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OPHOLDSSTEDET I 
BOGENSE
Vi har til huse i det tidligere garveri i 
Bogense, som er bygget om og ind-
rettet som et moderne, lyst og venligt 
sted at bo, med særdeles gode rammer 
for børn og unge. Opholdsstedet star-
tede i 2004, men der har været skole 
her i mere end 30 år.
Vi har vores egen lille oase med lys og 
luft, både inde og ude.
Der er 100 meter til vandet, og omkring 
opholdsstedet er der en flot park med 
boldbaner, bålplads, køkkenhave, æble-
træer, blomster og masser af plads.
Opholdsstedet er et godt hjem for de 
unge, som bor her. 
Det er præget af en aktiv dagligdag 
med et program tilpasset de unge, og 
aktiviteterne foregår ofte i små grup-
per eller individuelt, hvor det er bedst. 
Der stilles krav om at tage hensyn til 
hinanden, og om at alle bidrager til at 

få det til at virke godt med alle og mel-
lem alle.
Det drejer sig om at lære at begå sig, 
knytte venskaber, udvikle egne ressour-
cer og talenter, blive styrket fysisk og 
psykisk, at få en masse gode oplevelser 
og i det hele taget blive dygtig til mange 
ting. Vi ønsker at højne de unges selv-
værd og at klargøre dem til et indholds-
rigt voksenliv i fællesskab med andre.
De unge er omgivet af tydelige, græn-
sesættende og omsorgsfulde voksne 
med pædagogisk, undervisnings- og 
erhvervsfaglig uddannelse. 
Der stilles krav og ingen konflikter ligger 
uløste hen.
I denne folder fortæller vi om de mange 
forskellige tilbud, vi har.

Leder Bente Hansen



OPHOLDSSTEDET I BOGENSE

AFLASTNING I WEEKENDER OG HVERDAGE

UNGDOMSSANKTION OG ALTERNATIV AFSONING

TIL DEN ANBRINGERINGENDE MYNDIGHED

STØTTE I EGEN BOLIG - EFTERVÆRN

MIDLERTIDIGT BOTILBUD
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OPHOLDSSTEDET 
I BOGENSE

Velkommen til dig, som skal bo på Opholdsstedet i Bogense

– med de mange muligheder

Her kan du prøve dét, du har mest mod 
på i trygge rammer. 
Hvad synes du, der er spændende at 
lave eller afprøve, hvilke hobbies eller 
færdigheder vil du gerne have med dig 
videre i livet? 
Nogle er til de rolige og kreative aktivi-
teter, andre kan lide de mere vilde og 
aktive.
Vi har det hele og der er meget på pro-
grammet. Der er også noget for dig!
Skole, der dur!
Der skal være styr på din skole eller 
beskæftigelse. 
Er det et stort spørgsmål for dig?
Uanset hvad, så hjælper vi dig med at 
komme videre. 

Vi tager udgangspunkt i, hvad du kan, 
hvad du interesserer dig for og hvad du 
skal have lært.
Man lærer ikke kun i et klasseværelse. 
Vi underviser også på mange andre 
måder.
For eksempel laver vi videoproduktio-
ner, besøger spændende mennesker og 
interessante steder i Danmark og får 
input og inspiration.
Vi rejser, møder mennesker og lærer 
om samfund og kultur i Danmark og i 
udlandet. 
Også i fritiden
Når du har fri, skal du bruge tiden aktivt 
på dét, der optager dig eller det, du 
gerne vil afprøve. 
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Der skal være styr 
på din skole eller 

beskæftigelse. 
Er det et stort 

spørgsmål for dig?
Uanset hvad, så 

hjælper vi dig med 
at komme videre. 

Det kan være, du har lyst til at gå til 
ridning, fodbold eller blive dygtig til at 
sejle eller dykke. Engang havde vi en 
elev, der gik til svæveflyvning!
Vi deltager også i sportsstævner, tea-
ter- og musikarrangementer sammen 

med skoler 
og opholds-
steder fra 
andre dele 
af DK. 
Det giver 
mange 
gode ople-
velser og vi 
glæder os 
til at mødes 
igen.

Vi laver en plan
I løbet af de første 3 mdr. laver vi en 
udviklingsplan sammen med dig.
Vi snakker grundigt om, hvad der er 
dine mål og drømme for fremtiden.
Hvad vil du gerne opnå og hvordan 
kommer du derhen?

Det er dine mål, så det er dig, der skal 
arbejde for dem, men vi hjælper selvføl-
gelig. Sammen tjekker vi op på planen 
hver måned, så du kan se, at det går 
fremad.
Vi bor rigtig godt
Vi bor på Nordfyn, i Bogense.
Du kan gå til byen på 10 min. og til van-
det på 4 min. Du kan næsten se havet, 
så tæt på er det.
Omkring opholdsstedet er der en flot 
park med boldbaner og masser af plads.
Værelserne er lyse og moderne, nogle 
har fælles bad og toilet, andre har de-
res eget. Opholdsstedet er delt op i tre 
afdelinger: 1. salen, stuen og husene.
Husene er til de ældste, som skal træne 
at bo selv.
Vi hjælpes om det daglige
Vi hjælpes om og hygger med at lave 
mad og gøre rent på bestemte dage.
Du holder dit eget værelse rent og pænt 
og vasker dit tøj.
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Lær at bo selv - i eget hus – i Midlertidigt Botilbud

§107
Midlertidigt botilbud

MIDLERTIDIGT 
BOTILBUD I EGET HUS

Vi bor på Nordfyn, i Bogense.
Du kan gå til byen på 10 min. og til van-
det på 4 min. Du kan næsten se havet, 
så tæt på er det.
Omkring opholdsstedet er der en flot 
park med boldbaner, bålplads, køkken-
have, æbletræer, blomster og masser af 
plads.
På vores sted er der 6 mindre huse til 
de ældste, som skal træne at bo selv og 
få en god hverdag.
Hvert hus har sin egen lille have med 
terrasse.
Du kommer til at bo midt i den store 
park ved siden af frugttræerne. 
Vi dyrker masser af grøntsager og spil-
ler bold på boldbanerne. 
Hvert hus består af et mindre værelse 

og et større rum med kombineret køkken 
og stue, toilet m. brusebad samt en lille 
entré. I husene er der også vaskemaski-
ne, tørretumbler og opvaskemaskine.
 

STU, praktik/job eller anden uddannelse
Der skal være styr på din skole, dit ud-
dannelsesforløb eller beskæftigelse. 
Er det et stort spørgsmål for dig?
Så hjælper vi dig med at komme videre.
Vi tager udgangspunkt i, hvad du kan, 
hvad du interesserer dig for, og hvad du 
skal have lært.
Det er vigtigt, at du finder ud af, hvilket slags 
arbejde du gerne vil uddanne dig indenfor. 
Der er mange muligheder og også 
begrænsninger. 
Her er der voksne, som kan hjælpe dig 
godt i gang med at finde ud af, hvad der er 
bedst for dig på kortere og på længere sigt. D

er
 s

ka
l v

æ
re

 s
ty

r 
på

 d
in

 b
es

kæ
fti

ge
ls

e 
- i

 p
ra

kt
ik

 s
om

 m
ek

an
ik

er





For nogle er det 
nemt, for andre er 

det godt at have 
tid til at træne det.

Også i fritiden
Når du har fri, er det med at få brugt 
tiden på dét, du interesserer dig for 
eller dét, du gerne vil afprøve.
Fælles har vi et varieret program, 
f.eks. deltager vi i sportsstævner, 
teater- og musikarrangementer sam-
men med skoler og opholdssteder fra 
andre dele af Danmark. 
Det giver mange nye oplevelser, og 
man kan glæde sig til at mødes næste 
gang. 
I ferier er der sejlads i vores flotte sejl-
skib, Sirocco.
Vi tager også på kortere rejser i Dan-
mark og i Europa og får indblik i an-

dre landes 
natur og 
kultur.

Vi laver en plan
I løbet af de første 3 mdr. laver vi en 
udviklingsplan sammen med dig.
Vi snakker grundigt om, hvad der er 
dine mål og drømme for fremtiden.
Hvad vil du gerne opnå - og hvordan 
kommer du derhen?
Det er dine mål, så det er dig, der skal 
arbejde for dem, men vi hjælper dig. 
Sammen tjekker vi op på planen hver 
måned, så du kan se, at det går fremad.

Botræning
Du bor i dit eget lille hus, som du skal 
sørge for at holde rent og pænt. 
Indkøb og madlavning skal du have lært 
at planlægge og stå for, hvis det er nyt 
for dig.
Der skal gøres rent og vaskes tøj og 
der kan være forskellige praktiske ting i 
huset, der skal ordnes.
For nogle er det nemt og for andre er 
det godt at have tid til at træne det.
Det kan du også få hjælp til
Pengene skal række til det hele - og lidt 
til, dvs. det er bedst at blive god til at 
passe på dem.
Der kommer post fra kommunen og 
regningerne skal betales til tiden. 
E-boks, NemID, abonnementer, forsikrin-
ger mm.  er forhold, der skal være styr 
på. Det kan du også få hjælp til, hvis du 
har brug for det.
Vi er her sammen
Du bor i dit eget hus, lige ved siden af 
de andre 5 huse.
Alle andre på opholdsstedet bor også 
lige i nærheden.
Det betyder, at du nemt kan deltage i 
aktiviteter, vi laver sammen.
Om tirsdagen spiser vi fælles aftensmad 
sammen.
Du er også velkommen til f.eks. at være 
med til at se Champion Leaguekampe i TV.
Du kan komme forbi, når du har lyst.
Er der noget, der er svært, kan du altid 
søge råd og vejledning.
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Parat til at bo selv?   I en lejlighed ”ude i byen”- i Bogense, 
andre byer på Fyn eller nærmeste omegn. 

§85;
Støtte i egen bolig

§76
Efterværn

STØTTE I EGEN BOLIG - 
EFTERVÆRN

Her på Opholdsstedet i Bogense –  eller 
i en lejlighed ”ude i byen”. 
Om egne boliger på Opholdsstedet
Vi bor på Nordfyn, i Bogense.
Du kan gå til byen på 10 min. og til 
vandet på 4 min. Du kan næsten se 
havet, så tæt på er det.
Omkring opholdsstedet er der en stor, 
flot park med boldbaner, bålplads, 
køkkenhave, æbletræer, blomster og 
masser af plads.
Husene er til de ældste, som skal træ-
ne at bo selv.
Hvis du har boet på opholdsstedet, 
hjælper vi dig med at finde din egen 
lejlighed, og det bliver aftalt med din 
sagsbehandler, hvor mange timers 
støtte du kan få om ugen og hvad 
støtten hovedsagelig skal bestå i. 

STU, praktik/job eller anden uddannelse
Der skal være styr på din skole, dit ud-
dannelsesforløb eller beskæftigelse. 
Er det et stort spørgsmål for dig?
Så hjælper vi dig med at komme videre.
Vi tager udgangspunkt i, hvad du kan, 
hvad du interesserer dig for og hvad du 
skal have lært.
Det er vigtigt, at du finder ud af, hvilket 
slags arbejde du gerne vil uddanne dig 
indenfor. Der er mange muligheder og 
også begrænsninger. 
Din kontaktperson kan hjælpe dig godt 
i gang med at finde ud af, hvad der er 
bedst for dig på kortere og på længere 
sigt.
Også i fritiden
Når du har fri, er det med at få brugt ti-
den på dét, du interesserer dig for eller 
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Det er vigtigt, at du 
finder ud af, hvilket 

slags arbejde du ger-
ne vil uddanne dig til 
– og det er bestemt 

ikke nemt.

dét, du gerne vil afprøve.
Fælles har vi et varieret program, f.eks. 
deltager vi i sportsstævner, teater- og 
musikarrangementer sammen med 
skoler og opholdssteder fra andre dele 
af Danmark. 
Det giver mange nye oplevelser, og 
man kan glæde sig til at mødes næste 
gang. 
I ferier er der sejlads i vores flotte sejl-
skib, Sirocco.
Vi tager også på kortere rejser i Dan-
mark og i Europa og får indblik i andre 
landes natur og kultur.
Vi laver en plan
I løbet af de første 3 mdr. laver vi en 

udviklings-
plan sam-
men med 
dig.
Vi snakker 
grundigt 
om, hvad 
der er dine 
mål og 
drømme for 
fremtiden.

Hvad vil du gerne opnå og hvordan 
kommer du derhen?
Det er dine mål, så det er dig, der skal 
arbejde for dem, men vi hjælper dig. 
Sammen tjekker vi op på planen hver 
måned, så du kan se, at det går fremad.
Botræning
Du bor i din egen lejlighed, som du skal 
sørge for at holde ren og pæn. 
Indkøb og madlavning skal du have 
lært at planlægge og stå for, hvis det 

er nyt for dig.
Der skal gøres rent og vaskes tøj og 
der kan være forskellige praktiske ting, 
der skal ordnes.
For nogle er det nemt og for andre er 
det godt at have tid til at træne det.
Det kan du også få hjælp til
Pengene skal række til det hele - og lidt 
til, dvs. det er bedst at blive god til at 
passe på dem.
Der kommer post fra kommunen og 
regningerne skal betales til tiden. 
E-boks, NemID, abonnementer, forsik-
ringer mm.  er forhold, der skal være 
styr på. Det kan du også få hjælp til, 
hvis du har brug for det.
Hvis du bor i egen lejlighed i Bogense
Hvis din lejlighed ligger i selve Bogense, 
er der kun kort vej til Opholdsstedet.
Det betyder, at du nemt kan deltage i 
aktiviteter, vi laver sammen.
Om tirsdagen spiser vi fælles aftensmad 
sammen.
Du er også velkommen til f.eks. at være 
med til at se Champion League-kampe 
i TV.
Du kan komme forbi, når du har lyst.
Er der noget, der er svært, kan du altid 
søge råd og vejledning.
Hvis du bor længere væk, har du alle de 
samme muligheder for støtte, som er 
beskrevet her ovenfor. Der er bare lidt 
længere til selve opholdsstedet. 
Afhængigt af det antal timer, du er be-
vilget støtte, laver vi en aftale om, hvad 
det er vigtigst, at du får hjælp til.

HJERTELIG VELKOMMEN!
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Hvis du har brug for at komme hjemmefra i nogle weekender – 
eller et par dage i løbet af ugen efter skole – eller begge dele, 
så er du velkommen her.

AFLASTNING I WEEKENDER 
OG HVERDAGE

- brug for et pusterum?

§52
Aflastning

Gode trygge rammer
Du bor på det samme værelse, når du 
er her.
Du lærer hurtigt dagens tidspunkter at 
kende, f.eks. hvornår vi står op, hvornår 
der er frokost osv.
Der er program for de forskellige dage: 
mandag gør vi rent og går tur, tirsdag 
går vi i svømmehallen osv.
Weekenderne har sine egne tider og 
der er altid planlagt et godt program.
Weekendens aktive programmer
Ankomst fredag eftermiddag efter 
skole. 
Fredag er en opstartsdag, hvor alle 
kommer på plads og forbereder sig til 
lørdagens program. 

Lørdag bruges til længere ture eller 
projekter. Det kan være udflugt til zoo-
logisk have, til Terrariet i Vissenbjerg 
eller til Fjord og Bælt i Kerteminde. 
Nogle gange tager vi på fisketure eller 
på cykeltur med overnatning i shelter. 
Vi spiller bold og lærer måske at spille 
på et instrument.
Søndag har sine hyggelige rutiner med 
lang morgenmad, sport, ture osv. 
Det hjælper at gøre tingene sammen
Her hjælper vi dig med at få tingene 
til at lykkes, også når du synes, det er 
svært.
Vi er alle forskellige og det kan være 
en udfordring at være i en gruppe og N
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AFLASTNING I WEEKENDER 
OG HVERDAGE

Aflastning



Her hjælper vi dig 
med at få tingene 
til at lykkes, også  
når du synes, det 

er svært.

give plads til hinanden uden småkon-
flikter, hvor nogle måske bliver skuffe-
de eller kede af det. 
Her lærer man at takle den slags situa-
tioner.
Mulighederne er mange og vi gør os 
umage med at finde på spændende 
oplevelser, både for dem der kan lide 
det stille og kreative og for dem der 
er mere til det vilde og aktive – her er 

noget for alle.
Vi deltager 
også i sports-
stævner og 
teater- og 
musikarran-
gementer 
sammen med 

skoler og opholdssteder fra andre dele 
af DK. 
Det giver mange gode oplevelser og 
man glæder sig til at mødes igen.
Vi bor rigtig godt
Vi bor på Nordfyn, i Bogense.
Du kan gå til byen på 10 min. Du kan 
næsten se havet, så tæt på er det.

Omkring opholdsstedet er der en flot 
park med boldbaner bålplads, køkken-
have, æbletræer, blomster og masser af 
plads.
Værelserne er lyse, moderne og hygge-
lige. 
Opholdsstedet er delt op i tre afdelin-
ger: 1. salen, stuen og husene.

Vi hjælpes om det daglige
Vi hjælpes om at lave mad og gøre rent.
Du holder dit eget værelse rent og 
pænt.
Aflastningstilbuddet omfatter: 
- hverdage, før og efter skole 
- weekender – fra fredag til søndag 
- aktivt program 
- kørsel efter aftale 
- for teenagere i alderen 13-18 år

HJERTELIG VELKOMMEN!
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§74a;  §78

Du står i en situation, hvor du har forskellige udfordringer, som 
du har brug for hjælp til. Den støtte og hjælp kan du få her!

UNGDOMSSANKTION OG       
ALTERNATIV AFSONING 

- en enestående mulighed

Hvis du er i Ungdomssanktion i fase 2 
kan du bo på selve opholdsstedet og 
være med i programmet her – sam-
men med de andre unge.
I fase 3 er der mulighed for, at du kan 
bo i et af de mindre huse, som ligger 
som nærmeste nabo, hvor du kan lære 
at vænne dig til at bo selv, inden du 
skal flytte i egen bolig.
Hvis du er i Alternativ afsoning er der 
en række regler, som skal overholdes, 
så det vil vi have et tæt samarbejde 
om.
Vi har haft andre unge i begge former 
for afsoning – og vi har hjulpet andre i 
lignende situation godt på vej videre i 
livet.

Uddannelse og jobmuligheder
Når du starter her, laver vi en konkret 
plan for, hvordan du fortsætter din 

skolegang, starter på en uddannelse 
eller kommer i beskæftigelse. 
Vi samarbejder med de lokale skoletil-
bud, hvis du er under 16 år.
Er du over 16 år, kan du komme i et 
beskæftigelsestilbud her på stedet, som 
hedder: ”Fremtidsklassen – i lære for 
fremtiden” med undervisning i de fag, 
som du har mest brug for eller lyst til. 
Der er mulighed for praktiske fag og 
jobtræning i køkken, park & have eller 
som tømrer. Vi har aftaler med lokale 
virksomheder, hvor du kan komme i 
erhvervspraktik.
Skal du i uddannelse er der mange 
muligheder, både i Søndersø, Otterup, 
Odense og Middelfart – så det skal vi 
nok få styr på, sammen med dig.
Din beskæftigelse er et kernepunkt i 
forhold til din afsoning og din fremtid. 
Hvis det er svært for dig at være ved- In
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Det er dine mål, så 
det er dig, der skal 

arbejde for dem, 
men vi hjælper dig 

selvfølgelig.

holdende i et skole- eller uddannelses-
tilbud, laver vi en plan for, at det kan 
lykkes. 
Også i fritiden
Når du har fri, er det med at få brugt 
tiden på dét, du interesserer dig for eller 
gerne vil afprøve.
For mange bliver det et vendepunkt, at 
der er nogle andre, som man kan lave ak-
tive og positive aktiviteter sammen med.
Vi laver en plan
Når du har fået din dom, har du en 
handleplan, som bl.a. koncentrerer sig 
om, hvordan du kommer i eller fortsætter 
din uddannelse eller beskæftigelse.
Ud fra den laver vi en konkret og tydelig 

plan, så du kan 
komme på rette 
spor igen. 
Vi snakker 
sammen om, 
hvad der er 
dine mål og 
drømme for 
fremtiden.

Hvad vil du gerne opnå  - og hvordan 
kommer du derhen, skridt for skridt?
Det er dine mål, så det er dig, der skal 
arbejde for dem, men vi hjælper dig 
selvfølgelig.
Sammen tjekker vi op på planen hver 
måned, så du kan se, at det går fremad. 

Vi samarbejder med Kriminalforsorgen, 
med din sagsbehandler og med din 
familie.
Vi bor rigtig godt
Vi bor på Nordfyn, i Bogense.
Du kan gå til byen på 10 min. og til van-
det på 4 min. Du kan næsten se havet, 
så tæt på er det.
Omkring opholdsstedet er der en flot 
park med boldbaner, bålplads, køkken-
have, æbletræer, blomster og masser af 
plads.
Hvis du skal bo inde på selve op-
holdsstedet:
Værelserne er lyse, moderne og hyg-
gelige. Nogle har fælles bad og toilet, 
andre har deres eget. Opholdsstedet er 
delt op i tre afdelinger: 1. salen, stuen 
og husene.
Husene er til de ældste, som skal lære 
at bo selv.
Hvis du skal bo i et af husene:
Hvis du er i alternativ afsoning og skal 
bo i et af husene, kan du læse om huse-
ne, botræning og den støtte du kan få 
dér, ved at læse under afsnittet om 
Midlertidigt Botilbud.

HJERTELIG VELKOMMEN!
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§ § §

Til dig, som er sagsbehandler, anbringelseskonsulent eller på 
anden måde varetager en stilling, hvor du skal finde det bedste 
sted at anbringe en ung med behov for støtte til god udvikling. 

TIL DEN ANBRINGENDE 
MYNDIGHED

Tilbud som matcher unge med særlige behov

Her kan du læse om de forskellige tilbud på Opholdsstedet i Bogense.Her kan du læse om de forskellige tilbud på Opholdsstedet i Bogense.

Vores værdigrundlag tager udgangs-
punkt i et ligeværdigt menneskesyn, 
med respekt for hver enkelt, i en er-
kendelse af forskellige opvækstvilkår, 
ressourcer, styrker og udfordringer. 
De unge, som tager del i vores tilbud, 
skal ses, respekteres og mødes i for-
hold til deres individuelle situation.
Vores opgave er at understøtte, ind-
drage og udfordre den unge til ud-
vikling, individuelt og i et fællesskab, 

så den unge skridt for skridt kan tage 
ejerskab og ansvar for eget liv.
Et afgørende fundament er et aktivt, 
varieret og grundigt planlagt program, 
som vækker nysgerrighed over for 
omverdenen, giver lyst til at lære mere 
og til at dygtiggøre sig, så voksenlivet 
kan mødes med så god en ballast som 
muligt til at klare uddannelse, beskæfti-
gelse, bolig og at kunne indgå i sociale 
fællesskaber. Vo
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Målgruppen
På Opholdsstedet i Bogense er der et 
åbent og rummeligt miljø, og vi har års 
erfaringer med at tage imod unge, der 
har haft svært ved at passe ind andre 
steder.
 

Opholdsstedet i Bogense kan modta-
ge:
•Unge, der på grund af omsorgssvigt 
   har svært ved at indgå i sociale sam- 
   menhænge
•Unge med tilknytningsforstyrrelser
•Unge, som i deres opvækst har været
   udsat for handlinger, der har sat 
   dem udviklingsmæssigt i stå eller 
   tilbage
•Unge, der er sent udviklede
•Unge med manglende skolegang
•Unge, som har haft ringe social om-
   gang med andre og/eller har ringe 
   selvværd  
•Unge flygtninge
•Unge med minoritetsbaggrund
•Unge, som er i fare for at blive margi-
   naliseret på grund af kontakt til 
   misbrugs- og kriminelle miljøer
•Unge, der er blevet idømt en ungdoms-
   sanktion
•Unge, der skal afsone alternativt

Akutanbringelser
På Opholdsstedet i Bogense modtager 
vi unge akut og med kort varsel, når 
den unge i udgangspunktet er inden 
for målgruppen. 
Vi har altid et værelse klar til indflyt-
ning, hvis der er ledige pladser.

§66 – Opholdssted for børn og unge
Opholdsstedet i Bogense er godkendt 
som opholdssted jævnfør §66 stk. 1 
nr. 5 med 16 faste pladser.
Opholdsstedet for denne målgruppe 
er opdelt i 2 afdelinger: 
På 1.-salen, hvor de yngste bor på 8 
velindrettede enkeltværelser.
Der er fællesfaciliteter mht. bad og toi-
letter, opdelt for piger og drenge.
Fællesområderne er hyggeligt ind-
rettede, så der er en tydelig hjemlig 
atmosfære. Der er køkken, spise- og 
opholdsstue med brændeovne, uden-
dørs lukket terrasse og fælles ga-
mer-rum. Desuden er her kanariefugle, 
undulater og mange farvestrålende 
fisk i et stort akvarium.
I stuen bor de ældste på rummelige og 
moderne værelser med eget bad og 
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toilet. Her er ligeledes gode fællesfaci-
liteter: køkken, spise- og opholdsstue, 
aktivitetsrum m. musikanlæg, bordten-
nis og bordfodbold.

§107 – Midlertidigt botilbud
Opholdsstedet i Bogense er godkendt 
som botilbud jævnfør §107 med 6 
faste pladser. 
De, som indskrives i dette tilbud, bor i 
et af de 6 mindre huse med egen lille 
have med terrasse. Husene er belig-
gende tæt ved siden af hinanden i den 
store park, som hører til opholdsstedet.
Hvert hus består af et værelse, et 
større rum med kombineret køkken og 
stue, toilet m. brusebad samt en lille 
entré. Hvert hus har også opvaskema-
skine, tørretumbler og vaskemaskine.

Aflastning i weekender og hverdage
Tilbuddet er tiltænkt unge, inden for 
Opholdsstedets målgruppe, som har 
brug for et pusterum fra en problema-
tisk hverdag.
Vi har mange erfaringer med at skabe 
gode rammer for unge med behov for 
ekstra omsorg, fast struktur og samti-
dig lidt ”højt til loftet”.
Vi har et aktivt program både i hver-
dage og weekender, som naturligvis 
tilpasses den enkeltes behov og inte-
resser.

§76 – Efterværn
Efterværn kan tilbydes som støtte i egen 
bolig på Fyn eller nærmeste omegn.
Det tilbydes ofte unge, der har været 
indskrevet på opholdsstedet, men nu 
skal videre ud i egen bolig, og som har 
brug for en støtteforanstaltning i kor-
tere eller længere tid, for at sikre den 
positive udvikling.

§85 – Støtte i egen bolig 
Støtte i egen bolig kan tilbydes på Fyn 
eller nærmeste omegn.
Det tilbydes ofte unge, der har været 
indskrevet på opholdsstedet, men nu 
skal videre ud i egen bolig, og som har 
brug for en støtteforanstaltning i kor-
tere eller længere tid, for at sikre den 
positive udvikling.

§74a – Ungdomssanktion
Opholdsstedet i Bogense er godkendt 
til at modtage unge, som er idømt en 
ungdomssanktion, jf. Straffelovens 
§74a i både fase 2 og 3.
I fase 2 vil den unge bo på selve op-
holdsstedet og indgå som en del af det 
program og fællesskab, der er med de 
andre unge.
Når den unge overgår til fase 3, har vi 
en række boliger, hvor overgangen til 
en mere selvstændig tilværelse og ud-
slusning kan foregå.
Fra ungdomssanktionens opstart vil der 
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være skærpet fokus på uddannelse og 
beskæftigelse, og at der løbende gen-
nem de forskellige faser er opfølgning 
på handleplanens målsætninger. 

§78 – Alternativ afsoning
Opholdsstedet i Bogense er ligeledes 
godkendt til at modtage unge, som 
skal afsone en dom, jf. Straffelovens 
§78 – ”Alternativ afsoning”.

Fælles for alle tilbud – metode og 
pædagogik
På Opholdsstedet Bogense har vi en 
dialektisk tilgang til vores pædagogi-
ske arbejde. Det vil sige, at vi har taget 
det bedste fra de forskellige teoretiske 
tilgange såsom involveringspædago-
gikken og miljøterapien.
Vi er ressourceorienteret og gør me-
get ud af i fællesskab med de unge 
at finde frem til deres ressourcer og 
kompetencer, så de igennem deres 
interesser, særlige egenskaber og hånde-
lag motiveres, oplever små succeser 
i hverdagen og får ejerskab af egen 
tilværelse.
Vi arbejder oplevelsesorienteret, fordi 
vi tror på, at de unge igennem fælles 
aktiviteter, f.eks. gennem rejser med 
fokus på læring og mødet med andre 

kulturer, vokser mentalt og følelses-
mæssigt, så de bedre bliver i stand til 
at håndtere de udfordringer, de møder i 
deres egen tilværelse.
Vi gør meget ud af samarbejdet med 
familien og de unges netværk, da deres 
relationer ofte er skrøbelige og har haft 
svære vilkår inden anbringelsen.
På Opholdsstedet vægter vi relations-
dannelse meget højt. Vi mener, at re-
lationen er den bærende grundsten, 
som skal lægges, inden vi for alvor kan 
begynde at arbejde med den unge. 
Igennem relationen opnår den unge ind-
sigt i sin egen person og hvordan man 
kan påvirkes i den ene eller den anden 
retning. De voksne på Opholdsstedet 
er gode til at danne relationer, både 
ved hjælp af aktiviteter, fælles tredje og 
med deres troværdige professionelle 
personlighed.

Professionelt samarbejde
Der er gennem mange år etableret et 
godt og frugtbart samarbejde med psy-
kologer, psykoterapeuter og andre med 
professionel ekspertise, som er med 
til at afklare og guide de unge, som i 
kortere eller længere perioder har gavn 
af disse tilbud. 
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Takster
For oplysning om nuværende opholdstakst henvises til leder Bente Hansen, evt. ved 
at konsultere afsnit på hjemmesiden under Opholdstakst eller opholdsstedets side 
på Tilbudsportalen.

Tilsyn
Socialtilsyn Syd fører tilsyn med Opholdsstedet i Bogense og seneste tilsynsrapport vil 
kunne ses på hjemmesiden under Godkendelse og Tilsyn.

Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Opholdsstedet i Bogense
Stegøvej 2,
5400 Bogense

info@opholdsstedet-bogense.dk
www.opholdsstedet-bogense.dk

Leder Bente Hansen
Tlf. 21 49 57 04

Visitation
Tag venligst kontakt til leder Bente Hansen, som står for visitation til opholdsstedet.
Skoletilbud visiteres gennem Center for Læring og Trivsel, CLT, i Nordfyns Kommune. 


