
Jeg kan mærke på hende, at hun har udviklet sig så meget. Det kommer jo ikke bare 
af sig selv. De hjælper hende, og de gør det på en kærlig måde.
- Mor til pige på Kilden.
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Kilden er en døgninstitution under børnecenter hvid-
borg. en anbringelse på Kilden kan give en enestående 
mulighed for en ny start for et barn og dets familie. 
Kilden tilbyder intensiv, tidsafgrænset og professionel 
døgnbehandling  til 12 børn fra hele landet. vi har egen 
specialskole med små klasser og et tæt samarbejde 
med Kildens pædagoger. derudover har vi et særligt 
fokus på forældresamarbejde og aktiviteter, der ind-
drager familie og netværk. vi yder efter aftale individuelt 
tilpasset behandling til  forældre og evt. søskende – 
både her og i hjemmet og med fokus på både udvikling 
og samvær.

vi har i det daglige et tæt samarbejde med børnecen-
ter hvidborgs psykolog, socialrådgiver, psykomotorisk 
terapeut, samværshus og forebyggende familietilbud i 
vores behandling af børn og familier. 

egen sKole og MulIghed For udslusnIng
børn på Kilden starter normalt på skolen på hvidborg. vi 
har et partnerskab med en lokal folkeskole, og Kildens 
børn kan sluses helt eller delvist videre til denne, når de 
er klar til det.  

Målgruppe
børnene er fra 5 til 14 år. de er normalt begavede og 
har ofte været udsat for omsorgssvigt og/eller har en 
adfærds- eller tilknytningsforstyrrelse. de har psykiske, 
sociale og følelsesmæssige vanskeligheder og er vur-
deret til at have brug for både omsorg og tidsafgrænset 
behandling.
 

raMMer og hverdag
understøtter behandlIngen
hvidborgs dejlige omgivelser med trampoliner, le-
geplads og multibane tiltrækker børn fra nabolaget 
og giver Kildens børn ideelle muligheder for i trygge 
rammer at få legekammerater samt skabe kontakt og 
udviklingsmuligheder med andre børn på børnecenter 
hvidborg og i hvidovre. 

Kildens børn benytter herudover - med støtte fra Kildens 
pædagoger - de fritids- og kulturtilbud, hvidovre kom-
mune har.
 
hverdagen og døgnrytmen på Kilden er forudsigelig og 
genkendelig med støtte i dagens mange overgange. 
hermed skaber vi et miljø, der virker befordrende på det 
enkelte barns psykiske, sociale og intellektuelle udvik-
ling og behandlingen af barnets vanskeligheder.

børnene har hver 14. dag en samtale med deres primær-
pædagog, hvor vi laver FIt og taler om barnets mål for 
hverdagen.

tæt ForældresaMarbejde
vi har daglig eller ugentlig kontakt med alle børnenes 
forældre, der kommer på besøg, deltager i aktiviteter, 
modtager familiebehandling og tages med på råd. 
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FaglIghed
Kilden arbejder i en mentaliseringsbaseret  miljøterapeu-
tisk ramme og med udgangspunkt i en moderne forståel-
se af den psykodynamiske udviklingspsykologi. struktur, 
genkendelighed og mentalisering gør børnene så trygge, 
at vi – og de – kan arbejde med deres indre forståelse af 
dem selv, deres holdninger, adfærd og livssyn.

vi  benytter løsningsfokuserede og narrative metoder 
som drømmevejen og eksternalisering. via Marteo Meo 

fokuserer vi på det, der virker. FIt giver os vigtige infor-
mationer om vores arbejde fra barnets perspektiv.

Kildens høje normering  betyder, at der altid er voksne 
omkring barnet og børnegruppen, der kan spejle, støtte, 
guide og udfordre. Kilden har en fast tilknyttet psykolog 
og socialrådgiver, og det tværprofessionelle team sæt-
ter retningen for behandlingen af det enkelte barn.

Da vi hentede hende og skulle på sommerferie, sagde hun, ’far er det ikke 
mærkeligt, men lige nu tror jeg faktisk, jeg kommer til at savne dem herude. 
- Far til pige på Kilden og skolen på hvidborg



prIs (2019): 
døgnbehandling: 3.702 kr. pr. døgn for eksterne kommuner
skoletilbud i forbindelse med døgnbehandling på Kilden: 1.306 kr. pr. dag

Med I prIsen:
•	 Miljøterapeutisk	døgnbehandling	
•	 Fem	ture	om	året.	
•	 Forældreinddragende	aktiviteter	
•	 Familiebehandling–	efter	behov	og	aftale	med	rådgiver
•	 Marte	Meo	forløb.
•	 Hyppige	status/opfølgningsmøder	
•	 Støttet	og	overvåget	samvær	
•	 Psykologsamtaler	+	børne-/legeterapi
•	 Psykologiske	undersøgelser	og	forældrekompetenceundersøgelser
•	 Udslusningsforløb

hvIdborg
neergårds alle 6
2650 hvidovre

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

vIsItatIon
Forstander 
Mikala Frølich 
t 28 43 59 74
M mka@hvidovre.dk

”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.
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