




























 






























 






 




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.

Elefant-huset har ligesom alle andre 
steder regler og politikker  for de for-
skellige ting der foregår i løbet af dagen. 
Derfor forventer vi at han/hun lever op 
til disse.

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
Øvej 1, Undløse
4340 Tølløse
www.elefant-huset.dk

Sagsbehandler










 





 







 



 









 



 



 




 


 









 



 




 


 





 


 


 


 








 















 





 







 



 









 



 



 




 


 









 



 




 


 





 


 


 


 








 








Kontrakt:
Ved enighed omkring et fremtidigt samar-
bejde, underskrives der kontrakt mellem den 
anbringende kommune og Elefant-huset. Vi er 
i Elefant-huset underlagt love og regler på om-
rådet. Vi er i Elefant-huset ligeledes underlagt 
tilsynsenheden Region Hovedstaden

Statusrapporter og opfølgende besøg:
For at følge fremgangen i den unges tilstede-
værelse i Elefant-huset, skrives der statusrap-
port hver 6. måned og ellers efter behov.

Der er ligeledes mulighed for at sagsbehand-
lere kan besøge vores dagligdag og de rammer 
vi er i, efter aftale.

Jane Duelund, 
Daglig leder: Elefant-huset.

Handleplan:
Handleplanen skal være med til at sætte den 
unge i fokus til at få en hverdag han/hun ønsker 
bedst. Denne handleplan er med til at kunne 
hjælpe den unge i gang med den første aktivi-
tet på stedet. Handleplanen bliver løbende 
evalueret.

Møde og besøg:
Er der fælles kemi mellem Elefant-huset og den 
unge vil vi afale et møde med sagsbehand-ler, 
den unge og dennes forældre. Ved mødet vil 
jeg (Jane Duelund) og kontaktpersonen være til 
stede, for at vise den unge rundt på stedet. Når 
rundvisning har fundet sted, vil vi fortælle om 
vores daligdag og måden vi ønsker den unge 
bliver en del af vores familie.

Er vi alle enige om et fremtidigt ophold i Ele-
fant-huset, aftales yderligere instruktion ved 
indflytning.

“Vores personale står til 
rådighed, for at hjælpe 
den unge med de pro-
blemer der kan opstå i en 
travl hverdag.”

Den unge i fokus:
Vi har den unge i fokus, derfor er det vigtigt 
at vi har et match mellem den unge og Ele-
fant-huset. Derfor er der flere ting vi ønsker 
skal undersøges før vi lader en ung indskrive 
i Elefant-huset.

Vi har derfor flere samtaler med Jer sagsbe-
handlere omkring hvad vi ønsker at gøre for 
den unge. Vi har ligeledes fokus på, at der 
bliver lavet en handleplan der kan opfyldes 
for den unge.

Visitation:
Sagsbehandleren er første bindeled mellem 
os og den unge. Derfor har vi en løbende 
dialog omkring de ting der kan gøre nytte 
for den enkelte. Det er derfor nødvendigt at 
der indsendes: Relevante sagsakter, beskriv-
else af den unges tilknytning omhandlende 
psykologer, læger og anden information der 
findes relevant.

Udfordringer og oplevelser i Elefant-huset


