
Forventninger og samarbejde:  

Formålet med et ophold på Familieafdelingen, 

er at vi sammen med jer kan finde frem til 

hvordan dit barn bedst muligt opnår trivsel og 

udvikling – at udviklingen er alderssvarende.  

Vi arbejder særligt med begreberne ”tilknytning” 

og ”mentalisering”. Vi viser og taler med jer om 

hvordan man imødekommer barnets behov, og 

hvordan jeres måde at være sammen på bliver 

trygt, og på nogle præmisser der tager afsæt i 

barnets behov for nærhed og stimulering.    

Vi ønsker at støtte jer i at skabe en positiv 

forandring hos jer selv, der kan afspejle sig i 

jeres barn.   

Endnu engang ønsker vi jer velkommen til 

Familieafdelingen.  

 

Med venlig hilsen  

 

Personalet på Familieafdelingen 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
Bagsværdvej 146 
2880 Bagsværd 
Telefon 44 98 02 36 

 
 

På vores hjemmeside kan du læse 
mere 
www.bagsvaerdobservationshjem.dk 
 
 
For yderligere information, kontakt 
eventuelt: 
 
 
Afdelingsleder Anna Strauss 
E-mail: annstr@gladsaxe.dk 
 

 

  Bagsværd 
Observationshjem 

Familieafdelingen på 

Bagsværd Observationshjem 

 

 

 

 

http://www.bagsvaerdobservationshjem.dk/
mailto:annstr@gladsaxe.dk


Kære Familie 

 

Du og din familie ønskes velkommen til familieafdelingen 

på Bagsværd Obervationshjem.Før I flytter ind, vil vi 

gøre jer opmærksom på nogle ting, der forhåbentlig kan 

hjælpe jer med at få en større indsigt i hvad et ophold 

indebærer samt i forbedelsen til jeres og jeres barns 

ophold her hos os. 

 

Følgende ting vil vi bede jer medbringe: 

• Toiletartikler, håndklæder, dyner, puder og 

sengelinned til jer alle 

 

• Du er velkommen til at tage ting med 

hjemmefra der ”hygger”. Familieværelset er 

møbleret. Der er en seng til jer, og 

vugge/tremmeseng til jeres barn/børn. 

Derudover er der en kommode eller et skab og 

nogle hylder 

 

• Alt det øvrige til jer og jeres barn, skal I selv 

medbringe. Det vil sige både vaskepulver, 

madvarer og tøj. Der er gode 

indkøbsmuligheder i området 

 

• Her er vaskemaskine og tørretumbler som I kan 

benytte 

 

• Her er trådløst netværk 

 

• I skal dele køkken med anden familie. I skal 

selv lave mad og handle ind til jer og jeres 

barn/børn. 

Hver familie har et privat familieværelse, som 

man har et særligt ansvar for, og hvor man skal 

gøre rent og rydde op. Derudover skal man 

rydde op og gøre rent i det køkken og stue, 

som man deler med en anden familie. Vi har 

rengøringsmidler til rådighed. Man skal være 

indstillet på at tage hensyn og vise forståelse 

for andre familier. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forløbet på Familieafdelingen vil bestå af et 

samarbejde med familiebehandler, og vil tage afsæt i 

jeres handleplan. Hvis du medbringer værdier, er du 

selv ansvarlig for disse. Mistede ejendele erstattes ikke 

af Familieafdelingen. Du får nøgle til familieværelse, og 

der er mulighed for at låne en mindre pengekasse med 

dertilhørende nøgle. 

 

Din sundhedsplejerske samt andre fagpersoner, der er 

tilknyttet din familie, vil normalt komme til jer, imens I 

bor her. Hvis I bor langt væk, vil der komme en 

sundhedsplejerske fra Gladsaxe Kommune. 

Der er mulighed for at benytte sig af en praktiserende 

læge tæt på Bagsværd Observationshjem, hvis I eller 

jeres barn får behov for det.   

 

Du er velkommen til at få besøg under dit forløb på 

Familieafdelingen. Alle besøg skal aftales med 

personalet. Af sikkerhedsmæssige grunde, og af 

hensyn til øvrige familier, skal vi have et overblik over 

besøgende/gæster. Det er derfor vigtigt at I fortæller 

os, hvornår gæsterne kommer og går. 

 

  I hverdage er besøgstiden kl. 15.00-21.00,  

i weekender kan man få gæster før kl. 15.00,  

men gæsterne skal fortsat gå kl. 21.00. 

 

På Familieafdelingen har vi en uge-struktur som alle 

skal følge. Der afholdes bl.a. morgensamlinger i 

hverdagene kl. 08.30 – 9.00. Mandag og fredag 

tilbyder vi morgenbrød. Øvrige dage the/kaffe. 

Derudover har vi nogle andre fælles aktiviteter i løbet 

af ugen. Disse har vi en forventning om at man 

deltager i.  

I weekender og på helligdage afholdes der ikke 

morgensamling, nogle familier tager på længere ture, 

eller helt hjem til dem selv, andre gør ikke. Dette 

afhænger af hvilke aftaler der er indgået med jeres 

sagsbehandler/ kommune. Personalet observerer, 

støtter og vejleder også i weekenderne. 

Hver familie er tilknyttet to familiebehandlere. Disse 

har et særligt ansvar for at varetage et konstruktivt og 

meningsfyldt samarbejde med jer som familie. 

Familiebehandlerne vil fungere som jeres 

kontaktpersoner og vil bl.a. afholde et  

(sam)arbejdsmøde med jer ca. en gang om ugen. 

Arbejdsmødet vil tage afsæt i handleplanen, som 

både du og vi vil modtage fra Kommunen.  

På arbejdsmøderne vil du sammen med dine 

familiebehandlere, udarbejde fokuspunkter som dels 

vil tage afsæt i handleplanen, i barnet/børnene og i 

jeres dagligdag på Familieafdelingen.  

 

  


