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Hedensted kommunes 
tilbud om aflastning 
til børn og unge med 
handicaps

Tilbud på Søndergaard:  
Vores faste tilbud kalder vi klub og weekend.
Klub foregår på hverdage fra tirsdag til torsdag. 

Typisk kommer børnene en fast dag fra endt 
dagtilbud og opholder sig hos os indtil næste 
morgen, hvor de igen tager tilbage til deres 
dagtilbud. De fleste har en klubdag, men nogle 
få har to ugentlige klubdage. 

Er barnet bevilget weekend starter den også efter 
endt dagtilbud om fredagen og slutter søndag 
eftermiddag, hvor børnene hentes af deres 
forældre inden kl. 15. Man kan være bevilget 
hver 4. weekend eller hver 2. weekend. 

Længerevarende ophold er kun muligt i skolernes 
sommerferie. Her kan man få op til 14 dages ferie. 

Men man kan også bare komme enkelte dage i 
sommerferien. Resten af året kører de faste klub 
og weekend tilbud. Det giver størst tryghed hos 
børnene.

Yderligere oplysninger:
Adresse: Engvej 5, 7130 Juelsminde
Tlf. 2365 5563

Afdelingsleder Helle Rimmen tlf. 2498 7786 
eller mail: helle.rimmen@hedensted.dk

Hjemmeside: www.sondergaard.hedensted.dk

Facebook: ferie og aflastning Søndergaard

På Søndergaard i Juelsminde 
er det muligt for et barn med 
handicap at komme på ophold 
både på hverdage og i week-
ends samt på ferie i skolernes 
sommerferie 

Søndergaard er beliggende tæt på skov og 
strand og i gåafstand til havnen.  
Derfor er vi meget ude.

Vi har to afdelinger med plads til i alt 14 børn  
ad gangen.
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En plads på Søndergaard bliver visteret af barnets 
kommunale socialrådgiver. Derfor er vejen ind altid via 
barnets socialrådgiver.

Et muligt tilbud på Søndergaard starter som regel med 
et besøg af forældrene inden opstart uden barnet. 

Derefter besøger forældrene typisk sammen med 
barnet det tilbud, barnet skal have inden rigtig start, 
hvor opstart aftales.

Club Hub:  
Særligt klubtilbud på Ungdomsgården 
i Hedensted hver tirsdag fra skole til kl. 20. 
Alder 12-18 år. 
Dette tilbud kræver som det eneste tilbud under 
Søndergaard ingen visitering af barnets rådgiver.

Alle andre tilbud under Søndergaard skal visiteres 
igennem barnets kommunale socialrådgiver.

Familievejledning: 
Tre af vores erfarne folk arbejder også i børnenes 
hjem med vejledningsforløb for forældre. 

Søskendekursus: 
2 gange årligt køres et kursusforløb for søskende til 
børn med handicap. 

Gruppeforløb til forældre med børn, der enten 
har autisme eller ADHD:
2 gange årligt kører vi et gruppeforløb, som giver 
forældre mulighed for at få læring sammen med 
andre i samme situation. 

Kursusaftener for alle forældre med børn med 
handicap: 
4 gange årligt afholder vi temadage med aktuelle 
emner for forældre til børn med handicap i kom-
munen. 

Afløsning i barnets hjem: 
Vi administrerer den ordning, der skaffer passere til 
børn med handicap i barnets hjem.

• Vi gør, hvad vi kan for at alle børn har et godt og
 trygt ophold i selskab med ligestillede.

• Uanset om det er klub, weekend eller sommer- 
 ferie, så er der personale, der sover her hver nat, 
 som børnene har været sammen med om dagen. 

• Vi prøver at undgå for mange skift, så det er f.eks.  
 de samme 4-5 personaler, der er sammen med  
 børnene fra fredag til søndag. 

• Der er også faste hold af børn hver gang, barnet  
 er på Søndergaard. Det er rart at være forberedt på,  
 hvem man skal være sammen med.

• Vores vigtigste samarbejdspartner er forældrene.

• Alle der kommer her, bor enten hos deres forældre  
 eller hos en plejefamilie. Ingen bor her fast.

• Vi går ikke så meget op i barnets diagnose, fordi en  
 diagnose ikke altid siger, hvem barnet er.  
 Vi vil hellere lære barnet at kende og ud fra det  
 tilrettelægge opholdet.

• Vi arbejder med børnenes sociale kompetencer  
 og selvstændighed. Via aktiviteter tilpasset børnene, 
 prøver vi at skabe venskaber og øve børnene i at  
 klare flere ting, på egen hånd.

• Transporten foregår enten via taxa eller vores bus  
 på hverdage og på fredage op til weekendophold.  
 På skolefridage er det forældrene, der sørger for  
 transport.

• Vi har lukket i enkelte uger i løbet af året, for at 
sikre,  
 vi ikke skal have for mange vikarer på arbejde.
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