
Pædagogisk tænkning og tilgang
Det pædagogiske fundament på  Hjort-
holm Kostskole bygger på systemiske, 
tilknytningsteoretiske og neuropsyko-
logiske teorier og metoder. Indsatsen er 
tilpasset det enkelte barn eller den unge. 
Vi arbejder via inkluderende fælleskaber 
og med særlig nysgerrighed og fokus 
på det enkelte barns eller unges særlige 
kompetencer og udviklingsmuligheder. 

Vi anser adfærd som kommunikation og 
invitationer, der lægger op til processer af 
fælleskab frem for eksklusion. 

Vi er altid på udkig efter de uanede 
muligheder, og det er afgørende for os at 
etablere sammenhænge, hvor børnene 
og de unge oplever at lykkes – i fælleskab 
med andre. 

Hverdagen tilrettelægges med struktur 
og genkendelighed, omsorg og nærvær  
samt med fokus på udvikling af relations-
kompetencer, trivel og udvikling.
Det sker blandt andet gennem afstemt 
pædagogik med anerkendende tilgang  
og Low arousal.

Døgntakster
Weekendhotel (aflastning) 2.947kr.
Skole 1.081 kr.
Dagbehandling incl. skole 1.761 kr. 

Samvær 
Støttet eller overvåget på Hjortholm 772 kr. (min. 5 timer) 
Familiebehandling Efter aftale

Psykolog
Undersøgelser og test Efter aftale 

Ved henvendelse til Hjortholm Kostskole udfærdiger vores psykolog altid en grundig 
visitationstilbagemelding med vurdering af behov og anbefalinger til den aktuelle sag.

Kontakt 
Tlf: 30 100 700 
www.hjortholmkostskole.dk

Weekendhotellet er en del af Hjortholm kostskole, der lig-
ger i naturskønne omgivelser på landevejen mellem Slagelse 
og Næstved. 
Her tilbydes aflastning til børn og unge, med behov for op-
levelser sammen med ligestillede jævnaldrene. Ophold sker 
i en rummelig socialpædagogisk kontekst, hvor fokus er på 
individuelle ressourcer og hyggelige aktiviteter sammen.

Et professionelt, socialpædagogisk 
aflastningstilbud med højt til loftet

Weekendhotel



Målgruppe 
Hjortholm Weekendhotel er et professionelt alternativ til aflastnings-familier og et 
supplement til familier, plejefamilier og døgnanbringelser.

Tilbudet er til normalt begavede børn og unge i alderen 8-16 år, med psykosociale 
udfordringer. Har man også diagnoser indenfor eksempelvis autismespektret, tilknyt-
ningsforstyrrelser og tourettes er man også velkommen. 

Vi optager ikke børn og unge med voldsom fysisk udad reagerende adfærd, aktivt 
stofmisbrug eller svære fysiske handicaps.

Formål og mål
Hjortholm Weekendhotel er en institution, 
skabt til at give børn og unge en række gode 
oplevelser, og i et nyt miljø med socialpæ-
dagogisk støtte i en struktureret hverdag. 
I weekendhotellet er der plads til DIG, lige 
som du er. Vi ser adfærd som invitationer og 
er altid på jagt efter de uanede muligheder.  

Vores formål er at støtte op om den enkel-
tes udvikling, både socialt, følelsesmæssigt 
og fagligt. Vi tilbyder rummelighed, sam-
spil, udviklende aktiviteter og ikke mindst 
inkluderende fælleskaber i en fagkompetent 
kontekst. 

Børn og unge i weekendhotellet vil få nye  
erfaringer med at få kammeratskab og fæl-
les liv til at fungere. Vi vil sammen øve os i at 
få øje på, oparbejde og træne vigtige sociale 
værktøjer til gavn videre i tilværelsen. 

Ved behov, kan barnet eller den unges 
ophold i weekendhotellet kombineres med 
et professionelt og inkluderende familiebe-
handlingsforløb, enten i hjemmet eller på 
Hjortholm Kostskole. En god aflastning kan 
give øget trivsel til hele familien, og sammen 
med familieforløbet, styrke familiedynamik-
ken og relationerne og medvirke til, at famili-
en også i fremtiden kan forblive samlet. 

Aktivitet og dagsramme
På Hjortholm Weekendhotel får børn og 
unge et frirum fra hverdagen, i genkendelige 
rammer og med en tydelig struktur for dag, 
eftermiddag og aften. Hvert barn og ung har 
deres eget værelse at trække sig tilbage på, 
ud fra behov og ved sengetid.

Vi har fokus på succesoplevelser, selvværd, 
selvtillid og udeliv med røde kinder til følge. 
– hver dag er der aktiviteter både inde og 
ude. Ideer, ønsker og input til sjove oplevel-
ser deler vi med hinanden og alle aktiviteter 
tilpasses med hensyn til både individet og 
fællesskabet. Vi tror på, at man vokser, når 
man oplever, hvor meget man KAN. 

www.hjortholmkostskole.dk www.hjortholmkostskole.dk

“BØRN OG UNGE ÉR IKKE PROBLEMET, DE VISER PROBLEMET”


