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Udgivet januar 2018 af ”Et netværk af sociale kvalitetstilbud” 

Priser findes fortsat på www.tilbudsportalen.dk

En lettere vej  
til det rette tilbud
Vi er en netværksgruppe af bo-, opholds-, og 
behandlingssteder med tilknytning til Holbæk 
Kommune. 

Vi mødes jævnligt for at udveksle viden og 
erfaringer og lade os inspirere af hinandens 
tilbud og steder.

Netværket har eksisteret i et par år, og vi kender 
nu hinanden så godt, at vi har lyst til at udgive en 
fælles brochure med en oversigt over netværkets 
tilbud. 

Netværkets tilbud er seriøse og professionelle  
på et fagligt højt niveau.

Mange hilsner 

Jesper Christensen 
Pia Just 
Pernille Brandt 
Pia Kjær Rolander 
Jesper Mortensen 
Mette Jensen
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Den Miljøterapeutiske  
Organisation
Den Miljøterapeutiske Organisation er et behandlingssted 
for unge, der har psykiske vanskeligheder. 
Vi er drevet af et ønske om at skabe anerkendelse, nærhed, trivsel 
og udvikling. Hos os bliver unge mødt med åbenhed og respekt 
af professionelle medarbejdere med erfarings- og uddannelses-
mæssig baggrund inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige 
område. 

Vi skaber forudsigelighed, ro og tryghed for unge, så de kan 
koncentrere sig om deres behandlingsproblematikker og faglige 
udvikling i et åbent, respektfuldt og nysgerrigt samspil med deres 
kontaktpersoner.

Vi tilbyder miljøterapeutisk udviklingsstøtte til børn og unge i 
alderen 10 – 30 år. Vi tilbyder ophold af kortere eller længere 
varighed i form af opholdssteder og botilbud. Vi har vores eget 
dagbehandlingstilbud: Hjembækskolen, hvor børn og unge med 
psykiske vanskeligheder dagligt modtager undervisning i et fagligt 
ambitiøst undervisningsmiljø. Vi har et ungekollegie for de unge, 
som er klar til at bo i egen lejlighed med individuelt tilpasset støtte. 
Endvidere løser vi en række forskellige opgaver såsom aflastning, 
psykiatriske udredninger, familiesamtaler, undervisning, støtte-
kontaktpersonsordning og individuelt tilpassede løsninger.

Vi står altid klar og er gearet til akutte anbringelser, som vi har en 
stor erfaring i at løse med alle de specifikke forhold, der gør sig 
gældende i den sammenhæng.

Tornbrinken 2
4450 Jyderup

Telefon 70 23 29 29
dmo@dmo.dk
www.dmo.dk

Leder
Jesper Christensen
jc@dmo.dk
Mobil 31 51 20 40
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Vi tilbyder unge et omsorgsfuldt bomiljø med fokus på at støtte den unge til på  
bedste måde at kunne håndtere egne vanskeligheder gennem et udfordrende ungdomsliv.

Den Miljøterapeutiske Organisation er et privat tilbud godkendt af Socialtilsyn  
Hovedstaden. Vi er godkendt efter § 107 og § 66, stk. 1, nr. 5.

83 pladser – 9 afdelinger

Pladser

38 døgnophold

40 skolepladser

  5 aflastningspladser

Aldersgruppe

10 - 30 år

Afdelinger

Dagbehandlingstilbuddet  
Hjembækskolen

Opholdsstedet Holmegården

Opholdsstedet Birkehuset

Opholdsstedet Tornbrinken

Opholdsstedet Stokkebjerghusene

Opholdsstedet Drosselvej

Opholdsstedet Vesterhuset

Ungekollegiet

Aflastning

Særlige indsatser

Psykoedukation

Sanseintegration

NADA

Udvidet familiesamarbejde

Støttet og overvåget samvær

Psykiater

Efterværn

Tillægsydelser

Dagbehandling

STU

Aflastning

Akutanbringelse

Psykiatrisk udredning

Støttekontaktpersonsordning

Familiesamtaler

Individuelt tilpassede løsninger

Målgrupper

Behandlingen er rettet mod unge, 
der har behov for støtte af tyde-
lige, professionelle voksne i et 
anerkendende miljø. Følsomme 
unge, hvor angst, depression og 
psykosociale udfordringer er en 
del af deres hverdag. 

Unge med skizofreni, bipolar  
lidelse, autismespektrumfor-
styrrelser, Emotionel Ustabil 
Personlighedsstruktur (EUP), 
selvskadende adfærd, OCD, 
angstproblematikker,  
Tourettessyndrom,  
tvangsprægede handlemønstre, 
ADHD og andre psykiske eller 
neurologiske problemstillinger.
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Bostedet Grandbo
Grandbo er et bosted for unge mennesker, hvor  
ungdomslivet og den sociale træning er i højsæde. 
De unge mennesker er i høj grad med til at præge bostedets  
kultur og har indflydelse på fællesskabet, samt hvad dagligdagen  
og aktiviteter kan indeholde.  

Grandbos fundament bygger på et menneskesyn, hvor alle 
mennesker har krav på og retten til at bestemme over eget liv. 
Vores pædagogiske opgave er derfor at støtte og vejlede de  
unge mennesker i deres valg og rådgive i forhold til hvilken 
indflydelse, det vil få. 

Vi tilbyder et botræningsforløb, hvor de unge udvikles i forhold  
til deres individuelle behov. Disse behov og ønsker tages alvorligt 
og danner grundlaget for forløbet. 

På bostedet vægtes den anerkendende dialog, samarbejde, 
samspil, nærvær mellem de unge og personale samt deres 
samvær og relationer til pårørende højt. Vi tager udgangspunkt 
i de kompetencer, som de unge allerede har, og anvender dem i 
udviklingen af nye.

Samvær og fællesskab er en stor drivkraft for bostedet. 

Roskildevej 236
4300 Holbæk 

Telefon 23 71 27 88
www.grandbo.dk

Ejer
Pia Just
pia@grandbo.dk

Bostedet Grandbo
- Et særligt fællesskab

” Ringe, der flyver rundt i luften, er et symbol på det venskab, 
I får på Grandbo. En cirkel er et symbol uden en begyndelse 
og ende. Det er symbolet for helhed og kærlighed.” 
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Bostedet Grandbo er et privat botilbud godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden. 
Vi er godkendt efter Serviceloven §107.

9 pladser – 1 afdeling

Pladser

9 midlertidigt ophold

Aldersgruppe

18 - 30 år

Afdeling

Bostedet Grandbo

Særlige indsatser

Kontaktperson

Tillægsydelser

Hjemmedag

Personlig støtteordning

Målgrupper

Udviklingshæmmede

”Grandbo klipper navlestrengen blidt.”
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Lykkegard
Lykkegard er et botilbud for børn og unge med behov 
for en specialpædagogisk indsats, trygge rammer og en 
struktureret hverdag.
Hos os kommer børn og unge i alderen 6 - 23 år med én eller 
flere diagnoser. Vi prioriterer en hverdag i små enheder med 
plads til den enkelte med mulighed for både individuelle og fælles 
aktiviteter. 

Vi tilbyder ophold af kortere eller længere varighed, aflastning  
og akut. Vi løser konsulentopgaver af forskellig karakter og har 
desuden kompetencer og faglighed til at løse 1:1-opgaver.

Anerkendende pædagogik er centralt for vores møde med den  
enkelte. Det betyder, at alle mødes med respekt og accept af, 
hvad de hver især kan og ønsker. Vi anerkender, værdsætter og 
støtter den enkelte i at kunne agere i en meningsfuld hverdag. 

Et sammenfald i diagnoser medfører ikke nødvendigvis homoge-
nitet i en gruppe. Derfor visiteres barnet/den unge til den afdeling, 
som matcher de kompetencer og potentialer, den enkelte kommer 
med. Dagligdagen i vores afdelinger er bygget op om en familie-
lignende struktur med rutiner og rammer, der giver tryghed og 
genkendelighed. Vores fokus er at opbygge systemer og tryghed 
om grundlæggende sociale færdigheder. 

Nørupvej 58
4300 Holbæk

Telefon 41 41 76 35
kontakt@lykkegard.dk
www.lykkegard.dk 

Leder
Pernille Brandt 
pernillebrandt@lykkegard.dk
Mobil 41 41 76 35

Tryghed, troværdighed og forudsigelighed.
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Vi anerkender, værdsætter og støtter den enkelte i at kunne agere  
i en meningsfuld hverdag.

Lykkegard er et privat tilbud godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.  
Vi er godkendt efter § 66 stk. 5 og § 107 i Serviceloven samt § 104. 

35 pladser – 5 afdelinger

Pladser

21 fastboende

12 aflastnings-/akutpladser

  2 brugere i aktivitets- og  
     samværstilbud

Aldersgrupper

  6 - 12 år

13 - 17 år

18 - 23 år (mulighed for forlængelse)

Afdelinger

Opholdsstedet Lykkegard

Ungestedet Lykkegard

Lykkebo

Aflastning

Dagtilbud 

Særlige indsatser

Samværsopgaver

Konsulentopgaver

Praktisk pædagogisk støtte

Kontaktperson børn/unge

Tillægsydelser

Dagbeskæftigelse

Aflastning

Akutanbringelser

Personlige støtteordninger

Udredning

Uledsagede flygtningebørn

Målgrupper

Sociale problemer med udad-  
eller indadreagerende adfærd

Psykiatriske lidelser af generel 
karakter

Udviklingshæmmede i lettere 
grad og sent udviklede

Diagnoser

Autisme

Asperger

ADHD

OCD

Udviklingsforstyrrelser

Nervøse eller stressrelaterede 
tilstande

Adfærdsændringer forbundne 
med fysiske og fysiologiske  
faktorer

Adfærds- eller følelsesmæssige 
forstyrrelser
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Maglesøhus
Maglesøhus er et privat bo- og behandlingssted for børn 
og unge i alderen 12 - 26 år. 
Maglesøhus består af to separate afdelinger: Søhuset, der ligger 
i naturskønne omgivelser ved Maglesø tæt ved Holbæk, og Villa 
Alba beliggende centralt i Tølløse. 

Maglesøhus retter sig mod børn og unge med psykiske problem-
stillinger, som har brug for professionel behandling. Vores børn 
og unge har ofte diagnoser såsom  personlighedsforstyrrelse,  
tilknytningsforstyrrelse, angst, ADHD, Autisme-/Aspergerssyndrom 
og komorbiditet. 

Det behandlingsmæssige arbejde tager afsæt i et anerkendende 
og narrativt grundsyn. Den pædagogiske tilgang er ressource-
fokuseret med inddragelse af kognitive og narrative metoder. 
Fundamentet er en omfattende tværfaglig viden om og erfaring 
med behandling af unge, der kæmper med psykiske vanskelig-
heder. Hver ung har sin egen kontaktperson, som er ansvarlig for 
at informere forældre og kommune om den unges udvikling og 
trivsel i hverdagen. Derudover arbejder vi tæt sammen med den 
nærliggende dagbehandlingsskole Farmen.

Vi motiverer og støtter børnene/de unge i at engagere sig i fritids-
aktiviteter. Der er adgang til Holbæk Ungdomsskole, fitnesscenter, 
sportsaktiviteter, ridning og mange andre tilbud både i Holbæk, 
Tølløse og omegn. 

Personalegruppen består af pædagoger, social- og sundhedsassi-
stenter, psykiatriske sygeplejersker, en psykolog og en psykiater.

Maglesøvej 3
4300 Holbæk

Telefon 31 18 76 90
info@maglesoehus.dk
www.maglesoehus.dk

Leder
Pia Kjær Rolander
pia@maglesoehus.dk
Mobil 31 18 76 90

En hjælpende hånd til livet.

Villa Alba, Tølløse



11

Maglesøhus er godkendt efter § 66, stk. 1, nr. 5, § 107 samt § 76 i Serviceloven. 

18 pladser – 2 afdelinger

Pladser

18

Aldersgrupper

12 - 20 år

16 - 26 år

Afdelinger

Søhuset

Villa Alba

Særlige indsatser

Psykolog

Psykiater

Kontaktperson børn/unge

Pædagogisk støtte

Individuelle terapisamtaler

Terapisamtaler med forældre 

NADA

Musiklærer

ART-grupper for vores unge

Målgrupper

Børn og unge med psyko-sociale 
og/eller psykiske vanskeligheder

Diagnoser

Angst

ADHD

Personlighedsforstyrrelse

Autisme-/Aspergerssyndrom

Tilknytningsforstyrrelse og  
komorbiditet

 

Hos Maglesøhus får de unge tryghed, omsorg og beskyttelse og de bedste  
betingelser for at udvikle sig henimod at klare sig selv i voksenlivet.

Søhuset, Holbæk
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Malthesminde
Maltheminde Bo- og Uddannelsesstøtte er et botilbud 
med selvstændige lejligheder til unge mellem 16 og 30 år.  
Vores vision er at støtte udsatte unge i at etablere sig i egen bolig 
og samtidig støtte og fastholde dem i et skoleforløb, en uddan-
nelse eller en aktivering, således at de senere bliver selvhjulpne, 
selvforsørgende og selvstændige individer, der efter bedste evne 
bidrager til vores samfund. 

Vi arbejder med:
• Fastholdelse af unge i uddannelse

• Botræning i egne lejligheder

• Træning af sociale kompetencer

Malthesminde 48
4390 Vipperød

Telefon 23 23 65 35
www.malthesminde.dk

Leder
Jesper Mortensen
jesper@malthesminde.dk
Mobil 23 23 65 35

Gennem vores tre afdelinger skaber vi sammenhæng,  
progression og en tryg udslusning. 
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Malthesminde er godkendt efter § 66 og § 107. Vi er også velegnede til efterværnsopgaver.

11 pladser – 3 afdelinger

Afdelinger

Gartnervænget, Regstrup

Malthesminde, Vipperød

Gl. Kirkevej, Holbæk

Målgrupper

Unge med psykiske udfordringer, 
unge som har behov for udslus-
ning fra døgninstitution eller 
behandling.

Unge med behov for botræning 
og støtte til fastholdelse i uddan-
nelse eller aktivering.

Uledsagede flygtninge.

Pladser

11

Aldersgruppe

16 - 30 år

Malthesminde Bo- og Uddannelsesstøtte består af 
tre afdelinger med i alt 11 selvstændige lejligheder, 
der tilsammen udgør vores udviklingstrappe.

Afdelingen i Regstrup har fire store lejligheder  
under samme tag. Disse har eget køkken og bad  
og er centreret om et fællesrum. Målgruppen er  
unge med stort behov for daglig støtte med det  
formål at blive uddannelses- eller aktivitetsparat.

MALTHESMINDE 
VIPPERØD

GL. KIRKEVEJ 
HOLBÆK

GARTNERVÆNGET 
REGSTRUP

Afdelingen i Vipperød består af seks individuelle 
lejligheder med eget køkken og bad samt egen 
indgang. Desuden er der i huset et fællesrum. 
Målgruppen er unge med moderat støttebehov. 
Her kan laves individuelle aftaler om støttetimer, 
der matcher den enkeltes behov.

Afdelingen på Gl. Kirkevej i Holbæk 
er en udslusningslejlighed i en  
opgang med ordinære lejere.  
Denne lejlighed er sidste trin på  
vores udviklingstrappe.
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Pilagergaard
Pilagergaard er et socialpædagogisk opholdssted  
beliggende lidt udenfor Holbæk.
Hos os får de unge en strukturet hverdag med rum og plads til at 
udvikle sociale kompetencer og indgå i sociale og familiemæssige 
relationer. De unge støttes i at indgå i fællesskaber og venskaber, 
hvor de føler sig set, hørt, værdsat og anerkendt. De får strategier 
til at kunne håndtere forskellige former for kommunikation, hvad 
enten det drejer sig om at ytre sig i sociale sammenhænge eller 
lytte og udvise empati. 

På Pilagergaard arbejder vi ud fra KAT-kassens metoder. Vi har 
fokus på kommunikations- og relationsarbejdet, for at den unge 
kan lære at udtrykke og formidle egne følelser, tanker og behov.  
Vi arbejder med jeg-støttende samtaler, hvor personalet støtter 
den unge i at sætte ord på følelser, kropssprog og stemning. 

Mange af vores unge har ikke lært at sætte ord på følelser og give 
udtryk for egne behov på en hensigtsmæssig måde. Ofte har de 
en eksistentiel følelse af tab og svigt, der sætter sig som en indre 
smerte. De har ofte ikke tillid til andre og troen på, at andre kan 
forstå deres følelser. Hvis de unge reagerer voldsomt i følelses-
mæssige situationer, arbejder personalet med low-arousal tilgange.

Tuse Byvej 51
4300 Holbæk

Telefon 28 26 93 05
pilagergaardtuse@mail.dk
www.pilagergaard-tuse.dk

Leder
Mette Jensen
pilagergaard@gmail.com
Mobil 28 26 93 05

Pilagergaard – en kærlig håndsrækning til din fremtid.
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Pilagergaard er godkendt efter § 66, stk. 1, nr. 5.

9 pladser – 2 afdelinger

Pladser

9

Aldersgrupper

10 - 18 år

18 - 23 år

Afdelinger

Opholdsstedet Pilagergaard

Pilagergaard Vitea - botræning

Målgrupper – diagnoser

Tilknytningforstyrrelse

Forandret virkelighedsopfattelse

Omsorgssvigt

Sociale problemer

Opmærksomhedsforstyrrelse

Indadreagerende adfærd

Autismespektrumforstyrrelse

En del af vores personale er uddannet i Cool Kids programmet, 
som er et angsthåndteringsprogram målrettet børn og unge. 
Det bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper, hvor 
de unge lærer, hvordan angst opstår og om sammenhængen 
mellem tænkning, følelser, krop og handling. De lærer, at tanker 
kan styres, og at der findes alternative tanker, som kan udfordre 
og reducere følelsesmæssigt ubehag, kropslige gener og uhen-
sigtsmæssig adfærd. 

Vi har på Pilagergaard tilknyttet en ekstern massør, der er  
uddannet i pædagogisk massage. I specialpædagogiske  
sammenhænge er massage og berøring et effektivt redskab  
i arbejdet med at skærpe eller dæmpe sanserne hos de unge.

Særlige indsatser

Nada

Massage

Familiesamarbejde

Støttet samvær

Primærvoksen børn/unge 



Et netværket af sociale kvalitetstilbud

www.kvalitetstilbud.dk


