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Anbringelse sker jf. Servicelovens § 52, § 58, § 76 eller § 107 og 
ved ungdomssanktioner jf. Straffelovens § 74 a (fase 2 og 3)

Vi kan tilbyde fleksible og særligt tilrettelagte løsninger med henblik på, at møde kommunernes behov.
Hvis du har brug for yderligere information, kan du kontakte lederne på de enkelte afdelinger
se mobilnumre på de følgende sider, eller du kan kontakte forstander: Lars Pharao 27 79 81 51

De forskellige afdelinger under fonden modtager 
bl.a. unge med følgende problemstillinger:

 • ADHD
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Mangelfulde sociale færdigheder
 • Tourette syndrom
 • Aspergers syndrom

 • Kriminalitetstruede
 • Misbrugstruede
 • Impulsstyrede
 • Udadreagerende
 • Tidligere anbragte unge
 • Ungdomssanktioner
 • Mv

Visitationsprocedure:
Udgangspunktet for en succesfuld anbringelse er en grundig visitation. Fondens visitationsudvalg består af 
én leder fra hvert opholdssted, skoleleder, samt en repræsentant fra fondens ledelse. Dette er med henblik 
på at finde det bedst egnede tilbud til den enkelte unge.
Hvis den unge er skolepligtig, er indskrivning på Kanonskolen afhængig af en formel godkendelse fra PPR i 
Aarhus.

Vi har brug for følgende oplysninger omkring den unge:
• En opdateret § 50 undersøgelse.
• En tydelig beskrivelse fra anbringende kommune, af hvad opgaven går ud på.
• Alle relevante tidligere sagsakter – f.eks. statusrapporter fra tidligere anbringelser el. lign.
• Psykologiske undersøgelser.
• Psykiatriske udredninger.

Hvis den unge skal indskrives på Kanonskolen har vi desuden brug for følgende:
• Tidligere elevplaner.
• PPR udtalelse.
• Aktuelt klassetrin.

Overblik over Fonden Bakkegården: 
Godkendelsen af de enkelte afdelingers tilbud er meget fleksible. 
Hver af vore afdelinger kan derfor tilbyde følgende:

A F D E L I N G E R :
- Bakkegården
- Fåruplund
- Dyrbygård

S KO L E T I L B U D : 
- Kanonskolen
- Erhvervsskolen

Udslusning

Opholdssted

Efterværn

§ 107 Botilbud

Intern skole

Aflastning

Intern erhvervsskole

Observation

Dagbehandling

Arbejdspraktik

Beskyttet beskæftigelse § 103

Udredning

Afrusning for hash misbrug 

Alternativ afsoning § 74a

Særligt tilrettelagte projektforløb



 Bakkegården er fondens ældste afdeling med plads til 7 drenge i alderen 12-18 år. Bakkegårdens målgruppe er 
børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, socialt utilpassede, begyndende misbrug samt unge 
med ungdomssanktion. En del af de unge der bor på Bakkegården er ligeledes diagnosticeret med ADHD og 
modtager behandling for samme.

Med udgangspunkt i en anerkendende tilgang, tilrettelægges der en målrettet pædagogisk indsats, som er tilpas-
set den enkelte unge med henblik på, at øge den unges erkendelse, selvstændighed, ansvarlighed og sociale 
forståelse. Gennem udviklingssamtaler inddrages den unge aktivt i denne proces.
Metoderne på Bakkegården er specifik omsorg, struktur, genkendelighed, samt individuelle udviklingsplaner.

Bakkehuset er Bakkegårdens udslusningsenhed. Det er nogle selvstændige værelser med mindre køkkener med 3 
pladser, som er beliggende i en sidebygning til Bakkegården. Aldersgruppe: 17-23 år.
Derudover råder Bakkehuset over en mindre selvstændig lejlighed tæt på institutionen, hvor den unge modtager 
ekstra ADL og bo støtte i en overgangsfase efter et ophold enten på Bakkegården, eller fra en anden afdeling, da 
det er vores erfaring, at de unge skal forberedes på og trænes i hvordan det er at bo selvstændigt i en decideret 
udslusning.

På Bakkehuset ydes der støtte til uddannelse, fritid, arbejde samt de daglige gøremål. Der arbejdes sideløbende 
med socialisering, således de unge rustes til et liv udenfor institutionsmiljøet.

 Målgruppen for Fåruplund er unge i alderen 18-23 år, med introvert adfærd på baggrund af psykosociale vanske-
ligheder. Der er 5 pladser på afdelingen.

Den pædagogiske tilgang på Fåruplund tager udgangspunkt i en helhedsorienteret og anerkendende tilgang.
Dagligdagen er i høj grad præget af medinddragelse og frihed under ansvar, med en tydelig struktur fra persona-
lets side med henblik på at skabe et trygt og udviklingsorienteret miljø.
Vi har fokus på botræning, ADL-træning, støtte ift. Økonomi, uddannelse/beskæftigelse, styrkelse af relationer og 
netværk samt på, at forøge livskvaliteten for den enkelte.
Målet er, at de unge tager ansvar for deres eget liv og for fællesskabet i en sådan grad, at de på sigt bliver i stand 
til at flytte i egen bolig.

Udviklingen dokumenteres ved hjælp af pædagogiske udviklingsplaner, progressionsplaner og statusrapporter.
Opholdet kan forlænges efter det fyldte 23. år jf. SEL § 10
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Dyrbygård har 6 pladser og tilbuddet er primært rettet mod piger og drenge i alderen 13 – 18 år uden et aktuelt 
vanemæssigt forbrug af euforiserende stoffer.

De unge som indskrives på Dyrbygård, er typisk omsorgssvigtede unge med skader på deres følelsesmæssige og 
sociale udvikling. De kan endvidere have indlæringsvanskeligheder, adfærdsproblemer, kan være impulsstyrede 
og Kravafvisende og har som regel svært ved at begå sig socialt i større grupper og har svært ved at modtage kol-
lektive beskeder.

I det daglige pædagogiske udviklingsarbejde har vi en struktureret, helheds- og ressourceorienteret tilgang med 
en høj grad af medinddragelse og ansvarliggørelse af den unge i alle aspekter.

De socialpædagogiske nøgleord, vi arbejder med, er: anerkendelse, forpligtende relationer, nærvær og omsorg, 
samtale, samvær og tillid samt ikke mindst medarbejdernes vedholdenhed for de unge der måske har oplevet 
mange svigt og opgivelse i deres opvækst og fortid.

Afdelingens dagligdag er præget af: udviklingssamtaler, at den unge stimuleres til at tage ansvar, grænsesætning 
og struktur, aktiviteter og udfordringer, sammen med en professionel motiverede medarbejdergruppe der går 
forrest og skaber rum for den enkelte unges behov for udvikling.

Når selvtilliden og selvstændigheden er tilstrækkelig, arbejder vi videre med, at motivere de unge til at sætte sig 
uddannelsesmæssige og / eller arbejdsrelaterede mål, som f.eks.: valg af uddannelse eller fag, arbejdstrænings- 
og praktikforløb m.m. Disse forløb tilpasses ofte den enkelte ung og sker i tæt koordination og samarbejde med 
skoler, netværk i erhvervslivet, UU vejleder, jobcenter og forskellige relevante uddannelsessted
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Kanonskolen er intern skole der fungerer som intern skole for Fonden Bakkegården. Skolen modtager også eksterne elever.

Alle unge tager afgangsprøve på skolen, nogle på særlige vilkår, andre tager en særligt tilrettelagt prøve i et eller flere fag. Alle 
vores undervisningsforløb er individuelt tilrettelagte, således at den enkelte unge, modtager det undervisningstilbud, den unge 
magter i vores rammer. Som en del af en stor organisation, kan vi stille med den nødvendige viden, erfaring og kompetence, der 
gør at de unge er i stand til at gennemføre afgangsprøven på lige vilkår med elever i folkeskolen (lige vilkår, forskellige rammer).

Vi arbejder med små hold, og stiller store krav de unge. Vi arbejder miljøterapeutisk, med relationer, konsekvenser, gensidig 
forpligtelse samt særlig tilrettelagt undervisning. Vi fører hvert år mellem 8 og 14 elever til afgangsprøve, som regel med flotte 
resultater til følge.
Det er en forudsætning for vores succes, at vi samarbejder tæt og koordineret med de enkelte afdelinger fra opholdsstederne, 
samt at skolen har en størrelse, der gør at vi kan tilbyde samtlige folkeskolens prøvefag. For de elever, der har brug for det, er 
skoledagen delt mellem undervisning og understøttende undervisning på eget internt værksted.
Værkstedsdelen er praksisorienteret og skal hjælpe eleverne til at afprøve deres evner i et håndværkermiljø, med mulighed for 
at komme tæt på forskellige faggrupper. Værkstedet kan være et springbræt til f.eks. en arbejdspraktik, der i nogle tilfælde kan 
resultere i en lærerplads, efter eleven har færdiggjort sin FP9 eller FP10.
På Kanonskolen har vi stor succes med et erhvervs- og uddannelsesrettet 10. skoleår, som er skræddersyet til den enkelte unge, 
ud fra ønsker, drømme og realistiske mål.

Erhvervsskolen tilbyder individuelle erhvervs- og uddannelsesrettede skole- og praktikforløb og afklaringsforløb for de unge i 
fonden primært mellem 15 og 23 år, som ikke er uddannelsesparate og ikke længere er skolepligtige.

Erhvervsskolen tilbyder også deciderede arbejdspraktikforløb og beskæftigelses forløb til interne og eksterne elever, eller kombi-
nations forløb med elever der f.eks. ikke kan klare boglig undervisning 5 dage om ugen
Derudover kan erhvervsskolen tilbyde beskyttet beskæftigelse jf. § 103.

Eleverne tilbydes praktisk undervisning på vores træ, metal og autoværksted. Dette kan evt. kombineres med specialundervisning 
i dansk, engelsk og matematik i vores interne skole, såfremt den unge er visiteret til disse fag fra PPR.

Værkstedsundervisningen er meget praksisorienteret og skal hjælpe eleverne til at afprøve deres evner i et håndværkermiljø, 
med mulighed for at komme tæt på forskellige udvalgte faggrupper. Vi lægger vægt på at eleverne møder de krav, normer og 
arbejdsrutiner, som almindeligvis er på en arbejdsplads.
Derfor støttes eleverne i at udvikle deres sociale færdigheder – fremmøde, stabilitet, modenhed og ansvarlighed.
Eleverne lærer desuden værktøjsforståelse og undervises i arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen.

Erhvervsskolen arbejder tæt sammen med et netværk af forskellige lokale virksomheder, jobcentre, UU-vejledningen og diverse 
uddannelsesinstitutioner i forbindelse med placering i arbejdspraktikforløb og omkring eventuelle brobygningsforløb.
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Fondens historie
Fondens arbejde med unge mennesker i socialpædagogiske tilbud startede tilbage i 1997, 
hvor vi åbnede vores første afdeling, Opholdsstedet Bakkegården, der i dag er en del af en 
større organisation, som har flere afdelinger med hver deres speciale og målgruppe.

Siden 1997 har vi vedvarende bestræbt os på, at holde fonden i løbende udvikling, så vi hele 
tiden er opdaterede omkring nye pædagogiske metoder og trends, der dels skaber synlige 
resultater og dels imødekommer de forskellige forventninger og krav, som vores samarbejds-
partnere efterspørger.

Fonden har 23 faste døgnpladser. Aldersgruppen er 12 - 23 år.  
Hertil kommer et varierende antal unge i ekstern udslusning og efterværn.

På vores hjemmeside kan du læse meget mere om fondens historie, pædagogik, 
mission og vision, opholdspriser og om de enkelte afdelingers målgrupper m.m..
Yderligere information om budgetter, normering mv., kan findes på:

www.tilbudsportalen.dk              /fondenbakkegården

Besøg os på 

www.fondenbakkegaarden.dk 

• Sø med fiskeri
• Vinter og sommerture
• Fodbold- og idræts klubber
• Fitnesscentre
• Ridning - Dyrbygård
• Moto cross klub

• ATV og Bocart kørsel
• Ungdomsklub
• Ungdomsskole
• Sejlsport
• Samt mange flere

Under Fonden Bakkegården har vi 
følgende aktivitetstilbud:



A D M I N I S T R A T I O N E N 

A N E R K E N D E L S E
A N S V A R

E N G A G E M E N T

Forstander
Lars Pharao 
lp@fondenbakkegaarden.dk 
Mobil: 2779 8151

Økonomichef
Bo Filthuth
bf@fondenbakkegaarden.dk
Mobil: 2781 4465

Kontorassistent
Judy Lambertsen 
jl@fondenbakkegaarden.dk 
Mobil: 2760 9499
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Mundelstrup
8471 Sabro

Dyrbygård
(afkørsel 38 Purhus)
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