
Familiebo 
– et opholdssted for familier



Familiebo er et socialpædagogisk opholdssted for socialt eller psykisk sårbare børnefamilier. 
Vi har plads til 7 familier i vores store og hyggelige herskabsvilla midt i Vejle by, tæt på grønne 
naturområder.

Personalegruppen består af  stabile medarbejdere med mange års erfaring og faglig ekspertise 
inden for det pædagogiske arbejde med sårbare børn og familier. 

I trygge og hjemlige omgivelser skaber vi de bedste betingelser for, at børn, fædre og mødre kan 
udfolde og udvikle sig sammen i familien og som enkeltpersoner.

Alle familier er forskellige. Derfor arbejder vi på Familiebo med individuelt tilrettelagte forløb, 
der sammensættes, så de passer præcis til den situation, familierne står i nu. Vi ser det enkelte 
menneske med egne særlige ressourcer og udfordringer. Dette menneskesyn gør, at alle familier 

En mulighed
for en ny fortælling



mødes med stor respekt, indlevelse, faglighed og humor i et hus, hvor der både stilles krav og 
gives støtte for at fremme læring og motivation.

Vi har erfaring med familiearbejde på tværs af  kulturelle og sproglige barrierer.

Forældrekompetenceundersøgelser
Forældrekompetenceundersøgelser kan tilkøbes og udføres af  cand.psych. aut. Bo Schønemann 
eller cand. psych. aut. Steen Schiøller.

Udarbejdes der en forældrekompetenceundersøgelse, forholder vi os aktivt til forløbet og
refleksivt til resultatet.

Med udgangspunkt i barnet
På Familiebo modtager vi familier, som har en socialt og følelsesmæssigt belastet baggrund, 
familier i krise og familier, hvor forældrene er meget unge eller umodne. Det kan også være 
familier, hvor en eller begge forældre har kognitive funktionsnedsættelser eller lettere psykiske 
lidelser. Kommende forældre kan få et ophold på Familiebo under graviditeten.

Familiebo indskriver ikke familier, hvor forældre er behandlingskrævende pga. svære psykiske 
lidelser eller har et aktivt misbrug. Stoffer og alkohol er ikke tilladt på stedet, og rygning foregår 
udendørs.

Samskabende forløb
Nye familier inviteres til at komme på et forbesøg sammen med deres rådgiver. Her vil de møde 
nogle fra Familiebo, der viser rundt i huset, svarer på spørgsmål og fortæller om, hvad forløbet 
vil indebære. Inden familien flytter ind, holder vi et visitationsmøde med familien og familiens 
rådgiver, hvor den første periode af  opholdet på Familiebo planlægges.

Her tager vi udgangspunkt i familiens handleplaner med de mål og delmål, som er aftalt med 
hjemkommunen. Her aftales også det første statusmøde med familien og familiens rådgiver. Vi 
søger at inddrage familiens netværk i det omfang, som skaber øget værdi for familien.



Visitation foregår i et samarbejde mellem familiens hjemkommune og Familiebo. Vi lægger stor 
vægt på et loyalt, tæt og forpligtende samarbejde med familiens rådgiver og med den pågælden-
de kommune. Hvert ophold etableres ved, at vi indgår en kontrakt med hjemkommunen, som vi 
herefter løbende holder opdateret med tilbagemeldinger på forløbet.

Opholdets varighed er afhængig af  handleplan og indsats.
 

Vi hjælper børn med
at være børn og forældre
med at være forældre!



SEL § 107 som midlertidigt botilbud til 
psykisk og socialt sårbare familier. Familier 
indskrives til døgnophold efter SEL § 52, stk. 
3, nr. 4.

SEL § 66 Hvis der er brug for det i en kort 
periode, kan Familiebo varetage omsorgen for 
børn uden forældremyndighedsindehaver. 

§ 52 Familiekonsulentstøtte i hjemmet. Vi
kan evt. deltage i udslusningsforløb eller sam-
arbejde med plejefamilie i en anbringelses-
fase. Familiebo kan også være et samværssted. 

§ 11 Afgrænset indsats, hvor familien deltager 
ambulant i aftalte forløb.

Fakta
Familiebo er en selvejende institution, der drives af  foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. 
Vi fejrede 25 års jubilæum i 2016.

Der er medarbejdere hele døgnet og vågne nattevagter.

Vi er godkendt efter 

Se takster m.m. på hjemmesiden
www.familiebo.dk

Vi arbejder med tilknytning og 
kompenserer, hvis det bliver svært!



Familiebo
Jellingvej 4

7100 Vejle

Tel. 75 82 16 46
post@familiebo.dk

www.familiebo.dk
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