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Målgruppe:
Det er et krav for opholdet i Familiehuset, at arresthuse, fængsler eller
Kriminalforsorgen i Frihed anbefaler alternativ afsoning på Pensionen
efter straffuldbyrdelsesloven § 78. Desuden skal familiens bopælskommune bevilge opholdet efter Servicelovens § 52.3.3.

Om Familiehuset
Familiehuset er en del af Pension Hammer Bakker hvor forældre kan
bo med deres børn og modtage familiebehandling under afsoning.
Familiehuset arbejder udfra en systemisk og narrativ referenceramme.
I familiehuset er der ansat en familieterapeut, en socialrådgiver og to
pædagoger.
Pensionen Hammer Bakker har plads til 27 beboere, hvoraf de 5 er
reserveret til familier. Det grundlæggende fundament for beboernes
ophold på Pensionen Hammer Bakker er: Relationer, fællesskab,
samarbejde og tillid.
Hvad kan Familiehuset tilbyde?
• Familiesamtaler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Børnesamtaler
Parsamtaler
Individuelle samtaler
Familieaktiviteter/ pædagogiske aktiviteter
Gruppeforløb for børn og voksne
Udarbejdelse af livsbog
Behandlingstur
Inddragelse af relevant professionelt samt familiært netværk
Efterværn efter endt ophold
Deltagelse i udarbejdelse af dele af forældrekompetenceundersøgelse
Udarbejdelse af statusrapporter
Familiehuset kan endvidere være behjælpelig med etablering af
støttet og overvåget samvær

Familiehuset tilbyder ophold til:
• Forældre som skal i udslusning fra et fængsel
• Forældre for hvem der er truffet beslutning om alternativ afsoning
til et fængsel eller i fodlænke
• Forældre som er under tilsyn af Kriminalforsorgen i Frihed og/eller
afvikler samfundstjeneste
• Forældre med samværsbørn
• Forældre til ’bonusbørn’
Hvad er formålet med ophold i Familiehuset?
• At mindske børns traumer i forbindelse med en forælders frihedsberøvelse
• At fremme udviklingsmuligheder for børn og familier via familiebehandling
• At styrke familiens og det enkelte barns ressourcer og dermed
styrke familiens og barnets muligheder for udvikling via familiebe• handling e og støtte familiens ressourcer og udviklingsbehov såAt afdækk
ledes at børnenes sundhed, trivsel og udvikling fremmes
• At samle observationer og beskrive disse skriftligt således at kommunen er klædt bedst muligt på til at støtte familien når denne
igen skal stå på egne ben
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