøer, der fremmer 
trivsel, udvikling og læring for barnet og  
den unge; individuelt og i fællesskaber

Værdier:
Individuelle hensyn
Nærvær
Tillid
Ansvarlighed
Anerkendelse

Levede værdier:
Vi sætter barnet i centrum
Vi skaber et tilpas forenklet miljø
Vi retter på omgivelserne ikke på barnet
Vi stiller os til rådighed for barnets udvikling
Vi gør os fortjent til barnets opmærksomhed
Vi skaber samarbejde og tillidsfulde relationer
Vi allierer os med barnet imod problemet
Vi ved, alle gør det bedste, de kan
Vi fortæller foretrukne fortællinger
Vi ser problemet som problemet
Vi ser og anerkender initiativer 
Vi ser mennesket som aktivt handlende  
i eget liv

Pædagogiske metoder:
Tydelig og genkendelig struktur
  Visualisering
  Rutiner
  Dagsprogrammer 
Tilpas forenkling
Marte Meo
  Fokus på initiativer
  Benævne
  Tydelig start og slut - positiv ledelse
Kognitive metoder
   Undersøge sammenhængen mellem følelse, 

tanke og handling
  Psykoedukation
  Sociale historier, KAT-kassen
Narrative metoder
  Fokus på færdigheder
  Tykning af foretrukne fortællinger
  Eksternalisering

Tanker om udvikling:
Udvikling sker gennem tillidsfulde relationer 
Identitet genskabes hele tiden af de historier,  
vi selv og andre fortæller om os
Udvikling sker gennem træning af færdigheder 
i den nærmeste udviklingszone og de historier, 
der kan fortælles af barnet og andre om dette
Man vokser af anerkendelse
Alle kan lære
Barnet er unikt og skal forstås og mødes på 
egne præmisser
Livsduelighed opnås gennem deltagelse i 
betydningsfulde fællesskaber
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ì	  
Pædagogisk	  mixerpult	  



Skærmet	  tilbud	  

ì  Bolig	  indreLet	  med	  fokus	  på	  
sikkerhed	  og	  forenkling	  

ì  Færre	  påvirkninger	  fra	  børn	  
og	  voksne	  

ì  Bolig	  og	  skole	  i	  samme	  
bygning	  

	  



	  Alene	  og	  i	  fællesskaber	  	  

ì  Balance	  mellem	  skærmning	  
og	  kontakt	  .l	  andre	  

ì  Rela.on	  .l	  andre	  mennesker	  
indenfor	  og	  udenfor	  
Havehuset	  

ì  Ak.viteter	  udenfor	  
Havehuset	  

ì  Familie	  



Vejen	  ind	  til	  det	  særligt	  specialiserede	  

ì  Kontakt	  socialrådgiver	  Pia	  
Rasmussen	  

ì  Himmelev	  bidrager	  .l	  aRlaring:	  
Himmelevs	  almene	  .lbud	  eller	  
mest	  specialiseret	  	  .lbud	  i	  
Havehuset	  

ì  ARlarende	  møde	  med	  
forældre,	  kommune	  og	  
Havehuset	  

ì  Udarbejdelse	  af	  kontrakt	  




