
Visionen, missionen og mål for Den Sikrede 

Institution Kompasset  



Den Sikrede Institution Kompasset 

Målgruppe:  Børn og unge med behov for sikrede rammer 

 

Ydelser:  Døgntilbud samt skole- og undervisningstilbud 

 

Lovgrundlag:  Lov om social service § 67 

    Lov om folkeskolen § 20 

 



Målgruppe - anbringelsesbestemmelser  

 Primært varetægt i surrogat (15-17årige) - dispensation ned til 12 

år 

 I henhold til FN’s børnekonvention, artikel 37 (dommer/retsvæsen – 

kommunal visitation) 

 

 Sociale pladser (ren kommunal visitation) 

 Kommunen kan under særlige omstændigheder beslutte, at ophold på 

en sikret institution er nødvendig, f.eks. grundet farlighed eller som 

sidste mulighed for udredning  

 

 Kortere afsoninger/alternativ (kommunal 

visitation/Kriminalforsorgen) 

 



Målgruppe - karakteristika 

 Stor divergens i målgruppen – eneste fællestræk er en voldsom adfærd, 

som ofte dækker over: 

- Massive omsorgssvigt/overgreb 

- Psykiatriske diagnoser/hjerneorganiske skader (ADHD, autismespektrum-

forstyrrelse, borderline m.v.) 

- Krigstraumer og lignende 

- Misbrug 

- Varieret intellektuel kapacitet: skolefagligt fra indskolings- til gymnasialt niveau 
 

 Ofte unge som har været genstand for massiv kommunal indsats – men 

meget svært opnåelige. Her kan den sikrede ramme, såfremt det 

tværgående samarbejde er optimalt, fungere som et supplement 

 



Vision, mission og mål  

Vision 

En sikret institution i faglig særklasse. 

 

Mission 

At gøre en forskel for unge, som er opgivet af alle – en ny start. 

 

Mål 

Gennem socialpædagogisk og psykologisk behandling at give de unge troen på 

og motivationen for et andet liv, og levere kommunen et optimalt 

udredningsmateriale til brug for videre indsatser. 

 



Samarbejdet med kommuner 

At være på forkant for at skabe sammenhæng i indsatsen for kriminalitetstruede 

unge. 
 

Opstart 

 Kommunerundgang i alle nordjyske kommuner – afdækning af ønsker og behov – fremlæggelse af 

muligheder 

 

Løbende 

 Tæt samarbejde med aktuel kommune – indhentning af materiale/handleplan, løbende udveksling af 

oplysninger, fokuseret udredningsindsats i forlængelse af kommunens ønsker  

 Kommuner fra hele landet. Fordrer en institution, der er funderet på stor fleksibilitet i praksis, så 

individuelle ønsker tilgodeses så vidt muligt  

 Fleksible tilbud (udslusning, psykologisk bistand m.v.) 

 

Tilbagevendende 

 Opfølgning generelt med kommuner med jævne mellemrum – ønsker til udbygning af tilbud, 

præcisering af skriftlig dokumentation m.v. 



Primær opgave i relation til arbejdet med de unge 

• Grundforudsætninger 

 

• Det er et vilkår på den sikrede institution, at de unge er underlagt en magtinstans eller 

ydre styring, idet de er frihedsberøvede under opholdet, ligesom en dagsstruktur 

regulerer hverdagen 

 

 Det mest fundamentale formål med den socialpædagogiske indsats: 

 At igangsætte en positiv personlig og social udvikling – mestring – gennem tæt 

helhedsorienteret og tværfaglig indsats (pædagoger, lærere, psykolog, socialrådgiver, 

håndværkere) 

 

 Skole/værksteder og brobygning som markant del af den fremadrettede indsats på 

baggrund af forskning 

 

 Udredningsopgaven som det helt væsentlige for varige effekter – potentialet i den 

sikrede ramme 

 

 

 



Hverdagen 

• Undervisningen/skole (eksempel afgangselever) 

 

• Værkstedsaktiviteter som håndværk, musiske og diverse kreative aktiviteter som 

element i de enkelte fag - og selvstændigt (arbejdspraktik og brobygning)  

 

• Fritidstilbuddet - afsøgning af muligheder for fritidsaktiviteter 

 

• Screening – psykologsamtaler – massage - seksualvejledning – ART og PAV 

 

• Rengøring, madlavning og tøjvask. 

 

• Planlagte besøg af, eller telefonsamtaler med, netværk og forsvarer, eller afhøring af 

politi 

 

• Samarbejde med forældremyndighedshaver/nærmeste netværk 

 

 



Afsluttende 

De sikrede institutioner og Kompasset kan være væsentligt supplement til en til 

tider uopnåelig målgruppe af kriminelle og kriminalitetstruede unge. 
 

Den sikrede ramme muliggør: 

 Intensiv helhedsindsats, der viser nye veje og muligheder 

 Højt specialiseret og tværfagligt udredningsarbejde 

 

Dette fordrer: 

 Løbende og højt kvalificeret og individualiseret dokumentation af udredningsmaterialet, 

bl.a. også screening for psykiatriske lidelser 

 Nært og kvalificeret løbende samarbejde med handlekommune, så der skabes 

sammenhæng til indsats før og efter anbringelsen på sikret tilbud 

 Proaktiv afsøgning af kommunale ønsker og behov – nye udviklingspotentialer 


