
Havehuset er en afdeling af Himmelev, 
som er et særligt skærmet miljø til børn 
og unge med autisme og mere komplekse 
problemstillinger, der kræver en 
ekstraordinær indsats.

Den særlige målgruppe 
I Havehuset bor børn og unge, som er 
voldsomt præget af deres autisme og ofte 
også har andre diagnoser. Børnene kan gøre 
skade både på sig selv og andre. 

Børnene har en ekstrem følsomhed overfor 
indtryk og har brug for et helt afskærmet 
miljø alene med en voksen og med nøje 
afpassede stimuli.

For mere viden 
www.himmelevbehandlingstilbud.dk

Kontakt socialrådgiver 

Pia Rasmussen 

tlf.: 47 32 95 07

pre@regionsjaelland.dk 
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Alene og i fællesskaber
Børnene bor under samme tag, men i hver 
sin skærmede afdeling, hvor de det meste 
af tiden er alene med en voksen. Samtidig 
arbejdes der med, at børnene kan være en 
del af meningsfulde fællesskaber internt i 
Havehuset og gennem deltagelse i aktiviteter 
udenfor Havehuset.

Særlig information
Himmelev hjælper med at afklare, om 
barnet vil profitere bedst af Himmelevs 
almene tilbud eller af det særligt 
specialiserede tilbud i Havehuset. 

For mere viden 
www.himmelevbehandlingstilbud.dk

Kontakt socialrådgiver 
Pia Rasmussen 
tlf.: 47 32 95 07
pre@regionsjaelland.dk 

Den faglige indsats
Børnenes behov for struktur, 
forudsigelighed og visuel guidning tilgodeses 
gennem klassisk autismepædagogiske 
tilgange. På trods af struktur og 
forudsigelighed kan barnet have svært 
ved at komme gennem dagen uden svær 
selvskadende adfærd eller udadreagerende 
adfærd. Derfor har Himmelev 
udviklet en model for en systematisk 
behandlingsindsats tilpasset målgruppen. 

Tilpas forenkling
Børnene har brug for, at indtryk i 
hverdagene afpasses individuelt til deres 
behov og hele tiden kan tilpasses. Ved hjælp 
af tilpas forenkling skabes et miljø omkring 
barnet, hvor alle faktorer tænkes ind og 
afstemmes i forhold til hinanden for at 
tilbyde det rette niveau af stimulation og ro. 

Fokus på barnets handlemuligheder og 
initiativer 
Struktur er vigtigt for et barn med kompleks 
autisme, men det kan ikke stå alene. 
Gennem et intensivt relationsarbejde, 
skabes et trygt miljø med fokus på dels 
barnets initiativer og gode intentioner, 
dels barnets muligheder for selv at handle 
og dels på barnets foretrukne fortællinger. 
Tilgangen er inspireret af den narrative 
tilgang og Marte Meo. 
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