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Velkommen til Platangården! 

Når en ung for en periode skal flytte på et opholdssted er det en stor omvæltning i 

både den unges og familiens liv. Det rejser mange spørgsmål af både praktisk og ind-

holdsmæssigt karakter. Med denne pjece vil vi forsøge at give svar på nogle af de 

mest væsentlige spørgsmål, som I måtte sidde inde med, ud fra et ønske om, at give 

den unge den bedst mulige start på Platangården. 

Pjecen vil dog langt fra være fyldestgørende, og der vil sandsynligvis være spørgsmål, 

som ikke besvares her. I kan i første omgang altid prøve, om I kan finde svar på Jeres 

spørgsmål på vores hjemmeside www.platangaarden.dk, som mere udførlig beskriver 

vores tilbud og måden at arbejde på, og hvor vi løbende beretter om arrangementer 

og livet på Platangården. En anden kilde til information om Platangården er vores 

elektroniske nyhedsbrev, som udkommer hver anden måned og som I kan tilmelde 

Jer på vores hjemmeside. 

Derudover er I selvfølgelig også velkommen til, at kontakte det pædagogiske perso-

nale, afdelingens leder eller mig, hvis I har spørgsmål, forslag og ideer eller er util-

freds med noget.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Charlotte Ishøy 

Centerchef 

 

 

http://www.platangaarden.dk/
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Praktiske oplysninger 

De unges værelse 
 

 
 
Værelserne på Platangårdens Ungdomscenter er klargjort ved indflytning. Værelserne er på 12 kvm 
og udstyret med skab og loftlampe. Alle værelser har eget bad og toilet.  
 
Vi syntes det er vigtigt, at de unge får lov at indrette deres værelse, som de gerne vil have det. Der-
for er det i det fleste tilfælde sådan, at de unge møblerer med egne møbler. Har den unge ikke de 
basale ting som seng, dyne, pude, håndklæder osv., er vi behjælpelig med, at søge om økonomisk 
støtte til dette hos den kommunale myndighed.   
 
For unge under 18 er det en mulighed, at Platangårdens Ungdomscenter stiller det mest nødven-
dige møblement midlertidigt til rådighed.  
 
Platangårdens Ungdomscenter giver gerne en hånd med omkring en ind- og udflytning, eksempelvis 
ved at være behjælpelig med at hænge mindre ting op, sætte på plads, pakke kasser ind/ud osv.  
 
Er der behov for egentlig flyttehjælp, er vi gerne behjælpelige med at søge økonomisk hjælp til 
både ind- og udflytning.    
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Husorden  
Husorden for alle døgnboligerne er ganske enkelt. Husordenen er synlige i hver bolig. Husordenen 

er som følger:  

 
 
 
 
 
 
 
 
               
                            Ingen vold    Ingen trusler om vold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Ingen euforiserende stoffer                           Ingen alkohol  
 

                                  
 
 

 
 

        
 
 

       Ingen rygning indendørs                                Der skal være ro søndag til torsdag  
                                    fra kl. 22, fredag og lørdag kl. 01.00 

                           
 
        
         
        
    
 
 
 
                      Ingen kæledyr                                             Man må gerne have det sjovt 
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Rygeregler 

Platangårdens Ungdomscenter er omfattet af Region Sjællands rygeregler.  
Platangården er røgfri matrikel. Eneste undtagelse herfra er at unge, som er 
indskrevet på stedet, må ryge udendørs.  
Det betyder, at gæster – også Jer, der kommer som gæster hos de unge, ikke 
må ryge på PUC’s matrikel.  

Medicin 
Medicin ordineres fra egen læge eller psykiater. Platangårdens Ungdomscenter 
administrerer medicinen ud fra lægens anvisning. Der er meget præcise retnings-
linjer for administration af medicin i et socialt tilbud. Vi opfordrer de unge til at 
følge lægens anvisninger.  
For unge under 18 år er medicinudgiften en del af forsørgelsen, som Platangår-

den overtager, når en ung indskrives på en døgnplads.  

Unge over 18 år afholder udgift til medicin af egen økonomi. Vi kan være behjælpelige med at søge 

om støtte til udgifter til medicin.  

Økonomi 
Bevilgende myndighed står for opholdsbetalingen.  

Egenbetaling 
Unge over 18 år har eget forsørgelsesgrundlag (typisk 
uddannelseshjælp, SU eller løn fra produktionsskole).  
 
Derfor fastsætter den kommunale myndighed størrel-
sen af den egenbetaling, som den unge vurderes at 
kunne afholde.  Vores socialrådgivere hjælper gerne 
med samarbejdet med bevilgende myndighed, omkring dette spørgsmål.   
 

Eget forsørgelsesgrundlag medfører at den unge af eget budget skal afholde udgifter til medicin, 

transport, kontingenter, forsikringer, fritidsinteresser osv. ud af sit lommepengebeløb.  

Lommepenge 
Til unge under 18 år udbetaler Platangårdens Ungdomscenter tøj- og lommepenge efter gældende 

takster. Pengene udbetales til den unges egen bankkonto. Der kan indgås særlig aftale om pædago-

gisk støtte til at få tøj- og lommepengene fordelt.   

Platangårdens Ungdomscenter overtager ved indflytning forsørgelsen af den unge. Det betyder, at 

vi afholder udgifter til almindelige hverdagsfornødenheder (eks. barbergrej, bind, shampoo, frisør 

og transport). Ligesom i en almindelig familie, er der grænser for, hvad der er råd til. For at dette 

kan gå retfærdigt til, har Platangården lavet en fælles retningslinjer for, hvad der dækkes af forsør-

gelsen.  

For at afstemme forventningerne er det et vigtigt emne at tale om, ved de indledende netværksmø-

der.  
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Kostpenge 
For hver ung – uanset alder – indbetaler PUC et beløb til en fælles kostkasse. Dette beløb sikrer, at 

de unge er dækket ind med fuld kost 365 dage årligt.  

Ved planlagt fravær over 2 døgn kan kostpengene udbetales til dem, som påtager sig forsørgelsen 

for den unge i disse dage.  

Dette er et vigtigt emne at tale om på de indledende netværksmøder.  

Hjemmebesøg 
Platangårdens Ungdomscenter er en døgninstitution – derfor er der 

personale til stede alle dage året rundt. Der laves individuelle aftaler 

omkring besøg hjemme. Vi anbefaler at de unge opholder sig på Pla-

tangården minimum hver anden weekend, for at få det optimale ud af 

deres tid hos os.  

 

Forsikring 
Børn og unge under 21 år indskrevet på Platangårdens Ungdomscenter er forsikret via en kollektiv 

ulykkesforsikring. Vi anbefaler alle unge at tegne indbo- og ansvarsforsikring.  

Magtanvendelse 
Platangården er en åben institution.  

Som åben institution er vi omfattet af Bekendtgørelse 419 af 29. april 2014 om magtanvendelse 

over for børn og unge anbragt uden for hjemmet (i daglig tale magtanvendelsescirkulæret). Dette 

cirkulære giver os lov til i ganske særlige tilfælde at gribe ind med magt. Sker det, er vi forpligtede til 

at indberette hændelsen, og forældremyndighedsindehavere vil altid blive orienteret om situatio-

nen.  

Er den unge over 18 år har PUC ikke særlig tilladelse til at gribe ind med fysisk magt for at forhindre 

farlig adfærd. Her er vi underlagt straffelovens bestemmelser, ligesom resten af samfundet.  
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Dagligdagen 
 

Dagens rytme 
Rytmen i boligerne støtter op omkring den 

enkeltes dagsrytme. Der er mulighed for afta-

ler om vækning, ligesom der er mulighed for 

fælles morgenmad og pædagogisk støtte til at 

komme afsted til dagens aktivitet.  

Dagsprogrammet for hver ung er forskelligt – 

men fælles for alle er, at vi sammen udfærdi-

ger et program. Et program kan bestå af praktikker, skolegang, dagtilbud, STU i dagtimerne. I efter-

middags– og aftentimerne kan programmet bestå af sport, fritidsaktiviteter, praktiske opgaver som 

oprydning eller tøjvask, madlavning, socialt samvær – alt sammen med den pædagogiske støtte, 

som den enkelte har brug for.  

Ligesom i ethvert andet hjem er der også tidspunkter på dagen og ugen, hvor der ikke er noget fast 

på programmet.   

Det er i eftermiddags- og aftentimerne at de unge har mulighed for at skabe og tage del i det fælles-

skab, som naturligt opstår, når unge mennesker bor sammen. Det er her, de unge sammen med 

personale og de øvrige unge afprøver hvem de er, hvad de står for, hvor deres grænser går osv. Det 

er også her der tændes op på bålpladsen, for spil, skønhedsaftner, fodboldkampe – alt afhængigt at, 

hvad de unge interesserer sig for.  

Praktiske opgaver 
De unge forventes at hjælpe til omkring opgaver relateret til indkøb, madlavning og rengøring. Der 

laves individuelle aftaler om, hvad der giver mening for hver enkelt ung. Det er den unges ansvar at 

gøre rent og rydde op på eget værelse og badeværelse. Vi yder nødvendig pædagogisk støtte om-

kring opgaven.  

Husmøder 

 



9 
 

Der afholdes husmøder i hver bolig 1 x pr. uge. Vi forventer at alle unge deltager i husmøderne. Det 

er et vigtigt at have et sted, hvor man kan tale sammen   om det at bo sammen og få en hverdag til 

at hænge sammen for alle parter. Hvad kan vi godt lide at spise – til morgen, middag og aften? Hvad 

kunne vi godt tænke os at lave sammen? Hvilke hensyn har jeg behov for at der bliver taget til mig? 

Hvilke hensyn har andre behov for at jeg tager ift. dem?   

Herudover gives der fælles information, der drøftes forskellige temaer og de unge orienterer hinan-

den om stort og småt, som har betydning for dem nu og her.   

Weekend 
I weekends er der dels hygge, og socialt samvær på programmet. Der kan foregå både personale- 

og ungeorganiserede aktiviteter. Enkelte aktiviteter planlægges i god tid (eksempelvis fodboldkamp 

i Brøndby, hvor der skal købes billetter) Langt de fleste aktiviteter planlægges med kortere varsel, 

ud fra hvilke unge der er hjemme, og hvad der er stemning for. De mere spontane aktiviteter kan 

være bowling, ture til stranden eller i skoven, biografture osv.  

Gæster 
Vi syntes det er vigtigt at støtte op omkring det netværk de unge har, eller er i færd med at etab-

lere. Vi opfordrer derfor til, at de unge har gæster på Platangården. Da der bor mange mennesker 

sammen, og da der foregår mange ting på Platangården, har vi valgt, at besøg skal aftales med per-

sonalet. Vi beder om at I respekterer personalets ramme for et besøg.  

Fritidsaktiviteter  

Vi ser gerne at de unge tager del i det omgivende samfund, og opfordrer derfor til deltagelse i fri-

tidsaktiviteter, der ligger uden for Platangården. Derfor har vi valgt at støtte op med at afholde ud-

giften til 1 fritidsaktivitet pr. ung. Ligesom i andre hjem, er der økonomiske begrænsninger på, hvad 

der er muligt. Dyre fritidsaktiviteter som ridning eller musikskole har PUC kun mulighed for at 

dække delvist.  Billigere fritidsinteresser som fodbold, håndbold, gymnastik er realistiske mulighe-

der.  

Vi støtter op omkring den praktiske deltagelse i det omfang den unge har behov for det, og i det 

omfang der praktisk er mulighed for det. Vi opfordrer Jer som netværk til at indgå i det praktiske 

sammen med os, der hvor det kan give mening.  
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Årlige traditioner 
Traditioner skal der til: vi afholder 2 årlige aktivitetsdage, hvor en stor del af personalegruppen er 

sammen med de unge omkring en fysisk aktivitet – yoga, fodbold, zumba, badminton eller andet. 

Begge aktivitetsdage slutter af med fælles spisning på en nærliggende restaurant.  

     

Vi afholder hvert år en fælles julefest, hvor unge og personale sammen fejrer julen med rigtig 

mange af de dertil hørende traditioner. Alle – både personaler og de unge, er aktive i forberedel-

serne i ugerne op til julefesten.  

 

 

Ved den årlige sommerfest, hvor vi kan benytte os af vores dejlige have og øvrige udeområder, invi-

terer vi det netværk, som den unge ønsker skal deltage, med til festen.  
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Indflydelse for brugere og netværk 
Vi tilbyder de unge og deres netværk en række muligheder for indflydelse på såvel det individuelle 

niveau og fællesskabets niveau. Platangårdens medarbejdere støtter gerne den enkelte i at kunne 

varetage sin mulighed for indflydelse og deltage aktivt i de forskellige sammenhænge. 

Indflydelse på det individuelle niveau 
Indflydelse på det individuelle niveau handler primært om spørgsmål, der vedrører den pædagogi-

ske indsats i forhold til den enkelte ung. De unge inviteres til at deltage i teammøder og netværks-

møder, som har den unges udvikling i fokus. I det omfang den unge ønsker det, inviterer vi også Jer 

som netværk til at deltage i netværksmøder og teammøder. 

Vi tager initiativ til at afholde 3 netværksmøder indenfor de første 3 måneder, hvor en ung er ind-

skrevet på Platangården. Det har stor betydning for vores samarbejde at vi kan lære hinanden at 

kende, og at rammerne for vores løbende samarbejde kan aftales.  Derfor tilstræber vi at afholde 

møderne på tidspunkter, hvor I som netværk har mulighed for at deltage.  

Efter de første 3 måneder sørger vi for, efter aftale med de unge, at I som netværk inviteres med til 

teammøderne. Teammøderne foregår i udgangspunktet inden for almindelig arbejdstid. Derudover 

kan der afholdes ad hoc netværksmøder ved behov. 

Udover denne mødevirksomhed, afholder bevilgende myndighed statusmøder/handleplansmøder. 

Det er i disse tilfælde en kommunal beslutning, hvorvidt I som netværk inviteres til disse møder.  

Indflydelse på fællesskabets niveau 
Indflydelse på fællesskabets niveau handler om forhold i det enkelte tilbud eller Platangården som 

helhed. Platangården har en række fora, hvor de unge har mulighed for at gøre deres indflydelse 

gældende i forhold til fællesskabets niveau:  

Husmøder 
Husmøder afholdes en gang om ugen i Platangårdens døgnboliger. På husmøderne aftales bl.a. for-

delingen af de praktiske opgaver i husene (som fx indkøb, madlavning og rengøring). Desuden plan-

lægges fritidsaktiviteter i fællesskab og man taler om emner, som er relevante for at fællesskabet i 

husene fungerer. På møderne foregår også fælles forberedelse til Ungdomsrådsmøder.  

Morgenmøder 
Morgenmøder afholdes dagligt i Platangårdens dagtilbud. På morgenmøderne har de unge mulig-
hed for at bidrage med input og ideer til bl.a. aktiviteter. 
 
Desuden afholder afdelingen et forberedende møde til ungdomsrådsmøderne. Her har de unge mu-

lighed for at vælge repræsentanter og drøfte ideer, som kan bringes videre på Ungdomsrådsmødet. 
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Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet er et åbent forum for indskrevne 

unge. Der afholdes møder 4 gange om året. Ung-

domsrådet råder over et selvstændig budget, som de 

unge forvalter og som typisk anvendes til at gennem-

føre aktiviteter, udflugter og fester. Derudover har de 

unge mulighed for at sætte emner på dagsorden, som 

er relevante for alle unge på Platangården.  

Pårørendeforum 
Platangårdens pårørendeforum et samarbejdsforum, hvor de på-

rørendes mening om og erfaring med Platangården kan formidles 

til Platangårdens ledelse, og hvor ledelsen kan drøfte mere over-

ordnede perspektiver på Platangårdens indsats med de pårø-

rende. Hensigten er at skabe et bedre fundament for de beslut-

ninger, Platangården tager mht. drift og udvikling. 

Pårørendeforum er således ikke et forum til at fordybe sig i ind-

satsen omkring den enkelte unge eller drøfte den enkelte unges 

forhold, men et forum til at drøfte mere overordnede linjer med 

henblik på at forbedre og udvikle Platangården. 

Alle pårørende til indskrevne unge på Platangården1 har mulighed for at deltage i pårørendeforum-

mets 2 årlige møder, som alle pårørende modtager en skriftlig invitation samt dagsorden til. For at 

sikre, at så mange pårørende som mulig kan deltage i møderne, afholdes møderne i pårørendefo-

rum på lørdage. 

Møderne bestå af to dele: En fast dagsorden med fx orienteringspunkter fra Platangården, tilbage-

meldinger fra pårørende og planlægning af fælles arrangementer samt et temamøde med oplæg 

f.eks. om Platangårdens indsats, erfaringer fra tidligere unge eller pårørende eller faglige oplæg. 

De unge er også velkommen til at deltage i pårørendeforummets møder. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Forudsat at unge over 18 år har givet deres samtykke til, at deres pårørende må deltage i pårørendeforum. 
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PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER 

Præstegårdsvej 8 

4760 Vordingborg 

Tlf. 55 35 03 00 

E-Mail: platangaarden@regionsjaelland.dk 

Hjemmeside: www.platangaarden.dk  

mailto:platangaarden@regionsjaelland.dk
http://www.platangaarden.dk/

