










Leder:
Jane Duelund



Hvad
forventer vi af hinanden?


Elefanthuset
er bygget op som et fami

lierelateret
opholdssted. Derfor går den

unge
fra
dag
1 af, ind som en del af


vores
i
forvejen
tætte familie. Vi for

venter
at den unge er klar til at modtage


gode
råd
af de personer der hver dag


står
til
rådighed
for at hjælpe med da

gens
eller fremtidens opgaver. Om det


er skole, arbejde eller venner forventer

vi at den unge er villig til at lytte til de



råd vi giver. Derfor skal den unge altid

være velkommen til at kontakte os når


der er brug for det. Dag eller nat står vi

altid til rådighed for vejledning til de ikke

løste
opgaver/problemer der opstår.










Hvem
er
vi?





Om os

Jeg hedder Jane Duelund og er mennesket

der byder velkommen til Elefant-huset.




Som leder af Elefant-huset er det min op

gave at hjælpe omsorgssvigtede unge til


en daglig dag, hvor vi kan have sjov og


glæde omkring de ting vi foretager os.




Derfor er det vigtigt for mig og mit person

ale at I føler Jer velkommen på stedet. Vi

har derfor skabt et unikt koncept der byg

ger på omsorg, tryghed, nærvær og tillid.


Dette gør at de opgaver vi bliver stillet i


livet, skal klares som en stor familie. Jeg


har gennem mit job som leder på forskel

lige opholdssteder, set hvordan måden jeg

har arbejdet med de unge på, har gjort

væsentlig forandring i deres udvikling som

menneske. Dette er gjort gennem løbende

dialog og åbne arme.








Kontakt os

Telefon: +4528431797


Mail:
Jane@elefant-huset.dk






Elefant-huset
har ligesom alle andre


steder regler og politikker for de for





 Elefant-huset


skellige
ting der foregår i løbet af dagen.

Derfor
forventer vi at Jeres barn lever op
til disse.



Øvej
1, Undløse

4340
Tølløse


www.elefant-huset.dk










Forældre

 

 

Oplevelser i hverdagen:
 









Vigtigheden i at motivere den unge til at skabe


resultater
gør, at vi skal skabe positive oplevelser i hverdagen. Derfor giver vi vores unge i
  

elefant-huset
mulighed for at dyrke alverdens

fritidsaktiviteter.
Det er kun den unge der sæt
ter grænsen
for
hvad
vi skal opleve. Så længe


det har en positiv indvirkning på hverdagen for
 i 
de unge
Elefant-huset.







Hverdagens
udfordringer:


Vi
i Elefant-huset ved at de unge kan have for

skellige
udfordringer i hverdagen. Derfor har vi

en professionel tilgang til de ting der sker om
kring
den unge. Vi har et tæt samarbejde med

psykologer,
misbrugskonsulenter og kriminal

forsorgen.
Vi tager derfor hånd om de ting der
 

udforder 
den unges hverdag. Vi har ligeledes

et tæt samarbejde med skoler og lokale er

hvervsvirksomheder
der kan sætte uddannelse


og arbejde
i fokus.



Kontakten
med Elefant-huset:



Måden vi skiller os ud på, er at vi er den

samlede 
famlie. Derfor skal der være plads til,

at vi har 
en
løbende dialot med Jer som familie

om den unges
hverdag.





Derfor
er I velkommen til at besøge Elefanthuset
efter
aftale så vi kan vise Jer hvilken



hverdag
Jeres
søn/datter har.








Jane Duelund,




Daglig leder: Elefant-huset.
















Vi har derfor mulighed for at bowle, se fodbold
kampe,
tage i biografen, tage i svømmehallen

eller gå i teatret.








Så længe
vi bevarer det nærvær, der gør at

vi kan skabe tillid, omsorg og tryghed for den

unge er vores
verden åben for de muligheder



der ønskes
af den unge.


Ferie:
Ved opholdet i Elefant-huset skal der også være
plads til afslapning og ferie. Derfor tilbydes der
en årlig ferie, hvor vi kommer væk fra de vante
omgivelser. Hvor turen går hen, bliver der givet
yderligere info om når vi nærmer os ferien.












“Vores
personale står til

rådighed, for at hjælpe

den
unge med de pro


blemer
der kan opstå i en




travl hverdag.”























Udfordringer og oplevelser i Elefant-huset




Kontakten med

de unge:


Vores fornemmeste opgave, er at have en


tæt kontakt
dem vi omgås. Derfor har
 med


vi daglige samtaler med vores unge i Elefant
huset.





Derfor er vi også villige til at hjælpe den unge

frem til en hverdag, hvor vi hjælper dit barn


med at gøre skolen og arbejdet til en vigtig




del af den læring, vi giver i Elefant-huset.






Vi har ligeledes ugentlige dybdegående

samtaler med
vores unge, og har derfor en
løbende
dialog
omkring de ting vi kan forbedre

for den enkelte
unge.





Vores dør er altid åben til dialog og omsorg.












 











