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Hvilke kvalitetsmål har Dueslaget?
Hvad er Dueslaget?







Et behandlingsmiljø og et bosted
En mulighed for unge, som er psykisk sårbare
Aldersgruppen er fra 14 til 20 (23) år
Der bor 6 unge på stedet
Udvikling tager tid og ofte bor den unge her i 2-3 år
Ofte kommer de unge efter indlæggelse på psykiatrisk hospital









Vi ser det enkelte menneske som unikt
Vi ved, at udvikling sker i relationen til andre
Vi tror på, at dialogen og tydelige voksne kan støtte den unge i
at træffe gode valg.
Vi tror også på, at omsorg, anerkendelse og krav bidrager til
personlig udvikling
Vi har en miljøterapeutisk praksis
Vi har en professionel praksis og er under fortsat uddannelse
Fast supervision af specialiseret psykolog

Hvad kan Dueslaget?









Skabe god udvikling og bidrage til, at den unge får muligheder
på lige fod med andre unge
Skabe mulighed for, at den unge får et godt fundament
personlighedsmæssigt
Skabe muligheder for, at den unge kan udnytte egne
ressourcer
Skabe struktur, der giver tryghed
Skabe mulighed for, at den unge kan indgå i samfundet og få
et selvstændigt voksenliv
Samarbejde med forældre og støtte relationerne i familien
Støtte uddannelsesforløb
Tilbyde efterværn ved udflytning

Hvem samarbejder Dueslaget med eksternt?







Skole og uddannelsesinstitutioner
Klinisk psykolog
Samarbejde med egen læge og psykiatri
Anbringende kommune
Tilsynsmyndighed
Sedac – et uddannelsesfællesskab med andre
behandlingsmiljøer

Hvad kræver vi af den unge?








At du er indstillet på, at udvikling skal have tid
At du ikke må være aktiv misbruger af euforiserende stoffer
At du ikke kriminaliserer dig, mens du bor på Dueslaget
At du ikke bliver kæreste med en anden, der bor på Dueslaget,
mens du bor på Dueslaget
At du gerne vil en skole eller uddannelse
At du deltager efter bedste evne i Dueslagets daglige struktur
og års-rytme
At du er på Dueslaget i alle lige weekender

Dueslagets struktur







Dueslagets hverdag

Krav og forventninger til forældre?







Frivillighedens vej er bedst for dit barns udvikling, og vi skal
derfor skabe det bedst mulige samarbejde omkring dit barn
Aftaler mellem de voksne omkring den unge laves via dialog og
udveksling
Vis os den tillid, at du fortæller os hvis der er noget du er
uforstående overfor eller er uenig i
Kom til statusmøder og andre samarbejdsmøder
Undlad at lave aftaler med andre unge end dit eget barn, uden
at inddrage Dueslagets medarbejdere
Brug ikke sociale medier (facebook o.a.) til at få relationer til
andre unge på Dueslaget

Den unge har eget værelse
Den unge har sin egen kontaktperson
Der er altid en voksen på stedet / natdækning
Der laves behandlingsplan og udviklingsmål i samarbejde med
den unge og i dialog med forældre
Der laves halvårlige weekendplaner for de ulige week-ender og
for ferier i samarbejde med den unge og forældrene
Dueslaget har en skitur vinter og en sommertur i sommerferiens første to uger, som den unge skal deltage i










Der er hjælp til at få en normaliseret døgnrytme, både hvad
angår søvn, aktivitet, hygiejne og måltider
Der er veldækket morgenbord med friskbagte boller, tilbud om
eftermiddagste, fælles hjemmelavet aftensmad og tilbud om
te og kaffe om aftenen
Hver uge har den unge en ”ugesamtale” med sin
kontaktperson, en madlavningsdag samt en rengøringsdag
sammen med en voksen
Hver tirsdag er der hjemmeaften i Dueslaget, som den unge
skal deltage i. Man starter med at have husmøde og derefter
en fællesaktivitet
Hver anden lørdag (lige uger) er der en fællesaktivitet enten i
Dueslaget eller som udflugt, som den unge skal deltage i

