
Pension Hammer Bakker
Vi bor i naturskønne omgivelser midt i 
Hammer Bakker i Vodskov 12 km nord for 
Aalborg.

Pensionen har plads til 27 beboere, hvor-
af de 5 er reserveret til familier.

Det grundlæggende fundament for bebo-
ernes ophold på Pension Hammer Bakker 
er: Relationer, fællesskab, samarbejde 
og tillid.

Kontakt Familiehuset:
Familieterapeut: Juggie Stouby
Juggie.Stouby@krfo.dk
Direkte tlf: 72551547
Hovednummer: 72551548

Pension Hammer Bakker
Pitsvej 7
9310 Vodskov

Et helhedsorienteret tilbud om 
familiebehandling i døgnregi 
under Kriminalforsorgen
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Pension Hammer Bakker
Familiehuset

Relationer, 
fællesskab,
samarbejde 
og tillid

Folder til beboere



Om Familiehuset
Familiehuset er en del af Pensionen Ham-
mer Bakker, hvor du kan bo og modtage fa-
miliebehandling. I familiehuset er der ansat 
en familieterapeut, en socialrådgiver og to 
pædagoger.

Hvad er formålet med ophold i Familie-
huset?
At man efter endt ophold har fået styrket 
sine forældrekompetencer og individuelle 
kompetencer, således at man er i stand til
at leve et familieliv uden kriminalitet og 
med fokus på sine børns trivsel.

Hvad kan Familiehuset tilbyde?
• Familiesamtaler
• Børnesamtaler
• Parsamtaler
• Individuelle samtaler
• Familieaktiviteter/ pædagogiske aktivi-

teter
• Gruppeforløb for børn og voksne
• Udarbejdelse af livsbog
• Behandlingstur
• Inddragelse af relevant professionelt 

samt familiært netværk
• Efterværn efter endt ophold

Barnet under opholdet
I de tilfælde det er muligt, kan dit barn 
beholde sin skole eller daginstitutionsplads. 
Hvis afstanden fra jeres bopælskommune 
til Familiehuset er lang, vil dit barn blive 
tilbudt skole eller daginstitutionsplads. 

Hvem kan bo i Familiehuset?
• Du kan bo i Familiehuset i forbindelse 

med udslusning fra et fængsel
• Du kan bo i Familiehuset som et alter-

nativ til afsoning i fængsel
• Du kan bo i Familiehuset, hvis du er 

under tilsyn af Kriminalforsorgen og/
eller afvikler samfundstjeneste

• Du kan bo i Familiehuset, selv om du 
endnu ikke har født

• Du kan bo i Familiehuset som sam-
værsforælder

• Du kan bo i Familiehuset sammen 
med din ægtefælle/samlever

Hvordan kommer jeg til at bo i Familie-
huset med mine børn?
Du er altid velkommen til at kontakte 
Familiehuset og eventuelt aflægge et be-
søg. Her kan du se og høre mere om hu-
set, inden der sammen med din kontakt-
person i Kriminalforsorgen eller i fængslet 
rettes henvendelse til Børne– og Familie 
afdelingen i din bopælskommune.
Din bopælskommune træffer herefter 
afgørelse om, hvorvidt et ophold i Fami-
liehuset er det rette tilbud til dig og din 
familie.


