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Til Det midlertidige udvalg 

Om de sikrede institutioner 

 
 
Referat fra møde i Det midlertidige udvalg vedr. sikrede 
institutioner den 25. marts 2009 på Grenen. 
 
Deltagere: Anna Marie Touborg, Gert Schou, Bent Ove Pedersen, 
Jette Skive, Anders Kühnau og Bodil Jensen 
Afbud fra Poul Dahl 
 
Bent Ove Pedersen forlod mødet efter behandlingen af pkt.1 
Anders Kühnau forlod mødet under behandlingen af pkt.3 
 
Ad pkt. 1: Velkomst og oplæg om Grenen samt rundvisning ved 
forstander Lars Emil Andersen. 
 
Lars Emil Andersen orienterede kort om Grenens historie. Den første 
afdeling startede i 2001, da den sikrede afdeling i Grenå blev 
etableret i den tidligere arrest i et samarbejde mellem Århus amt og 
Grenå Kommune.  
I 2005-06 blev 10 åbne pladser i Glesborg og 10 lukkede pladser i 
Dalstrup etableret. Der er efterfølgende oprettet yderligere 3 pladser i 
Glesborg. 
Pladserne i Dalstrup er særligt sikrede. Målgruppen i den ene afdeling 
er unge med særligt voldelig adfærd og i den anden afdeling psykisk 
syge unge. Sidstnævnte er de eneste pladser i landet til denne 
målgruppe og for at blive visiteret skal den unge være lægeligt 
diagnosticeret.  
I 2006 blev der etableret 5 åbne pladser i Randers, hvorefter der 
samlet på Grenen er 18 åbne og 15 sikrede pladser, heraf 10 særligt 
sikrede. 
Afdelingen i Dalstrup er ved at blive udvidet med 3 midlertidige og 2 
permanente sikrede pladser.  
 
Pladserne er altid fyldt op. I Region Midtjyllands redegørelse til 
rammeaftalen for 2010 henledes opmærksomheden på dette forhold 
og det foreslås, at de tre midlertidige pladser gøres permanente (se 
referat til dagsordenens pkt. 4,b.) 
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Indgangsvinklen til det pædagogiske arbejde på Grenen er den 
aktivitetsbaserede pædagogik: at ” man lærer ved at gøre” – også i 
de menneskelige relationer. Det tilstræbes derfor at skabe en 
hverdag, der kommer tæt på den tilværelse, de unge skal ud i. 
Dagene er meget strukturerede. Der laves, delvis i samarbejde med 
de unge, 14-dages planer. 
Under sit oplæg lagde Lars Emil Andersen især vægt på to forhold: 
 -  Behovet for en grundig udredning, screening, af de unge, inden 
der laves en handleplan for den enkelte og 
 - de store fordele der vil kunne opnås ved at de unge forbliver på 
den samme sikrede institution under hele forløbet af 
ungdomssanktionen. 
Det er kendt, at mange af de unge har psykiske problemer, og det vil 
naturligvis styrke den pædagogiske indsats betydeligt, at de bliver 
udredt så tidligt som muligt. Det skal erindres, at opholdet på de 
sikrede institutioner er en relativ kort tid af den unges liv, og at det 
derfor er særligt vigtigt, at indsatsen målrettes. Det understreges, at 
det ikke nødvendigvis er en psykiatrisk undersøgelse, der skal til. 
Man kan nå langt med en psykologisk/neuropsykologisk test.  
Dette emne vil udvalget drøfte på et senere møde. 
En af hindringerne for at skabe sammenhængende forløb er, at 
antallet af åbne og sikrede pladser ikke hænger sammen. En anden 
hindring er det store pres på pladserne, som mest er akut og derfor 
vanskeliggør planlægning over længere tid for den enkelte.  
 
På Grenen og Koglen bliver de unge ikke bortvist til andre 
institutioner, hvis der opstår alvorlige problemer, og der har på 
Grenen været én rømning fra de sikrede afdelinger i alle årene.  
 
Når den nye afdeling på Dalstrup bliver etableret, vil der være basis 
for at etablere en fælles skole på stedet. Det vil styrke den faglige og 
sociale kvalitet, men der vil i givet fald blive behov for 
anlægsudgifter. 
 
Afdelingen i Grenå trænger i høj grad til nye bygningsmæssige 
forhold. Den gamle arrest er et spændende hus, men indretningen er 
utidssvarende til formålet, både for medarbejderne og for de unge. 
Der er tillige meget begrænsede aktivitetsmuligheder.  
Dette emne vil udvalget drøfte på et senere møde. 
 
På rundvisningen så udvalget bl.a. motionsrum, skole og 
værksteder,( træ, metal og auto, ) som tilstræbes at ligne de 
værksteder, de unge vil møde på teknisk skole og 
håndværksmestrene. Der arbejdes endvidere med ”værksted” for 
ude-arealerne og køkkenværksted.  De unge skal vælge, hvor de vil 
være.  
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Under den efterfølgende drøftelse i udvalget blev det bemærket, at 
udvalget finder fordelingen af pædagoger og andre uddannelser 
påfaldende og ønsker en uddybning af tanken bag dette forhold. 
Charlotte Josefsen orienterede om at der i forbindelse med starten af 
de nye afdelinger blev opslået mange stillinger, og der var et 
begrænset antal kvalificerede pædagoger blandt ansøgerne. 
Psykiatri- og socialledelsen er meget opmærksom på problematikken 
og i forbindelse med ibrugtagning af de nye pladser i Dalstrup vil der 
blive gjort en særlig indsats for at skaffe veluddannet personale. 
Arbejdstilsynet har på sit seneste besøg på Glesborg ( Toppen og 
Roden konstateret, at der er et godt arbejdsmiljø.  
Afsnittet om medarbejderne på Grenen vil blive uddybet, således at 
deres uddannelsesbaggrund fremgår. 
Afsnittet vil derefter blive drøftet. 
 
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad pkt. 3: Overordnet godkendelse af indholdsfortegnelsen 
Indholdsfortegnelsen blev overordnet godkendt. Administrationen 
blev bedt om at overveje rækkefølgen af de enkelte afsnit.. I 
overvejelsen kan endvidere indgå, om nogle afsnit bør udtages til 
bilag. 
 
Overordnet godkendelse af afsnit 1-5 
Afsnit 1-5 blev overordnet godkendt med denne bemærkning: 
 - 5.2, sidste afsnit. Det uddybes, at der bliver behov for at de tre 
pladser bliver permanente, idet udvalget forventer at komme med en 
anbefaling af det. 
 
Overordnet godkendelse/drøftelse af afsnit 6. 
Udvalget startede drøftelsen af afsnit 6 og fortsætter drøftelserne 
næste gang fra afsnit 6.4 
 
Ad pkt. 4: Drøftelse af fokuspunkter: 

a. Ungdomssanktionen – med orientering af 
recidivundersøgelsen 
b. Kapaciteten/presset på pladserne, jf. afsnit 5.2 
c. Medarbejdernes uddannelse og erfaringsbaggrund, jf. 
afsnit 6.7 
d. Samarbejdet med kommunerne, jf. afsnit 6.3 

Drøftelsen af fokuspunkterne indgår i drøftelserne af de enkelte afsnit 
i de næste møder. Pkt. c skal uddybes i næste udkast. 
 
Som temaer for anbefalinger fra udvalget blev nævnt:  

• Oprettelse af samråd i Region Midtjylland 
• Udredning/screening af de unge ved starten af 

foranstaltningen 
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• Det sammenhængende forløb/overgange og kravene, der skal 
opfyldes for at gennemføre det  

• Kapacitetspresset - de tre midlertidige pladser bør være 
permanente 

• Behandlingsmuligheder for traumatiserede unge flygtninge 
• SIP og Den danske kvalitetsmodel styrkes på området (bl.a. 

med henblik på at fremme vidensdeling) 
• Kompetencecentermodellen 
 

Ad pkt. 5: Godkendelse af mødeplan 
Møde planen blev godkendt med bemærkning om, at møderne evt. vil 
kunne forlænges efter behov. 
 
Ad pkt. 6: Evt. 
Ingen bemærkninger 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Janne Spiegelhauer 
Specialkonsulent 
 
 
 
 
 


