
– stedet med udviklende tilbud  
til udvalgte børn og unge

VEJEN FREM til et bedre 
liv for børn og unge

 



Vi har udviklet 
forløbet 
VEJEN FREM  
 en ny måde  
at tænke  
døgnanbringelse

 

VEJEN FREM er et kombinations
forløb og et effektivt alternativ til  
en længerevarende anbringelse  
af børn og unge. 

Barnet har et halvt års ophold på 
Perlen og samtidig får forældre 
hjælp til situationer i hverdagen,  
der er vanskelige for barnet og 
familien. Efter et halvt år flytter 
barnet hjem til sin familie.  
Der er tilknyttet en medarbejder 
under hele det 1 årige – forløb  
som støtter barnet og familien. 
Det sidste halve år, hvor barnet er 
hjemmeboende, støtter og videre
udvikler medarbejderen sammen 
med barnet og familien løbende  
de forbedringer, der er sket.
 
Indtil videre er 14 ud af 21 forløb 
endt med, at barnet er kommet 
hjem og bo efter et halvt år på 
Perlen. Alle 21 børn har været i 
målgruppen for længerevarende 
anbringelse. 
 
Vores 1 årige VEJEN FREM  
– kombina tionsindsats er billigere 
end et års normal døgnanbringelse.

Tobias – efter indsats i 1 år

Tobias: Stemningen er meget  
bedre derhjemme. Mor er mere  
glad, mere social og joker mere.

Mor: Min måde at snakke med  
Tobias på inviterer ikke længere 
magtkampene indenfor døren.  
Vi er blevet rigtig gode til at sige  
et godt ”Hej” til hinanden.

Peter – har boet på Perlen i 3 mdr.

Peter: Det er et fremskridt, at jeg har fået venner, mens jeg har boet på Perlen.
Storebror: Jeg kan se, at Peter er blevet mere social. Han har fået sin egne venner.
Far: Kort fortalt; så har jeg armene op over hovedet... Jeg kan se at alt,  
hvad vi snakkede om sidst, er blevet bedre.

Sofie – har boet på Perlen i 3 mdr.

Far: Det går over al forventning. Jeg er 
imponeret! Flot at vi kan få en hverdag til 
at køre på så kort tid. Der skal fortsat ske 
mere af det positive. Jeg er en stædig per
son, men jeg er blevet mere opmærksom 
på min egen rolle.

Sofie: Mig og min far kan lave noget 
sammen og være søde mod hinanden. 

Efter 6 mdr.

Sofie: Det går meget bedre derhjemme.  
Far vil nok sige, at jeg opfører mig bedre.

Far: Jeg vil give Sofie ret, men det handler 
meget om at VI sammen er blevet bedre til 
at få surhedscirklen stoppet. Det har været 
lækkert, at jeg har fået det her halve år, så  
jeg har mere styr på mig selv. 



Resultater af VEJEN FREM
ALLE børn, der indskreves i Vejen Frem, har været  

anbringelsestruede over en længere periode.  
Vi kan dokumentere, at 14 ud af 21 børn er kommet  
hjem og fortsat bor hjemme uden foranstaltninger et  

år efter vores kombinationsindsats.  
I fire tilfælde har der været en forlængelse på mellem  

2 og 4 måneder på Perlen Døgnafdeling.

VEJEN
 FREM

 fase 1 PERLEN

FASE 1 
PERLEN

FASE 2 
HJEMMET

HJEMME
14 BØRN

66,7 %

PLEJEFAMILIE  
2 BØRN 

9,5 %

AFBRUDT
2 BØRN 

9,5 %
6 MDR.

VEJEN
 FREM

 fase 1 PERLEN

FASE 1 
PERLEN

6 MDR.

PLEJEFA
M

ILIE

Afbrudt 
samar
bejdet 
af andre 
årsager

VEJEN
 FREM

 fase 1 PERLEN
A

FB
R

U
D

T

VEJEN
 FREM

 fase 2 H
JEM

M
ET INSTITUTION

 INSTITUTION
3 BØRN 
14,3 %

VEJEN
 FREM

 fase 1 PERLEN

FASE 1 
PERLEN

6 MDR.

PLEJEFAMILIE



Fælles fagligt fundament

Vi er en socialpædagogisk specialinstitu
tion for børn og unge i alderen 418 år, 
der løser opgaver både ved døgnophold 
og ved indsatser hjemme i familierne. 

Vi har flere døgnafdelinger, der har hver 
sit kendetegn afhængig af opgaven  
– fra tidsbe grænsede og målfokuserede 
indsatser med familien i centrum til læn
gerevarende indsats på døgnaf delingen 
i tæt samar bejde med familierne.

Vi arbejder ud fra et fælles fagligt 
fundament.
Alle medarbejdere uddannes løbende 
indenfor nyere, forskningsmæssigt 
funderede, pædagogiske teorier og 
metoder, så de altid løser opgaverne 
med høj faglighed og kvalitet.

Børne og Unge Center Vejle Fjord 
dokumenterer arbejdet gennem 
Individuelle Udviklingsplaner og 
Statusbeskrivelser, og udvikler løbende 
brugbare effektmålingsmetoder.



Naturen bruges aktivt som en 
læringsplatform, der vækker 
børnenes lyst til at lære. 
  
I Elverly bliver der arbejdet  
i en struktureret ramme,  
hvor der tages højde for den 
enkelte elevs faglige, sociale  
og personlige udfordringer.  
Undervisningen tager fat i  
konkrete læringsprocesser,  
hvor aktiviteten giver umiddel
bar sanselighed og mening.  
Ex. når en mår dissekeres, så 
man kan se hvad der er indeni, 
eller en fasan tilberedes over 
åben ild.

Familielignende miljø fyldt med varme, anerkendelse  
og stabil struktur sætter rammen for målrettet indsats med  
afsæt i udvalgte pædagogiske og psykologiske teorier.  
Vi inddrager barnet og sætter fælles mål.

Naturen skærper  
elevernes sanser

Kreative metoder og familielignende 
rammer skaber vej for forandring

Behandlingsafdeling for 6 børn og unge i alderen 8  14 med 
autisme spektrumforstyrrelser. Huset er hjemligt indrettet med 
mulighed for aktiviteter inde og ude på den naturskønne grund. 
Vi betænker barnets særlige behov, fx ved lyd, lys, indretning og 
oversigter. Her er familie og netværk løbende værdsat og involveret. 

KÆRNEHUSET – AUTISMESPEKTRUMSFORSTYRRELSER

Undervisningen foregår i mindre grupper og tilgodeser altid den 
enkeltes udfordringer. Skolen er lille, overskuelig og velbemandet.

SOLVEJSKOLEN – SPECIALSKOLE  
TIL INTERNE OG EKSTERNE ELEVER

I Samværshuset kan søskendegrupper blive sammen, hvis uheldige 
omstændigheder gør, at de er i risiko for at blive skilt fra hinanden.  
Huset er som en familiebolig med stuer, køkken, værelser, mv. og 
så hjemlig atmosfære som muligt.

SAMVÆRSHUSET

Helt ud i skoven og helt ind i hjertet – vores skole i skoven, Elverly, 
er for de skoletrætte. En skole hvor undervisningen foregår ude i 
naturen og som bringer vores børn og unge motivation for viden 
og uddannelse tilbage. 

UDESKOLEN ELVERLY

SÆRLIG FOKUSERET UDVIKLINGSARBEJDE  
– PÅ DØGNAFDELING 
På Toppen og Udsigten kan voksne, uanset barnets anvisninger,  
professionelt, fokuseret, engageret og vedvarende forsøge  
at etablere et frugtbart og nærende samspil med barnet.  
Dette skaber den tillid, der skal til for, at barnet tør vove at  
forandre tidligere lærte strategier. 

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK UDREDNING
Der udarbejdes en pædagogisk observationsrapport, en  
psykologisk undersøgelse samt en sammenfatning på baggrund  
af observationer, samtaler og aktiviteter gennem 2½ md.  
Udredningen er færdig efter 3 mdr.

Siden august 2017 har  
6 elever gået i udeskolen, 
Elverly, i al slags vejr.



 

BØRNE OG UNGE CENTER  
VEJLE FJORD
Solvej 62B, 7120 Vejle Øst
Tlf. 7581 5522, www.bucvf.dk


