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"Vi tror på en ny start"
I mødet med den unge, varetager vi en ansvarsfuld opgave, som hjælpere i den unges forandringsproces.

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.
Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man
vækker, en lede som man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdeligt meget, så det
simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej” (K.E. Løgstrup).
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De enkelte afdelinger
TAGSKÆGGET - Et afklarings/afrusningsforløb
Tagskægget ligger i landlige omgivelser et par km fra Tagkærgård. Her varetager vi afklarings-/og
afrusningsopgaver. Målgruppen er piger og drenge i alderen 14-18 år, hvor der er behov for at give den
unge massiv støtte i en afgrænset periode.

TAGKÆRGAARD (HOVEDHUSET) - Behandlingsforløb
Et behandlingstilbud som er målrettet drenge med misbrug 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 (f.eks. ADHD), eller adfærds- og indlæringsmæssige
udfordringer, som kræver pædagogisk støtte.

TAGKÆRGAARD (DEN ANDEN SIDE) - Behandlingsforløb
”Den anden side” (DAS i daglig tale) befinder sig på den anden side af gårdspladsen. Her findes tre
lejligheder, som de unge kan overflyttes til efter udvikling og behov. På DAS arbejdes der med samme
pædagogiske og behandlingsmæssige indsats som i Hovedhuset, men med øget fokus på
selvstændighed og botræningsdelen.

INTERN SKOLE
De unge modtager alle undervisning på vores interne skole, hvor der tages individuelle hensyn så den
enkelte magter at indgå i læringsmiljøet. Til tider må der tilbyes alternativ skolegang, da flere af eleverne
har negative erfaringer med almene skolefag. Skolegang kan være forbundet med nederlag, og
begrænset tiltro til egen formåen, så en del af skolens opgave er derfor i passende mængder, at motivere,
presse, udfordre og støtte.

VORES VISIONER OG VÆRDIER
Vi er en moderne institution, med gode faciliteter og et personale som hele tiden arbejder på at
styrke sine personlige og faglige kompetencer gennem uddannelse, faglige netværk og ledelse
med omtanke.
Vi er en Fond, med en bestyrelse, hvor den daglige ledelse består af forstander Jon Skriver og
Poul Friborg. Der er udvalgt personale til de enkelte afdelingerne, ligesom der er personale der
dækker alle afdelingerne, foruden
findes
administrative ansatte
og eksterne
samarbejdspartnere.
Fælles for afdelingerne er, at vi arbejder ud fra de samme grundlæggende værdier, hvor
gensidig forståelse og respekt er nøgleord i tilgangen til de unge og hinanden. Vi arbejder i et
udviklende og terapeutisk miljø, med relationerne som omdrejningspunkt. Dels vores relationer til
de unge, deres indbyrdes relationer, og deres relationer til familien.
Alle voksne er i hverdagen vedholdende i samværsformen med de unge, samtidig med der skal
være plads til det mere fornøjelige, løse og pjattede - alt afhængig af dag og situation. Vi tror
på, at unge mennesker har behov for synlige, omsorgsfulde, legende og tryghedsskabende
voksne rollemodeller. Kun i tillidsfulde relationer vil vore visioner for de unge kunne føres ud i
livet.

Vi er et behandlingstilbud til unge misbrugere, hvor vi yder forskelligrettet behandling på vores
afdelinger.

”At der knyttes bånd, og at båndene får betydning, er vi ikke et øjeblik i tvivl om –
Afklaringsopgaver/Afrusning
at det er det, der forpligter og det der udvikler. Det er af gode relationer vi vokser
På Tagskægget tilbyder vi afklaringsopgaver, hvor vi både modtager piger og drenge i alderen 14-18
og får tillid til andre, og os selv” (Annette Friborg)
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 misbrug 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
På vores Kollegie tilbyder vi ”efterværn”. Afdelingen er placeret inde i Christiansfeld by, hvor en villa er
blevet indrettet i mindre lejligheder til de unge. I afdelingen modtager vi kun drenge. Enten som en
forlængelse af deres anbringelse på Tagkærgaard, eller som et tilkøb af efterværn til en sårbar ung.

Udenfor målgruppen
Forudsætningen for en anbringelse på Tagkærgaard er at den unge vurderes til at passe ind i den
igangværende gruppe, så den unge kan drage nytte af Tagkærgaards opbygning.
Vi modtager ikke stærkt kriminelle, eller svært psykisk syge og/eller personer, hvor der blot er tale om
opbevaring.
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