Hovmosegaard
- læring for livet
Om os
Velkommen til Hovmosegaard
- Vi er optaget af det, der virker
Bostedet Skovmosen i Allerød og Hovmosegaard STU i Farum er stiftet af og ejes
af tidligere tømrermester Ole Hjort Jensen.
Begge tilbud drives ud fra et socialøkonomisk perspektiv.
Der er kun 3 km. imellem Skovmosen i Allerød og Hovmosegaard STU i Farum.
Ole Hjort Jensen

Selvstændig tømrermester siden 1995.
Ole har igennem årene haft mange unge med psykiske og sociale udfordringer i praktikforløb af
kortere eller længere varighed. Herudover har han været mentor for unge i længere forløb.
Han har været klubmedarbejder i en ungdomsklub i Gladsaxe og har fungeret som faglærer på
en produktionsskole. Han har haft tæt samarbejde med Egeskolen (10.kl.) i Furesø kommune.
Ole har igennem de tætte arbejdsmæssige og personlige forløb med udfordrede unge oplevet,
at hans empati og professionelle tilgang til deres individuelle vanskeligheder betød, at de unge
fik nyt livsmod og for manges vedkommende blev parat til yderligere uddannelse.
På den baggrund oprettede Ole Hovmosegaard STU i 2014.
Også her oplevede Ole ”kvantespring” i mange unges udvikling: Ny energi, nyt mod på at tage
en uddannelse, tro på, at jeg kan lære at klare mig selv m.v.
Da en del af de unge havde svære boligforhold, opstod naturligt tanken om et bosted for unge
med særlige behov.
Skovmosen blev købt, gården totalrenoveret, personale ansat og i november 2016 åbnede
bostedet.
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Kirsten Hjort Jensen

Gift med Ole. Kirsten er uddannet i og har arbejdet indenfor salg og administration igennem
mange år.
Kirsten er nu administrativ medarbejder på Skovmosen og på Hovmosegaard STU. Begge
steder har hun ansvar for HR, økonomi og administration. Kirsten yder også praktisk og
administrativ hjælp til de unge på STU.
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Om bostedet
Skovmosen - Hvor drømme får næring og udviklingsmuligheder
Skovmosen er godkendt som bosted for 8 unge mellem 16 og 25 år. (SEL § 66 stk. 1 nr. 5 og §
107)
De unge har nedsat psykisk og/eller social funktionsevne, hvorfor de ikke kan klare sig i eget
hjem uden støtte.
Indretning
Bostedet er indrettet på en stor ny renoveret gård i Allerød.
Hovedhuset har stor entré, kontor og mødelokale, stort køkken, stor fællesstue/spisestue,
badeværelser og 4 værelser. I den ene længe er der yderligere 4 værelser, tekøkken med
spisepladser og et badeværelse.
I de tilstødende længer findes fitnesslokale, aktivitets- og opholdsstue til fælles brug, vaskerum,
toilet samt værksted.
Værelser
Værelserne er fra 15-24 m2.
Alle værelser er nyistandsatte, lyse og med god loftshøjde. De unge har egne ting med til
værelset, så vi sikrer den personlige indretning.
Beliggenhed
Skovmosen ligger på en stor grund i den sydlige del af Allerød. Udover en skøn have er der
yderligere 10 tønder land med skov, sø og MANGE aktivitetsmuligheder.
Bostedet ligger 3 km fra Hovmosegaards STU i Farum.
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Skovmosen er godkendt til:
Unge i alderen 16 til 18 år jf. SEL § 66 stk. 1, nr. 5
Unge i alderen 18 til 25 år jf. SEL § 107.
Ikke klar til egen bolig
Bostedet Skovmosen er for unge 16-25 år, der har behov for struktur og særlig voksenstøtte til
at hjælpe dem videre ud i livet.
Det er unge, som ofte har isoleret sig og ikke er klar til en selvstændig tilværelse i egen bolig.
Det er unge, der vurderes motiverede for at arbejde med deres individuelle udfordringer, når de
tilbydes professionel støtte og udfordrende rammer.
Målgruppe
Målgruppen spænder fra stille, usikre og angste unge til unge, der kun sporadisk eller slet ikke
har kunnet følge tidligere skoleforløb, unge med og fra familier med psykosociale
vanskeligheder, unge med lettere udfordringer i et mentalt niveau og unge indenfor
autismespektret.
Målgruppen har problematikker inden for følgende områder:
•
•
•
•
•

Omsorgssvigt
Tilknytningsforstyrrelse
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingshæmning i form af lettere udfordringer i et mentalt niveau eller andre kognitive
udviklingsforstyrrelser
Autismespektrumforstyrrelser.

Vi har desværre ikke mulighed for at modtage unge med svære psykiatriske diagnoser, unge
med alvorlige fysiske handicaps samt unge med svære misbrug.
Vi accepterer ikke brug af rusmidler på Skovmosen og på Hovmosegaard STU.
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Hvorfor Skovmosen
Fordi vores unikke rammer og professionelle tilgang gør forskellen!
På Skovmosen bor de unge på et bosted med faste rutiner, stor omsorg, hygge, tryghed,
målrettet guidning og fantastiske omgivelser med uanede muligheder.
Vores styrke:
•
•
•
•
•

vi er et lille trygt hjemligt miljø for 8 beboere
vi brænder for at gøre en forskel for de unge – og vi gør det!
vi er der hver dag, aften og nat – også juleaften og nytårsaften
vi giver unge de bedst mulige betingelser for på sigt at kunne fungere i egen bolig
vi har mangfoldige muligheder for beskæftigelse, og hvor det er relevant, mulighed for
STU-forløb på Hovmosegaard STU
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Værdier og mål
Værdier
Vores værdigrundlag bygger på det menneskesyn, at alle er ligeværdige og med
grundlæggende rettigheder på lige fod uanset handicap.
På Skovmosen tilpasser vi vores tilgang og forventninger til den unge, og tilbyder den støtte og
motivation, der giver de størst mulige udviklingsmuligheder for den enkelte.
Vi ser andre samarbejdspartnere som ligeværdige partnere i løsninger. Vi sigter efter høj
pædagogisk faglighed og arbejder efter vidensbaserede metoder.
Vi ser Skovmosen som borgerens hjem og arbejder for at skabe et omsorgsfuldt, ligeværdigt og
udviklende miljø.
Vi respekterer hinanden med alle de forskelligheder, vanskeligheder og gode egenskaber, vi
hver især har.

Mål
Skovmosens mål er at skabe en reel og positiv udvikling hos de unge, så de på sigt bliver i
stand til at klare sig i egen bolig.
Det skal være en god og udviklende oplevelse for den unge at bo her.
Det handler om at finde motivationen og livslysten, og den kommer, når man trives i trygge og
inspirerende rammer.
Via større selvtillid styrkes troen på, at det kan lykkes at få et godt og meningsfyldt liv på trods
af diverse udfordringer.
Alle kan lære, nogle skal blot øve sig lidt mere end andre.
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Skovmosen skal være et rart og trygt sted for alle
På Skovmosen arbejder vi anerkendende, helhedsorienteret og med respekt for og med
udgangspunkt i den unges ønsker, ressourcer og behov.
Samtidig har vi naturligvis altid fokus på de af kommunen og den unge fastsatte mål.
Vi tilpasser vores forventninger til den enkelte, da vi tror på, at det er igennem forventninger,
ressourcefokusering, anerkendelse og motivation, at et menneske kan udvikle sig.
Medarbejderne arbejder hen imod, at de unge i høj grad påtager sig ansvar for egne handlinger.
Medarbejderne har derfor i højere grad rollen som rådgivere og støttepersoner end som
opdragere.
De fleste unge har haft mange nederlag, inden de kommer til Skovmosen. De har brug for at få
styrket deres selvtillid og selvværd samtidig med, at de opnår nye færdigheder.
Trivsels- og udviklingssamtaler samt konflikthåndtering er højt prioriteret i vores pædagogiske
hverdag.
Vi arbejder meget struktureret, så det altid er tydeligt for alle, hvad der skal ske. Det skaber ro
og overskuelighed.
Pædagogisk tilgang, metoder og strategier
På Skovmosen arbejder vi ud fra forskellige metoder og strategier. Blandt de vigtigste metoder
er TEEACH, KRAP, LOW AROUSEL og NEUROPÆDAGOGIK. Alle metoderne bidrager med
redskaber, der gør hverdagen mere forudsigelig og overskuelig -og mindsker den unges
stressniveau. Vi arbejder med relationer og nærvær i de enkelte situationer -alt efter hvad den
unge kan honorere. Vi er opmærksomme og autentiske i vores tilgang til den enkelte unge.
TEACCH:
TEACCH er en struktureret pædagogisk referenceramme der indebærer, at vi arbejder
målrettet, systematisk og struktureret med opbygningen af et miljø, der er forudsigeligt og
overskueligt for den unge.
Vi arbejder med tydelighed, visualisering og gentagelser. Vi arbejder ud fra at et struktureret
miljø, hvor strukturen er vejledende og den unge langsomt bliver fortrolig med skift og lærer at
mestre sin egen hverdag.
KRAP:
KRAP har et anerkendende og ressourcefokuseret syn og udspringer af vores og kollegers
erfaringer fra praksis. KRAP tager udgangspunkt i det positive, i hvad der virker og giver
konkrete værktøjer og metoder.
KRAP står for kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik.
LOW AROUSAL:
LOW AROUSAL er en strategi, der mindsker stress og konflikter. Med LOW AROUSAL arbejder
vi med afledning, afskærmning, minimering af stimuli og vi giver valgmuligheder og minimerer
krav til den unge. LOW AROUSAL er medvirkende til at mindske den unges stress omkring krav
og forventninger.
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NEUROPÆDAGOGIK:
NEUROPÆDAGOGIK er en forståelsesramme, hvor viden om hjernens funktioner bliver omsat
til pædagogisk praksis. Målet med Neuropædagogik er at skabe og fremme den unges
kompetencer via en helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.

Trivsel
Vi ved hvor væsentligt det er, at den unge oplever sit bosted som et rart og trygt sted med
samvær og medindflydelse. Vi skaber en reel og positiv forskel for de unge. Vi er autentiske i
alt hvad vi gør.
Det skal være en god og udviklende oplevelse at bo her, hvorfor vi (beboere, medarbejdere og
ledelse) har følgende leveregler:
•
•
•
•
•

Vi respekterer hinanden som ligeværdige
Vi taler ordentligt med og om hinanden
Vi respekterer andres ting
Vi accepterer aldrig mobning
Vi hjælper til ud fra egne evner

Pædagogisk udviklingsplan
Sammen med den unge udarbejder vi en pædagogisk udviklingsplan (PUP), som tager
udgangspunkt i kommunens handleplan. Denne plan overføres til hverdags mål og hvordan vi i
praksis når disse.
Kompetenceløft på alle planer
Vi arbejder med fokus på udvikling af:
•

•

•

Personlige / Almene kompetencer
Større grad af indsigt i egen situation og eventuelle handicap. Udvikling af evnen til at
planlægge og organisere eget liv og tage hånd om personlig hygiejne / fremtræden
Sociale / Samfundsmæssige kompetencer
Trænes via samvær og social omgang internt og i sammenhæng med alle aktiviteter ud
af huset. Det samfundsmæssige element er almen viden om omverdenen (avislæsning,
museumsbesøg m.v.). Vi inddrager aktuelle samfundsmæssige forhold, så de unge lærer
at forholde sig til de forandringer, der sker i verden.
Vi har fokus på at lære de unge, hvordan man kan nedtrappe eller helt undgå konflikter
i samvær med andre.
Faglige / Erhvervsmæssige kompetencer
Styrker og udvikler den unges allerede eksisterende kompetencer og har fokus på nye
kompetencer, så de bliver stærkest muligt rustet til at klare sig bedst muligt i fremtiden
uanset den unges særlige udfordringer og kognitive niveau.

Se mere om uddannelse og job her
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Uddannelse og job
Vi tror på betydningen af meningsfuld beskæftigelse
Vores unge har alle særlige udfordringer ift. uddannelse og beskæftigelse.
Vi lægger derfor stor vægt på en helhedsorienteret og grundig afklaring af den enkeltes særlige
evner og ressourcer ift. skolegang, uddannelse, praktik, arbejdsmuligheder og evt. beskyttet
beskæftigelse.
Beskæftigelse i dagtimer
Som udgangspunkt er alle unge på Skovmosen i en form for beskæftigelse i dagtimerne.
Der lægges individuelle planer afhængig af den unges særlige udfordringer og behov.
Det kan f.eks. være:
•
•
•
•
•

Skolegang
Praktik på en arbejdsplads
STU på Hovmosegaard
Beskyttet beskæftigelse udenfor Skovmosen
”Praktik” på Skovmosen (for unge der aktuelt har brug for tryghed og støtte)

STU på Hovmosegaard
De unge har også mulighed for at tage en STU på Hovmosegaard.
Her fokuserer undervisningen på, at eleven, så selvstændigt som muligt, lærer at overskue,
udføre og praktisere opgaver i forskellige miljøer og situationer. Dette med henblik på en
nærmere afklaring af elevens fremtidige uddannelses- og/eller erhvervsretning.
Overordnet planlægges undervisningen med mest mulig vægt på individuelle behov og
ressourcer.

Praktik på Skovmosen
En beskæftigelsesplan kan også være at få små eller større arbejdsopgaver (aktiviteter) i huset,
i køkkenet eller på i skoven, såfremt den unge i en periode ikke er parat til at fungere i nye eller
større sammenhænge. De unge vil da færdes i trygge rammer sammen med velkendte voksne.
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Kost og sundhed
Fokus på det sunde, aktive og glade liv
På Skovmosen er vi optaget af mere end sund mad og motion. Sundhed er også at være mest
muligt i kontakt med sig selv, at kunne forstå og mærke følelser og kunne give udtryk for dem.
Vi har stort fokus på den fysiske og mentale sundhed - samt på humor og livsglæde.
Kost
De unge skal lære betydningen af sund mad. Vi lægger derfor stor vægt på at tilbyde god,
nærende og sund kost. De unge inddrages i den daglige husholdning og madlavning.
Vi spiser måltiderne sammen og gør noget ud af opdækning, bordskik, oprydning m.v.
De unge er med til at bestemme menuen og der laves madplan for en uge ad gangen.
Sundhed
De unge får viden om egen krop og lærer at tage ansvar for egen sundhed. Vi tror på at ”Du er
hvad du spiser”.
Vi arbejder målrettet på at de unge får fokus på vigtigheden af personlig hygiejne.
Motion – Fitness
Vi ved, at fysisk udfoldelse giver velvære og oplagte muligheder for succesoplevelser, når
grænserne bliver rykket. En god fysik giver øget selvværd, og vil sætte de unge i stand til bedre
at løse større mentale og fysiske opgaver i hverdagen.
Ligeledes bliver de unge i stand til at yde en god fysisk indsats i både skolegang, praktikforløb
og eventuel beskæftigelse.
Vi har eget fitnesslokale på Skovmosen og bruger også gerne skoven omkring os.
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Vi holder af hverdagen :o)
Hverdagen
De unge vil som udgangspunkt have beskæftigelse af forskellig art i dagtimerne.
Herudover er hverdagen bygget op omkring en række faste gøremål og tider. Der er fælles
morgenmad, frokost for evt. ”hjemmegående”, aftensmad og aftenhygge inden sengetid.
Husmøder
Vi holder ugentlige husmøder. De unge oplever sig inddraget og betydningsfulde.
De lærer at holde demokratiske møder, hvor alle bliver hørt og hvor problemstillinger bliver
taget konstruktivt op. Alle kan sætte emner på dagsordnen. Emner kan f.eks. være husorden,
ønske om ting til huset, aktivitetsforslag, kostens indvirkning, vigtigheden af motion, udflugter,
åbenhed i kommunikation m.m.
Huslige pligter
De unge skal på skift og efter evne deltage i de faste rutiner. Det handler f.eks. om planlægning
og indkøb af mad, madlavning, bagning, rengøring, lettere havearbejde og oprydning. Det er alt
sammen opgaver, som det er væsentligt at lære / kunne for på sigt at kunne klare sig selv.
Sammen er vi ansvarlige for, at stedet ser godt ud – både inde og ude. Vi holder en standard
der giver glæde og ro i hverdagen. Vi hjælper hinanden.
Eget værelse
De unge skal selv holde orden, gøre rent og skifte sengetøj - naturligvis med støtte, når der er
behov for det.
Lektier
Der vil efter aftale være lektiehjælp til unge, der går i skole.
Økonomi
De unge har forskellig økonomi afhængig af alder og hvilken §, der ligger til grund for opholdet.
Vi hjælper de unge med at lægge budget og holde styr på indtægter og udgifter. På den måde
får de betalt evt. regninger og vi lægger en plan, så der også er penge sidst på måneden. Vi
lærer de unge om NemID, e-Boks, Netbank m.m.
Weekender
I weekender og ferier har vi ikke de samme tider og regler som i hverdagen.
Her planlægger vi aktiviteterne sammen, og måske sover vi lidt længere :o)
Der vil ofte være tilbud om små og større ture ud af huset, f.eks. gå- eller cykelture i skoven,
shoppingtur, besøge svømmehal, opleve div. musikarrangementer eller tage på weekendtur til
vores hus på Samsø.
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Eksempel på en dagsplan
Dagene er forskellige, afhængig af den individuelle handleplan, men kan typisk være:
Kl. 6-8: De unge vækkes, guides i morgenrutiner og spiser morgenmad.
Kl. 8-15: De unge er afsted i skole, job, aktivering, praktik eller deltager i internt dagtilbud.
Kl. 15-17: Fritid alene, eller i fællesskab med personale og øvrige beboere.
Kl. 17-19. Vi laver mad på skift og alle spiser så vidt muligt sammen. Vi snakker om dagen der
er
gået, hygger og planlægger aftenen og næste dag.
Kl. 19-22: Fælles hygge, aktiviteter, eller alenetid efter behov.
Kl. 22-23: De unge går på værelserne og gør klar til natten.
Kl. 23: Godnat - ro på værelserne.
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Fritidsaktiviteter
Fritid = læringsrum for fællesskabende oplevelser
Fritidens organisering og tilbud har væsentlig betydning for de unges samlede udbytte af
opholdet på Skovmosen.
Set i et uddannelsesmæssigt perspektiv er fritiden og de lystbetonede og tilvalgte aktiviteter af
stor betydning, idet de er med til at skabe indhold og helhed i den unges dagligdag. Den fysiske
og psykiske balance styrkes, selvtilliden vokser og selvværdet øges.
Aktiviteter på matriklen
På Skovmosen vil der være mange former for fritidsaktiviteter både ude og inde. Ingen behøver
at kede sig.
Støtte til og mulighed for at være med til at passe og pleje kaniner og hente æg hos egne høns,
plante og dyrke egne grøntsager, frugter, urter, planter mv. Støtte til og mulighed for at være
med til at bygge, have kreative ideer og se dem blive til virkelighed, rode med maskiner,
reparere evt. egen knallert.
Vi planlægger at lave følgende i foråret: cykelbane til downhill cykler, badmintonbane,
petanquebane, shelter til udendørsovernatning og meget mere. Vi er smæk fyldte med gode
idéer og der bliver løbende igangsat nye fritidsaktiviteter, der matcher den aktuelle gruppe
unge.
Fitness
De unge på Skovmosen har mulighed for at benytte vores eget fitnesslokale.
Fitnesslokalet er en stor succes og indeholder både løbebånd, spinningcykler, romaskine,
cross-trainer og meget forskelligt vægttræningsudstyr.
Aktiviteter udenfor Skovmosen og Hovmosegaard
Så snart en ung er parat til at prøve kræfter med fritidsaktiviteter udenfor Skovmosen, vil vi
skabe kontakt til lokale sportsklubber, foreninger m.v., afhængigt af den unges interesser og de
aktuelle muligheder.
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Skovmosen
- læring for livet
Sverige og Samsø
Når vi har fri og har brug for nye oplevelser
Sverige
Midt i skoven 15 km udenfor Ljungby i Sverige (120 km. fra Helsingborg) har vi råderet over en
ødegård 70 tønder land skov.
Vi har et dejligt hus med 9 sovepladser, men sover også meget gerne ude i skoven eller ved
søen.
Samsø
På Samsø har vi ligeledes råderet over et dejligt hus på en stor grund blot 100 m fra stranden.
Her er 10 sovepladser, men også her sover vi gerne udendørs i telt i haven.
På disse ture kan de unge prøve kræfter med naturen og en masse nye og udfordrende
udendørsaktiviteter, som f.eks. kortlæsning, sejlads, klatring og naturmad. Det skaber
sammenhold og mulighed for at få succes (= selvtillid) med aktiviteter, som de måske aldrig før
har prøvet.
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