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Tagskægget
Tagskægget er en afklaringsafdeling under Fonden Tagkærgaard, som er normeret til max.
fire drenge og piger i alderen 14-18 år. Med hovedvægt på målgruppen ”unge med
misbrug/misbrugsadfærd”, løser vi afrusnings- og afklaringsopgaver, hvor de unge og deres
familie skal igennem et afklaringsforløb på op til syv måneder.
Vi tror på, at det er afgørende for den unge, at der iværksættes de rette foranstaltninger.
Forinden en eventuel videre anbringelse, må der laves et grundigt undersøgelsesarbejde,
hvor den enkeltes formåen bliver afklaret – og dertil har vi kompetencerne og lysten.
Situationen er at flere og flere unge eksperimenterer med stoffer, og mange kan stoppes og
hjælpes, hvis familien og den unge får hjælpen i tide. Det er det vi blandt andet gerne vil
med en afklaringsperiode, hvor der afsættes en afgrænset periode til at den unge
modtager massiv støtte.
Vi har siden 1998 arbejdet med unge i misbrug, og har samlet erfaring og stor kompetence til
at arbejde med misbrugsproblematikker. Vi anser misbrug som et symptom på en årsag.
Denne/de årsag(er) kan have grobund flere forskellige steder, det kan være
opvækstbetinget, hvis de unge er vokset op i dysfunktionelle familiemønstre. Der kan også
være tale om uafklarede psykiatriske problemstillinger, hvilket er noget vi har fokus på, da
misbruget i sådanne tilfælde kan være en form for selvmedicinering.
Årsagerne kan være mange, og derfor er det af afgørende betydning, at få skilt tingene ad,
og finde ud af ”hvor skoen trykker”, og hvem der er kompetent til at overtage opgaven?

Vi tror på en ny start

Afklaringsopgaver
Med hovedvægt på målgruppen unge med misbrug/misbrugsadfærd, løser vi afrusnings og afklaringsopgaver, hvor de unge og deres familie skal igennem et afklaringsforløb på
op til syv måneder.
Afklaringsopgaverne kan være af forskellig karakter, men vil som udgangspunkt indeholde:







Afrusning af den unge/afklaring af misbrugets omfang og afhængighed.
En klinisk psykologisk vurdering, som også inddrager de neurologiske grundfunktioner i
en samlet vurdering.
Terapeutiske samtaler og Livshistoriearbejde, hvor vi ud fra en narrativ tilgang arbejder
med identiteten og relationserfaringerne.
En PAS-vurdering som kortlægger den unges kognitive stil og arbejdsstrategier.
En afdækning af ressourcer i familien, og kontaktpersoner i nærmiljøet.
Afklaring af den enkeltes kompetencer indenfor skoleregi, evt. lægge ud med et
alternativt undervsiningsindhold, hvis det viser sig hensigtsmæsssigt.

I perioden arbejdes der aktivt med den unges vanskeligheder, også i forhold til familien.
Således afdækkes den unges samlede forudsætninger for udvikling, og vi får foretaget en
afklaring af ressourcer og udfordringer, dels den unges, dels familiens. Sammen med den
unge, familien og kommunen findes der frem til den rette støtteforanstaltning.
På denne baggrund udarbejdes en rapport indeholdende prognostiske overvejelser og
foranstaltningsforslag der er baseret på ressourcer og udviklingsområder hos den unge.

Et afklaringsforløb kan give betydningsfulde redskaber for det efterfølgende forløb
Flere og flere unge anbringes i plejefamilier, og en del af disse har et behandlingskrævende
misbrug, som skaber svære betingelser for anbringelsesforløbet. Derfor kan det være
betydningsfuldt, at man forinden anbringelsen har lavet et grundigt undersøgelses- og
procesarbejde med den unge, hvor han/hun kommer ud af sit misbrug og der arbejdes
med de givne udfordringer og kompetencer.
Tagskægget kan på den måde være opstart til en plejeanbringelse, eller et ambulant
behandlingsforløb i hjemkommunen.

Forældresamarbejde som et omdrejningspunkt
I arbejdet vægter vi et åbent og respektfuldt samarbejde med familien og netværket til
den unge. Vi tror på, at et samarbejde hvor forældrene og den unge inddrages, er med til
at skabe de bedste resultater. Åbenhed og dialog er altafgørende for udviklingen der kan
ske under anbringelsen på Tagskægget, og ikke mindst afgørende for vurderingen af
behovet for det videre forløb. Derfor vægter vi en fleksibel kontakt og en åben dialog
omkring de behov og problemstillinger der måtte være.
Samarbejdet, kendskabet og dialogen med forældrene er således en betydningsfuld del af
vores arbejde. Der arbejdes med den unges livshistorie, og de fortællinger der eksisterer i
familien, og der er plads til både den unges og forældrenes opfattelser.
Når forældrene kommer på besøg (til aftalte møder såvel som mere uforpligtende
samvær) indgår åbenhed og dialoger som et naturligt led i kontakten. Ligeledes er det
tilfældet når den unge har været hjemme eller har været på tur ud af huset med sin familie
– så bruger vi tid på at tale om hvordan det gik? Fordi: Alt der kan tales om, kan der
arbejdes med og udvikles på – hvilket er vores store kompetence.
Familien er i øvrigt altid velkomne på besøg. Det kan anbefales, og giver i øvrigt det
bedste
indblik i, hvadtilen
anbringelse
indebærer.
Vi er
et behandlingstilbud
unge
misbrugere,
hvor vi yder forskelligrettet behandling på vores
afdelinger.

Afklaringsopgaver/Afrusning
På Tagskægget tilbyder vi afklaringsopgaver, hvor vi både modtager piger og drenge i alderen 14-18
år, hvor der er et behov for at få indblik i hvilke typer af foranstaltninger der bedst kan støtte den unge.

Tagkærgaards behandlingstilbud

Et behandlingstilbud som er målrettet drenge med misbru
g eller
misbrugsadfærd, i alderen 14 til 18 år. Drengene kan udover misbruget have sociale og
følelsesmæssige problemer. Mindre grader af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser,
eller adfærds- og indlæringsmæssige udfordringer, som kræver pædagogisk støtte.

Efterværn

Kontaktinformationer

På vores Kollegie tilbyder vi ”efterværn”. Afdelingen er placeret inde i Christiansfeld by, hvor en villa er
blevet indrettet i mindre lejligheder til deForstander
unge. I afdelingen
modtager vi kun drenge. Enten som en
Jon Skriver
forlængelse af deres anbringelse på Tagkærgaard,
eller
som
et 21
tilkøb
af efterværn til en sårbar ung.
Telefon 74 56 24 56 / 25
60 76
’
Udenfor målgruppen

Email: js@tagkaergaard.dk

Forudsætningen for en anbringelse på Tagkærgaard er at den unge vurderes til
at passe ind i den
TAGKÆRGAARD
igangværende gruppe, så den unge kan drage nytte af Tagkærgaards opbygning.
Vi modtager ikke stærkt kriminelle,Eteller
svært psykisk
personer, hvor der blot er tale om
behandlingssted
tilsyge
unge og/eller
der i misbrug
opbevaring.
Telefon: 74 56 24 56
WWW.TAGKAERGAARD.DK
Mail: js@tagkaergaard.dk

