
Hvorfor er 
Elefanthuset 
specielt og 
unikt? 

Elefanthuset har siden sin 

åbning i 2015, været et helt 

unikt sted for mange skønne 

unge mennesker. Husets 

rammer og personale gør at vi 

kan skabe nærvær og tillid 

overfor hinanden. Vi har alle 

dage, hvor vi mest af alt har 

brug for omsorg og tryghed 

blandt dem vi er tæt på. I 

Elefanthuset ved vi hvornår og 

hvordan man skaber: nærvær, 

tillid, tryghed og omsorg. 

Fokus er altid rettet mod de 

unge menneskers bedste. 
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Elefanthuset 
Et bosted med stort hjerte. 

 

  
 



 

Gør stedet til dit eget 

Som ungt menneske i Elefanthuset, har du tilknyttet 

en støtteperson, som guider og støtter dig i 

hverdagens udfordringer og opgaver. Men da 

Elefanthuset ikke er som alle andre steder, arbejder vi 

sammen som en stor familie. Derfor skal du fra dag 

1, være med til at præge vores hverdag. Det bliver 

gjort gennem samtaler, ungemøder, udflugter, 

opgaver og hvad der kan være med til at skabe en 

unik hverdag for dig og husets øvrige unge.  

Som alle andre familier har vi regler der skal 

overholdes. Omgivelserne for disse er vi alle med til 

at sætte. Grundet vi allerede er en stor familie i huset, 

vil du helt naturligt blive en del af vores dagligdag, 

hvor vi sammen skal finde dine styrker, til at blive en 

del af vores gode fællesskab. 

Hvordan bliver I en del af huset? 

Som sagsbehandler, kommune, forældre eller ung skal 

I være velkommen til at sende os en mail eller ringe til 

husets leder Jane Duelund, for at hører om husets 

ånd og omgivelser. Vi sætter altid tid af til at finde ud 

af om vi er det rigtige match, hvilket betyder at alle 

parter skal være enige om fremtiden og mulighederne. 
 

  

Fremtiden 

Elefanthuset er kun et stop på vejen, mod en 

succesrig fremtid for vores unge mennesker. Vores 

erfaring og resultater viser at Elefanthuset er med til 

at skabe personlig succes for de unge. Derfor bygger 

vi hverdagen op omkring en fremtid hvor de en dag 

skal stå på egne ben, med eget job/studie og bolig.  

Vi fokuserer på det vi er bedst til 

Det unikke ved Elefanthuset er at vi kun laver det vi 

er bedst til; Holder fokus på den unges udvikling og 

muligheder. Mulighederne for læring, udvikling og 

støtte er stor med en faglig og professionel 

personalegruppe. De kan hver især supplere hinanden 

og give meget af sig selv til de unge. Yderligere kan 

huset tilbyde hjemlige omgivelser og hygge.  

"Det unikke ved Elefanthuset er at vi kun 

laver det vi er bedst til” 

Samarbejdet 

Ved indskrivning i Elefanthuset, sammensætter vi i 

fællesskab en handleplan der skal være med til at 

hjælpe den unge videre i livet. Huset har mulighed for 

at hjælpe folk der er under en § 66.stk 5 eller § 107. 

 

 

 

  
Derfor vil der inden indskrivning altid være lavet 

visitationsmøde, og følgende dokumenter bedes 

sendt inden mødet: 

• Relevante sagsakter 

• Beskrivelse af den unge og evt. udfordringer 

• Tilknytning til psykologer, læger m.v. 

Statusrapporter og 
opfølgning 

For at kunne dokumentere at vi alle rykker den 

samme retning, vil der være udgangspunkt i en 

statusrapport hver 6 måned, med gennemlæsning 

og godkendelse af den unge. Opfølgning med 

sagsbehandler/kommune sker efter behov og 

ønske.  

Gør det perfekt 

Vi tror på at vi gør det perfekt. Men da ingen er 

fejlfrie, kan vi kun skabe de perfekte rammer i 

fællesskab. Derfor håber jeg at vi sammen finder de 

rigtige rammer i Elefanthuset. 

 

Kontakt os 

Elefanthuset 
Øvej 1 
4340, Tølløse, Undløse 

28431797 Jane Duelund 
Jane@elefanthuset.dk 

Besøg os på internettet: 
www.elefanthuset.dk 

 

 

http://www.elefanthuset.dk/

