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Sociale institutioner
Gentofte Kommune har ansvaret for at drive og udvikle 10 specialiserede
børne- og ungetilbud.
Tilbuddene omfatter døgninstitutioner for børn og unge med handicap og
børn og unge med psykosociale problemer samt specialbørnehave, fysioog ergoterapeutisk tilbud til børn med handicap, aflastningsinstitution,
krisecenter for voldsramte kvinder og en familieinstitution. Derudover er
der et forebyggende tilbud for børn og et bofællesskab for unge.
Tilbuddene tilpasses og omstilles løbende for at imødekomme behov og
efterspørgsel fra de mange kommuner, der benytter institutionerne via
takstbetaling. Fleksibilitet i tilbuddenes ydelser er et væsentligt kendetegn
for Gentofte Kommunes tilbud.
Vores brede vifte af tilbud på børne- og ungeområdet medvirker til at sikre
en faglig bæredygtig udvikling og en høj kvalitet i de enkelte ydelser.
Det er håbet, at denne pjece giver et godt overblik over tilbuddene og lyst
til at hente flere informationer på kommunens og de enkelte institutioners
egne hjemmesider.
Lisbeth Marie Jyde Ødegaard
Leder for Sociale Institutioner og Familiepleje
www.gentofte.dk/socialeinstitutioner
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Dohns Minde
Dohns Minde er en kommunal døgninstitution med plads til i alt 18 unge.
Institutionen er beliggende i en smuk, gammel villa i Charlottenlund.
Målgruppe
Dohns Mindes målgruppe er unge i alderen 12 år til 18 år/23 år med familiemæssige, sociale og emotionelle vanskeligheder. Institutionen har gennem de senere år oparbejdet erfaring med pædagogisk arbejde i forhold til
unge uledsagede flygtninge. Institutionen kan også tilbyde pædagogisk
observation.
Målsætning
Dohns Mindes målsætning er at tilbyde de unge et udviklende miljø, som
tilrettelægges ud fra individuelle mål. Det pædagogiske arbejde sigter mod
at selvstændiggøre og forberede de unge på voksenlivet.
Kerneydelse
Det almindelige og fortløbende pædagogiske arbejde er relationsorienteret
med en anerkendende og systemisk tilgang med fokus på den unges ressourcer, herunder en styrkelse af den unges skolegang og uddannelsesmæssige færdigheder. Der ydes en omsorgsorienteret støtte uafhængigt af
opholdets varighed og intensitet.
Takst
Taksten for 2020 er 2.380 kr. pr. døgn, 2.492 kr. pr. døgn for unge uledsagede flygtninge.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker flere oplysninger om institutionen, kan du kontakte forstander Erik Birch Nielsen på ebi@gentofte.dk eller tlf. 3964 2532. Vedr.
visitation, skal du kontakte Gentofte Kommune, Sociale Institutioner og
Familiepleje.
www.dohnsminde.gentofte.dk
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Josephine Schneiders Ungdomsboliger
Josephine Schneiders Ungdomsboliger (JSU) er en selvejende institution
med 10 døgnpladser og 6 efterværnspladser. JSU ligger i Charlottenlund i
en villa med gammel anlagt have fra 1906 tæt på S-tog og bus.
Målgruppe
Målgruppen er normalt begavede unge mellem 15 og 18 år, som har psykiatriske og/eller psykosociale problemstillinger og behandlingsbehov –
herunder efterbehandlingsforløb for unge med psykiatriske diagnoser. De
unge kan være belastede af omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser, angst
eller mismod/tristhed, spiseforstyrrelser, selvdestruktive tanker og selvskadende adfærd.
Målsætning
JSU’s målsætning er, at de unge bliver i stand til at flytte i egen bolig og
klare sig selv psykisk, socialt og økonomisk og med en høj livskvalitet.
Kerneydelse
Det pædagogiske arbejde har fokus på læring, dannelse og uddannelse;
netværk, miljø og oplevelser; relation, omsorg og involvering; normer,
værdier og kultur. Det pædagogiske arbejde sigter mod at forberede de
unge på voksenlivet ift. netværk, økonomi, uddannelses- og arbejdsmæssige forhold. Der arbejdes individuelt og i gruppesammenhæng med den
unge (miljøterapi) med udgangspunkt i den unges situation, udvikling og
behov set i forhold til mål og handleplaner. Institutionen har tilknyttet
pædagoger, miljøterapeuter, familieterapeut, og psykiatrisk konsulent.
Takst
Taksten er opdelt i 4 niveauer afhængig af den unges udfordringer og er i
2020 fra 1.585 til 3.186 kr. pr. døgn. Taksten på efterværn er hhv. 193 kr.
og 318 kr. afhængigt af timetal.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker flere oplysninger om institutionen eller visitation,
kan du kontakte forstander Lars Petersen på lape@gentofte.dk eller
tlf. 3963 5971.
www.jsu.gentofte.dk
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Hjortholm Kostskole
Hjortholm Kostskole er en selvejende døgninstitution med fokus på læring
og udvikling. Institutionen ligger ved Fuglebjerg i Næstved. Der er 36
døgnpladser fordelt på 5 selvstændige afdelinger og 25 specialundervisningspladser. Institutionen ligger i smukke omgivelser med masser af
plads. Der er boldbaner, legeplads, motionsfaciliteter og swimmingpool.
Målgruppe
Målgruppen er normalt begavede børn og unge i den undervisningspligtige alder, der som følge af vanskelige opvækstvilkår har svære behandlingskrævende psykosociale vanskeligheder. Børnene kan være belastet af
svigt i den tidlige barndom og følgevirkninger heraf. De kan tillige have
mindre neurofysiologiske eller neurologiske skader. De ældste unge kan
blive tilbudt ophold og evt. efterværn i en ungegruppe med botræning som
tema. En afdeling er indrettet til at modtage unge uledsagede flygtninge.
Målsætning
Hjortholms målsætning er at skabe et miljø, hvor børnene kan udvikle sig
socialt, fysisk, psykisk og fagligt. Vi ønsker at give børnene kompetencer,
der giver dem de bedst mulige chancer for senere at etablere en tilværelse
uden eller med mindst mulig støtte.
Kerneydelse
Kerneydelsen er socialpædagogisk behandling med vægt på at den behandlingsmæssige indsats skal styrke børnenes og de unges sociale færdigheder. Det sker på baggrund af en planlagt og målrettet indsats i et pædagogisk miljø, hvor børnene og de unge kan udvikle sig personlighedsmæssigt, følelsesmæssigt, socialt, psykisk og fysisk.
Takst
Taksten for 2020 er 2.596 kr. pr. døgn på døgnpladserne, 2.923 kr. pr.
døgn for unge uledsagede flygtninge. Taksten på en skoleplads er 1.021 kr.
pr. dag.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker flere oplysninger om institutionen, kan du kontakte forstander Morten Nørredal Ravn på mrv@gentofte.dk eller tlf. 3010 0701.
Vedr. visitation, skal du kontakte Gentofte Kommune, Sociale Institutioner og Familiepleje.
www.hjortholm.gentofte.dk
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Familieinstitutionen Margrethevej
Familieinstitutionen ligger i en stor villa på en hyggelig villavej i Hellerup.
Familieinstitutionen er et døgntilbud med plads til 6 familier. Tilbuddet
omfatter både undersøgelses- og udviklingsforløb.
Målgruppe
Familieinstitutionens målgruppe er familier, hvor der er bekymring for
børnenes trivsel og udvikling. Der kan være tale om unge forældre, forældre med psykiske lidelser, forældre med svært belastet baggrund og/eller
tidligere misbrug eller familier med børn, der har særlige vanskeligheder.
Forældre kan komme på Familieinstitutionen allerede under graviditeten.
Familieinstitutionen modtager ikke forældre med et aktivt misbrug eller
forældre med truende og voldelig adfærd.
Målsætning
Familieinstitutionens målsætning er at udrede familiens omsorgsforhold
og engagere forældrene samt understøtte deres personlige ressourcer i
forhold til at tage ansvar og drage omsorg for deres børn.
Kerneydelse
Kerneydelsen er 4 måneders udviklings understøttende undersøgelsesforløb til familier. Mens udredning og bedring af omsorgsforholdene foregår
sikres omsorgen for børnene. Forløbet afsluttes med en rapport om familiens ressourcer, vanskeligheder og udvikling. Familieinstitutionen har et
samarbejde med en række psykologer, som vi kan være behjælpelig med at
etablere kontakt til, hvis psykologisk forældrekompetence undersøgelse
ønskes udarbejdet. Dette vil være med særskilt takst.
Familier kan også modtages i et 14-dages akutforløb med henblik på afklaring af familiens aktuelle foranstaltningsbehov.
Takst
Taksten for 2020 er 1.925 kr. pr. døgn pr. person for de første 3 personer i
familien – for yderligere personer i familien betales halv takst.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker flere oplysninger kan du kontakte institutionen på tlf.
3962 8633. Vedr. visitation skal du også kontakte institutionen.
www.familieinstitutionen.gentofte.dk
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Hellerup krisecenter
Hellerup krisecenter er en selvejende akutinstitution beliggende i en stor
villa i Hellerup tæt på strand og havn. Tog, bus og butikker er i gåafstand.
Krisecentret har plads til 11 kvinder og deres eventuelle børn.
Målgruppe
Voldsramte kvinder med og uden børn, der ikke kan opholde sig i eget
hjem på grund af vold eller trusler om vold.
Målsætning
Krisecentrets målsætning er at støtte kvinder og børn til et liv uden vold
samt afhjælpe følgerne af den vold, de har været udsat for.
Kerneydelse
Krisecentret tilbyder sikkerhed og tryghed døgnet rundt via et sikret dørtelefonsystem, døgnbemanding og et tæt samarbejde med politi. Krisecentret yder kvinder og børn relevant hjælp i den akutte krise.
Derudover tilbyder socialrådgivere og pædagoger rådgivning, vejledning
og pædagogisk støtte til både kvinder og børn. Der er dagligt samvær,
samtaler og aktiviteter. Ligeledes tilbyder krisecentret efterværn og ambulante, voldsforebyggende udviklingsforløb for kvinder.
Takst
Taksten for 2020 er 2.194 kr. pr. døgn for et værelse.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker flere oplysninger om institutionen, kan du kontakte forstander Annette Pollas på apo@gentofte.dk eller tlf. 3961 2135. Vedr. visitation skal du også kontakte institutionen.
www.hellerupkrisecenter.gentofte.dk
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Børnehuset Troldemosen
Troldemosen er en højt specialiseret børnehave for op til 36 børn med forskellige funktionsnedsættelser i alderen 0 – 7 år. Troldemosen er beliggende på en stille vej i Vangede tæt på skov, by og offentlige transportmidler. Glæde og tryghed er grundlaget for udvikling, og forudsætningen for at
barnet trives, kan lege, kommunikere og indgå i anerkendende relationer.
Målgruppe
Børnene i Troldemosen er børn med udfordringer inden for autismespektret samt psykiske/fysiske funktionsnedsættelser. Børnene går i 3 forskellige grupper; Troldene, Skovtroldene og Charmetroldene, fordelingen sker
med hensyn til børnenes udfordringer og funktionsnedsættelser samt,
med blik for barnets trivsel.
Målsætning
Troldemosens målsætning er, at børnene i videst mulig omfang får udfoldet de færdigheder og kompetencer, som de tilegner sig i børnehaven. Det
pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barn, og bygger på
handlemuligheder, valgmuligheder og medbestemmelse. Barnets succesoplevelser har stor betydning ligesom en genkendelig hverdag.
Kerneydelse
Kerneydelsen består af pædagogiske aktiviteter og fysio– og ergoterapi.
Behandlingsindsatsen ydes gennem leg som en integreret og naturlig del
af de pædagogiske aktiviteter. Troldemosen arbejder med særligt tilrettelagte og individuelle pædagogiske forløb, da børnenes funktionsniveau er
meget varieret. Institutionen har egne fysio- og ergoterapeuter og et tæt
samarbejde med psykolog og talepædagoger fra PPR i Gentofte Kommune.
Takst
Taksten for 2020 er 1.541 kr. pr. dag. Genoptræningsplaner kan tilkøbes
og udføres i institutionen.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker flere oplysninger om institutionen, kan du kontakte forstander Pia Kofoed Jacobsen på pija@gentofte.dk eller tlf. 3998 4480.
Vedr. visitation, skal du kontakte Gentofte Kommune, Sociale Institutioner og Familiepleje.
www.troldemosen.gentofte.dk
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Aflastningsinstitutionen Lundø
Aflastningsinstitutionen Lundø tilbyder aflastning til familier med hjemmeboende børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne. Lundø har plads til 22 børn og unge og er opdelt i en børne- og en ungegruppe. Institutionen er beliggende på en stille vej i Vangede tæt på skov, by og offentlige transportmidler.
Målgruppe
Lundøs målgruppe er børn og unge i alderen 0-23 år med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt børn og unge med
autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Målsætning
Lundø arbejder understøttende på at skabe omsorgsfulde relationer mellem børnene, de unge og medarbejderne. Faste rutiner i dagligdagen er
med til at skabe genkendelighed og trygge rammer for opholdet. Lundø
understøtter den udvikling, som barnet og den unge er i og som forældre,
børnehave, skole mv. har igangsat. Der er endvidere stort fokus på at
fremme barnets/den unges selvhjulpenhed og selvstændighed.
Kerneydelse
Den pædagogiske indsats på Lundø retter sig mod følgende kerneydelser:
Udvikling & læring, sociale relationer, selvstændighed, omsorg & pleje
samt sundhed, krop og bevægelse. De pædagogiske aktiviteter tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov og udvikling.
Opholdet foregår i et pædagogisk, hjemligt miljø, hvor der lægges vægt på
størst mulige individuelle hensyn til barnets/den unges vaner og behov for
omsorg og pleje. Det sker i samarbejde med den enkelte familie.
Takst
Taksten for 2020 er 3.703 kr. pr. døgn.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker flere oplysninger om institutionen, kan du kontakte forstander Pia Kofoed Jacobsen på pija@gentofte.dk eller tlf. 3998 4420.
Vedr. visitation, skal du kontakte Gentofte Kommune, Sociale Institutioner og Familiepleje.
www.lundoe.gentofte.dk
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Børnecenter Camillehusene Hus 7, 9 og 13
Camillehusene har 3 huse med gode adgangsforhold og god indretning til
børn og unge, der har behov for et døgntilbud. Husene er indrettet med
henholdsvis 8 eller 5 værelser, har gode fællesarealer, samt en have med
forskellige legeredskaber. Camillehusene ligger på en stille villavej i Vangede, tæt på både skov og by med gode offentlige transportmuligheder.
Målgruppen
Børnene og de unge er i alderen 0-18 år. Alle har varige funktionsnedsættelser inden for fysiske, intellektuelle og autistiske problemstillinger.
Mange er gangbesværede og benytter kørestol. Flere har ikke verbalt talesprog. Alle benytter skoletilbud på specialskole uden for Camillehusene.
Målsætning
Camillehusene er et højt specialiseret døgnmiljø, hvor hverdagen er planlagt i hjemlige rammer, med megen forudsigelighed. Indsatsen tilrettelægges individuelt med fokus på kommunikation, sundhed, interesser, fysiske
færdigheder, sociale kompetencer og deltagelse i fællesskaber. Målet er, at
børnene og de unge har gode relationer, og er i trivsel.
Kerneydelser
”At give børn og unge læring, strategier og kompetencer til at mestre kognitive, sociale, psykiske og fysiske udfordringer samt, at være med til at
give børn og unge et godt, udviklende og spændende børne- og ungeliv”.
Barnet/den unge har en personlig kontaktperson. Kontaktperson, forældre og øvrige nærmeste voksne tilrettelægger i samarbejde med barnet/den unge, en målrettet udviklingsplan. Forældresamarbejde vægtes
højt. Herudover kan Camillehusene tilbyde undervisning og vejledning i
fagaktuelle emner.
Takst
Takst for 2020 er 4.420 kr. pr. døgn.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker flere oplysninger om institutionen, kan du kontakte forstander Kristine Larsen på kril@gentofte.dk eller tlf. 3998 4401. Vedr. visitation, skal du kontakte Gentofte Kommune, Sociale Institutioner og
Familiepleje.
www.camillehusene.gentofte.dk
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Broen
Broen er et socialpædagogisk døgntilbud med 16 pladser. Broen har til huse i 2 store villaer beliggende i henholdsvis Hellerup og Dyssegård. Begge
steder er der gode muligheder for at benytte sig af lokalmiljøets tilbud, naturen og offentlig transport.
Målgruppen
Broens målgruppe er unge fra 16 – 30 år med varig nedsat psykisk funktionsevne, eventuelt kombineret med psykosociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Behovet for støtte og vejledning er individuelt og kan variere
en del.
Målsætning
Broens vision er: At sikre de unge optimale muligheder for at opnå erkendelse af egne ressourcer og dermed lette overgangen fra ungdomsliv til
voksenliv. Målet er, at de unge får et så selvstændigt liv som muligt, hvor
hverdagskompetencer omkring personlig hygiejne, indkøb, madlavning,
tøjvask, transport m.m. styrkes. Selvtillid og ansvarsfølelse er centrale udviklingsområder, der på sigt gør de unge i stand til at træffe beslutninger
om væsentlige forhold som beskæftigelse, økonomi, fremtidig boform og
lign. Desuden er udvikling af sociale kompetencer i fokus med henblik på
et aktivt fritidsliv og et socialt liv i øvrigt.
Kerneydelse
Kerneydelsen er socialpædagogisk støtte og vejledning i et miljø, hvor omsorg, tryghed, stabilitet og forudsigelighed præger hverdagen. Der tilbydes
en visuel struktur i form af henholdsvis uge- og dagstavler, tilpasset den
enkeltes behov for billeder eller skrift. De unge inddrages i egne mål og
handleplaner, som der løbende følges op på.
Takst
Taksten for 2020 er 2.617 kr. pr. døgn for unge under 18 år og 2.498 kr.
eller 2.055 kr. pr. døgn for unge over 18 år.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker flere oplysninger om institutionen, kan du kontakte forstander Annette Seland på nms@gentofte.dk eller tlf. 3940 6030. Vedr.
visitation, skal du kontakte Gentofte Kommune, Sociale Institutioner og
Familiepleje.
www.broen.gentofte.dk
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Børneterapien
Børneterapien er et ambulant genoptrænings- og rehabiliteringstilbud til
børn og unge. Den ergo- og fysioterapeutiske behandling finder sted i lokaler, herunder også et varmtvandsbassin, som er indrettet med faciliteter
specielt udviklet til arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser. Der leveres ydelser til ca. 22 kommuner i Region Hovedstaden.
Målgruppe
I Børneterapien behandler vi børn og unge i alderen 0-18 år som har medfødte eller erhvervede fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, samt
børn der efter operation eller ulykke har behov for genoptræning. Siden
2016 har Børneterapien haft et Oralmotorisk Team specifikt til børn og
unge med større mundmotoriske vanskeligheder.
Målsætning
Formålet med den fysio- og ergoterapeutiske indsats er at styrke barnets
trivsel og udvikling. Ved at lære at bruge sig selv bedst, både motorisk og
kognitivt, opstår optimale muligheder for barnet/den unge for så selvstændigt som muligt at klare hverdagens gøremål samt indgå i sociale fællesskaber i hjem, skole og fritid. Al behandling og træning sker igennem
leg og meningsfulde dagligdags aktiviteter. Vi vil anvende vores ekspertise
og erfaring i samarbejde med andre, der forsker i at underbygge og udvikle
indsatser for børn og unge.
Kerneydelse
I Børneterapien arbejder vi helhedsorienteret med generel og specialiseret
ergo- og fysioterapi til børn, deres familier og nærmiljø. Sådan, at børnene
opnår meningsfuld deltagelse i eget liv. Behandlingerne skræddersyes i
tæt samarbejde med barnets/den unges familie. Træning, behandling, råd
og vejledning kan foregå i nærmiljøet eller i Børneterapiens lokaler.
Takst
Der er 4 forskellige ydelsespakker i Børneterapiens tilbud og de bevilges
efter behov. Alle ydelser fra Børneterapien foregår efter faste takster. Taksterne fremgår af vores ydelseskatalog, som du finder på hjemmesiden.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker flere oplysninger om institutionen eller visitation, kan du
kontakte leder Caroline Verbeek på cave@gentofte.dk eller tlf. 2159 6064.
www.boerneterapien.gentofte.dk
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Visitation
Det er enheden Sociale Institutioner og Familiepleje i Gentofte Kommune,
der i samarbejde med institutionen driver, udvikler og visiterer til institutionerne. Vi holder løbende visitationsmøder og visiterer også ad hoc i
akutte sager. Kommuner, der ønsker plads til et barn eller en ung på en
institution, kan sende en ansøgning vedlagt børnefaglig undersøgelse,
handleplan og andre relevante bilag til Sociale Institutioner og Familiepleje.
Hellerup krisecenter, Familieinstitutionen og Børneterapien er dog selvvisiterende. Henvendelse sker derfor direkte til institutionen.
Du kan altid rette telefonisk henvendelse til Sociale Institutioner og Familiepleje eller direkte til en institution for at høre om ledige pladser, ventetid, målgruppe m.v.
Akutanbringelser
Ved behov for akutanbringelse kan du tage kontakt til Sociale Institutioner
og Familiepleje. Uden for kommunens åbningstid kan du kontakte den
relevante institution.
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Kontakt
Gentofte Kommune
Sociale Institutioner og Familiepleje
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Telefon, direkte 3998 4073
Telefon, hovednummer 3998 0000
sifa@gentofte.dk
Sikker e-mail:
gentofte@gentofte.dk
att: Sociale Institutioner og Familiepleje
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