
Han ville ikke slukke computeren og gå i seng og kunne slet ikke finde ud af rammer og regler. 
Vi skændtes altid. Det har ændret sig utroligt meget, han er blevet en helt anden dreng.
- Mor til dreng i Det hvide Hus

det hvide hus

OpHOlDssteD  |  sOcialpæDagOgisk støtte
tæt inDDragelse af faMilie Og lOkalMiljø

https://www.hvidborg.dk


Det Hvide Hus er Børnecenter Hvidborgs opholdssted 
for syv børn fra 5 til 18 (22) år. Børnene er fra Hvidovre og 
kan blive i lokalmiljøet under anbringelsen og fortsætte 
et så normalt børne- ungeliv som muligt – ofte med tæt 
kontakt med familien. 

Det Hvide Hus er for børn og unge, hvor en – ofte langva-
rig – anbringelse med fagligt kompetente og omsorgs-
fulde pædagoger er nødvendig for at sikre udvikling og 
trivsel, men hvor behandling ikke er nødvendig. Børnene 
går på de lokale skoler og har fritidsliv, klub og fritidsjob 
lokalt – ofte med støtte fra Det Hvide Hus.

Børnene er en del af en større børnefolk på Hvidborg. 
Medarbejderne har tværfagligt samarbejde, sparring 
og kompetenceudvikling. familierne kan - hvis der også 
er hjemmeboende børn – være tilknyttet kimen, vores 
forebyggende familietilbud.

Målet er pOsitiv iDentitet, uDDannelse Og nye 
MuligHeDer
vi arbejder med børnenes kompetencer, mentalise-
ringsevne og identitet. De får redskaber og ressourcer til 
at tage en ungdomsuddannelse og få et godt voksenliv. 

Målgruppe
Børnene er normaltbegavede og har psykiske, sociale 
og følelsesmæssige problemer. Deres evne til tilknyt-
ning kan være begrænset, men de har et fundament af 
mestringsstrategier. Behandling skønnes ikke nødven-
dig på anbringelsesstedet. anbringelsen forventes at 
have længerevarende karakter.  

HverDagslignenDe raMMer,
HverDag Og struktur 
vi bor i en stor, gammel villa tæt på skoler og alt andet i 
nærmiljøet. villaen og de grønne omgivelser med tram-
poliner, multibane, legeplads, fodboldbane mm, som de 
deler med resten af børnecenteret, er børnenes hjem, 
mens de bor hos os.

Børnenes døgnrytme afspejler deres aktiviteter. De 
bliver vækket og spiser morgenmad, afhængigt af deres 
skoletid. så snart de kan, cykler de eller tager bussen til 
skole. efter skole går de i klub, til en fritidsaktivitet eller 
er sammen med venner - alt efter aftale. vi spiser sam-
men ved 18-tiden, og der er faste sengetider i hverda-
gene. afhængigt af behovet hos det enkelte barn er der 
fastere eller løsere struktur omkring dem.

forældre, netværk og venner fylder rigtigt meget i hver-
dagen – altid med udgangspunkt i barnets behov. 
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Nu ham lederen Jakob… Han har styr på økonomi og det med overblik. Og 
det vil jeg gerne sætte mig ind i, inden jeg flytter for mig selv. Så det kan jeg 
lære af ham. 
- ung fyr i Det Hvide Hus
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fagligHeD – vi Hjælper, støtter Og guiDer
Det Hvide Hus bygger sin faglighed og tilgang på re-
lationspædagogik, ressourcetænkning og mentalise-
ringsbaseret pædagogik. vi bestræber os som voksne 
på at give troværdig omsorg og nærvær. vi arbejder 
med det, der sker mellem børnene i gruppen og i sam-
spillet mellem pædagog og barn og fokuserer på det, 
der fungerer og giver mulighed for udvikling og trivsel. 
vi benytter jeg-støtte, spejling, forudsigelige strukturer 
og en narrativ tilgang. vi hjælper, støtter, guider og er 
sammen med børnene og - i det omfang det er muligt 
- også forældrene i den udviklingsproces, de hver især 
gennemgår.

vi bruger fit til at ’måle’ vores arbejde og tale med bør-
nene om deres udvikling.

fastansatte medarbejdere er uddannede pædagoger, 
der enten har eller er i gang med videreuddannelse i 
mentaliseringsbaseret miljøterapi, Marte Meo, narrativ 
terapi eller refleksiv pædagogik. 



inDsatsen OMfatter:
•	 Åbent	365	dage	om	året	–	24/7
•	 7	omsorgspersoner	og	altid	to	voksne	i	huset.
•	 Samarbejde	med	skoler,	klubber	og	fritidsaktiviteter
•	 Forældreværelser	til	overnatning	i	forbindelse	med	fødselsdag,	

konfirmation eller i weekenden.
•	 Tæt	opfølgning	med	rådgiver	hver	6.	-12.	uge	med	statusskrivelse
•	 En	sommertur	og	en	vintertur

”Døgninstitutioner gentænkt” af blandt andre forstander Mikala frølich.
læs hvordan Hvidovre kommune har ændret hele indsatsen omkring udsatte børn og unge 
- en tilgang alle Børnecenter Hvidborgs fem tilbud benytter i dag.

HviDBOrg
Neergårds	Alle	6
2650	Hvidovre

T	 36	78	00	12
M hvidborg@hvidovre.dk
W hvidborg.dk
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