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Forord  
 
Viden om brugernes tilfredshed med deres ophold på de sociale institutioner er både 
interessant og væsentlig. Ved at få indblik i hvordan brugerne oplever mødet med systemet, 
skabes der adgang til en viden om forholdene på de sociale tilbud, som ikke kan opnås på 
andre måder end ved at spørge brugerne selv.  
 
Nærværende rapport samler resultaterne fra undersøgelsen af tilfredsheden blandt unge 
kriminelle på de sociale døgntilbud og deres forældre. Det er anden gang undersøgelsen 
foretages, og den omfatter denne gang både de åbne og sikrede institutioner. Undersøgelsen 
indgår i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område og er én i en række undersøgelser, der 
omfatter de sociale institutioner i regionerne. 
 
Overordnet tegner der sig et billede af, at tilfredsheden blandt de unge er høj og sammenlignet 
med den første undersøgelse fra 2008, er tilfredsheden blandt de unge øget. Blandt forældrene 
er tilfredsheden med sociale institutioner også høj, dog ses der ikke den samme positive 
udvikling i forhold til den første undersøgelse. Med denne undersøgelse stilles der således 
skarpt på kvaliteten af indsatsen på de regionale sociale tilbud. Den viser, at indsatsen på de 
sociale tilbud bærer frugt, men at der fortsat er plads til forbedringer.  
 
En undersøgelse som denne er således helt afgørende, hvis vi vil forstå og forbedre forholdene 
på de sociale tilbud. Det er målet, at dette redskab anvendes som et beslutningsgrundlag i 
kvalitetssikringen og -udviklingen i behandlingen af kriminelle unge for at sikre, at den højest 
mulige kvalitet opnås.  
 
Jeg håber derfor, at fagfolk og politikere, både regionalt og centralt, kan få gavn af denne 
undersøgelse og anvender erfaringerne i det videre sociale arbejde. 
 
 
Flemming Stenild 
Formand for Danske Regioners Social- og psykiatriudvalg 
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Indledning 
 
Baggrund  De sikrede institutioners driftsherrer (de fem regioner og 

Københavns Kommune) vedtog i 2007 at iværksætte en 
landsdækkende undersøgelse af tilfredsheden med ophold på 
de sikrede institutioner for unge. Undersøgelsen, som dæk-
ker både de unge selv og deres forældre, er én blandt flere 
tiltag, der er iværksat for at udvikle kvaliteten af indsatsen 
på de sikrede institutioner. Forældreundersøgelsen er i 2010 
udvidet til også at omhandle de åbne afdelinger til de sikrede 
institutioner.  
 

Formål 
 

Formålet med undersøgelsen er, at 
• indsamle viden om de unge og deres forældres oplevelse 

og vurdering af opholdet på de sikrede og åbne institu-
tioner, 

• finde ud af om noget kan gøres bedre 
• give mulighed for sammenligninger mellem institutionerne  
• give mulighed for at følge udviklingen i de unges og deres 

forældres tilfredshed over tid via undersøgelser hvert 
andet år 

 
Det er hensigten, at undersøgelsen vil komme til at udgøre 
en vigtig brik i den løbende kvalitetssikring og -udvikling i 
behandlingen af kriminelle unge. 
 

Dansk kvalitetsmodel  
på det sociale område 
 

Unge og forældreundersøgelsen på de sikrede og åbne 
institutioner er en del af Dansk Kvalitetsmodel på det sociale 
område, som vedrører de danske regioners arbejde med 
sikring og udvikling af kvaliteten på de sociale tilbud. 
 
Herudover består kvalitetsmodellen også af ”Standard-
programmet”, der fokuserer på at systematisere og forbedre 
en række arbejdsprocesser omkring den faglige kvalitet; 
samt ”De Sociale Indikatorprogrammer (SIP)” til dokumen-
tation af virkninger af denne indsats overfor brugerne.  
 
De tre forskellige tilgange til at forbedre kvaliteten på 
socialområdet fungerer organisatorisk uafhængigt af 
hinanden. De kan dog med fordel kombineres. Arbejdet med 
kvalitetsstandarderne giver svar på, hvorvidt det enkelte 
tilbud/institution lever op til standardernes kvalitetsmål. For 
at følge med i, hvorvidt dette medvirker til at kvaliteten af 
den faglige indsats rent faktisk øges over tid, kan SIP og 
bruger- og pårørendeundersøgelserne supplere med viden 
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om den oplevede kvalitet hos brugere og pårørende, samt 
hvilke virkninger den faglige indsats har overfor brugerne.  
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1. Hovedresultaterne 
 

I det følgende fremstilles de overordnede resultater af 
henholdsvis unge- og forældreundersøgelsen.   

1.1. Ungeundersøgelsen 
 
De unges overordnede 
vurdering 

De unge er generelt godt tilfredse med deres ophold på de 
sikrede institutioner. 66 % af de unge vurderer således 
opholdet til at være ”meget godt” eller ”godt”, mens 27 % 
vurderer opholdet til at være både ”godt og dårligt”. Kun 7 % 
af de unge vurderer opholdet til at være ”dårligt” eller ”meget 
dårligt”. 
 
Fordelingen af de unges vurdering kan ses i nedenstående 
tabel, der viser de unges afgivelser af 1-5 stjerner for deres 
samlede indtryk af den sikrede institution. 
 

 Tabel A. De unges samlede vurdering på landsplan  
***** (meget godt) 29 % 

**** (godt) 37 % 
*** (både godt og dårligt) 27 % 

** (dårligt) 4 % 
* (meget dårligt) 3 %  

 
Samlet vurdering af de 
enkelte institutioner 

 
De unges vurdering af opholdet på en sikret institution varierer 
meget både mellem institutioner og indenfor den samme 
institution.  
 
I forhold til undersøgelsen i 2008 er der sket en stor forbedring 
for Grenen, Koglen og Egely. Det skal bemærkes, at resultatet 
for Grenen og Egely i 2008 indeholder besvarelser fra både de 
sikrede og de særlig sikrede afdelinger, hvorimod der i 2010 
vises resultater opdelt for sikret og særlig sikret. 
 
De unge er i særdeleshed positive på Sølager, hvor der er 89 % 
af de unge, der har givet institutionen 4 eller 5 stjerner. Der er 
ingen unge, der giver under 3 stjerner til Sølager, Sønderbro 
og Grenen (almindelig sikret afdelinger). 
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Figur A1. Stjerner fordelt på de syv sikrede institutioner 20101 
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Figur A2. Stjerner fordelt på de syv sikrede institutioner 2008 
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Svarprocent Spørgsmålene til ungeundersøgelsen stilles i forbindelse med 

SIP-skemaer. Spørgsmål 1 og 2 stilles i forbindelse med den 
unges indskrivning, mens de resterende spørgsmål er besvaret 
i forbindelse med udskrivningen. Det betyder, at der er flere, 
der har svaret på de første 2 spørgsmål, end på de resterende. 
Der er hhv. 225 og 165 unge har deltaget i undersøgelsen i 
2010. I undersøgelsesperioden på 1 år fra august 2009 til 
august 2010 har der været 573 anbringelser på de sikrede 

                                                 
1 Stevnsfortet indgår ikke da anonymitetskravet ikke er opfyldt. 
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institutioner2. Det betyder, at 39 % af de indskrevne unge har 
besvaret indskrivningsskemaet og 29 % af de indskrevne unge 
har besvaret udskrivningsskemaet. 
 
Det har været frivilligt for de unge at deltage, og nogle unge 
har ikke ønsket at deltage eller har ikke kunnet deltage i 
undersøgelsen. Derudover er der nogle af de unge, som er 
blevet løsladt, inden de har fået udfyldt udskrivningsskemaet, 
hvilket forklarer den lavere svarprocent ved udskrivningen. 
 
Det er kun unge på de sikrede institutioner, der indgår i 
ungeundersøgelsen i 2010, eftersom de åbne afdelinger først er 
kommet i gang med udfyldelsen af SIP-programmet i 2010. 
som skrevet tidligere er spørgsmålene i denne rapport stillet i 
forbindelse med SIP-skemaer. 
 

Størst tilfredshed blandt 
de unge på landsplan 

Der er stor variation i de unges vurdering af forskellige forhold 
på de sikrede institutioner.  
 
Den største enighed findes ved spørgsmålet, om personalet vil 
hjælpe og tale med den unge, når der er behov for det.  
 
De fleste unge mener desuden, at de har et godt forhold til de 
andre unge. 
 
Der er også stor tilfredshed med andre praktiske forhold som 
maden, og om der er rent og pænt på institutionen. 
Stemningen på institutionen betegnes også som god af langt de 
fleste unge. 
 

Mindst tilfredshed  
 

Det forhold, de unge er mindst tilfredse med under deres 
ophold på en sikret institution, er aktiviteterne. 34 % af de 
unge mener ikke, at der er aktiviteter nok på institutionen. 
 
Derudover er de unge utilfredse med deres mulighed for at 
holde kontakten til familie og venner. 
 
Endelig er de unge mindre positive overfor personalets 
modtagelse af kritik.  
 

Figur over de samlede 
besvarelser på landsplan 

Figur B viser det samlede landsresultat for alle spørgsmål i 
undersøgelsen. 

                                                                                                                                                                  
2 Kilde: De sikrede institutioner 
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Figur B. Det samlede landsresultat 2010 
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De unges kvalitative 
kommentarer 

De unge har haft mulighed for at skrive egne kommentarer i 
spørgeskemaet.  
 
Mange af de unge giver udtryk for, at de er glade for at komme 
væk fra deres gamle miljø – væk fra stoffer og kriminalitet. De 
unge giver også i en vis grad udtryk for, at de ikke vil tilbage 
på den sikrede institution, hvilket stemmer godt overens med 
svarene på spørgsmål 27, der handler om, hvorvidt de unge 
mener, at opholdet kan hjælpe dem til et liv uden kriminalitet. 
 
De unge kommenterer ofte på sammenholdet med de andre 
unge og forholdet til personalet. For mange betyder det noget, 
at der er nogen at tale med. De unge mener, at de lærer noget 
om livet, og om hvad der er rigtigt og forkert. 
 
Der er også kommentarer fra unge, som er mere negative 
omkring deres ophold på institutionen og som ikke forstår, 
hvorfor de er anbragt der. 
 

Sammenhænge mellem 
besvarelserne 

Det er blevet undersøgt, om særlige karakteristika ved de unge 
kan forklare deres besvarelser. De undersøgte karakteristika er 
hvorvidt den unge er indskrevet på en sikret eller særlig sikret 
afdeling, køn, alder, etnisk oprindelse, årsag til anbringelsen og 
længden af anbringelsen, når de besvarer spørgeskemaet.  
 
Nogle sammenhænge har det ikke været muligt at analysere 
pga. manglende datagrundlag. 
 
Undersøgelsen viser, at der ikke er nogen generel sammen-
hæng mellem de unges vurdering og deres karakteristika.  
  

Læsning af resultaterne 
med forbehold 

Denne rapport er lavet på basis af vurderinger fra hhv. 225 og 
165 unge. Der er 225 unge, der har besvaret de 2 første 
spørgsmål, som stilles i forbindelse med indskrivningen, mens 
der er 165 unge, der har svaret på de resterende spørgsmål, 
som stilles ved udskrivningen. Rapporten reflekterer disse 
unges opfattelser af opholdet på en sikret institution.  
 
Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation 
for de unges vurdering af den enkelte institution - kvaliteten 
oplevet fra de unges og deres forældres side.  
 
Det brugeroplevede perspektiv fortæller således ikke noget om, 
hvilke resultater arbejdet med de unge har på længere sigt, fx 
hvorvidt de unge undgår at begå ny kriminalitet. De unges 
vurderinger kan således ikke stå alene som kvalitetsmål for 
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institutionernes indsats, men skal ses i sammenhæng med den 
faglige og organisatoriske kvalitet. 
 
Ved at gøre opmærksom på områder, som de unge er mindre 
tilfredse med, kan undersøgelsen imidlertid indgå i institution-
ernes eget arbejde med at forbedre kvaliteten. 
 
Undersøgelsens resultater skal således tages for pålydende 
med det forbehold, at der er tale om et lille datamateriale, der 
alene analyserer én side af de sikrede institutioner. 
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1.2. Forældreundersøgelsen 
 
Forældrenes 
overordnede vurdering 

Forældrenes vurdering af de sikrede institutioner er mindre 
positiv end de unges vurdering. 60 % af forældrene vurderer 
således det samlede indtryk af barnets ophold til at være ”meget 
godt” eller ”godt. Ca. ¼ vurderer opholdet til at være både ”godt 
og dårligt”, mens 15 % vurderer opholdet til at være ”dårligt” 
eller ”meget dårligt”. 
 
Fordelingen af forældrenes vurdering fordelt på 1-5 stjerner på 
landsplan kan ses i nedenstående tabel. 
 

 Tabel B. Forældrenes samlede vurdering på landsplan  
***** (meget godt) 31 % 

**** (godt) 29 % 
*** (både godt og dårligt) 26 % 
** (dårligt) 7 % 

* (meget dårligt) 8 %  
  

Koglen og Stevnsfortet får fra over 80 % af forældrene 4 eller 5 
stjerner. 
 
Der er ikke sket en særligt stor udvikling i resultaterne fra 2008. 
Der er lidt færre forældre, der giver institutionerne 5 stjerner, 
når man ser på landsplan. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at der i 2008 kun indgik de sikrede og 
de særligt sikrede afdelinger i undersøgelsen. I 2010 er forældre 
til unge på de åbne afdelinger også inkluderet. Det betyder, at 
sammenligning af resultaterne på landsplan skal foretages 
varsomt3. 
 
Specielt Koglen og Stevnsfortet har opnået en stor forbedring i 
forhold til 2008, mens Sølager og Sønderbro opnår en dårligere 
vurdering i 2010 end i 2008. 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Det er ikke muligt at opdele landsresultatet på sikre og åbne afdelinger, da anonymitetskravet ikke er opfyldt for 
Egely (Åben) og Koglely, der kun har hhv. 1 og 3 besvarelser. Det vil sige, at hvis resultaterne opdeles på åbne og 
sikrede afdelinger vil det være muligt at regne sig frem til de 4 besvarelser fra Egely (Åben) og Koglely. Da der er 
fastlagt en anonymitetsgrænse på 5, vil det kompromisere anonymitetskravet. 
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Figur C1. Stjerner fordelt på seks sikrede institutioner (2010)4 
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Figur C2. Stjerner fordelt på seks sikrede institutioner (2008)5. 
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Svarprocent I alt 140 forældre har deltaget i forældreundersøgelsen. I 

undersøgelsesperioden blev der registreret 211 forældre. Det 
giver en svarprocent på 66 %.  
 

Størst tilfredshed Der er variation mellem forældrenes vurdering af de enkelte 

                                                 
4 Egelys åbne afdeling, Koglely og Bakkegården indgår ikke pga. for få besvarelser. Der er deltaget hhv. 1, 3 og 2 
forældre fra de 3 afdelinger. Anonymitetskravet er mindst 5 besvarelser. Besvarelserne for de 3 afdelinger indgår i 
landsresultatet, da de tilsammen overholder anonymiteten. 
5 I 2008 deltog der kun tre forældre fra Egely, og af hensyn til forældrenes anonymitet fremgår Egely derfor ikke 
selvstændigt i forældreundersøgelsen.  
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sikrede institutioner. 
 
Generelt mener forældrene i stor udstrækning, at både de og 
deres børn mødes med respekt af personalet. 
De fleste forældre mener, at de har god mulighed for at holde 
kontakt til deres barn. 
 
Derudover mener størstedelen af forældrene, at barnet får den 
hjælp til at løse problemer, som han/hun har brug for. 
 

Mindst tilfredshed Under halvdelen af forældrene ved, hvad der skal ske efter 
opholdet (hvilket ofte hænger sammen med, at de unges sager 
ikke er afsluttet på det tidspunkt, forældrene er blevet 
interviewet). 
 
Derudover mener forældrene ikke, at personalet er gode til at 
tage kontakt og fortælle, hvordan det går med deres barn. 
 

Figur over de samlede 
besvarelser på  
landsplan 

Figur D på næste side viser det samlede landsresultat for alle 
spørgsmålene i forældreundersøgelsen. 
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Figur D. Samlet figur over forældres besvarelser på landsplan  
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11. Hvad skal der ske
bagefter

10. Får barnet hjælp

9. Behandler barn med
respekt

8. Lytte til kritik

6. Mulighed for kontakt med
barnet

5. Forstå personale uden tolk

4. Interesserer personalet sig

3. Tager personalet kontakt

2. Forældre mødt med
respekt

1. Information

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke
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Forældres kvalitative 
kommentarer 
 

Forældrene havde mulighed for at komme med kvalitative 
kommentarer til de unges ophold. Forældrene havde generelt 
meget, de gerne ville fortælle. 
 
Mange af forældrene udtrykker positive holdninger til 
institutionerne og personalet. De er kede af, at deres barn er 
placeret på en sikret eller åben institution, men i situationen er 
de i overvejende grad positive over personale og deres indsats. 
Nogle forældre er overvejende negative, men det er oftest ikke 
rettet direkte mod institutionen, men mere mod det at anbringe 
et barn på en sikret institution. 
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2.  Metode og organisering 
 
Generelt om 
brugerunder-
søgelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udarbejdelse af 
spørgsmål til 
undersøgelsen 

Brugertilfredshedsmålinger har som metode sine styrker og sine 
begrænsninger. De kan have en væsentlig funktion som informations-
system for den indsats, der evalueres, men har også en række 
begrænsninger, som det er vigtigt at være opmærksom på. 
 
Styrken ved denne type undersøgelser er, at de sikrer, at brugerne 
høres ved at inddrage dem i afdækningen af nogle relevante forhold i 
indsatsen. Derved kan målingen bidrage til en lærings- og udviklings-
proces på det område, hvor målingen gennemføres.  
 
Den primære begrænsning ved brugertilfredshedsundersøgelser er, at 
de ikke i sig selv kan sige noget om resultaterne eller effekterne af en 
indsats. En høj tilfredshed blandt brugerne er således ikke nødven-
digvis ensbetydende med, at indsatsen medfører de ønskede resulta-
ter på længere sigt. 
 
Undersøgelsen giver ligeledes et øjebliksbillede af de unges og 
forældrenes ”her-og-nu-oplevelse”. Svarene er således ikke evigt 
gyldige, men er afhængige af den aktuelle situation og periode, hvori 
de er afgivet.    
 
Brugertilfredshedsmålinger kan således ikke stå alene som 
beslutningsgrundlag, men kan i stedet rejse nogle relevante spørgs-
mål og identificere nogle områder, der kræver faglig og ledelses-
mæssig opmærksomhed6.  
 
Spørgsmålene i undersøgelsen er baseret på fokusgruppe-interviews i 
2008 blandt unge på to af de sikrede institutioner. De unge blev bedt 
om at beskrive, hvordan der skal være på en sikret institution for, at 
det er et godt sted at være – under de betingelser, der ligger i, at det 
er en sikret institution. De spørgsmål, de unge har besvaret, er 
således et udtryk for, hvad anbragte unge mener, er vigtigt på en 
sikret institution. 
 

Undersøgelses-
metode og 
periode 

Undersøgelsen er for de unges vedkommende kvantitativ og 
spørgsmålene er stillet i forbindelse med udfyldelse af SIP-
indskrivningsskemaer og SIP-udskrivningsskemaer. Det betyder, at 
de unge svarer på ét spørgeskema inden for de første 3-6 uger af 
deres anbringelse og igen besvares et skema tidligst 14 dage inden 
udskrivningen fra institutionen.   
 

                                                 
6 Hanne Kathrine Krogstrup: Evalueringsmodeller. Academica, 2006. 
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I indskrivningsskemaet er der stillet 2 spørgsmål, som indgår i denne 
rapport. De to spørgsmål vedrører modtagelsen og information ved 
modtagelsen. De to spørgsmål er nummereret som spørgsmål 1 og 2.  
De resterende spørgsmål i denne rapport stammer fra SIP-
udskrivningsskemaet. Disse spørgsmål vedrører den unges oplevelse 
af opholdet, personalet og de andre unge. 
 
Forældreundersøgelsen er kvalitativ, og er foretaget som 
telefoninterviews. I forældreskemaet er der stillet 12 kvantitative 
spørgsmål og derudover har forældrene haft mulighed for at give 
mere kvalitative svar på en række spørgsmål. Der er stillet i alt 16 
spørgsmål.  
 
Ungeundersøgelsen blev gennemført fra den 1. august 2009 til 31. 
juli 2010, mens forældreregistreringen er foregået fra den 1. marts 
2010 til september 2010. 
 

Ens spørge-
skemaer til alle  
  
 

Ideen med en landsdækkende undersøgelse er bl.a., at unge 
indskrevet på en sikret eller åben institution og alle forældre landet 
over besvarer de samme spørgsmål, da det derved bliver muligt at 
sammenligne mellem de enkelte institutioner. Både de unge og 
forældrene bliver spurgt specifikt til den institution, hvor børnene er 
anbragt. 
 
Spørgeskemaet til telefoninterviewet til forældrene er oversat til 
engelsk, farsi, somali, urdu, tyrkisk og arabisk, og det er tilstræbt, at 
forældre er blevet interviewet på deres modersmål, hvis de har 
ønsket dette. 
 

Anonymitet Forældreundersøgelsen er anonym både internt på institutionen og 
eksternt i denne rapport. Det er Center for kvalitetsudvikling, der har 
stået for indsamlingen af data. Der vises ikke resultater for de 
institutioner, hvor der er under 5 besvarelser. 
 
Ungeundersøgelsen er ikke anonym internt på institutionen, da data 
er indsamlet gennem SIP. Begrundelsen for at stille spørgsmålene i 
forbindelse med SIP er for at begrænse antallet af forskellige 
spørgeskemaer, de unge skal udfylde, samt at afhjælpe eventuelle 
forståelsesproblemer hos den unge. I denne rapport behandles 
besvarelserne fra de unge anonymt, idet der ikke vises resultater for 
de institutioner, hvor der er indberettet mindre end 5 besvarelser.   
 
Det resulterer i, at med undtagelse af de 2 første spørgsmål, indgår 
de unges vurdering af Stevnsfortet ikke i rapporten, da der kun er 2 
unge fra Stevnsfortet, der har besvaret de resterende spørgsmål. Der 
er dog 5 unge fra Stevnsfortet, der har besvaret spørgsmål 1 og 2, 
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hvorfor Stevnsfortet indgår i disse to grafer. 
 

Organisering Den landsdækkende undersøgelse på de sikrede og åbne institutioner 
er organiseret således:  
 
• Styregruppen for Dansk kvalitetsmodel, der består af de 5 

regioners socialdirektører, udgør den ledelsesmæssige styregruppe 
for arbejdet og er beslutningsfora for økonomi mv. 

 
• Danske Regioner nedsatte sensommeren 2007 en følgegruppe med 

deltagelse af repræsentanter fra regionerne, Københavns 
Kommune, bruger- og pårørendeorganisationer, medarbejder-
repræsentanter mv. I rapporten i 2008 havde følgegruppen til op-
gave at drøfte den praktiske gennemførelse af undersøgelsen, 
spørgeskemaet, målgruppeafgrænsning, organiseringen af dataind-
samling, databearbejdning, rapportering samt offentliggørelse. I 
2010 bliver følgegruppen hørt i forbindelse med udsendelsen af 
denne rapport. 

 
• Danske Regioner er sekretariat for følgegruppen.  
 

Følgegruppens 
organisationer 

Følgegruppen består i 2010 af følgende organisationer: 
 
Socialdirektør Michael Nørgaard, Region Sjælland (formand) 
Region Syddanmark 
Region Nordjylland 
Region Midtjylland 
Region Hovedstaden 
Region Sjælland 
Københavns Kommune 
Danske Regioner  
Servicestyrelsen 
Hjerneskadeforeningen 
SIND 
LEV 
Socialpædagogernes Landsforbund 
ForældreLANDSforeningen 
Danske Døgninstitutioner 
 

Lokale  
kontaktpersoner 

Alle institutioner har udpeget én kontaktperson, der har det 
overordnede ansvar for den lokale afvikling af undersøgelsen. 
 
Af nedenstående skema fremgår navnene på kontaktpersonerne i 
2010: 
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Kontaktpersoner 
2010 
 

Bakkegården Kim Kelmann 
Egely Per Gantriis/Inger Neye 
Grenen Michael Aakjær 

Koglen  
Eva Hallgren/Mogens 
Raunsgaard 

Stevnsfortet Mette Smith 
Sølager Anette Hvied 
Sønderbro Ulla Jepsen 
   

Center for  
Kvalitetsudvikling 

Center for Kvalitetsudvikling under Region Midtjylland er sekretariat 
for undersøgelsen og har ansvar for planlægning og koordinering, ud-
vikling af koncepter og spørgeskemaer, databearbejdning, 
telefoninterviews og rapportering.  
 
Følgende medarbejdere i Center for Kvalitetsudvikling er involveret i 
undersøgelsen: 
 
Projektleder Anette Stamer Ørsted 
Konsulent Camilla Bak Kristensen 
Konsulent Jon Hadsund 
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3.  Institutionerne og de anbragte unge 
 
Institutionerne Ungeundersøgelsen indeholder besvarelser fra unge på såvel 

sikrede afdelinger som særligt sikrede afdelinger. Unge kan som 
regel anbringes i en særligt sikret afdeling, når en anbringelse i 
en sikret plads ikke er tilstrækkelig. Det kan være tilfældet, når 
den unge udviser en særlig voldelig eller psykisk afvigende 
adfærd og dermed gør et ophold i en ’almindeligt’ sikret afdeling 
uforsvarligt. 
 
Tre af de sikrede institutioner har både sikrede pladser og 
særligt sikrede pladser. Sølager i Region Hovedstaden har 5 
særligt sikrede pladser ud af 26. Egely i Region Syddanmark har 
5 særligt sikrede pladser ud af 25 og Grenen i Region 
Midtjylland har 10 særligt sikrede pladser ud af 20. Grenen har 
desuden som den eneste sikrede institution en særligt sikret 
afdeling for psykisk afvigende adfærd (5 pladser ud af de 10 
særligt sikrede). 
 
De særligt sikrede afdelinger er indbyrdes forskellige, men 
fælles for dem er bl.a. magtanvendelsesbekendtgørelsen § 39 
og at sikkerheds-niveauet er højere end i almindeligt sikrede 
afdelinger samt, at der ofte er mere faste og tydeligere rammer 
for de unges hverdag.  
 
Unge, der anbringes i særligt sikrede pladser, starter for 
hovedpartens vedkommende forløbet i almindeligt sikrede 
pladser, inden de evt. placeres videre på særligt sikrede 
pladser7. 
 
Der skelnes i figurerne mellem de unge, der er indskrevet på en 
sikret afdeling og dem, der er indskrevet på en særlig sikret 
afdeling. I de tilfælde hvor det er muligt ud fra et 
anonymitetsperspektiv, er de særligt sikrede delt på 
institutionsniveau. Anonymitetskravet er på 5 besvarelser. 
 
Forældreundersøgelsen indeholder i år besvarelser fra både 
sikrede og åbne afdelinger.  
Der er åbne afdelinger i forbindelse med Bakkegården, Egely, 
Koglen (Koglely) og Grenen. 
I alle grafer vises resultaterne opdelt på sikrede og åbne 
afdelinger, hvor det er muligt.  
 

                                                 
7 Danske Regioner, ”Den fremtidige kapacitet på de sikrede institutioner for børn og unge”, notat, 2. juni 2008. 
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Det er ikke muligt i forældreundersøgelsen at skelne mellem 
almindelige sikrede afdelinger og særligt sikrede afdelinger, som 
der er gjort i ungeundersøgelsen, da der i dataindsamlingen kun 
er skelnet mellem åbne og sikrede afdelinger, og ikke mellem 
sikrede og særligt sikrede afdelinger. 
 
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over antallet af 
almindeligt sikrede og særligt sikrede pladser på de enkelte 
institutioner. 

 

Driftsherre Navn, adresse og telefonnummer 
Almindelige 
pladser 

Særligt 
sikrede 
pladser 

Pladser i 
alt 

Københavns 

Kommune 

Sønderbro 
Sundholmsvej 42 
2300 København S 
Tlf.: 3317 6500 
Kontaktperson: Ulla Jepsen 

 
 
15 

 
 
0 

 
 
15 

Region  

Hovedstaden 

Sølager 
Sølagervejen 40 
3390 Hundested 
Tlf.: 4793 7124 
Anette Hvied 

21 5 26 

Grenen sikrede afdelinger 
Hemmedvej 1 
8585 Glesborg 
Tlf.: 8630 1737 
Kontaktperson: Michael Jesper Aakjær 

 
 
10 

 
 
10 

 
 
20 

Grenen åbne afdelinger 
Hemmedvej 1 
8585 Glesborg 
Kontaktperson: Michael Jesper Aakjær 

19 0 19 

Koglen 
Timlundvej 44 B 
7270 Stakroge 
Tlf.:9699 2929 
Kontaktperson: Mogens Raunsgaard/Eva 
Hallgren 

 
 
10 

 
 
0 

 
 
10 

Region  

Midtjylland 

Koglely (Koglen Åben afdeling) 
Grønbjergvej 26  
6971 Spjald 
Att.: Johannes Jørgensen/Birthe Rindom 

5 0 5 

Bakkegården 
Annebergparken 45 
4500 Nykøbing Sj. 
Tlf.: 5996 5900 
Kontaktperson: Kim Kelmann 

19 0 19 

Skelbækgård (Bakkegårdens åbne afdeling) 
Odsherredvej 8 
4572 Nørre Asmindrup 
Kontaktperson: Jesper Helweg 

5 (+2) 0 5 (7) Region Sjælland 

Stevnsfortet 
Korsnæbsvej 63 
4673 Rødvig 
Tlf.: 5650 7370 
Kontaktperson: Mette Smith 

20 0 20 
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Region  

Syddanmark 

Egely 
Søndergårdsvej 9 
5580 Nr. Åby 
Tlf.: 6440 1637 
Kontaktperson: Per Gantriis +  
Inger Neye (tlf.: 6340 1664) 

 
 
20 

 
 
5 

 
 
25 

Total antal pladser 
164 (166) 

 
De unges karakteristika 
 

 
De unge, der har besvaret udskrivningsskemaet, og dermed de 
fleste af de spørgsmål, der danner grundlag for denne rapport, 
har følgende karakteristika: 
 
96 % af de anbragte unge er drenge og 40 % af de unge er 17 
år eller derover. 
 
53 % af de unge har forældre, hvor én eller begge er af dansk 
oprindelse, mens hhv. 18 % og 23 % har afrikansk og 
mellemøstlig baggrund. 
 
Der er 90 % af de unge, der er anbragt på en almindelig sikret 
afdeling, mens de resterende 10 % er anbragt på en særligt 
sikret afdeling.  
 
Halvdelen af de unge har været anbragt i 2-6 måneder, mens 
38 % har været anbragt i mindre end 2 måneder og 13 % har 
været anbragt i mere end 6 måneder. 
 
Langt de fleste unge (85 %) er anbragt på en sikret institution i 
varetægtssurrogat.  
 
De unge karakteristika kan læses i tabel C1 og C2 nedenfor. C1 
viser karakteristika for de unge, der har besvaret spørgsmål 1 
og 2 vedr. modtagelsen og information i forbindelse med 
indskrivningen, mens tabel C2 viser karakteristika for de unge, 
der har besvaret de resterende spørgsmål i forbindelse med 
udskrivning. 
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Tabel C1: Karakteristika for de unge, der har besvaret 
spørgsmål 1 & 2. 

 
Tabel C2: Karakteristika for de unge, der har besvaret de 
resterende spørgsmål. 
Køn %
Dreng 96
Pige 4
Alder %
17 & 18 år 40
16 år 39
15 år eller derunder 22
Forældres oprindelse %
Begge fra Danmark 40
Danmark og et andet land 13
Afrikansk land 18
Mellemøstligt land 23
Andet land 7
Afdeling %
Sikret 90
Særlig sikret 10
Opholdets længde %
Op til 1 måned 9
1-2 måneder 29
2-6 måneder 50
Over 6 måneder 13
Anbringelsesgrundlag %
Varetægtssurrogat 85
Fase 1 i ungdomssanktion 3
Andet 12  
 
 

Køn %
Dreng 95
Pige 5
Alder %
17 & 18 år 41
16 år 38
15 år eller derunder 21
Forældres oprindelse %
Begge fra Danmark 34
Danmark og et andet land 11
Afrikansk land 18
Mellemøstligt land 29
Andet land 8
Afdeling %
Sikret 90
Særlig sikret 10
Opholdets længde %
Op til 1 måned 12
1-2 måneder 27
2-6 måneder 48
Over 6 måneder 13
Anbringelsesgrundlag %
Varetægtssurrogat 84
Fase 1 i ungdomssanktion 2
Andet 14
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De unges 
repræsentativitet  

Kigger man på antallet af deltagende unge i forhold til antallet 
af anbringelser på de enkelte institutioner vist i tabel D1, der 
viser repræsentativitet ved spørgsmål 1 & 2, fremgår det, at 
Stevnsfortet og Sølager er underrepræsenterede i disse to 
spørgsmål, mens specielt Egely og Koglen er over-
repræsenteret.  
 
I forhold til de øvrige spørgsmål er der en under-
repræsentativitet for Sølager og Sønderbro. Stevnsfortet indgår 
slet ikke i resultaterne, da de ligger under anonymitetsgrænsen 
på 5 besvarelser. Bakkegården, Egely, Grenen og Koglen er 
overrepræsenterede i undersøgelsen.  

 
Tabel D1. De unges repræsentativitet i forhold til antal anbringelser (spm. 1 & 2) 

Sikret 
Institution

Antal anbragte 
i perioden

Procent af 
pladser

Antal 
deltagende 
unge

Deltagende 
unge i procent Svarprocent

Bakkegården 136 24% 58 26% 43%
Egely 70 12% 49 22% 70%
Grenen 47 8% 28 12% 60%
Koglen 59 10% 31 14% 53%
Stevnsfortet 58 10% 5 2% 9%
Sølager 115 20% 26 12% 23%
Sønderbro 88 15% 28 12% 32%
Hele landet 573 100% 225 100% 39%  
 
Tabel D2. De unges repræsentativitet i forhold til antal anbringelser (de resterende 
spørgsmål) 

Sikret 
Institution

Antal anbragte 
i perioden

Procent af 
pladser

Antal 
deltagende 
unge

Deltagende 
unge i procent Svarprocent

Bakkegården 136 24% 44 27% 32%
Egely 70 12% 30 18% 43%
Grenen 47 8% 26 16% 55%
Koglen 59 10% 25 15% 42%
Stevnsfortet* 58 10% 2 1% 3%
Sølager 115 20% 20 12% 17%
Sønderbro 88 15% 18 11% 20%
Hele landet 573 100% 165 100% 29%
* Svar fra Stevnsfortet vises ikke i rapporten, da anonymitetsgrænsen er på 5 besvarelser  
 

 

Svarprocenter 
 
 

Den samlede svarprocent for hele landet er som det fremgår 
hhv. 39 % ved indskrivning og 29 % ved udskrivning. 
Svarprocenten for de enkelte institutioner varierer imidlertid 
ganske betydeligt.  
 
En lav svarprocent har betydning for, hvor meget svarene fra 
de unge kan generaliseres til hele gruppen af anbragte unge.  
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En af begrundelserne ved en lav svarprocent er, at de unge, der 
kun er anbragt i kortere tid, ikke bliver bedt om at udfylde 
indskrivningsskema og udskrivningsskema. Derudover når 
nogle af de unge at forlade institutionen, inden de får udfyldt et 
udskrivningsskema. 
 

Registrering af forældre De sikrede og åbne institutioner udfyldte under hele 
undersøgelsesperioden et registreringsskema for alle unge, der 
var anbragt på en sikret institution mere end 3 uger. På 
registreringsskemaet blev det oplyst, om den unge havde 
forældre, der kunne deltage i undersøgelse. Hvis der var 
forældre blev deres navn, adresse og telefonnummer 
registreret. Disse oplysninger er kun blevet brugt i forbindelse 
med telefoninterviewet, og det er ikke muligt at sammenholde 
forældrenes oplysninger med de enkelte besvarelser. 
  

Forældrenes 
karakteristika 
 

Der er registreret 211 forældre i undersøgelsesperioden. De 
blev kontaktet pr. telefon og spurgt, om de ønskede at deltage i 
undersøgelsen. 
 
Af disse forældre er ca. 71 % blevet kontaktet på dansk, mens 
de resterende er blevet kontaktet af en tolk, der har interviewet 
forældrene på et af de sprog, som spørgeskemaet er blevet 
oversat til.  
 

 I forhold til antallet af registrerede forældre fremgår det af 
tabel F, at de deltagende forældre er nogenlunde repræsen-
tative for alle forældre til unge registreret i undersøgelses-
perioden.  
 

Tabel F. Forældres repræsentativitet i forhold til antal registreringer. 
Sikret 
institution

Registrerede 
forældre i tal

Registrerede 
forældre i %

Deltagende 
forældre i tal

Deltagende 
forældre i %

Bakkegården 6 3% 2 1%
Egely (Sikret) 24 11% 15 11%
Egely (Åben) 2 1% 1 1%
Grenen (Sikret) 39 18% 28 20%
Grenen (Åben) 25 12% 17 12%
Koglely 3 1% 3 2%
Koglen 18 9% 12 9%
Stevnsfortet 28 13% 23 16%
Sølager 15 7% 8 6%
Sønderbro 51 24% 31 22%
Hele landet 211 100% 140 100%  
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4.  Resultater af ungeundersøgelsen  
 
 
 
 

I dette kapitel fremstilles resultaterne fra ungeundersøgelsen for 
alle syv sikrede institutioner.  
 
Stevnsfortet indgår kun med resultater i spørgsmål 1 & 2, da der 
kun er 2 unge, der har besvaret de resterende spørgsmål. 
 

Vejledning til 
læsning af figurer 

Øverst på alle sider står det spørgsmål, der besvares i den 
efterfølgende figur. Under overskriften står en kort kvalitativ 
beskrivelse af resultaterne.  
 
På hver side vises en figur over fordelingen af svar for de enkelte 
institutioner. I øverste søjle vises det samlede tal for hele landet, 
og de efterfølgende søjler viser de enkelte institutioners 
besvarelser. Figuren gør det muligt at sammenligne svarene for 
hver af institutionerne med hinanden og med landsresultatet.  
 
Tallet i parentes i øverste række viser antallet af besvarelser på 
landsplan. I figurerne er besvarelsen ”Ved ikke/ej relevant” 
sorteret fra, så det er muligt at få et fyldestgørende billede af de 
faktiske besvarelser. Antallet af besvarelser i parentesen vil derfor 
variere fra spørgsmål til spørgsmål. 
 
I figurerne står de afrundede procentsatser for svarkategorierne.  
 
I bilag 3 vises tabeller, hvor det er muligt at se svar på 
spørgsmålene fordelt på baggrundskarakteristika af de unge. 
 

Besvarelsernes 
sammenhæng 
med de unges 
karakteristika  

Det er undersøgt, om der er statistiske sammenhænge mellem 
forskellige karakteristika ved de unge og deres besvarelser. Det vil 
sige, om unge med bestemte karakteristika har større tilbøjelighed 
til at svare det samme, og man dermed kan forklare en del af 
besvarelsen ud fra disse karakteristika.  
 
De karakteristika, der analyseres for i denne undersøgelse, er køn, 
alder, den unges forældres oprindelse, længde af opholdet, om 
den unge er anbragt på en særlig sikret afdeling og 
anbringelsesårsagen. Da de fleste unge er anbragt i 
varetægtssurrogat eller ungdomssanktion, er kategorierne for 
anbringelsesårsagen af hensyn til de unges anonymitet opdelt som 
Varetægtssurrogat, Fase 1 i ungdomssanktionen og Andet. 
 
Der er i nogle tilfælde en sammenhæng mellem én af de unges 
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karakteristika og deres besvarelse på enkelt spørgsmål. Der er 
ikke nogen generel sammenhæng mellem karakteristika og 
besvarelserne. 
 
De sammenhænge, der er beskrevet som signifikante i denne 
rapport, ligger alle indenfor et signifikansniveau på 95 %.  

Sammenligning  
med forsigtighed  
og med 
muligheder 
 

Da der benyttes samme spørgeskema i hele landet, er det muligt 
at sammenligne resultaterne. I det følgende vil resultaterne på de 
enkelte spørgsmål blive sammenlignet på tværs af institutionerne. 
 
Det er dog nødvendigt forinden at knytte et par kommentarer til 
den påpasselighed disse sammenligninger bør tilgås med.  
 
Det er for det første vigtigt at være opmærksom på, at denne 
undersøgelse ikke beskæftiger sig indgående med årsagerne til de 
unges svar. 
 
Forskelle i de unges vurderinger kan have mange årsager, fx sam-
mensætningen af unge, de unges erkendelse og accept af årsagen 
til anbringelsen, institutionens fysiske rammer og målgruppe eller 
den socialpædagogiske linje og metode.   
 
For det andet kan de nedenstående sammenligninger dække over 
interne forskelle. Da undersøgelsen ikke er afdelingsopdelt, kan 
det ikke anskueliggøres, hvorvidt der mellem de enkelte afdelinger 
på hver institution gør sig forskelle gældende. For at have et bedre 
sammenligningsgrundlag mellem institutionerne, er resultaterne 
for de særligt sikrede afdelinger vist for sig selv. Dvs. at 
resultaterne for hver institution udelukkende indeholder de 
almindeligt sikrede afdelinger, mens de særligt sikrede afdelinger 
vises nederst i figurerne. 
 
Der er særligt sikrede afdelinger på 3 af institutionerne: Grenen, 
Egely og Sølager. Der er ikke registreret nogle besvarelser for 
Sølagers særligt sikrede afdeling, hvorfor de ikke indgår i 
figurerne. For Egely er der 4-5 besvarelser på spørgsmålene. I de 
tilfælde hvor der kun er 4 besvarelser slås resultaterne for Egelys 
særligt sikrede afdeling og Grenens særligt sikrede afdeling 
sammen for at sikre den eksterne anonymitet.  
 
I forhold til sammenligning med 2008, er det vigtigt at være 
opmærksom på, at der i 2008 ikke blev skelnet mellem sikrede og 
særligt sikrede afdelinger, hvilket har betydning for sammenligning 
med resultaterne fra 2008 for institutionerne Egely, Grenen og 
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Sølager. 
 
Med disse begrænsninger in mente kan undersøgelsen alligevel 
anvendes til at identificere nogle områder, der muligvis kræver 
faglig og ledelsesmæssig opmærksomhed på den enkelte 
institution. 
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1. Blev der taget godt imod dig, da du ankom til institutionen? 
 
På størstedelen af institutionerne mener de unge, at der blev taget godt imod dem, da de 
ankom. På Sønderbro og Stevnsfortet har alle unge svaret ja til, at de blev godt modtaget. På 
alle institutioner svarer de unge mere positivt i 2010 end i 2008.  
 
De unge, der er indskrevet på særligt sikrede afdelinger, er mere negative i deres vurdering af 
modtagelsen.  
 
Figur 1A: God modtagelse (2010) 
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Figur 1B: God modtagelse (2008) 
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2. Fik du information om institutionens regler, da du ankom? 
 
De unge siger generelt ja til, at de fik information om institutionens regler, da de ankom. Alle 
på Stevnsfortet og alle på de særligt sikrede afdelinger af Grenen føler sig godt informeret. 
 
Ser man på udviklingen fra 2008 til 2010 er det specielt Koglen, der har forbedret sig. 
 
Figur 2A. Information om regler ved ankomst (2010) 
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Figur 2B. Information om regler ved ankomst (2008) 
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3. Vil personalet hjælpe og tale med dig, når du har behov for det?  
 
Langt de fleste unge svarer, at personalet er villigt til at hjælp og tale, hvis der er behov for 
det. På Grenen, Koglen, Sølager og Sønderbro svarer alle de unge positivt. 
 
Figur 3A: Vil personalet hjælpe og tale (2010) 
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Figur 3B: Vil personalet hjælpe og tale (2008) 
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4. Føler du, at personalet forstår dig? 
 
På landsplan er der 81 % af de unge, der mener, at personalet forstår dem. I forhold til 
undersøgelsen i 2008 er der sket en markant forbedring specielt for Grenen og Koglen. Det er 
her vigtigt at huske på, at resultaterne for Grenen i 2008 indeholdte både særligt sikrede og 
almindelig sikrede afdelinger. Ser man resultaterne for de særligt sikrede afdelinger på Grenen 
og Egely i 2010 er de meget positive.  
 
Figur 4A. Personalets forståelse (2010) 

20

44

50

28

33

39

45

38

67

33

44

44

47

39

38

43

7

28

13

13

5

12

7

6

7

9

13

7

17

6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Særligt sikret (Egely+Grenen) (15)

Sønderbro (18)

Sølager (18)

Koglen (25)

Grenen (15)

Egely (23)

Bakkegården (40)

Hele landet (154)

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke
 

 
Figur 4B. Personalets forståelse (2008) 
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5. Føler du, at du får hjælp til at løse de problemer, der fylder meget i din hverdag? 
 
De unge er positive i deres vurdering af, om de får hjælp til at løse problemer i hverdagen. På 
landsplan er der 83 %, der svarer ja. Udviklingen fra undersøgelsen i 2008 til undersøgelsen i 
2010 har generelt været positiv. 
 
Figur 5A. Hjælp til at løse problemer (2010) 
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Figur 5B. Hjælp til at løse problemer (2008) 
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6. Får du ros, når du laver noget godt eller opfører dig godt? 
 
De unge mener i høj grad, at de får ros, når de laver noget godt eller opfører sig godt. På 
Sølager, Sønderbro og de særligt sikrede afdelinger på Grenen svarer alle de unge positivt. 
Generelt er der sket en positiv udvikling fra 2008 til 2010. 
 
Figur 6A. Ros ved god opførsel (2010) 
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Figur 6B. Ros ved god opførsel (2008) 
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7. Er der konsekvenser, hvis regler bliver brudt? 
 
De unge opfatter generelt, at der er konsekvenser, når regler bliver brudt. Der er dog en vis 
variation mellem de enkelte institutioner. Alle unge på Grenen (både alm. og særligt sikrede 
afdelinger) og den særligt sikrede afdeling på Egely svarer ja til spørgsmålet, mens det er 
mere varierende på de resterende institutioner. 
 
Figur 7B. Konsekvenser (2010) 
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Figur 7B. Konsekvenser (2008) 
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8. Er personalet gode til at håndtere konflikter? 
 
De fleste unge mener, at personalet er gode til at håndtere konflikter. På landsplan svarer 78 
% ja til spørgsmålet, hvilket er en forbedring ift. undersøgelsen i 2008.  
 
Figur 8A. Konflikthåndtering (2010) 
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Figur 8B. Konflikthåndtering (2008) 
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9. Har du haft et godt forhold til personalet? 
 
De fleste unge mener, at de har et godt forhold til personalet. Over 90 % af de unge svarer 
således ja til spørgsmålet på landsplan. Der er generelt sket en forbedring siden undersøgelsen 
i 2008. 
 
Figur 9A. Forhold til personalet (2010) 
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Figur 9B. Forhold til personalet (2008) 
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10. Er der nok muligheder for at holde kontakt til venner og familie, mens du er på 
den sikrede institution? 
 
En overvejende del af de unge mener, at de har mulighed for at holde kontakten til venner og 
familie, mens de er på institutionen. Ofte er en manglende mulighed for at holde kontakten 
bestemt af besøgs- og brevkontrol. Besøgs- og brevkontrollen er bestemt af politiet og er ikke 
en faktor, de enkelte institutioner kan ændre på. Spørgsmålet er imidlertid medtaget i 
undersøgelsen, da kontakt med familie og venner er meget vigtig for de unge, og besvarelsen 
af spørgsmålet er med til at give et samlet billede af de unges vurdering af opholdet på en 
sikret institution. 
 
Figur 10A. Kontakt med venner og familie (2010) 
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Figur 10B. Kontakt med venner og familie (2008) 

25

20

24

0

20

17

31

21

13

20

14

35

20

22

29

22

31

31

28

15

30

30

20

26

31

29

35

50

30

30

20

31

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sønderbro (16)

Sølager (35)

Stevnsfortet (29)

Koglen (20)

Grenen (20)

Egely (23)

Bakkegården (35)

Hele landet (178)

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke
 

 



___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Side 38 

Der er i 2010 en tendens til, at de unge, hvis forældres oprindelsesland er mellemøstligt eller 
afrikansk, generelt er mere negative i forhold til muligheden for at holde kontakten til familie 
og venner, end de resterende unge. Her svarer 54 % af de unge ”Nej, kun i mindre grad” eller 
”Nej, slet ikke”, 36 % af unge med afrikansk forældre svarer negativt, mens der for de 
resterende grupper kun er mellem 11 % og 20 %, der svarer negativt (se bilag for flere 
detaljer). 
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11. Har du et godt forhold til de andre unge på institutionen? 
 
96 % af de unge på de sikrede institutioner mener, at de har et godt forhold til de andre unge 
på institutionen. Generelt set er der sket en lille forbedring i forhold til 2008. På Koglen samt 
på de særligt sikrede afdelinger på Egely og Grenen svarer 100 % af de unge positivt. 
 
Figur 11A. Forhold til de andre unge (2010) 

64

20

67

58

56

47

67

71

62

36

80

22

37

44

47

29

24

34

5

7

4

5

31

11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Særlig sikret (Grenen) (11)

Særlig sikret (Egely) (5)

Sønderbro (18)

Sølager (19)

Koglen (25)

Grenen (15)

Egely (24)

Bakkegården (42)

Hele landet (159)

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke
 

 
Figur 11B. Forhold til de andre unge (2008) 
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12. Bidrager personalet til, at der er et godt fællesskab blandt de unge? 
 
I forlængelse af spørgsmålet om de unge har et godt forhold til hinanden, blev de spurgt om 
personalet bidrager til, at der opstår et godt fællesskab mellem de unge. På landsplan svarer 
91 % ja til, at personalet bidrager til fællesskabet.  
 
Figur 12A. Personalets bidrag til de unges fællesskab (2010) 
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Figur 12B. Personalets bidrag til de unges fællesskab (2008) 
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13. Lytter personalet til kritik? 
 
Ifølge de unges besvarelser er der stor forskel på, om personalet på de sikrede institutioner 
lytter til kritik. På landsplan svarer knap 70 %, at personalet lytter til kritik. Dette dækker dog 
over en forholdsvis stor variation i svarene fra 61 % på Grenen til 94 % på Sølager.  
 
Analyse af data viser, at de, der er indskrevet på en særligt sikret afdeling, er mere negative i 
forhold til, om personalet lytter til kritik. Det er specielt udtalt på den særlig sikrede afdeling af 
Egely, hvor hele 80 % af de unge svarer negativt på spørgsmålet.  
 
Figur 13A. Lytter til kritik (2010) 
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Figur 13B. Lytter til kritik (2008) 
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14. Oplever du, at personalet bruger unødig magt? 
 
Spørgsmålet, om de unge oplever, at personalet bruger unødig magt, viser store forskelle 
mellem de enkelte institutioner. På landsplan svarer knap 80 % af de unge nej til spørgsmålet.  
På Bakkegården er der ingen unge, der mener, at personalet bruger unødig magt.  
Der er en tendens til, at dem, der er indskrevet på en særligt sikret afdeling, oftere angiver, at 
de oplever, at personalet bruger unødig magt.  
 
Det er vigtigt at understrege, at begrebet ’unødig magt’ i de unges forståelse ikke 
nødvendigvis har den samme betydning som i juridisk eller professionel forstand. Det, som 
personalet på institutioner betegner som rammer, grænser og konsekvens, kan af nogle unge 
måske opleves som brug af unødig magt.  
 
Figur 14A. Unødig brug af magt (2010) 
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Figur 14B. Unødig brug af magt (2008) 
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I sammenhæng med spørgsmålet vedr. de unges opfattelse af om personalet anvender unødig 
magt er der stillet spørgsmål om hvorvidt den unge er blevet informeret om sin ret til at klage 
og den unges anvendelse af retten til at klage over institutionen til kommunen.  
Det er cirka halvdelen af de unge, der svarer at de er blevet informeret om deres ret til at 
klage over institutionen. På Grenens alm. sikrede afdeling er det 2/3 af de unge, der er blevet 
informeret om deres ret til at klage, mens det på Egelys særligt sikrede afdeling kun er 40 % 
af de unge, der er informeret.    

 
Tabel 1. Information om ret til at klage over institutionen (2010) 

Hele 
landet

Egely Koglen Grenen Sønder-
bro

Sølager Bakke- 
gården

Egely 
Særligt 
sikret

Grenen 
Særligt 
sikret

Nej 49 % 53 % 54 % 33 % 50 % 43 % 53 % 60 % 36 %
Ja 51 % 47 % 46 % 67 % 50 % 57 % 47 % 40 % 64 %

Er du blevet fortalt om din ret til at klage over institutionene til kommunen?

 
 
I tabel 2 ses hvor mange af de unge, der rent faktisk benytter sig af deres ret til at klage. På 
landsplan har 9 % af de unge klaget over institutionen. Der er en vist variation mellem 
institutionerne. På institutionsniveau har 20 % af de unge på Grenens særligt sikrede afdeling 
og på Egelys alm. sikrede afdeling benyttet klageretten, mens ingen af de unge på Sønderbro 
og Grenens almindelig sikrede afdeling har angivet, at de har klaget til kommunen. 

 
Tabel 2. Brug af ret til at klage over institutionen (2010) 

Hele 
landet

Egely Koglen Grenen Sønder-
bro

Sølager Bakke- 
gården

Grenen 
Særligt 
sikret

Nej 91% 80 % 92% 100 % 100 % 93% 89% 80 %
Ja 9% 20 % 8% 0 % 0 % 7% 11% 20 %

Har du gjort brug af din ret til at klage over institutionene til kommunen?

 
* Egelys særligt sikrede afdeling indgår ikke, da der kun er 4 unge, der har besvaret spørgsmålet. 
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15. Har du modtaget den undervisning, du har brug for?8 
 
Undersøgelsen indeholder tre spørgsmål om undervisningen til de unge.  
Spørgsmål 15 handler om, hvorvidt de unge mener, at de har modtaget den undervisning, som 
de har brug for, mens de er anbragt på en sikret institution. Dette svarer 80 % af de unge ja 
til på landsplan. På Koglen har alle de unge svaret ja på spørgsmålet. 
 
Figur 15A. Modtaget den undervisning der er brug for (2010) 

60

35

40

60

64

48

45

50

33

35

33

40

14

35

24

30

14

13

19

10

7

29

7

4

12

10

13 13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Særlig sikret (Egely+Grenen) (15)

Sønderbro (17)

Sølager (15)

Koglen (25)

Grenen (14)

Egely (23)

Bakkegården (42)

Hele landet (151)

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke
 

 
Figur 15B. Har du modtaget nok undervisning? (2008) 
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Der er i 2010 en tendens til, at jo længere tid de unge har opholdt sig på en sikret institution, 
jo mere tilbøjelige er de til at svare ja til, at de har fået den undervisning, som de har brug for. 

                                                 
8 Spørgsmålet er omformuleret ift. undersøgelsen i 2008. I 2008 lød formuleringen: ”Har du modtaget nok 
undervisning?” i 2010 er formuleringen ændret til ”Har du modtaget den undervisning du har brug for?” 
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16. Får du noget ud af undervisningen? 
 
Det andet spørgsmål om undervisning handler om, hvorvidt de unge får noget ud af 
undervisningen. Her er der lidt større enighed blandt de unge. Over 80 % svarer på landsplan 
ja til, at de får noget ud af undervisningen. Specielt på Koglen og på de sikrede afdelinger af 
Grenen er de unge meget positive i forbindelse med undervisningen. 
 
Figur 16A. Udbytte af undervisningen (2010) 
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Figur 16B. Udbytte af undervisningen (2008) 
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17. Bliver der i undervisningen taget hensyn til dit faglige niveau? 
 
Det tredje og sidste spørgsmål om undervisning vedrører, hvorvidt der tages hensyn til de 
unges faglige niveau i undervisningen. På landsplan svarer 86 % ja til spørgsmålet. Der er 
tendens til en lille forværring i hensyntagen til fagligt niveau ift. undersøgelsen i 2008. Igen er 
de unge på den sikrede afdeling af Grenen meget positive. 
 
Figur 17A. Hensyn til fagligt niveau i undervisningen (2010) 
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Figur 17B. Hensyn til fagligt niveau i undervisningen (2008) 
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I 2010 er der en tendens til, at de unge, der har været på institutionen i længere tid, oplever 
en større hensynstagen til deres faglige niveau. Der er 89 % af de unge, der har været på en 
institution i mere end 6 måneder, som svarer ”Ja, i høj grad”.
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18. Er der nok forskellige aktiviteter i hverdagen? 
 
I forhold til undersøgelsen i 2008 er der sket en forbedring af, om de unge mener, at der er 
nok aktiviteter i hverdagen. 66 % af de unge svarer ja til, at der er nok forskellige aktiviteter. 
Der er dog stor forskel mellem de enkelte institutioner. På Grenens særligt sikrede afdelinger 
er 100 % af de unge positive, mens der på Egely kun er 42 %, der mener, at der er aktiviteter 
nok. 
Generelt er der sket en forbedring i forhold til 2008. 
 
Figur 18A. Nok aktiviteter i hverdagen (2010) 
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Figur 18B. Nok aktiviteter i hverdagen (2008) 
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19. Har du medindflydelse på din hverdag på institutionen? 
 
På landsplan svarer over 80 % positivt på, om de har medindflydelse på deres hverdag. Der er 
stor variation i de unges opfattelse af medindflydelse afhængigt af, hvilken institution de er på. 
På Koglen er 100 % af de unge enige i, at de har medindflydelse, mens der på Egely er 67 %, 
der er enige. 
I forhold til undersøgelsen i 2008 er der sket en stor forbedring på de fleste institutioner. 
 
Figur 19A. Medindflydelse (2010) 

18

44
42
44

50
24

18

31

55
40

44
47

56
36

43
56

49

18
20

11

14

10
15

11

9

24
10

9

6 6

40

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Særlig sikret (Grenen) (11)

Særlig sikret (Egely) (5)

Sønderbro (16)

Sølager (19)

Koglen (25)

Grenen (14)

Egely (21)

Bakkegården (39)

Hele landet (150)

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke

 
 
Figur 19B. Medindflydelse (2008) 
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20. Har du haft mulighed for at holde dig orienteret om, hvad der foregår i samfundet 
udenfor?9 
 
De unge mener i høj grad, at de har mulighed for at holde sig orienteret om, hvad der foregår i 
samfundet udenfor. På landsplan svarer 87 % således ja til spørgsmålet.  
På Egely og på de særligt sikrede afdelinger svarer 100 % af de unge positivt på spørgsmålet. 
 
Figur 20A. Orientering om samfundet (2010) 
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Figur 20. Orientering om samfundet (2008) 
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9 Spørgsmålet er blevet omformuleret ift. 2008, hvor det lød ” Bliver du holdt orienteret om, hvad der foregår i 
samfundet udenfor?” , her lægges der op til, at den unge er passiv modtager af information om samfundet udenfor. 
Det er besluttet, at i de kommende UFOS undersøgelser skal spørgsmålet ændres til, at den unge selv skal være aktiv 
i forhold til at modtage information.  
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21. Er der en fast dagsrytme på institutionen? 
 
De unge mener i høj grad, at der er en fast dagsrytme på de sikrede institutioner. 90 % af de 
unge svarer således ja til spørgsmålet på landsplan.  
Specielt på de særligt sikrede afdelinger, samt på Sønderbro og Grenen er det en udbredt 
holdning blandt alle de unge, at der er en fast dagsrytme. 
 
Figur 21A. Fast dagsrytme (2010) 
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Figur 21B. Fast dagsrytme (2008) 
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22. Er der en god stemning på institutionen? 
 
De unge mener i overvejende grad, at der er en god stemning på institutionen. Over 90 % af 
de unge svarer på landsplan ja til spørgsmålet. Specielt på Grenens almindelige afdeling og på 
Koglen er de unge positive; her svarer 100 % ja på spørgsmålet. 
Der er en vis variation mellem de enkelte institutioner.  
 
På landsplan er der sket en forbedring fra 2008 til 2010 i de unges vurdering af stemningen på 
institutionen. 
 
Figur 22A. God stemning (2010) 
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Figur 22B. God stemning (2008) 
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23. Får du god mad på institutionen? 
 
De unge er enige om, at de får god mad på de sikrede institutioner. På landsplan svarer 93 % 
af de unge ja til spørgsmålet. På Sølager svarer 100 % af de unge ”Ja, i høj grad”. 
 
Ser man på udviklingen fra 2008 til 2010, er der sket en forbedring på landsplan og i udtalt 
grad for Sølager. 
 
Figur 23A. God mad (2010) 

82

20

61

100

84

93

71

63

74

9

60

17

16

7

21

30

19

20

11

4

2

3

9

11

4

5

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Særlig sikret (Grenen) (11)

Særlig sikret (Egely) (5)

Sønderbro (18)

Sølager (19)

Koglen (25)

Grenen (15)

Egely (24)

Bakkegården (43)

Hele landet (160)

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke
 

 
Figur 23B. God mad (2008) 
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Analyser af resultaterne i 2010 viser, at de unge, der har mellemøstlig baggrund, er generelt 
mere negative omkring maden end de resterende unge.
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24. Er der rent og pænt på institutionen? 
 
Rengøringsstandarden forekommer at være i top på de sikrede institutioner. Hele 94 % af de 
unge mener således, at der er rent og pænt på de sikrede institutioner. På alle institutioner 
deltager de unge selv i rengøringen. 
 
Der er sket en lille forbedring i resultaterne, idet der er flere der har svaret ”Ja, i høj grad” i 
2010 end i 2008. 
 
Figur 24A. Rent og pænt (2010) 
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Figur 24B. Rent og pænt (2008) 

38

42

57

75

75

70

56

58

50

47

37

20

20

30

42

37

6

6

3

5

5

0

3

4

6

6

3

0

0

0

0

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sønderbro (16)

Sølager (36)

Stevnsfortet (30)

Koglen (20)

Grenen (20)

Egely (23)

Bakkegården (36)

Hele landet (181)

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke
 

 
Der er en tendens til, at de unge i 2010, der har mellemøstlig baggrund, generelt er mere 
negative i forhold til, om der er rent og pænt på institutionen. 
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25. Er møbler og inventar i god stand? 
 
Der er lidt varierende opfattelser af, hvorvidt møbler og inventar er i god stand på de enkelte 
institutioner. På landsplan svarer over 80 % ja til spørgsmålet. De mest positive 
tilkendegivelser af møbler og inventar er på de særligt sikrede afdelinger af Grenen samt på 
Koglen. 
 
Der er sket en lille forbedring fra 2008 til 2010. 
 
Figur 25A. Møbler og inventar i god stand (2010) 
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Figur 25B. Møbler og inventar i god stand (2008) 
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26. Har du mulighed for at kontakte din sagsbehandler og advokat, når du har brug 
for det? 
 
Langt de fleste unge mener, at de har mulighed for at kontakte deres sagsbehandler og 
advokat, når de har brug for det. 94 % svarer ja til det på landsplan. 
 
Figur 26A. Kontakt til sagsbehandler og advokat (2010) 
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Figur 26B. Kontakt til sagsbehandler og advokat (2008) 
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27. Tror du, at opholdet kan hjælpe dig til at få et liv uden kriminalitet? 
 
De unges tro på, at opholdet kan hjælpe dem til et liv uden kriminalitet, er meget varieret. 
Samlet set er der 84 %, der svarer ja til spørgsmålet, hvilket er en markant forbedring i 
forhold til 2008, hvor kun 63 % svarede ja. 
 
Figur 27A. Liv uden kriminalitet (2010) 
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Figur 27B. Liv uden kriminalitet (2008) 
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28. Er du blevet forberedt på, hvad der skal ske, når du forlader den sikrede 
institution? 
 
På landsplan er 88 % af de unge klar over, hvad der skal ske, når de forlader den sikrede 
institution, hvilket er en forbedring set i forhold til 2008. 
 
Figur 28A. Viden om tiden efter den sikrede institution (2010) 
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Figur 28B. Viden om tiden efter den sikrede institution (2008) 
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4.1. Kvalitative kommentarer fra de unge 
 
 De unge havde i spørgsmål 29, 30, 31 og 32 mulighed for selv at 

formulere og skrive kommentarer til deres ophold på en sikret 
institution.  
 
Hensigten med disse spørgsmål er, at de unge med egne ord kan 
formulere, hvordan det er at være på en sikret institution. 
Nedenstående kommentarer er gengivet nøjagtig, som de er blevet 
skrevet i spørgeskemaet. Enkelte kommentarer er dog ændret af 
hensyn til nedenstående kriterier for anonymitet.  
 
Kommentarerne er gengivet sammen med oplysning om den 
institution, hvortil de er givet.  
 

Rækkefølge af 
kommentarerne 

Først er angivet, hvor mange stjerner den unge vurderer det 
samlede ophold til i form af 1-5 stjerner efterfulgt af en 
begrundelse for, hvorfor der er givet dette antal stjerner.  
 
Dernæst står der, hvad den unge tror, han/hun får ud af opholdet, 
hvad der har størst betydning for opholdet, og endelig kan der 
være yderligere kommentarer.  
 
Kommentarerne er opført i følgende rækkefølge: 
  
Stjerner:  
Hvorfor:  
Hvad har du fået ud af opholdet: 
Størst betydning:  
Yderligere kommentarer: 
 
Hvis der ikke er skrevet kommentarer i et eller flere af felterne, er 
disse felter ikke medtaget. 
 

Anonymisering For at sikre de unges, forældres og personales anonymitet har 
Center for Kvalitetsudvikling foretaget enkelte rettelser i 
kommentarerne. Der arbejdes efter helt faste anonymiserings-
principper, f.eks. er alle navne erstattes med NN.  
 
Derudover er enkelte kommentarer tilsløret ved, at køn, alder eller 
lignende er ændret. Kommentarerne er rettet for stavefejl, men er 
ellers gengivet, som de unge har skrevet dem, og der er ikke gjort 
forsøg på at rette eventuelle fejloplysninger i kommentarerne.  
 
Kommentarmaterialet er som en ekstra sikkerhed for anonymitet 
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blevet gennemlæst af tovholderen på de enkelte institutioner. 
 

Kommentarer er 
ikke repræsen-
tative 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommentarerne ikke er 
repræsentative for de unges samlede indtryk af institutionerne. I 
denne slags undersøgelser er der ofte en tendens til, at 
kommentarer giver et mere kritisk indtryk end de afgivne krydser. 
Det hænger blandt andet sammen med, at der hyppigere knyttes 
bemærkninger til mindre tilfredse afkrydsninger end til tilfredse 
afkrydsninger. Det giver derfor ikke mening at optælle 
kommentarerne efter, om de er kritiske eller positive. 
Kommentarmaterialet skal behandles kvalitativt. 
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De unges kvalitative kommentarer til Bakkegården 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi det går både op og ned.                                                                                    
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ikke noget                                                                           
Størst betydning: Lukket og bb.                                                                                              

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: God behandling.                                                                                                       

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er godt nok i forhold til, at det er et fængsel.                                                        

 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi Linden er den bedste afdeling i verden.                                                               
Hvad har du fået ud af opholdet?: Mange ting.                                                                         
Størst betydning: At møde så gode personaler.                                                                        
Yderligere kommentarer: Bakkegården afd. Linden er gode.                                                      

 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg syntes den her institution er rigtig, rigtig god.                                                
Hvad har du fået ud af opholdet?: Rigtig meget. Der var mange ting, jeg har lært efter jeg er 
kommet.                                                                                                                               
Størst betydning: At man har bad og toilet på værelserne.                                                        
Yderligere kommentarer: Nej, ikke andet end jeg synes mit ophold her har været rigtig godt.      

 
Stjerner: 3 
Hvad har du fået ud af opholdet?: Har tænkt meget over tingene under opholdet.                       

 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Kunne godt lide tallet                                                                                                
Hvad har du fået ud af opholdet?: Uren hud                                                                             
Yderligere kommentarer: Jeg er uskyldig                                                                                 

 
Stjerner: 1 
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ingenting. Pædagogerne vil egne ting. De venter til de har fri. 
Størst betydning: At vi måtte være sammen det meste af tiden.                                                
Yderligere kommentarer: Pædagoger gider ikke en skid. De er totalt dovne. Der er ikke god 
mad, og de lader os ikke spise, når vi er sultne.                                                                       

 
Stjerner: 5 
Hvorfor: 5-stjernet fængselshotel.                                                                                           
Yderligere kommentarer: Det var ok.                                                                                       

 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg ingen klager har.                                                                                         
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har haft masser af tid til at tænke på min fremtid.             

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Intern joke med medarbejderne, det eneste der mangler er friheden.                            
Hvad har du fået ud af opholdet?: Større muskler, og har indset en masse ting, f.eks. hvilken 
vej i livet der er den bedste.                                                                                                   
Størst betydning: En lille pause fra omverdenen for at kunne tænke alt godt igennem.                
Yderligere kommentarer: Bakkegården er et hyggeligt og fedt sted taget i betragtning af, at det 
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er et lukket sted.                                                                                                                   
 

Stjerner: 2 
Hvorfor: Fordi den har fortjent det.                                                                                         
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg ved det ikke.                                                                  
Størst betydning: Ved ikke.                                                                                                    
Yderligere kommentarer: Nej.                                                                                                 

 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Personalet er ikke frisk på noget. Kun få af dem vil lave noget sjovt eller aktiviteter. De 
er meget dovne og meget nærige med tingene. De trænger til hjælp med at forstå de unge og 
hjælpe med deres behov.                                             
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ingenting. Pædagogerne ville ikke lave noget med os. De 
ventede, til de fik fri. Vi lærte ikke noget.                                                                                
Størst betydning: At os indsatte måtte være sammen meget af dagen. Vi havde et godt 
sammenhold og venskab med hinanden, uden pædagogernes hjælp. Vi kunne godt klare dagene 
sammen.                                                                                          
Yderligere kommentarer: Jeg søgte undervisning, da jeg ankom på institutionen, men fik det 
aldrig. Efter jeg har været her en måned, så kommer de og siger, at de har glemt mig med 
hensyn til skolen. Mange af pædagogerne er trætte og dovne og kedelige. De gider ikke lave 
noget hygge eller aktiviteter med os unge. Vi fik ikke god mad, og de lod os ikke spise, når vi 
var sultne. Der skulle spares meget på mad. De var meget nærige.                                           

 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Har ingen sammenligningsgrundlag                                                                            
Hvad har du fået ud af opholdet?: Intet                                                                                   
Størst betydning: Intet                                                                                                           
Yderligere kommentarer: Nej                                                                                                  

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi det har været et godt sted at være.                                                                    
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ved det ikke... Gode oplevelser.                                            
Størst betydning: Nogen at snakke med.                                                                                 

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: På grund af sammenligning med de andre institutioner.                                                

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er godt at være her, men jeg kunne have haft det bedre hvis jeg var ude :)            

 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Er du helt væk. Det er ikke et hotel. Bund og grund, vi sidder inde lige meget hvor 
mange fucking stjerner jeg gir den!                                                                                         
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ikke en skid, hvad sgu jeg få ud af det. Skidt spørgsmål.         
Yderligere kommentarer: Nej, kun at man skal holde ud.                                                           

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er i det hele taget et godt sted.                                                                            
Hvad har du fået ud af opholdet?: Det gav mig en pause væk fra problemerne.                           

 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Synes, at det er et fint sted at være.                                                                          
Hvad har du fået ud af opholdet?: Tænker mere på mit liv i fremtiden.                                       
Størst betydning: At de fleste synes godt om mig.                                                                    

 
Stjerner: 5 
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Hvorfor: Fordi det er en god institution og go' mad.                                                                  
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har lært ikke at lave/begå kriminalitet.                             

 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det er et godt sted.                                                                                                   
Yderligere kommentarer: HOLD UD                                                                                         

 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg synes, det er et godt sted at være, hvis man tænker på at sidde inde.             
Hvad har du fået ud af opholdet?: Så har jeg også prøvet det.                                                   

 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Da jeg ikke har været her så lang tid, synes jeg, det er svært at bedømme.                  
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har tænkt over, hvorfor jeg sidder her, og jeg har 
bestemt ikke lyst til at skulle tilbage til Bakkegården.                                                                
Størst betydning: Det har været godt for mig, at jeg har fået roen til at tænke over tingene, og 
mener selv, at det var godt, at jeg havnede på Bakkegården, ellers var jeg måske havnet i 
noget værre snavs.                                                                

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det var en god institution og god mad, samt godt personale.                                        
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har lært af mine fejl.                                                       
Yderligere kommentarer: Jeg følte slet ikke, jeg var i fængsel, kun når jeg var i gården og 
kunne se hegnet.                                                                                                                   

 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Har det godt her, alle er glade for hinanden.                                                               
Hvad har du fået ud af opholdet?: Blevet god til at passe træning og skole.                                
Størst betydning: Socialt samvær og træne.                                                                             

 
Stjerner: 2 
Hvorfor: De ansatte gider ikke og høre på en. De skælder ud. Nogle af pædagogerne siger ikke 
sandheden.                                                                                                                           
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg er blevet stoffri. Jeg havde ventet mere opbakning fra 
mine venner. Jeg har fået lidt mere selvtillid i forbindelse med skolegang. Er meget glad for, at 
der er blevet stillet en diagnose og får medicin, så jeg har fået en hverdag med lidt mere ro på.  

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Hvis I lagde alle de dobbeltmoralske holdninger på hylden, havde I fået en 5'er.            
Hvad har du fået ud af opholdet?: Mere end jeg havde regnet med.                                           
Størst betydning: At jeg kom væk fra det hele.                                                                        
Yderligere kommentarer: Tak for alt.                                                                                       

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: God seng, tv, dvd.                                                                                                    
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg er stoppet med kriminalitet.                                            
Størst betydning: Ikke noget.                                                                                                 

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Der mangler udendørs aktiviteter.                                                                              
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ikke noget.                                                                          
Størst betydning: At være varetægtsfængslet.                                                                          

 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Fordi man har det ikke sjovt hver dag.                                                                        
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Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg mener det.                                                                                                 
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg er blevet bedre til en del ting.                                          
Størst betydning: Jeg er blevet bedre til at styre mig selv.                                                         
Yderligere kommentarer: Ja, en glad smiley :-)                                                                        

 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Der er for lidt at lave + kun udgang i nærområde.                                                       
Yderligere kommentarer: Der er for lidt at lave.                                                                        

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Mere aktiviteter.                                                                                                       

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi det er et begrænset hotel.                                                                                 
Hvad har du fået ud af opholdet?: Tænketid og en kold tyrker.                                                  
Størst betydning: De andre indsatte.                                                                                       
Yderligere kommentarer: Mangler nye senge og spillekonsoller på værelset.                               

 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi det passer.                                                                                                       

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: God stemning, god mad, masser af penge til de unge.                                                 
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ikke en skid - har taget mange kilo på.                                  
Størst betydning: Møde nye venner.                                                                                        

 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er meget dårlige senge og man skal være på sit værelse kl. 22.30.                         

 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg har haft det godt.                                                                                        
Hvad har du fået ud af opholdet?: Tid til at tænke over mit liv.                                                  
Størst betydning: At jeg nu ved hvad jeg vil i mit liv.                                                                
Yderligere kommentarer: Tak for alt.                                                                                       
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De unges kvalitative kommentarer til Egely 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Nogle gange er der gode nyheder fra sagsbehandlere, andre gange er der ikke.                         
Hvad har du fået ud af opholdet?: God opførsel og har fået styr på sproget.                                            
Størst betydning: Skolen, ringetiden og besøg.                                                                                     
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi det både er godt og dårligt                                                                                             
Hvad har du fået ud af opholdet?: At jeg ikke skal derhen igen                                                              
 
Stjerner: 3 
Yderligere kommentarer: Tak for nu.                                                                                                   
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi, de har fortjent det.                                                                                                       
Hvad har du fået ud af opholdet?: Passe mig selv og ikke fylde mig med stoffer.                                     
Størst betydning: At holde på min gode side.                                                                                        
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Venligheden og forståelsen.                                                                                                   
Hvad har du fået ud af opholdet?: Konsekvenserne ved kriminalitet.                                                       
Størst betydning: Voksne og unge samvær.                                                                                          
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi jeg ikke har frihed til at gøre, hvad jeg vil.                                                                      
 
Stjerner: 3 
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ikke noget særligt                                                                            
Størst betydning: At jeg kunne snakke med min familie                                                                         
Yderligere kommentarer: Jeg skal aldrig tilbage                                                                                    
 
Stjerner: 4 
Størst betydning: Nogen man kan snakke med.                                                                                    
 
Stjerner: 3 
Hvad har du fået ud af opholdet?: Frihedsberøvelse.                                                                             
Størst betydning: At jeg ikke kommer i arresten.                                                                                  
 
Stjerner: 3 
Hvad har du fået ud af opholdet?: Kun de gode ting.                                                                             
 
Stjerner: 3 
Hvad har du fået ud af opholdet?: Frihedsberøvelse.                                                                             
Størst betydning: Kontakten til mine forældre.                                                                                      
 
Stjerner: 4 
Størst betydning: Har fået den rigtige medicin                                                                                      
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi Egely er et godt sted at være.                                                                                        
Hvad har du fået ud af opholdet?: Blev et andet menneske.                                                                   
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Størst betydning: Menneskerne.                                                                                                          
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Har siddet sammen med nogle gode unge. Personalet har været godt. Men jeg har savnet min 
familie.                                                                                                                                              
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Synes ikke det er godt.                                                                                                          
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ingenting.                                                                                        
 
Stjerner: 4 
Yderligere kommentarer: Når de voksne skal gøre noget, kan de tage for lang tid.                                   
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg synes det.                                                                                                               
 
Stjerner: 4 
Hvad har du fået ud af opholdet?: At tænke over min fremtid og undervisningen i vores lille skole.           
Størst betydning: De andre unge og enkelte personaler.                                                                        
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De unges kvalitative kommentarer til Grenen 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi de voksne spiller smarte og er meget hårde. De tror de ejer verden. De voksnes 
magtanvendelser er meget hårde. Man kan lære mange ting.                                                                      
Hvad har du fået ud af opholdet?: Lært nye ting. Stoffri.                                                                             
Størst betydning: Ikke mere hash, stoffer og alkohol. Væk fra miljøet.                                                         
Yderligere kommentarer: Voksne prøver at lade være med at spille smarte overfor de unge.                         
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi jeg ved, de voksne gør alt, hvad de kan for at hjælpe.                                                           
Hvad har du fået ud af opholdet?: Mange ting, f.eks. stå op selv om morgenen, tale pænt, tage ansvar for 
mig selv og andre.                                                                                                                                   
Størst betydning: At jeg har fået hjælp til at styre mit vilde temperament.                                                   
Yderligere kommentarer: Tak til personalet for de ting de har lært mig, håber andre kommer til at lære lige 
så meget.                                                                                                                                               
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Har fået god støtte.                                                                                                                    
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg tager ikke livet for givet og de har givet mig noget.                            
Størst betydning: Det gode humør folk har.                                                                                               
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg har haft det godt med de ansatte, og jeg har det bedst med faste rammer og voksne, der 
ikke pakker sig når jeg går amok.                                                                                                             
Hvad har du fået ud af opholdet?: Er blevet bedre til at styre mit temperament. Er blevet bedre til at tackle 
situationer, der går mig på eller irriterer mig. Er blevet bedre til at acceptere irettesættelser.                        
Størst betydning: At selvom der er regler, der skal overholdes, så bliver jeg behandlet med respekt.              
Yderligere kommentarer: Jeg synes, at de ansatte gør et godt arbejde. Jeg har haft det godt med de 
ansatte og de faste rammer som jeg har haft.                                                                                            
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Ikke så megen plads + beskidt og slidt.                                                                                        
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Man kommer videre.                                                                                                                   
Hvad har du fået ud af opholdet?: Meget skole og alt muligt.                                                                       
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi det er godt på den her måde, stadigvæk vil man hellere hjem og bo, det er det der er lidt 
dårligt.                                                                                                                                                   
Hvad har du fået ud af opholdet?: Mere ansvar for ting, og mere styr på sig selv.                                         
Størst betydning: At jeg kan stoppe med at ryge hash nu, og komme videre i livet.                                      
Yderligere kommentarer: Ja, det har været en god hjælp for mig.                                                                
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi jeg har oplevet gode og dårlige perioder.                                                                              
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har fået nemmere ved at være sammen med andre mennesker - 
udviklet mine sociale kompetencer.                                                                                                           
Størst betydning: Sundere livsstil generelt.                                                                                                
Yderligere kommentarer: Jeg har nået et punkt i mit liv, hvor jeg er glad og tilfreds og det havde jeg ikke 
nået uden mit ophold på Grenen.                                                                                                              
 
Stjerner: 3 
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Hvorfor: Der er både opture og nedture.                                                                                                    
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har lært en del.                                                                                
Størst betydning: Sport                                                                                                                            
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Fordi man føler sig som et dyr.                                                                                                    
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ingenting.                                                                                             
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Gode stunder og dårlige.                                                                                                             
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har lært om mennesker, samfundet, fremtiden, hvad der er vigtigst.    
Størst betydning: Der er så mange ting som ikke er for sent. Godt jeg kom her i tide.                                   
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er fint, når man er tvunget til det.                                                                                          
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Ved ikke.                                                                                                                                   
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ja, i nogen grad.                                                                                    
Størst betydning: Ja, i nogen grad.                                                                                                           
Yderligere kommentarer: Dårligt.                                                                                                              
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Jeg synes stedet er et godt sted, og de voksne er søde nok, men der er nogle gange, de er max. 
for meget, og det er ikke behageligt. Nogen gange er de ikke til at snakke med.                                           
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg er blevet mere åben overfor andre. Har fået bedre kondi.                    
Størst betydning: Jeg har åbnet mig mere op. Jeg er også blevet mere fysisk stærk end sidst.                       
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi det er et godt sted, det har hjulpet mig meget.                                                                     
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ja, meget. Lært at tænke mig om.                                                          
Størst betydning: Give slip på min far.                                                                                                      
Yderligere kommentarer: Det er et godt sted.                                                                                            
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi jeg synes, der er gode ting og dårlige ting.                                                                           
Hvad har du fået ud af opholdet?: Har lært nye ting.                                                                                  
Størst betydning: Ved ikke.                                                                                                                      
Yderligere kommentarer: Ja, det er okay, når man vænner sig til det.                                                          
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg har ikke rigtig følt det som et fængsel, men mere som et sted hvor man lærer hvad der er 
rigtigt og forkert.                                                                                                                                     
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har lært, at kriminalitet ikke kun har en effekt på en selv, men også 
på offeret og vedkommendes familie.                                                                                                        
Størst betydning: Jeg er blevet mere glad og jeg spiser sundere. Har fået en bedre dagsrytme med korrekt 
søvn.                                                                                                                                                      
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi det er et godt sted, meget bedre end fængsel.                                                                      
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har lært mere.                                                                                 
Yderligere kommentarer: Det har været fint.                                                                                              
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Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi sådan er Grenen.                                                                                                               
Hvad har du fået ud af opholdet?: At jeg ikke vil ind og sidde igen.                                                              
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg er glad for de voksne og jeg har lært alt her :-)                                                               
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har lært alting herinde. Tak for det :-)                                               
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det er fordi de voksne har styr på de unge.                                                                                  
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har lært mange ting.                                                                        
Størst betydning: De voksne.                                                                                                                   
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi der ikke rigtig er noget at komme efter.                                                                               
Hvad har du fået ud af opholdet?: En god form, mere viden om forskellige ting.                                           
Størst betydning: At jeg er blevet mere åben. Og kommet i god form.                                                         
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De unges kvalitative kommentarer til Koglen 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi der ikke er noget godt ved at sidde sit ungdomsliv i fængsel                                                  
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Fordi jeg er sort, hva’ så?                                                                                                            
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg føler virkelig, at vi unge får noget ud af at være her.                                                       
Hvad har du fået ud af opholdet?: En masse som jeg er sikker på at jeg får brug for senere i livet.                 
Størst betydning: Fællesskabet.                                                                                                                
Yderligere kommentarer: Vi har det alt for godt hvis man tænker på hvad det for noget lort de fleste af os 
har lavet.                                                                                                                                                
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi værkstedsmanden er toppen                                                                                               
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ikke en skid.                                                                                         
Størst betydning: Medindsatte.                                                                                                                 
Yderligere kommentarer: Personalet har villet hjælpe mig med mine problemer, men jeg har ikke brug for 
deres hjælp.                                                                                                                                           
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg ville have givet mere end det, men der var ikke flere. Koglen styrer.                                         
Hvad har du fået ud af opholdet?: Lade være med at bande og opføre mig pænt.                                          
Størst betydning: At personalet forstår mig og ikke er ligeglade med mig.                                                    
Yderligere kommentarer: Koglen er et luksussted.                                                                                      
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi der er både gode og dårlige indtryk for mig.                                                                         
Hvad har du fået ud af opholdet?: Er blevet lidt klogere.                                                                             
Størst betydning: At der har været regler.                                                                                                 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi det er et godt sted at være.                                                                                                
Hvad har du fået ud af opholdet?: Det havde jeg brug for.                                                                          
Størst betydning: Ved ikke.                                                                                                                      
Yderligere kommentarer: Nej.                                                                                                                   
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er meget godt at være her.                                                                                                   
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi Koglen giver de unge her muligheder for en masse ting, så man kan få tiden til at gå og pga. 
at de voksne gør meget for at bevare et godt fællesskab.                                                                           
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi Koglen har hjulpet mig meget og behandler mig pænt.                                                          
Hvad har du fået ud af opholdet?: Lært om virkeligheden, hvordan man taler til folk, hvad et fællesskab 
betyder - lave mad - gøre rent                                                                                                                  
Størst betydning: At jeg har lært hvad der betyder noget for en , og at jeg selv føler jeg har flyttet mig 
meget positivt.                                                                                                                                        
Yderligere kommentarer: Har lært meget på Koglen, fået en holdning. Føler selv, jeg er blevet et bedre 
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menneske.                                                                                                                                              

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi selvom der er mange regler osv., så lærer du alligevel en del og du får noget ud af det.           
Hvad har du fået ud af opholdet?: Blevet mere ordentligt                                                                            
Størst betydning: Tid til at tænke mig om                                                                                                  
Yderligere kommentarer: Lidt for meget rengøring                                                                                     
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi Koglen hjælper meget med at prøve og komme videre med ens liv                                         
Hvad har du fået ud af opholdet?: Er blevet clean og har fået tanker og liv                                                   
Yderligere kommentarer: Jeg synes, at Koglen er nok en af de bedste sikrede i landet                                   
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Der er for mange regler.                                                                                                             
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har lært at lave mad. Og har lært mere matematik. Har lært at gøre 
rent grundigt                                                                                                                                           
Størst betydning: Læse bøger og lære mere matematik                                                                              
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi jeg har haft nogle dårlige oplevelser herinde.                                                                        
Hvad har du fået ud af opholdet?: At styre mit temperament.                                                                     
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Der er for mange regler, som er ligegyldige. Jeg tror, at nogle gange bliver personalet sur når vi 
har det sjovt på en god måde.                                                                                                                  
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har lært at køre havetraktor. Jeg har lært at være tålmodig. Jeg har 
lært at skrive pænt                                                                                                                                  
Størst betydning: Jeg har set hvordan det er at være på en sikret afdeling                                                   
Yderligere kommentarer: Det er for meget vi ser tv, at man skal sidde ret i sofaen, det er for stramt syntes 
jeg                                                                                                                                                         
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Der er altid noget at lave, tiden går hurtigt.                                                                                  
Hvad har du fået ud af opholdet?: Lave mad og tænke mig lidt om.                                                             
Størst betydning: Meget sport, skole, fællesskab                                                                                        
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi det er den bedste institution jeg har været på.                                                                      
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi jeg synes, det er et godt sted.                                                                                             
Hvad har du fået ud af opholdet?: Er blevet mere moden                                                                            
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi mange fra personalet er magtliderlige, men nogle er også fine nok.                                        
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ingenting.                                                                                             
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi der kan være ting, som er træls, men også ting, som kan være gode, men nogle gange må 
man også yde før man kan nyde.                                                                                                              
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi jeg har rykket mig meget, jeg har lært en del, lært at være den jeg er, og lært at være i et 
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fællesskab                                                                                                                                              
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har haft et godt ophold, jeg har lært meget, men kan ikke rigtig 
sætte ord på det                                                                                                                                      
Størst betydning: Der er altid nogen at snakke med, hvis der er brug for det, kan man altid få en timeout.     
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi det har været godt nok.                                                                                                      
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Når man ikke selv kan bestemme er det et godt sted.                                                                    
Hvad har du fået ud af opholdet?: Nu har jeg set hvordan det er i en lukket institution. Jeg har ikke lyst til 
at komme tilbage.                                                                                                                                   
Størst betydning: At familien betyder alt for mig. Det er gået op for mig, at jeg ikke skal lave noget 
kriminelt, hvis jeg ikke vil i fængsel, og vil have familie og børn.                                                                 
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De unges kvalitative kommentarer til Sølager 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: På grund af reglerne.                                                                                                                  
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har lært af mine fejl.                                                                        
Størst betydning: At jeg har lært noget.                                                                                                    
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg havde det godt og sjovt.                                                                                                
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har fået mange ting. Jeg har fået mange nye venner og havde det 
sjovt sammen.                                                                                                                                        
Størst betydning: At jeg ikke var alene.                                                                                                     
 
Stjerner: 4 
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ikke at være tæt på familie og kæreste.                                                  
Yderligere kommentarer: Kriminalitet betaler sig ikke. Det har været hårdt at komme væk fra familie og 
venner.                                                                                                                                                   
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er godt at være her.                                                                                                             
 
Stjerner: 5 
Hvad har du fået ud af opholdet?: At jeg har haft tid til og tænke, og kunne sætte mig og se filmen og 
snakke med andre, i ro.                                                                                                                           
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi, der mangler nogle småting rundt omkring i hjørnerne.                                                         
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Kan godt lide at være her.                                                                                                           
Hvad har du fået ud af opholdet?: At komme væk fra den anden institution.                                                 
 
Stjerner: Blank 
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ikke noget.                                                                                           
Størst betydning: Ikke noget.                                                                                                                   
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: God mad.                                                                                                                                  
Hvad har du fået ud af opholdet?: Hvor klamt samfundet er.                                                                       
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg har virkelig fået noget ud af det her.                                                                                      
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg er blevet mere ansvarsfuld.                                                               
Størst betydning: Pædagogerne.                                                                                                               
Yderligere kommentarer: Det er et dejligt sted.                                                                                          
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det føles ikke som et fængsel.                                                                                                     
Hvad har du fået ud af opholdet?: Ikke særlig meget.                                                                                 
Størst betydning: At jeg kunne snakke med min familie og høre hvordan de har det.                                    
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi det er luksus og du har alt det der skal bruges.                                                                     
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Hvad har du fået ud af opholdet?: At klare sig selv og blive voksen.                                                             
Yderligere kommentarer: Det er godt.                                                                                                       
 
Stjerner: 3 
Hvad har du fået ud af opholdet?: At man skal tænke sig mere om, før man laver noget dumt.                      
Størst betydning: Det mad, vi spiser.                                                                                                        
Yderligere kommentarer: Jeg synes, det er godt med tv på værelset.                                                           
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg synes, at det har været et godt ophold på Villaen, og jeg har fået lov til at have 
kontakt/besøg af min familie. Og pædagogerne er enormt søde.                                                                  
Hvad har du fået ud af opholdet?: Hjælp til at bestå eksamen.                                                                    
Størst betydning: Skolen pga. eksamensforberedelse.                                                                                
Yderligere kommentarer: Det har været behageligt at være her under omstændighederne.                            
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De unges kvalitative kommentarer til Sønderbro 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det ligger i byen                                                                                                                         
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Sønderbro øst er den bedste afdeling, og jeg har været på mange institutioner, så jeg ved det.        
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har lært mange ting.                                                                        
Størst betydning: En god gruppe unge, god socialrådgiver, godt personale og god afdelingsleder.                  
Yderligere kommentarer: Sønderbro øst styrer.                                                                                          
 
Stjerner: Ved ikke 
Hvorfor: Det er ikke noget godt sted.                                                                                                        
Hvad har du fået ud af opholdet?: Har det dårligere end da jeg kom hertil.                                                   
Størst betydning: Besøg af kæresten og træne.                                                                                          
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er bare godt.                                                                                                                        
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det er sjovt at være her i forhold til Vestre Fængsel.                                                                     
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det er et fedt sted med nogle rigtig gode pædagoger.                                                                   
Hvad har du fået ud af opholdet?: Bedre til at tænke mig om og på alt det gode man har, men ikke lægger 
mærke til før nu.                                                                                                                                     
Størst betydning: Fællesskab.                                                                                                                   
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Noget er godt og noget er skidt.                                                                                                  
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har ikke taget stoffer.                                                                       
Størst betydning: At jeg ikke har kunnet tage stoffer og at Sønderbro har hjulpet mig med at få en hverdag 
efter varetægten.                                                                                                                                    
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Personalet var søde og rare og gode til at hjælpe når der var brug for at snakke.                             
Hvad har du fået ud af opholdet?: Mange gode ting.                                                                                   
 
Stjerner: 4 
Størst betydning: Det er et godt miljø med gode faciliteter.                                                                         
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi det er som at være på paradise hotel.                                                                                  
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg har lært at male, sy og tage ansvar for mig selv.                                
Størst betydning: Har ikke haft besøg af nogen, kun min familie, men det var overvåget af en politimand.      
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi jeg ikke må gå ud får de kun 4 stjerner.                                                                               
Hvad har du fået ud af opholdet?: Blevet mere moden.                                                                               
Yderligere kommentarer: Det er ok at være her.                                                                                        
 
Stjerner: 3 
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Hvad har du fået ud af opholdet?: Ikke en skid.                                                                                         
 
Stjerner: Ved ikke 
Hvad har du fået ud af opholdet?: Tænkt over kriminaliteten.                                                                      
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi jeg har set andre steder og det her er luksus.                                                                       
Hvad har du fået ud af opholdet?: Det har været kedeligt, men jeg har lært af mine fejl.                               
Yderligere kommentarer: Jeg er glad for at være her.                                                                                 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Stedet er fint - indespærringen er dårlig.                                                                                      
Hvad har du fået ud af opholdet?: Jeg skal ikke ud og lave lort igen.                                                            
Størst betydning: Jeg har fået et bedre forhold til min mor og søster.                                                          
 
 
 



___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Side 76 

5. Resultater fra forældreundersøgelsen 
 
 I dette kapitel fremstilles resultaterne fra forældreundersøgelsen 

for de sikrede og åbne institutioner. I modsætning til 
ungeundersøgelsen, er der således i forældredelen medtaget 
besvarelser fra de åbne afdelinger til de sikrede institutioner. 
Resultaterne fra Egelys åbne afdeling, fra Koglely og fra 
Bakkegården er ikke inddraget i figurerne, da der kun er blevet 
gennemført interviews med hhv. 1, 3 og 2 forældre. Af hensyn til 
disse forældres anonymitet fremgår deres besvarelser 
udelukkende af landsgennemsnittet. 
 
Der skelnes ikke mellem almindelig sikrede og særligt sikrede 
afdelinger i forældreundersøgelsen, da der under dataindsamlingen 
ikke er registreret, hvorvidt den unge er indskrevet på en 
almindelig eller en særligt sikret afdeling. 
 
Spørgsmålene står i samme rækkefølge, som de blev stillet i 
telefoninterviewet. 
 

Vejledning til 
læsning af figurer 

Figurernes nummerering svarer til nummeret på de spørgsmål, de 
portrætterer. Under overskriften står en kort kvalitativ beskrivelse 
af resultaterne.  
 
I øverste søjle vises det samlede tal for hele landet, og de 
efterfølgende søjler viser de enkelte institutioners besvarelser. 
Figurerne gør det muligt at sammenligne svarene for de seks 
institutioner med hinanden og med landsresultatet.  
 
Tallet i parentes i øverste række viser antallet af besvarelser på 
landsplan. I figurerne er besvarelsen ”Ved ikke/ej relevant” 
sorteret fra, så det er muligt at få et fyldestgørende billede af de 
faktiske besvarelser. Antallet af besvarelser i parentesen vil derfor 
variere fra spørgsmål til spørgsmål. 
 
I figurerne står de afrundede procentsatser for alle svarkategorier.  
 
Der er vist resultater fra nærværende undersøgelse, samt fra 
undersøgelsen i 2008. Det skal bemærkes, at landsgennemsnittet 
fra 2010 indeholder besvarelser fra både åbne og sikrede 
afdelinger, mens der i 2008 kun indgår besvarelser fra sikrede 
afdelinger. Der er ikke muligt at opdele landsresultatet i 2010 på 
åbne og sikrede afdelinger, da det vil kompromisere 
anonymitetskravet på mindst 5 besvarelser. 
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1. Får du den information om dit barns ophold på den sikrede institution, som du har 
brug for? 
 
71% af forældrene mener, at de får den information om deres barns ophold på den sikrede 
institution, som de har brug for. 
 
Der er en vis variation mellem de enkelte institutioner, hvor 100 % af forældrene fra Koglen 
svarer ja, mens 47 % på Grenen (Sikret) er enige i at de får tilstrækkelig information. 
Andelen af forældre, der i høj grad mener, at de får information nok ved indskrivningen, er 
steget fra 2008 til 2010. 
  
Figur 1C. Information om opholdet (2010) 
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Figur 1D. Information om opholdet (2008) 
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2. Bliver du mødt med respekt af personalet, når du besøger eller ringer til 
institutionen?  
 
Forældrene mener generelt, at personalet møder dem med respekt. 90 % svarer således ja til 
spørgsmålet på landsplan, hvilket er et lille fald ift. undersøgelsen i 2008 
 
Figur 2C. Forældre mødes med respekt (2010) 

57

75

86

92

71

48

53

66

37

25

9

24

26

40

24

3

5

8

6

15

7

7

3

11

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sønderbro (Sikret) (30)

Sølager (Sikret) (8)

Stevnsfortet (Sikret) (22)

Koglen (Sikret) (12)

Grenen (Åben) (17)

Grenen (Sikret) (27)

Egely (Sikret) (15)

Hele landet (137)

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke
 

 
Figur 2D. Forældre mødes med respekt (2008) 
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3. Tager personalet selv kontakt til dig og fortæller, hvordan det går med dit barn? 
 
Forældrene mener kun i mindre grad, at personalet tager kontakt til dem for at fortælle, 
hvordan det går med deres barn. På landsplan er kun 47 % af forældrene enige i dette 
spørgsmål.  
Der er en vis variation mellem institutionerne, hvor 69 % af forældrene på Egely (Sikret) 
svarer ja, mens kun hhv. 35 % og 37 % af forældrene på Grenen (Åben) og Stevnsfortet 
mener, at personalet selv kontakter dem med information om, hvordan det går med den unge. 
 
Der en mindre andel af forældrene, der svarer ”nej, slet ikke” i 2010 end i 2008, men samtidig 
er der også færre, der svarer ”Ja, i høj grad”. 
 
Figur 3C. Kontakter personalet forældre (2010) 
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Figur 3D. Kontakter personalet forældre (2008) 
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4. Interesserer personalet sig for din erfaring og viden om dit barn? 
 
65 % af forældrene mener, at personalet viser interesse for deres viden og erfaring med deres 
barn. 
Der er sket en lille forværring i, hvorvidt forældrene oplever, at personalet viser interesse i 
deres erfaring og viden omkring den unge, idet der er færre forældre, der svarer ”ja, i høj 
grad”, men der er samtidigt også færre forældre, der svarer ”nej slet ikke”. 
 
Figur 4C. Interesse for forældres erfaring og viden (2010) 
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Figur 4D. Interesse for forældres erfaring og viden (2008) 
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5. Har du let ved at forstå, hvad personalet fortæller om dit barn, når der ikke 
benyttes tolk? 
 
Spørgsmålet er udelukkende blevet stillet til forældre, der er blevet interviewet på et andet 
sprog end dansk. I alt 21 forældre har besvaret spørgsmålet. 
 
Af disse 21 forældre svarer 57 %, at de kan forstå personalet, når der ikke anvendes tolk. 
 
Figur 5C. Har let ved at forstå personalet uden tolk (2010) 
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6. Har du nok muligheder for at holde kontakt med dit barn under anbringelsen på 
institutionen? 
 
Der er 87 % af forældrene, der mener, at de har nok muligheder for at holde kontakt til deres 
barn på institutionen. Der er dog nogen variation institutionerne imellem. For eksempel svarer 
hele 75 % af forældrene på Sølager ”Ja, i høj grad”, mens det kun er 30 % af forældrene på 
Koglen, mener at de i høj grad har mulighed for at holde kontakten til deres barn. 
I forhold til undersøgelsen i 2008 er der sket en forbedring i forældrenes vurdering af 
muligheden for kontakt til de unge.  
 
Figur 6C. Mulighed for kontakt (2010) 
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Figur 6D. Mulighed for kontakt (2008) 
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7. Hvilken form for kontakt har du med dit barn?  
 
De hyppigste former for kontakt mellem forældre og børn er telefon og besøg. 61 % af de 
deltagende forældre fortæller således, at de har telefonisk kontakt med deres barn, mens 67 
% har besøgt den sikrede institution. 
 
Derudover holder nogle forældre kontakt via breve (10 % af forældrene), og 2 % har e-mailet 
med deres barn. 
 
Figur 7C. Lytter til kritik (2010) 
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8. Lytter personalet på institutionen til kritik? 
 
De forældre, der har besvaret spørgsmålet, mener i en vis grad, at personalet lytter til kritik. 
Det er dog kun 85 af forældrene, der har besvaret spørgsmålet, da mange forældre ikke har 
haft nogen kritik, og derfor ikke har ment, at de kunne besvare spørgsmålet. 67 % af 
forældrene, der har besvaret spørgsmålet, har svaret ja, hvilket er et fald ift. 2008. 
 
Figur 8C. Lytter til kritik (2010) 
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Figur 8D. Lytter til kritik (2008) 
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9. Behandler personalet dit barn med respekt? 
 
Forældrene mener oftest, at deres barn behandles med respekt. Der er 86 % af forældrene, 
der er enige i 2010, mens andelen i 2008 var lidt højere, nemlig 90 %. 
 
Figur 9C. Behandler barnet med respekt (2010) 
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Figur 9D. Behandler barnet med respekt (2008) 
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10. Oplever du, at dit barn får den hjælp han/hun har brug for? 
 
De fleste forældre mener, at deres barn får den hjælp, han/hun har brug for. På landsplan 
svarer 78 % af forældrene ja til spørgsmålet. 
 
Der er en vis variation mellem de enkelte institutioner. Hvor forældrene til unge på 
Stevnsfortet, Koglen og Egely (sikret) er mest positive overfor den hjælp, deres barn 
modtager. 
 
Der er ikke sket den store udvikling på landsplan fra undersøgelsen i 2008 til undersøgelsen i 
2010. 
 
Figur 10C. Får barnet nødvendig hjælp (2010) 
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Figur 10D. Får barnet nødvendig hjælp (2008) 
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11. Ved du, hvad der skal ske, når dit barn forlader institutionen? 
 
Forældrene ved i mindre grad, hvad der skal ske, når barnet forlader den sikrede institution. 
På landsplan svarer under 50 % af forældrene ja til, at de ved, hvad der skal ske. På Sølager 
og Stevnsfortet er det kun hhv. 29 % og 35 %, der ved hvad der skal ske efter opholdet. 
 
Fra 2008 til 2010 er der sket en lille forbedring i, hvorvidt forældrene er informerede om, hvad 
der skal ske, når den unge forlader institutionen. 
 
Figur 11C. Viden om tiden efter opholdet på den sikrede institution (2010) 
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Figur 11D. Viden om tiden efter opholdet på den sikrede institution (2008) 
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5.1. Kvalitative kommentarer fra forældrene 
 
Læsevejledning Forældrene blev i spørgsmål 12, 13, 14, 15 og 16 bedt om at se 

bort fra de tidligere fire svarkategorier. De fik her mulighed for 
selv at formulere nogle kommentarer til deres barns ophold på en 
sikret institution. Mange forældre havde meget, de gerne ville 
fortælle om deres børns ophold på en sikret institution. 
 
Kommentarerne er gengivet sammen med oplysning om den 
institution, hvortil de er givet. 
 
Hensigten med disse spørgsmål er, at forældrene med egne ord 
kan formulere, hvordan de opfatter deres barns ophold på en 
sikret institution. Nedenstående kommentarer er derfor gengivet 
nøjagtig, som de er blevet fortalt i interviewet. Enkelte 
kommentarer er dog ændret af hensyn til nedenstående kriterier 
for anonymitet.  
 
Spørgsmålene er nedenstående opstillet på følgende måde: 
Stjerner: 
Hvorfor:  
Hvad har dit barn fået ud af opholdet:  
Størst betydning:  
Yderligere kommentarer: 
 

Anonymisering For at sikre de unges, forældres og personales anonymitet har 
Center for Kvalitetsudvikling foretaget enkelte rettelser i 
kommentarerne. Der arbejdes efter helt faste anonymiserings-
principper, f.eks. er alle navne erstattet med NN.  
 
Derudover er enkelte kommentarer tilsløret ved, at køn, alder eller 
lignende er ændret. Kommentarerne er rettet for stavefejl, men er 
ellers gengivet som forældrene har skrevet dem, og der er ikke 
gjort forsøg på at rette eventuelle fejloplysninger i 
kommentarerne.  
 
Kommentarer til Egely indeholder både kommentarer til åbne og 
sikre afdelinger, da det ikke er muligt af hensyn til anonymitet at 
skelne. 
Kommentarer til Koglen og Koglely er ligeledes vist sammen uden 
henvisning til om det er åbne eller sikrede afdelinger 
kommentarerne er givet til. 
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 Forældrekommentarer til Egely (både sikrede og åbne afdelinger) 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi han arbejder meget godt sammen med personalet, og de har ikke problemer med ham. 
Størst betydning: Han er glad for nogle ting, og der er nogle ting han ikke er glad. Han kan godt lide at 
arbejde sammen med personalet, at lave mad og høre musik. Han er meget interesseret i musik. Og 
personalet er meget glade for ham. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi han mangler sin mor, selvfølgelig. Jeg kan ikke lide, at min søn skal bo der, men jeg 
synes, det er et godt sted. Det er ikke et dårligt sted, de passer meget godt på mit barn. Men der er for 
mange regler, det er jeg ikke glad for. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Det hjælper ikke tror jeg, fordi han er langt væk fra sin mor og 
familien. Selvfølgelig er der skole, og de laver en plan til ham, så han ikke har fri og derfor ikke kan lave 
ballade. Men hans mor er altid det bedste for ham, jeg er ikke glad for, at han bor derude. Han var kun 
12, da de tog ham. Nu er han 16, og han vokser op uden sin mor. Han kan selvfølgelig lære mange ting, 
både gode og dårlige ting, men det er ligesom et fængsel. Han kan ikke gå ud, de har lavet en stram 
plan og de er altid efter ham. Jeg synes ikke, det hjælper noget. Det gør det selvfølgelig for nogle en 
gang imellem, men det hjælper ikke på min søn, at han bor der. Han ønsker at bo med mig og hans 
søskende, og vi savner ham meget. 
Størst betydning: Han er glad, når jeg ringer til ham, der lyder han glad. Jeg tror ikke, han er glad 
derinde. Det er kedeligt. Jeg kan mærke, at han ikke er glad. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det er ikke et fængsel. I en arrest, hvor han har siddet før, det var ikke godt. Efter han er 
kommet på Egely er han blevet mindre deprimeret. I en institution bliver han ikke blandet med andre 
kriminelle som i arresten. Der er altid nogen, der kan støtte ham. Selvom man sidder inde i fængsel er 
der mange problemer med fx stoffer. I en institution er der mere kontrol, mere sikret. En ting, der kan 
garanteres er, at min søn, han lærer nogle gode ting på institutionen, gode råd og hjælp fra 
kontaktpersonen om at komme videre med livet. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Generelt er min søn et respektabelt barn, han er et ordentligt 
barn, han opfører sig ordentligt. Han er begyndt at blive mere stabil, står op om morgenen, det er 
dejligt. Der er flere regler til hans liv, det har han ikke haft før. På nogle måder har han fået mere 
struktur, er begyndt at gøre rent, vasker selv tøj, hjælper derhjemme. 
Størst betydning: Der er to personer, derovre, som han har det specielt godt med. De hjælper ham 
meget. 
Yderligere kommentarer: Ikke ift. institutionen. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Personalet var flinke og rare overfor os. De var gode til at forklare tingene og give information. 
Det dårlige var, at det lå så langt væk og vores søn var heller ikke glad for det. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han var ikke egnet til stedet. De sendte ham til psykologisk 
undersøgelse, der viste at han havde brug for pædagogisk støtte. Han skulle på et opholdssted for at få 
det bedre. 
Størst betydning: Han har fået noget nyt input hele tiden. Noget nyt værktøj. Han har lavet en masse 
lort derinde og er blevet ved med det. 
 
Stjerner: 4 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Det var svært i starten, men da jeg så kom mere jævnligt, 
kunne jeg se, han fik det bedre. Han blev mere stille og rolig, han var glad. Han har lært at være mere 
sammen med familien, at værdsætte familien mere. 
Størst betydning: Aktiviteterne. Han har lavet mange ting med hænderne til hele familien, fx sølv. Han 
har lært nogle rigtig fine ting. 
 
Stjerner: 3 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Det er i høj grad op til ham selv, hvad han vil have ud af det. 
Man giver jo sine børn en opdragelse, og så må de selv pakke den ud, når de vil have den. 
Størst betydning: Han får noget skolegang, og det har jeg indtryk af, at han har meget glæde af. Han 
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bliver også udsat for en masse sportsting, og det er rigtig godt. Jeg føler, at han bliver beskæftiget med 
noget fornuftigt, i mine øjne. 
 
Stjerner: 4 
Størst betydning: Han er glad for nogle af pædagogerne, men andre presser for meget. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Han lavede det lort og kom så derned. De 9 uger han havde dernede har været guld værd. Han 
er blevet en helt anden dreng. Jeg kan ikke rose dem nok, det er simpelthen helt fantastisk. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han har fået det ud af det, at han er blevet mere opmærksom 
på, at han skal høre efter, hvad jeg siger, jeg skal vide hvor han er. Det er vigtigt, det var det ikke for 
ham før. Det har simpelthen været fantastisk. Han har været lidt menneskesky før. Jeg har fået så 
meget ud af det dernede. 
Størst betydning: Der er især en person, der var hans kontaktperson. Han var fantastisk med min søn 
og min søn var utrolig knyttet til ham. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Fordi han har skolegang derovre, det synes jeg er fint. 
Når man kommer derover er man faktisk halvt overvåget. Man bliver kontrolleret mere end man gør i en 
arrest. Det synes jeg er ubehageligt som forældre. Jeg kunne forstå hvis det var en der havde slået et 
andet menneske ihjel. Det synes jeg er skræmmende. Jeg bryder mig ikke om at komme over og 
besøge ham. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Ingenting. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes det er for dårligt når det handler om sådan et ungt menneske, at 
man ikke hjælper ham lidt med at han kan komme hjem på weekend. Ledsaget udgang eller noget, jeg 
er ligeglad. Det er så ringe, at der ikke er nogen der kontakter nogen og finder ud af noget. 
Kommunens ungdomsafdeling er ligeså ringe. De giver ingen kontakt tilbage eller noget. Man står 
fuldstændig magtesløs, man aner ikke hvad man skal gøre. Det går jo ud over mit barn som ikke har 
gjort noget andet end noget forbandet tyveri. Han har ikke været klar over konsekvenserne. 
Jeg synes, det er meget "koldt" at komme derover. Da vi besøgte ham i arresten var der legerum. Man 
var mere velkommen der end på institutionen. Det har min søn også sagt - det var lige før han hellere 
ville have siddet i arresten end her. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi det er min oplevelse af det. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han kan blive sig selv igen. Og han kan starte på en frisk. Få et 
nyt liv, han er så ung. 
Størst betydning: At han bliver behandlet ordentligt. Og at han kan få lov at være sig selv, hvilket han 
kan. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, alle pædagogerne har været flinke. 
 
Stjerner: 1 
Yderligere kommentarer: Han skal lære hvordan han skal opføre sig. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Jeg mangler noget information fra dem generelt. Da han ankom i juni, fik vi at vide, at han 
havde tre kontaktpersoner, så gik der en uge, så fik vi at vide, det var tre nye, og dette er lige sket 
igen. En anden ting er, at vi kom derover til fødselsdag, hvor der slet ikke var blevet gjort noget ud af 
det. Ingen kage eller medbestemmelse ift. aftensmad, hvilket man plejer på Egely. En anden ting er, at 
personalet bør præsentere sig, når man som udefrakommende kommer på besøg. De udstråler generelt 
en meget negativ holdning derovre. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Man kan hjælpe ham det sidste stykke. Jeg ved, at man 
arbejder på, at han skal på en af deres åbne institutioner. Der tror jeg på, at man kan opnå med ham. 
Han har diagnosen ADHD, men han kan få den hjælp, han skal have her, da Egely har nogle ressourcer, 
som mange andre institutioner ikke har. 
Størst betydning: Jeg tror det, der har fyldt mest er, at han ikke har kontakt til hans vennekreds 
derhjemme. Jeg ved også, at personalet betyder meget for ham. Det der er godt for både ham og os er, 
at der er meget firkantede regler. Det er godt, for der er ikke noget der kan misforstås, han bliver ikke 
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forvirret. 

 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Jeg kender ikke nogle andre institutioner eller fængsler i Danmark. Jeg har kun set et fængsel i 
Afghanistan. Her er de meget respektfulde og søde. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Egely er et meget lukket sted. Han har forandret sig meget. Han 
er fx stoppet med at ryge. 
Størst betydning: Han er blevet smidt ud fra efterskolen og har bare hængt ud med vennerne. Han har 
ikke kunnet finde ud af al den frihed. Nu har han lært hvad frihed betyder og hvordan man lever godt 
her i verden. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er godt for ham, at han kom lidt væk for han havde nogle dårlige venner og vennekreds. Vi 
havde selv snakket om, at han skulle væk fra dem, men det var svært at hjælpe ham selv. Men det er 
heller ikke godt fordi han ikke er skyldig. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Vi ved faktisk ikke noget for det er kommunen, der ville have 
ham af sted. Vi ønskede ikke, at han skulle af sted. Vi ved ikke hvad han kan opnå der. 
Størst betydning: Det er både negativt og positivt. Han glæder sig til at komme ud. 
Yderligere kommentarer: Han har brug for en masse tøj osv. mens han er derinde, men jeg ved ikke om 
jeg får børnepenge mens han er der. Hvis jeg ikke gør det, så synes jeg ikke, at jeg bør skulle købe alle 
de ting til ham, for så har jeg ikke råd til det når jeg kun har min pension. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Stedet er godt, hjælper børn. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Disciplin, vågner tidligt om morgenen. 
Størst betydning: At lære at være hjemme. At lære at få respekt for sin familie. 
Yderligere kommentarer: Nej.  
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Forældrekommentarer til Grenen (sikrede afdelinger) 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Jeg er lidt utilfreds med, at man ikke kan komme i kontakt med dem dernede. Hvis forstanderen er 
på ferie, har fri eller lignende kan man ikke komme i kontakt med dem, der er ingen der tager telefonen. 
Hvis man fx skulle arrangere besøg så skulle man ringe flere dage i forvejen og man skulle ringe mange 
gange før man kunne komme igennem til dem. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han får en lærestreg over, at han har været på den forkerte siden 
af loven. Det vil jeg da håbe, han har fået. Det ved jeg han har. 
Størst betydning: Den voksenkontakt og at der altid er nogen omkring ham. At han ikke er alene. 
Fællesskabet. 
Yderligere kommentarer: Der er nok lidt for mange regler. De har jo ikke slået nogen ihjel. De kommer slet 
ikke udenfor en dør, de har slet ingen kontakt med det civile liv. Ingen telefon, internet eller noget. De er jo 
ikke top-kriminelle i den alder. De er også afskåret fra al familie osv. 
Men det er jo ham selv, der har lavet lorten, så han skal også mærke straffen og det skal have 
konsekvenser, så det er jo fint nok på den måde. Så det er ligesom for at give ham en lærestreg og det er 
jo ikke et hotel han er kommet på. 
I det store og hele er jeg godt nok tilfreds. Det er mest det med at komme i kontakt med dem der er 
negativt. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi han er kommet til sig selv og det er dygtige mennesker, der er derovre. Tingene er i orden 
og de har nogle opgaver, skolegang og motion og sund kost. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han har været meget psykotisk pga. sit stofmisbrug. De har tjekket 
om han har fået nogle skader eller om han er psykisk syg og det er jo godt. Men jeg mangler information 
om resultaterne af undersøgelserne. Jeg har fået en udtalelse fra personalet og det er godt. Men jeg ved 
ikke om det er fordi det er proceduren. 
Størst betydning: Det er, at han er kommet til sig selv. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Bl.a. pga. den lange isolationstid og at de er afholdt fra utroligt mange ting. De må ikke have en 
playstation eller dvd og de må kun læse censurerede aviser. Og så synes jeg de bliver afskåret meget fra 
omverdenen på den måde. Men det er isolationen jeg synes er hårdest og det er fordi jeg kan mærke det 
tager utrolig hårdt på ham ikke at have nogen at snakke med. Man kunne gøre det en dag eller to, men jeg 
synes en uge er for lang tid 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han skulle jo gerne lære at opføre sig ordentligt. Han har ADHD og 
får sådan nogle blackouts hvor han faktisk ikke kan huske hvad han gør og selvfølgelig skal han ikke råbe 
og true osv., men jeg mener ikke, det hjælper at isolere ham i en uge. Han bliver utroligt ked af det 
bagefter, men han kan jo ikke gøre det om 
Størst betydning: For ham er det vigtigt at være i noget struktureret, hvor dagligdagen er genkendelig 
Yderligere kommentarer: At de overhovedet ikke må have samvær uden at der er voksne til stede hele 
tiden - jeg synes måske, at de godt kunne have lov at være alene engang imellem . Jeg forstår godt mange 
af de ting de gør, men jeg synes bare nogle af dem er for ekstreme. Jeg synes måske det bliver meget 
sådan at de unge dårligt tør sige noget. Det virker som om han er kuet. Det er selvfølgelig også godt for 
ham at være der - de har opnået mange ting med ham, men jeg tror ikke på, at i det øjeblik han kommer 
ud, at det så holder. Når han kommer ud vil han igen have alle de fristelser. 
Besøgstiderne er ekstremt dårlige - især når man kommer langt væk fra. Vi kører fire timer for at kommer 
derop, så hvis vi ikke kan komme i weekenden, kan vi først være der kl. 19. Det er nok det jeg er mest 
utilfreds med 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Jeg føler, at de hjernevasker ham. Der er helt lukket. Han har ikke set nogle mennesker han 
kender i 3-4 måneder, kun personalet. Han må ikke se sin familie. Han er kun 15 år, det er ikke godt med 
den slags adskillelse. Han må ikke se mig, heller ikke under opsyn. Jeg har sendt nogle billeder, men han 
må ikke hænge dem op pga. glasset i rammen. Han er ikke et dyr eller en maskine, han er et menneske. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Fordi jeg synes de har behandlet både os og min dreng fuldstændig respektløst som om det ikke 
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var mennesker de havde med at gøre. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg håber det kunne hjælpe til at han aldrig kommer til at ende 
sådan et sted igen. At det sætter nogle tanker i gang hos ham. Det er nok det eneste positive jeg kan se 
ved det. 
Størst betydning: At de ikke har kunnet få lov til at vise deres følelser og få lov at beholde deres egen 
identitet. At de har behandlet dem så dårligt. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, vi er blevet behandlet rigtig, rigtig dårligt. Jeg synes, vi er blevet 
nedgjort rigtig meget som pårørende, fx med hvorfor vores søn er havnet derude. Jeg har ikke mødt nogen 
form for forståelse. 
Den måde de behandler de unge mennesker derude er fuldstændig uacceptabel. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det er et godt sted. De skal i skole for eksempel og i weekenden har de forskellige værksteder 
som han skal lave. Han skal være i gang hele tiden. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Det har været godt. Han har fået den der rutine i hverdagen og skal 
gå i skole og tage ansvar for nogle ting. 
Størst betydning: Det har været godt, at der har været nogen han har kunnet snakke med. Der har været 
nogle personer der har været virkelig gode til at støtte ham og snakke med ham. Det har været godt for 
ham. 
Yderligere kommentarer: Min kritik er, at han aldrig fik at vide, at vi kom og besøgte ham. Det var helt 
tilfældigt hvis han ringede hjem, at han fik det at vide af os. Eller fx at vi var indkaldt til et møde - det fik 
han først at vide en time før. Efter jeg påtalte det overfor lederen er fejlen blevet rettet, så det er 
selvfølgelig rigtig godt. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg kun har oplevet positivt dernede fra. Det har været godt hele vejen igennem og jeg har 
ikke haft nogen problemer overhovedet. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han har lært at omgås andre mennesker på en anden måde end 
han gjorde før. Han har fået et andet liv. 
Størst betydning: At han får passet sin skole og at han er blevet en gladere dreng. 
Yderligere kommentarer: Det er ikke andet end positivt. Han har været glad for at være dernede. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Jeg synes ikke, det er egnet til børn under 18. De bliver skadet psykisk og mentalt af at være der. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Ingenting. Fordi jeg ikke tror, man kan behandle ADHD psykisk. Det 
skal man gøre medicinsk. Og hun kan ikke blive behandlet ved at blive anbragt på institutionen. Hun er kun 
på en institution for ellers ville kommunen ikke dække udgifterne. 
Størst betydning: Vi ved ingenting. De har tavshedspligt. Vi kan ikke få noget at vide. Vi må ikke engang 
ringe til vores egen datter. 
Yderligere kommentarer: Der er kun en udsigt hvis du kravler op på bordet for at kigge. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg er blevet mødt med smil, venlighed over det hele, og mit barn og jeg er blevet accepteret som 
vi er, hele vejen rundt, det er meget positivt. Hun har bare haft rigtig, rigtig godt af at være derhenne, det 
er bare så positivt. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Mere selvtillid. Hun har været selvskadende, så også mere 
selvkontrol, og mere styr på sig selv. Det har hun allerede fået ud fra det stykke tid, hun har været der. 
Hun er blevet mere voksen. 
Størst betydning: Hun har haft meget brug for at snakke med psykologen dernede, det har givet hende 
meget, det har hun haft rigtig godt af, og personalet snakker rigtig godt om det. Det har været det mest 
positive for hende. 
Yderligere kommentarer: Jeg er bare glad ved, at de har hjulpet hende med at opbygge hendes selvtillid, 
noget som jeg ikke har kunnet gøre. Hun har haft rigtig godt af det. Jeg har seks børn, så det har været en 
hård omgang. Det har været hårdt for mig at skulle slippe hende, men jeg har ikke kunnet magte det selv. 
Jeg har selv fået hende anbragt, da hun var lille. Det er jo hende, der skal fremad og ikke mig. Og når det 
går så positivt, så kan jeg jo også kun glad. 
 
Stjerner: 3 
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Hvorfor: Fordi, jeg ved ikke rigtig om det hjælper ham at være der. Jeg synes ikke, det er et rigtigt liv for 
en dreng på 15 år. At være på en lukket afdeling, ikke at kunne komme ud. Jeg er bange for, at det 
påvirker ham, at han bliver isoleret. Jeg tænker på hans fremtid. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Ikke besvaret/ønsker ikke at svare 
Størst betydning: Der er nogle aktiviteter, som han er glad for. Træning, motion og at lave mad. 
Yderligere kommentarer: Hans skole, han skal læse mere. Det må de gerne hjælpe ham mere med at 
komme i gang med. Han er en dygtig dreng. De ringer alle sammen til mig og siger han er sød, venlig og 
dygtig til læsning, men han siger selv til mig, at de ikke rigtig læser særlig meget. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Der blev ikke taget hånd om de ting, der blev sagt og lovet. Man skal holde, hvad man lover over 
for sådan en ung. Jeg blev ikke informeret omkring min søns medicinering, det synes jeg er en dårlig ting. 
Der var en fra personalet, der lovede at ringe til mig, for at hjælpe mig med at skrive en klage, men jeg har 
aldrig hørt fra ham. Man kan ikke putte en dreng med ADHD ind i et lille værelse, det har givet et dårligt 
udslag for min søn. Det er ikke holdbart. Selvfølgelig skal han være under opsyn, men jeg synes ikke det er 
godt nok. Nu sidder han bare og glor ud af vinduet, sådan en fremtid skal han ikke have. Der var et dårligt 
samarbejde med personalet. Der var dårlig information, ingen ringede eller gjorde noget, heller ikke hvis 
der skete noget, hverken af større eller mindre karakter. Det er måske et godt sted for nogle, men ikke for 
min søn. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Ingenting. En dreng med ADHD skal ikke være på en lukket 
institution. Der skal være nogle andre tilbud til unge som ham. Selvfølgelig skal de have deres straf, men 
de har slet ikke uddannet personale til unge og børn som ham. 
Størst betydning: Det er at have en dagligdag, at have noget at stå op til hver morgen. Det der med at gå 
hjemme, det er ikke godt. Det er også svært som forældre. De der aktiviteter, de havde, var okay. Han kan 
godt lide at rode med knallerter, EDB og smykker, det var de ok til. Bortset fra, hvis det var helligdag, så 
skulle de unge bare sidde på deres værelser. Og det er svært, når man har ADHD. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er nok mere ift. kontakten til personalet, pædagogerne, dem som han har sin daglige gang 
med. Dem har jeg ingen kontakt med, og jeg får ingen informationer. Jeg får kun information fra min søn 
og ikke fra nogle af de andre. Og så systemet i Fredericia, det fungerer bare ikke. Vi skulle have været til et 
ungdomsretsmøde, som jeg ikke fik noget at vide om, før det var overstået. Det er jeg meget negativ over. 
Jeg håber det bliver bedre, det skal blive bedre. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg håber, at han kan lære lidt om, hvad det vil sige at være de 16 
år han faktisk er. Han kender jo ikke noget til systemet hverken indenfor eller udenfor murene. Jeg håber 
lidt, at han får lært det han skal lære. Det er også det mål både min søn og jeg stiler efter. 
Størst betydning: Det eneste han egentlig ser frem til nu, det er den der psykiatriske undersøgelse, han 
skal igennem. Det er det, han ser frem til, hvornår det skal sættes i gang. Det er også det vi taler om i 
telefonen, om jeg ikke kan få det til at gå lidt stærkere, men det kan jeg ikke. Og selvfølgelig, at han kan få 
sin 9 klasse, som han gerne vil. Efter hvad han fortæller mig har han skolegang og har mødepligt til dette. 
Jeg kunne heller ikke forestille mig andet, end at de får noget undervisning derude. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er alt for flydende. Reglerne er alt efter, hvem der er på arbejde. Reglerne er for flydende, der 
er ikke en fast struktur vedrørende regler. Hans psyke svinger alt efter, hvem der møder på vagt. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han får en tænkepause, kan man sige. 
Størst betydning: Det værksted der er der, tømrer og snedker, det har han været en rigtig, rigtig glad for. 
Ham, der står for værkstedet, har han fået et rigtig godt forhold til. Min søn føler, han kan snakke med 
ham, uden der er konsekvenser, som ved pædagogerne. Det er rart med en person, der ikke er pædagog. 
Yderligere kommentarer: Der er nogle, som ikke burde være der. Der er en form for magtsyge. Indimellem, 
så er der en, der kan finde på at sige til de unge om de vil med ned og have en øl på havnen, og som så 
siger "nå nej, det må i ikke". Den samme person kan finde på at sige det med is. Det er en form for psykisk 
terror, og jeg synes, det er flabet. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi, når vi ringer, så er personalet meget positive og lydhøre over for os. De tager hensyn til os 
ift. ethvert spørgsmål vi har eller bekymring omkring barnet. Det er respektfulde over for os som forældre, 
vi er meget glade for det. De smiler altid, jeg tror det er meget glade mennesker. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg har set mit barn dernede fra en anden vinkel. Han har åbnet 
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øjnene, han er vågnet op, og han er mere opmærksom på sin personlighed. 
Størst betydning: Selve hverdagen. Det at gå i skole, lave nogle aktiviteter og leve et struktureret liv. Og så 
den positive tilknytning han har til personalet. 
Yderligere kommentarer: Alt det vi har oplevet har været meget positivt. Jeg synes ikke der er noget, der 
skal ændres eller forbedres. 
 
Stjerner: 4 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Få det ud det, at se hvordan institutionen fungerer, det er sådan set 
det. 
Størst betydning: Jeg ved det ikke, jeg har aldrig fået plan over, hvad de laver. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: De har ikke den fornødne viden omkring min søn og hans nedsatte mentale evner/psykiske 
handicap. Det er ikke institutionen som sådan, men mangel på videregivelse af informationer fra det 
offentlige til institutionen. Jeg fortæller dem det, men institutionen ignorer det, da de ikke har fået det at 
vide fra offentlige instanser. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Socialt samvær. 
Størst betydning: Det er meget svært at svare på, fordi det er helt forkert, at han er der. Min søn er 
handicappet, og det har sagsbehandleren ikke givet institutionen besked om, det er en stor fejl fra det 
offentliges side. Men han er glad for madlavning og det sociale samvær derude. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Når du kommer derud så ser tingene fint ud på facaden, men når man så hører hvordan ens barn 
bliver behandlet af pædagogerne, så ser man en anden side af historien. Det er et helt andet billede du ser 
når du kommer på besøg derude. Når man så hører hvordan de har behandlet dit barn, så kan man slet 
ikke acceptere det. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Opdragelse. Der er meget med pli. 
Størst betydning: Raslen af nøgler og telefoner der bipper. Det har været skræmmende for ham. Og alle de 
strenge regler. Alt har jo konsekvens hvis ikke du retter dig efter de regler de har. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Som jeg sagde før, så får jeg informationer, de ringer til mig og holder mig opdateret, de 
overholder aftaler, min søn er blevet stoffri osv. Den firkantede kasse gør godt for ham, selvom han ikke 
selv synes det. Jeg har slet ikke noget kritik på det. Måske kun ift. værelserne, de er en straf i sig selv. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Mit barn får den hjælp, han har brug for. Mit barn har ADHD, og det 
er de rigtig gode til at hjælpe med. Han synes det ikke selv, men det synes jeg. Jeg synes, det er et godt 
sted. 
Størst betydning: Der er ikke rigtig noget, der har fyldt i hans liv der. Han synes bare, det er 
skideirriterende, han synes, det hele er meget firkantet. Men udover det er han blevet stoffri, og det har da 
en betydning. 
Yderligere kommentarer: Jeg er bare tilfreds med det. Det eneste er, at det ligger rigtig langt væk i forhold 
til, hvor jeg bor, men det kan i jo ikke gøre noget ved. Det er den tredje han sidder på, det har været den 
bedste indtil videre.  Der kommer ingen stoffer ind og de passer godt på ham. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Både pga. personalet og pga. den holdning de har, og fordi det har givet min søn en lærestreg for 
livet. Også i den grad. Faktisk så meget, at jeg også får skæld ud hvis jeg laver noget forkert. Lige meget 
hvad det så er. Også det her med konsekvenser, at derovre der er der altså ingen kære mor. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han kan lære, at man skal opføre sig ordentligt. 
Størst betydning: Det er, at han lærer, at når der er nogen, der siger stop, så skal man stoppe. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes det har været rigtig godt. Det har været en positiv oplevelse, selvom 
man ikke rigtig kan sige det. 
Det eneste jeg har imod sådan nogle institutioner som Grenen det er, at var man ikke kriminel, så bliver 
man det. De kunne godt tænke sig lidt mere om inden de sætter børnene sammen med sådan nogle 
forbryderspirer. Det er det eneste jeg har at sige imod det. Men et eller andet sted skal han jo placeres. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Vi er ikke sikre på, han sidder det rigtige sted, da han sidder sammen med nogle dybt kriminelle 
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og unge der er varetægtsfængslede, det er han ikke. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han er blevet stillet diagnosen ADHD, det har de fået på plads. Han 
har lært at omgås andre voksne, andre unge, lave mad og andre praktiske gøremål. 
Størst betydning: Det at han er spærret inde, da han er på en særlig sikret institution. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Jeg mener ikke, hun har godt af at være der. Det er ikke ensbetydende med, at de ikke behandler 
hende godt. Jeg mener ikke, at begrundelsen for hendes anbringelse er ikke okay. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Det ved jeg ikke. Jeg står fuldstændig uforstående overfor det. Hun 
har jo været der før, så hvorfor tager de ikke udgangspunkt i det? Jeg ser det som, det offentlige ikke ved, 
hvad de skal gøre med hende, så de holder hende bare der. 
Størst betydning: Det er at hun bliver lyttet til og, at hun har indflydelse på sit ophold. 
Yderligere kommentarer: Ikke andet, end at personalet, når man kommer, er venlige, men jeg synes det er 
meget upersonlige fysiske rammer. Det er meget koldt, der er intet ur, man ved ikke hvad klokken er, der 
er ikke noget hygge i det tidsrum, man har mulighed for at besøge sit barn. Personalet er søde nok. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Institutionen er god og vil gerne hjælpe børn i forhold til deres fremtid. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Institutionen lærer min søn at være mere ansvarlig. 
Størst betydning: At mit barn får vejledning og råd om hans fremtid. 
Yderligere kommentarer: Nej. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Jeg vil helst ikke give nogen gradering. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg ved det ikke, men jeg håber, at han lærer mange ting for hans 
egen fremtids skyld. 
Størst betydning: At komme ud som en god dreng. 
Yderligere kommentarer: Vi ved ikke meget om aktiviteterne på stedet. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Jeg kan ikke rigtig give nogen karakter, da min søn kun har været der i 10 dage. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg ved det ikke, vores søn har kun været på stedet i 10 dage. 
Størst betydning: At min søn ikke bliver kriminel, når han bliver ældre. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Både gode og dårlige erfaringer. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Ingenting. 
Størst betydning: Ikke så meget (bliver bare indespærret). 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Forskelligt personale (nogle er gode, andre er dårlige). 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Erfaring og mere modenhed. 
Størst betydning: Ingen betydning. 
Yderligere kommentarer: Personalet skal være ligetil og forstående over for forældrene. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: At det var en lukket institution. Han fik ikke lov til at komme ud. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Erfaring, mere respekt, bliver klogere. 
Størst betydning: Stor betydning. 

Yderligere kommentarer: Monotont, han lavede sådan set ikke så meget. Han var bare spærret inde. 
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Forældrekommentarer til Grenen (åbne afdelinger) 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi vi havde det forfærdeligt sammen indtil han lavede alt det han gjorde. Vi håber selvfølgelig, 
at den gode stime fortsætter. Vi er kommet sammen som familie og han er begyndt at lytte og høre efter 
hvad vi siger. Så det sted skal have ros trods alt. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han er blevet klogere og er kommet ud af det såkaldte stofmisbrug 
han var endt i. Vi håber, at han bliver voksen. Vi håber, at han kommer til fornuft for at sige det mildt. 
Størst betydning: At han har det godt og at vi bliver samlet som familie igen. Og at han lærer hvordan man 
behandler andre mennesker. Og så, at han kan komme ud af sin kriminalitet. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Jeg synes ikke, at der er styr på det overhovedet. Han kan få lov til noget ved en voksen, og så får 
han skæld ud ved en anden voksen, og det er ikke det han skal lære nu. Han startede et andet sted, 
hvorefter det var meningen, der skulle være en udslusning ud i til egen lejlighed, men nu er han røget 
tilbage på et værelse. Jeg er slet ikke tilfreds med det. Tror ikke nødvendigvis, det er institutionen, det er 
nok nærmere socialforvaltningen ved Syddjurs kommune. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Det er jo at være mere voksen og indordne sig under andre 
mennesker. At der er regler der skal overholdes, og hvis de ikke overholdes, så er der konsekvenser. 
Størst betydning: Den største betydning er, at han kommer på arbejde hver dag, så han kan få lidt luft fra 
institutionen. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det har strukket sig over så mange år og efter han er kommet derop er der endelig sket noget. De 
er simpelthen de eneste der har formået at gøre det der skulle til 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han får den hjælp som han skulle have haft for mange år siden. Det 
er det eneste sted, der har virket med deres arbejdsgang deroppe 
Størst betydning: At han ændrer sig meget. Han bliver faktisk bedre og bedre 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Af erfaring er det et godt sted. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Respekt. 
Størst betydning: At lære at omgås andre mennesker. 
Yderligere kommentarer: Vi er glade for den. 
Men jeg vil jo godt vide hvad der videre skal ske, men det er jo også i samarbejde med kommunen, så de 
kan ikke helt hjælpe mig. Men jeg har da snakket med dem om det, så de har været interesserede nok. 
Altså med hvad de synes, at der skal ske. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Der er en forskel på om det er en sikret eller en almindelig institution. De tidligere steder, hun har 
været, har de ikke fulgt op på ting, men det gør de her. De passer på hende både udvendigt og indvendigt. 
De ser hendes behov og der bliver fulgt op på de ting, alle de andre steder ikke har fulgt op på. Jeg har selv 
været i behandling, så jeg kender godt de regler der er. Her sker der en forandring og de ser det. Det har 
også at gøre med, at der er et samarbejde, hvor tingene diskuteres med de vokse. Og så er 
forældreopbakning vigtigt. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Hun kan lære nogle faste rytmer og lære at have en almindelig 
dagligdag. Der er en masse voksen kontakt, og der er nogle konsekvenser, når man laver noget dumt. Hun 
lærer at samarbejde og lærer, at man nogle gange skal gøre noget for helhedens skyld samt at fastholde 
ting, man går i gang med. At man ikke bare kan løber sin vej. 
Størst betydning: Det er at hun får lov til at prøve at gennemføre nogle ting og at opleve succeser. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, de er skidegode til at sørge for, at hun skal udvikle sig. At gøre hende 
klar til, hun skal ud i det virkelige liv, så hun kan klare det. Jeg synes, de er gode til at lytte til om hun er 
parat til det næste skridt, eller om hun skal have et lille skub. Man kan godt komme ud i lidt dårlige ting og 
ikke være helt velfungerende. Derfor burde der være flere steder som dette. Steder, hvor der er struktur, 
fastholdenhed og voksenkontakt. 
 
Stjerner: 5 
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Hvorfor: Det jeg har svaret før. Man bliver respekteret som forældre og børnene bliver også respekteret. De 
lytter til en og man har et rigtig godt samarbejde. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Lære at passe på sig selv, fordi hun har ingen selvtillid, men den er 
blevet lidt bedre efter hun har været derude. Og skolemæssigt selvfølgelig, hun har jo fået sin 9 klasses 
afgangseksamen. 
Størst betydning: Der er mange ting, så det er svært, men fx at hun er kommet ud af sin dårlige 
omgangskreds. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det har som mor givet mig en tryghed, at han er kommet derud og se, at det har gavnet ham. Jeg 
er glad for, at han er der i stedet for fængsel. Jeg tror, det redder hans liv. Man ved ikke, hvad der sker, 
når han kommer ud, men han har i hvert fald modnet meget mere. De har taget godt om ham. Det er 
svært at komme i kontakt med dem, men når man endelig har kontakt, er de søde og dygtige. Men det er 
problematisk med så lille en kontaktflade problematisk. Det er svært for både barn og forældre, at man ikke 
kan få fat i de voksne på institutionen. Især da jeg i starten snakkede med min søn, og han havde det 
rigtig, rigtig dårligt og var meget ked af det. Men i bund og grund er de rigtige dygtige, og jeg tager hatten 
af for, at de kan arbejde med sådan nogle unge. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: I hans tilfælde har han helt sikkert lært en masse ting. Han har lært 
at begå sig. Han har lært mange basale ting og lært at have respekt for andre. Jeg synes, det har været et 
godt ophold. Jeg tror bare, at mange ting går galt, når man ikke har en god information, men jeg håber på, 
han har lært det, han manglede. Det har de været gode til at give ham. De er gode til at holde fast i 
tingene, holde fast i de unge, få de unge til at forstå, at der er andre end dem, og at de skal klare sig selv. 
Hver eneste gang jeg har været der har der været mange forskellige mennesker, men de har kompetencer 
indenfor det, de laver. Det er en god styrke, de giver de unge mennesker. Nogle af de unge er måske bare 
lidt sværere at nå. 
Størst betydning: Blandt andet et fag/kursus, "lær at styr din vrede". Det har været rigtig godt for ham. Og 
han har fået lov til at tage ud på sin læreplads, dvs. de har givet ham noget frihed. De lytter til ham, og han 
har en god koordinator, når koordinatoren ellers har været der. Han har stået uden koordinater i tre 
måneder. Det er ikke optimalt, da de er meget isolerede derude. Hvis de ikke har nogen, hvor de aflæsse 
deres problemer, så går de bare og murer sig selv inde. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er lidt svært lige nu for jeg synes ikke der er så meget information, så lige i dag kan det godt 
være, jeg er mere negativ end ellers. Det kunne være anderledes dagen efter et stormøde som jeg brænder 
for at vi skal have 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Struktur i hverdagen. Hvordan man er social i en gruppe. Noget 
fagligt også, via skole og værkstederne 
Størst betydning: At han bliver mødt med respekt og bliver hørt. Det er så lidt af et problem nu her 
Yderligere kommentarer: Jeg savner meget mere kontakt, information om hvad der sker. En opringning 
hvor man lige kort får at vide hvad der sker. Det ville varme helt vildt meget 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Som forælder så ved man hvor barnet er blevet placeret. Selvom han godt nok er stukket af tre 
gange. Men for barnet er det jo ikke rart. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Min søn er psykisk syg samtidig og at være anbragt på en sikret 
institution det får han nok ikke så meget ud af, for når han kommer tilbage igen bliver han bare smidt ud i 
det pulveriserende liv uden, at der er nogen behandling. 
Størst betydning: Den strukturerede del, der er i det. 
Yderligere kommentarer: De lytter ikke nok på forældrene. Når man forlanger, at der kommer psykolog på, 
så trækker det ud i 100 år og kommunen arbejder ikke nok sammen med dem. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi kommunikation og det med at lytte til hvad vi siger ikke går så godt 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han har problemer med adfærd og de kan ikke lære ham at styre 
sig 100 %, men han er blevet afdæmpet og de har stort set afholdt ham fra at dumme sig mens han er der. 
Han har en diagnose, men den synes jeg ikke de arbejder nok med 
Størst betydning: At de har arbejdet med personlig hygiejne, hvordan man opfører sig overfor andre 
mennesker. Det synes jeg er meget vigtigt. Og så har de afholdt ham fra at gå ud og dumme sig mens det 
var mest kritisk. 
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Men de kan også irritere ham. De formår ikke altid at skabe en stemning hvor han føler at de lytter og hvor 
han kan falde til ro. 
De henviser hele tiden til, at de kører et system når man kritiserer noget. Så man må tage hele pakken 
eller lade være at være der og det kan vi jo ikke vælge. I starten var jeg ovenud tilfreds med dem, men nu 
hvor vi nærmer os slutningen synes jeg de tager for lidt udgangspunkt i den enkelte og for meget i deres 
system 
Yderligere kommentarer: De tænker for meget system. Vi er ressourcestærke forældre og det synes jeg 
ikke de tager udgangspunkt i nok. Jeg synes ikke, de lytter. Jeg kan godt forstå deres synspunkter, men 
det er ikke altid, jeg er enig. Jeg er lidt træt af, at det skal være så firkantet. 
Overordnet synes jeg da, at de har gjort det godt 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: De tager ikke hensyn til den enkelte. Hun er ikke dømt til at være der, hun er anbragt, blevet 
tvangsfjernet af Viborg Kommune. Før det var hun på en højskole. Nu har hun været på institutionen i et 
år. Hun har altid været vant til at komme hjem, men der er meget stramme regler nu. Vi har kun to timer 
sammen om måneden, som er overvågede. De har før måttet ryge på værelserne, nu skal de ryge ude og 
må kun ryge en af gangen. De skal aflevere lightere, cigaretter osv. i skål, men hun glemmer det nogle 
gange og så ryger hun et trin tilbage. Der er trin et, to og tre, som er grader af regler for dem. Hun måtte 
ikke komme hjem til jul og nytår, så hun stak af og flakkede rundt længe og institutionen kontaktede mig 
slet ikke. De siger, deres institution jo også er meget for dømte. Men hun er et barn, der er vant til at 
komme hjem hvert år til jul og nytår, og generelt være hjemme i weekenderne. Hun har været der snart et 
år og har slet ikke haft en weekend hjemme. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg har afleveret en pige derned til for et år siden. Hun har slet ikke 
været hjemme siden. Hun er blevet meget hård, en drengepige. Der er kun to piger dernede og resten er 
drenge. Jeg har fået en meget hård, mindre følsom pige. Jeg håber, hun klarer sig bagefter, men fysisk og 
psykisk er hun blevet svækket. Bogligt og skolemæssigt, der har hun hjernen med, så der skal hun nok 
klare det, alt efter hendes indstilling. 
Størst betydning: Der er en voksen dernede, som hun er rigtig glad for, han er utrolig god. Der er nogle 
stykker, hun er rigtig glad for. Hun dyrker sport udenfor institutionen, det er hun rigtig glad for. Hun er glad 
for musik, hun har indspillet musik dernede i institutionens lokaler. Hun har også været en del i 
træværkstedet, hvor hun har lavet nogle superting. Der er kommet en rigtig god voksen, der er tilknyttet 
dette værksted, og han har lært dem hen hel masse. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Nogle ting er gode og andre ting er skide dårlige. De er meget fordomsfulde og gammeldags i 
deres opdragelse. Han lærer selvfølgelig også nogle ting, så det er både negativt og positivt. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han kan få en skolegang som han ikke har fået i den normale 
folkeskole. 
Størst betydning: Det er nok det med, at han går i skole og så at han lærer at omgås andre mennesker. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes ikke, de lytter til at min søn har en kronisk sygdom, der hedder 
Tourettes syndrom. Det kræver at de lærer noget om det for, at han kan få den rette behandling og det 
synes jeg ikke de gør. Jeg synes de skærer alle over én kam og jeg har ikke indtryk af, at der er nogen der 
får særbehandling. Det kommer der mange konflikter ud af fordi de ikke forstår hvordan de skal tackle 
ham. 
Det der med, at de kun må komme hjem som en belønning er et problem når de ikke behandler min søn i 
forhold til hans sygdom. Fx nogle gange har han brug for at være sig selv og det får han ikke lov til og så er 
det han bliver voldelig. I starten gik der 8 måneder før han måtte komme hjem. 
Jeg synes, de isolerer dem for meget fra samfundet. Når han kommer ud derfra kan han jo bare gøre hvad 
han vil. De må fx overhovedet ikke drikke, men han er 18 år og når han kommer ud vil han jo bare drikke 
uden at kende konsekvenserne af det. Det er dumt for det koster samfundet penge at han er der og så 
risikerer man at det bare er spildt. Og vi mister vores søn. 
De lytter ikke efter hvad forældrene siger. Fx i forhold til min søns sygdom hvor jeg kender ham bedst og 
kan give nogle råd om hvordan de skal tackle ham. 
Det er trist, at han tit bliver ked af det når han ringer hjem fordi han har det skidt med sig selv og man kan 
som forælder ikke gøre noget. Det er frustrerende. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Der var først mere frihed, men nu er det blevet mere stramt. Det synes jeg er for meget ift., 
hvordan han har været før. Han var god i skolen og god hjemme. Efter min mening er det ikke det helt 
rigtige sted for ham. 
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Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Overholde aftaler, husligt arbejde. 
Størst betydning: Der er nogle af pædagogerne, han er glad for. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Hun har ikke været der længe nok til, at jeg rigtig kan vurdere det. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: At der bliver sat nogle rammer og grænser, og at selvom der er en 
konflikt kan man godt se folk i øjnene bagefter. Og at hun måske får nogle værktøjer til at komme ud af 
nogle af de situationer hun altid ender i. 
Størst betydning: At der er nok personale og ressourcer til at tage sig af hende. At der er aktivitetskrav. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi hun har virkelig profiteret af det. Før var hun en meget indadvendt pige, der var ked af det 
og trist hele tiden og var negativ og snerrede af folk. Allerede da hun havde været der 3-4 uger kunne jeg 
mærke en forandring og hun havde fået en rigtig god selvindsigt. Det er selvfølgelig ikke alle de voksne hun 
kan lide, men de fleste har hun det godt med. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Da hun kom derud var hun meget krav-afvisende og kunne ikke 
indordne sig under nogen former for regler, men det kan hun så sandelig nu. Hun er faktisk blomstret op. 
Hun har det godt med meget faste rammer og regler kan man se efter den tid hun har været der. 
Størst betydning: Jeg har lidt følt, at jeg har sat hende i fængsel, men umiddelbart ser det ud til at hun har 
profiteret af det. Det har betydet meget for hende at hun ikke kan komme på sin computer, så hun har ikke 
nogen kontakt til verden udenfor. Og telefonen har hun heller ikke hele tiden. Hun er blevet cuttet af fra alt 
det hun havde herhjemme og hun har heller ikke været på hjemmebesøg. Det når hun nok heller ikke inden 
hun kommer hjem igen. Det ved jeg har været en stor ting for hende. Men de har nu været flinke så hun 
har også fået lov at få besøg af nogle kammerater osv. sammen med mig. Og så ser hun jo ikke sine 
søskende så tit. Hendes storebror bryder sig ikke om at komme derud og besøge hende, men den lille tager 
jeg jo med. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg synes absolut kun det er positivt, det vi har oplevet med ham. Han er en svær en, han er 
meget tilbageholdende overfor nye ting. Han har kun været der ca. 1 måned og han har allerede 
gennemgået en helt fantastisk udvikling. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg kan se en vild udvikling i ham. Han er blevet meget mere aktiv. 
Jeg har fået min søn tilbage som jeg kendte for et par år siden. Jeg tror aldrig, jeg har snakket så længe ad 
gangen med ham som jeg gør nu. 
Størst betydning: For os alle sammen var det, at han skulle ud af sit stofmisbrug og begyndende 
kriminalitet. 
Yderligere kommentarer: Jeg kunne godt tænke mig at få noget mere info om hvordan det går med ham 
derude. De lovede at ringe hver 14. dag, hvilket de ikke har gjort. Det behøver de heller ikke - bare engang 
imellem. Når man kommer derud vil man jo gerne være sammen med ham og så vil man ikke "spilde tiden" 
på at snakke med pædagogerne, så det kunne være rart hvis de ringede. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Børn kan lære nogle fag, barnet tænker på sin fremtid. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Disciplin, respekt for andre mennesker. 
Størst betydning: At være hjælpsom. 
Yderligere kommentarer: Nej. 
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Forældrekommentarer til Koglen (sikrede afdelinger) og Koglely 
(åbne afdelinger) 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Ikke andet end, at det et eller andet sted er min beslutning, at han blev tilbageført. Hans egen 
plan var, at han ville et andet sted, så først ville han ikke være der. Jeg arbejdede kraftigt på, at han ikke 
skulle videre til et nyt sted. Det var man meget lydhøre overfor på institutionen. De sagde, de troede godt, 
de kunne håndtere ham. Det valgte de heldigvis at sige og det har båret frugt, at han ikke fik lov til at 
zappe videre i systemet. Ellers skulle han have startet forfra et nyt sted. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han har fået hjerne og opdaget, at der er bedre ting i livet end at 
fylde sig med sjove kemiske ting, som jo fører nogle andre ting med sig. Han har fundet ud af, hvad han 
skal, nu her når han bliver 18. Han har fundet ud af, hvad han vil, hvad han vil uddanne sig til og fået 
lejlighed. Det er i allerhøjeste grad pga. det samarbejde, vi har haft med institutionen. Det er et anderledes 
samarbejde end normalt, da jeg selv har en baggrund som ansat på et opholdssted som dette. Jeg har en 
hel masse erfaring og har været med på sidelinjen hele tiden. 
Størst betydning: Han har været der af to omgange. Den anden gang, hvor tingene vendte, der tror jeg det 
har haft rigtig stor betydning, at en kammerat jeg har, blev ansat på institutionen, da min søn kendte ham. 
Min søn har et specielt forhold til ham, så det tror jeg har været en rigtig stor ting. Han har været 
anderledes stillet end andre unge, da min kammerat har kendt min søn siden han var helt lille. Da jeg selv 
har arbejdet på et opholdssted ved jeg, at det har utrolig stor betydning, at personalet og pædagoger tør at 
involvere sig. At man ikke bare siger " vi skal være 100 procent professionelle", for så når man ingen 
vegne. 
Yderligere kommentarer: Han trives og er altid i godt humør. De er gode til at sige tingene til ham på en 
måde så han godt forstår det og med noget ironi. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Udviklingen. Hvad der er sket med ham. Det er positivt. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han er blevet afrettet. Han har egentlig ikke haft muligheder for 
andet end lidt idræt og træning osv. Det er først nu hvor han er kommet videre til fase 2, at der er 
mulighed for noget. Det er rettens skyld, at det er trukket i langdrag. 
Størst betydning: Det er nok det, at de har kunnet skabe noget respekt overfor ham. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Hvis hun ikke blev taget vare på der, så gjorde hun skade på sig selv eller andre 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Blive mere selvsikker og ikke selvskadende. Lære at omgås andre 
Størst betydning: At have nogle voksne omkring sig 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Han var rigtig glad for at være der, det er et godt sted at være. Han var yderst tilfreds, det var 
næsten som et hotelophold med god service og det hele. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Det han mest har fået ud af det er nok, at han har fået respekt for 
de pædagoger, der var sammen med ham. Før kunne han ikke lide pædagoger. Og så har han opdaget, at 
der er konsekvenser bag ens handlinger. De har virkelige været dygtige på Koglen. 
Størst betydning: Hans kontaktperson deroppe havde han meget respekt for. Han var en behagelig og 
konsekvent person, det tror jeg var rigtig godt for ham. Han fik da også en helt del ud at snakke med den 
psykolog, der var tilknyttet institutionen. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi vores barn har været der i et halvt år og de snakker alle sammen om, at der går op til et år 
inden de vil slippe og starten har været rigtig god, men jeg ved jo ikke hvordan det ender, så hvis vi når 
vores mål vil jeg give 5 stjerner 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: At agere i et normalt forhold sammen med andre mennesker 

Størst betydning: Få barnet på rette spor igen 
Yderligere kommentarer: Jeg synes vi har et rigtig godt samarbejde både mellem stedet, socialrådgivere og 
os som forældre. Vi har forstået at sætte de rammer op som er nødvendige for at komme derhen hvor vi 
gerne vil. Indtil videre har det været en positiv oplevelse at komme ind i det system her, da vi endelig fik 
vores vilje trumfet igennem. 
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De kunne godt snart få nogle flere unge mennesker derude. De udfylder ikke deres normering og så er det 
svært for dem at lære at interagere med andre unge mennesker. Det er lidt øv hvis det er fordi 
kommunerne forsøger at holde lidt på pengene og evt. finde andre alternativer 

 

Stjerner: 3 
Hvorfor: Jeg synes ikke de lytter rigtigt til kritik. Vi har ikke mulighed for at komme til at tale med vores 
barn når det passer os 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: At lære at begå sig bedre i samfundet. Han lærer noget om sig selv 
og om at begå sig bedre blandt andre 
Størst betydning: Det tror jeg er, at de bruger den der kognitive måde. At de lærer mit barn, at tanker kan 
føre til handling 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Når nu situationen er som den er, at han skal være et sted, så tror jeg faktisk ikke han kunne 
være et bedre sted. Personalet er afsindigt dygtige og kompetente og selvom han indimellem er død træt af 
at være der, så giver det ham noget for fremtiden, det er jeg sikker på 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han kan lære noget om sig selv og sine egne handlemuligheder eller 
hvordan han kan takle nogle problemstillinger. Jeg tror også, han kan lære at se lidt mere nuanceret på 
nogle ting. Jeg tror også, han lærer noget om at værdsætte det han har - værdsætte hans liv 
Størst betydning: At personalet ser på ham som den han er. Som en ung dreng med alt det han indeholder 
og ikke først og fremmest som en, der har lavet noget kriminalitet. Det handler meget om, at de ser på 
ham med respekt, og at de har en kærlig tilgang til ham samtidig med, at han ved hvem, der bestemmer. 
At de viser omsorg og ser ham som den han er. 
Forældresamarbejdet mellem os og institutionen har også rigtig stor betydning 
Yderligere kommentarer: Vi er i den situation, at vi har mange roser til stedet. Noget af det vi synes er 
rigtig, rigtig vigtigt er forældresamarbejdet. Når vi kommer op og skal besøge vores søn betyder det en 
verden til forskel at personalet er smilende og at der er en afslappet stemning og det har vi oplevet at der 
har været. 
Så har vi også oplevet, at der har været mulighed for at få en snak med personalet. De har været ærlige 
omkring om der har været tid til snakken og evt. lavet en aftale senere. 
Det er også vigtigt for os at føle, at vi stadig er med, at det er os der er forældre og har 
forældremyndigheden. Personalet har været rigtig gode til at inddrage os og tilkendegive, at det er os der 
har forældremyndigheden og er medspillere. 
Det er rigtig godt, at personalet er gode til at se de unge som enkeltindivider, der er personer der har en 
fortid og en fremtid. Det betyder rigtig meget, at det er det menneskesyn der ligger bag. At de ikke bare 
ser dem som en samlet masse. 
De har været rigtig gode til at komme med en forklaring på de regler der er. Der er en masse regler, men 
man kan mærke, at der er en proces og at man løbende tager op til revision om det nu også skal være 
sådan. 
Vi kunne godt have tænkt os, at man kunne have sådan et slags formøde når ens barn kommer sådan et 
sted. Vi havde en lang snak den første dag, men vi har aldrig mødt lederne og det kunne jeg godt have 
tænkt mig. 
Vi har også snakket med institutionen om, at vi gerne vil have sådan et slut-møde når vores søn ikke skal 
være der mere. Der er blevet åbnet rigtig mange døre og dem vil vi gerne have lukket igen. Vi vil gerne 
have sådan et evalueringsmøde hvor vi også kan sige "godt gået" og tak for hjælpen. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi det er et fint sted. Jeg tror, han er glad for at være der, de får god mad og han synes 
personalet er flinke og rare 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han lærer måske at høre efter hvad andre siger til ham. Derhjemme 
lytter han ikke til sine forældre, men derovre bliver han nødt til at høre efter. Han har lært at være mere 
selvstændig, stå i køkkenet, lave mad og lægge sit tøj pænt sammen 
Størst betydning: At han kan lære nogle ting, fx få mere undervisning, så han kan passe sin uddannelse, 
men de har ikke ret meget - jeg synes ikke det er nok 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg synes, det har været så positivt hele vejen igennem. Min datter har været glad for at 
være der. Jeg har kunnet se en forandring fra hun startede til hun sluttede dernede. Når jeg har ringet 
derned og snakket var der nogle personaler der var bedre til at lytte end andre, men sådan er vi som 
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mennesker. Men de har været flinke og rare overfor mig og de har fortalt mig om min datter. 
Socialrådgiveren og kontordamen har også hjulpet mig og været venlige og rare hele vejen igennem 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Hun har fået en masse hjælp hvor jeg ser det virkelig som faglig 
hjælp. Hun gav mig nogle gange skylden for hvad der var sket og der var de fantastiske til at få hende til at 
forstå hvad der var sket. Jeg synes simpelthen, at de har taklet det så godt. Det var virkelig fagligt 
kompetente mennesker, der tog sig af hende. Der var en vældig struktur som de fik hende til at følge og 
hun havde det godt. Jeg kunne se en stor, stor forandring på hende i de tre måneder hun var dernede 
Størst betydning: At hun havde nogle tydelige voksne. Voksne, der var der for at hjælpe hende. De kunne 
igangsætte hende, fik hende i skole, fik hende til at stå op om morgenen. Der var nogle af pædagogerne 
der var rigtig sjove og det kunne hun rigtig godt lide. Hun har været rigtig glad for at være der 
Yderligere kommentarer: Det er jo et fængsel. Det virker også som et fængsel når man kommer derned. 
Første gang jeg var nede og besøge hende var jeg lidt rystet, der var store indhegninger og alle dørene skal 
være låst. Men sådan skal det jo være og det er godt, at hun kommer sådan et sted frem for et almindeligt 
fængsel. 
Jeg synes, det har været godt for hende og for mig, at hun har været der. Vi er blevet behandlet godt 
dernede. Jeg har ikke hørt hende skælde ud over pædagogerne en eneste gang eller være sure på dem. Det 
er jo ellers meget naturligt for børn at synes, men det har jeg ikke hørt en eneste gang. Til sidst var hun 
lidt træt af strukturen dernede, men det er vel også meget naturligt efter tre måneder. 
Man får en forklaring på de regler der er. Der var altid en grund til det og det synes jeg var rigtig dejligt. 
Det var nogle rigtig gode forklaringer og ligeså snart man fik det at vide så var, sagde man, ja det er da 
klart. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jamen, det er fordi, de pædagoger der har været omkring ham, det er virkelig nogen, der har 
taget hånd om ham, og gjort det som jeg nok selv ville have gjort. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig 
godt. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han har fx forbedret sin matematik, og så kan han bedre selv 
hjælpe til med at strukturere sin hverdag. 
Størst betydning: Der har været nogle pædagoger, som han har været rigtig god til at lytte til. Og så har 
han været rigtig glad for at hjælpe til i køkkenet. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Ikke andet end, at man altid har kunnet få hjælp, de har været på forkant med alting og haft styr 
på alting. Man blev set lidt an som forælder i starten, men det er fair nok. Det var en positiv behandling, de 
er knalddygtige. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han har fået lidt mere ro på mange ting, fået styr på flere ting. Han 
er blevet guidet rimelig professionelt, må man sige. Det har været en positiv oplevelse. Det var en af de 
bedre. 
Størst betydning: Det er den der struktur på hverdagen, og at man skal lære, at der er nogle regler, der 
skal overholdes. Der er ikke noget måske eller hvis, der er faste rammer. Det har han haft meget fornøjelse 
af. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det er fordi, de tager hånd om de unge, giver dem struktur, så de ved, hvad de skal. Han er blevet 
mere høflig. Det har helt sikkert været godt for ham. Han er godt på vej nu, ikke noget negativt i hvert fald. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han har været på stoffer siden han var 13 år, det har hjulpet ham 
ud af dette at være på institutionen. Han har fået mere selvværd og det har også hjulpet meget. 
Størst betydning: Der er selvfølgelig nogle, han er mere glad for end andre. Han har lavet mange 
sølvsmykker, alle har fået gaver. Det har været godt for ham. 
Yderligere kommentarer: Koglen er næsten 100 procent stoffri. Det betyder meget, når det er grunden til , 
han har fået hans problemer. Nu er han på rette vej, de har hjulpet ham godt på vej. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: For det første så synes jeg ikke, at de udredninger, jeg er blevet lovet og har bedt om er sket. Jeg 
har fået lovning på, at de ville udrede ham og haft svært ved at komme til at tale med socialrådgiveren, 
som sjældent har været der. De sociale omstændigheder omkring de unge har været meget mangelfulde. 
Ikke plejepersonalet. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: At blive udredt psykisk. Inaktiv DAMP. 
Størst betydning: Det er, at han bliver udredt, så han bliver klar til at komme ud og leve et liv, der kan 
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være værdigt. At han får nogle redskaber med derinde fra, der gør, at han ikke er bange for at komme ud, 
og at han kender til sine muligheder for at komme videre i livet. Men de forventninger har så ikke været 
opfyldt på nogen måde. 
Yderligere kommentarer: Det der kognitiv terapi synes jeg, de skulle gennemføre overfor nogle flere af de 
unge mennesker. Især i forhold til deres voldelige adfærd. Man skal finde ud af om det er samtaleterapi 
eller medicin, der skal til. Man kan ikke bare lukke folk ud på gaden uden at finde ud af hvad der skal til. 
Nogle af de unge mennesker, der bliver indlagt har en lav IQ og der synes jeg ikke, at man har ressourcer 
nok til at gå ind og hjælpe dem til at forstå de spørgsmål, der bliver stillet og på den måde får man en 
fejldiagnose. 
Vi var på besøg med nogle mindre søskende og det var ret skræmmende for dem. Man bør tage hensyn til 
det på de sikrede institutioner. Det er for dårligt, at man bliver lukket inde i et lille rum uden udluftning og 
det er svært at få tiden til at gå. Jeg kan godt forstå, at der nogle gange er nogen, der kan finde på at 
stikke af, men når man nu kender hver enkelt. Man burde kunne få luft ind i de lokaler. Det er meget 
voldsomt for søskende. 
Omkring besøg så har man som forældre og søskende faktisk ikke lyst til at komme på besøg fordi man 
ikke kan holde det ud. Man har ikke nogen muligheder for noget som helst og det synes jeg er groft. 
Jeg synes, personalet har været super, men de sociale omstændigheder omkring hvordan man udreder de 
unge mennesker og de bliver undersøgt osv. det er mangelfuldt. Det sociale netværk omkring den unge er 
under al kritik. 
Jeg synes, at når man har et socialt belastet ungt menneske på et opholdssted, men man ikke kan udrede 
vedkommende pga. manglende ressourcer så må man sætte ind for de bliver bare lukket ud uden at 
komme videre. Det er bare en skræmmende oplevelse for dem og det bliver dyrt i sidste ende hvis man 
ikke gør noget. Det er ikke personalet, men de sociale omstændigheder omkring de unge, der er for ringe. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er kun 4 stjerner, fordi han skulle have været i gang med noget psykolog med det samme, 
han kom, men det kom han først i gang med to måneder senere. Det skulle være psykologsamtaler vedr. 
hans vrede ift. sin far og det at blive bedre til at åbne sig. Han har snart været der i fire måneder og har 
kun haft 5 samtaler. Han var selv indstillet på at få psykologhjælp med det sammen, men så bliver han 
selvfølgelig noget umotiveret, når der går to måneder før den første, og at der herefter er langt imellem 
samtalerne. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Lidt svært. Der er nok forskel på, om de har lavet noget før eller, 
hvordan de er i det hele taget, der har ikke været noget med min søn før. Synes det er lidt svært at svare 
på. 
Størst betydning: Det er helt sikkert samtalerne med de mandlige pædagoger. Han havde lidt svært ved at 
åbne sig før, da han har haft et akavet forhold til far, der drikker. De mandlige pædagoger har her været 
rigtig gode ift. det, og han har lige så stille åbnet sig overfor dem. De skulle selvfølgelig lige bevise først, at 
han kunne stole på dem. 
Yderligere kommentarer: I betragtning af hvor han er, så har han det godt, hvor han er. Han har et godt 
forhold til alle pædagogerne. En ting, der ikke er godt, er at de ikke ringer til mig, når der er noget. Jeg skal 
selv ringe for at høre, hvordan det står til, men det kunne være rart, når nu han stadig kun er under 18, at 
de engang imellem ringede. Jeg vil gerne engang imellem have en opfølgning af, hvordan det går, hvordan 
han udvikler sig osv., da det ikke er altid barnet selv fortæller dette. Jeg må selv kontakte institutionen. Jeg 
mangler at de ligesom hvis de oplyser noget, ringer og informerer mig. Der var et tidspunkt, han fik en 
straf, hvor han skulle være på sit værelse i en uge. Det fortalte de ikke til mig, men jeg skulle høre det fra 
min søn selv. Her synes jeg selv, de skal ringe og fortælle det. Det er ellers et utrolig godt sted, de unge 
har det godt med pædagogerne deroppe. Det er ikke sådan, at de unge bare passer sig selv, der er masser 
af aktiviteter hele tiden, det er rigtig godt. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg er glad for, at de har lært min søn at rydde op, være hjælpsom, vise respekt. Personalet har 
været meget flittigt og søde. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Opsyn. Jeg tænker på, hvor han er, hvem han er sammen med, og 
hvad han laver. Jeg håber, at han har forandret sig der. 
Størst betydning: Mere undervisning. Det at vi ikke kan besøge vores søn pga. den afstand. 
Yderligere kommentarer: Jeg er skilt og bor sammen med mine børn. Det er hårdt, når min søn kommer på 
besøg to gange om ugen og så skulle sige farvel igen. Jeg kan desværre ikke besøge ham pga. transport, 
der er 400 km fra vores hjem. 
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Forældrekommentarer til Stevnsfortet (sikrede afdelinger)  
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi, jeg kan mærke på drengen, at det er rigtig godt for ham. De har nogle gode forhold, nogle 
gode pædagoger. Under de forhold de har, og hvis de opfører sig pænt, så har de simpelthen frie tøjler. De 
har været rigtig gode ved ham, så jeg kan kun sige UG. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han er kommet langt frem deroppe, og der er en masse 
udfordrende ting for knægten. De er søde og rare, snakker med ham, det er bare godt. Han er glad for at 
være der. 
Størst betydning: Have nogle voksne han kan stole på, og det har han der. 
Yderligere kommentarer: Jeg er glad for, at det var der, han kom. Fordi de er gode ved ham, tager sig tid til 
ham, selvom han har noget af et temperament. Og de lærer ungerne nogle ting. Eks. ligger han og roder 
med biler hver dage med en mekaniker, det er noget der tager fat i ham. Og de har sikkert også mange 
andre muligheder, hvis man har andre interesser. Jeg synes virkelig, det er godt. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi for barnet er det ren luksus. Det er ikke ensbetydende med, at jeg er enig i at det bør være 
sådan en luksus at være der. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Ikke noget. 
Størst betydning: Jeg håbede jo på, at de kunne banke lidt fornuft ind i hovedet på ham, men det lader det 
ikke til. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi, de snakker meget med ham og det er gentagende ting, de fortæller ham. Det er gentagelse, 
gentagelse, gentagelse, lige det min søn har brug for, da han har ADHD. De er tålmodige. Det er bare godt. 
De har respekt for ham, og så kan de lave lidt fis og ballade med ham. Der er noget humor, det er også 
godt. De skal have stor ros herfra. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han kan få noget ballast med derfra, da pædagogerne og de andre 
personaler dernede hjælper ham, de snakker meget med ham og så det, at han kan blive stoffri. Det viser 
han allerede nu, at han kan. Så det er jo bare det med, at det skal holde ved. 
Størst betydning: Det med at være på værksted, fx. reparere biler og lave cd'er, det går han meget op. Det 
er han god til. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Ikke besvaret/ønsker ikke at svare 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han kan vel blive stoffri. 
Størst betydning: Musik, det synes han er rigtig godt. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Jeg kunne godt have tænkt mig, at de sociale myndigheder havde gjort noget mere ud af at 
fortælle, hvor han skulle hen noget tidligere. Han ringede selv til mig og sagde det hele til mig kun to dage 
før. Det kunne jeg godt tænke mig var klarlagt noget før 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han har i hvert fald fundet ud af, at når man laver nogle alvorlige 
ting, så bliver man bliver for det, også selvom det tager så lang tid. Jeg kunne jo godt tænke mig, at der 
blev taget fat i de unge noget før. De sociale myndigheder siger altid "lige vent og se", "måske bliver det 
bedre" osv., men det er ligesom om de unge mennesker måske får en opfattelse af, at der så ikke sker 
noget, og derfor kan risikere at komme så langt ud. 
Størst betydning: Både aktiviteter og personalet er gode. Der bliver taget hånd om dem, det er meget godt. 
Og at de er så konsekvente, dernede. Der er altid en grænse, det synes jeg er godt. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, han er blevet behandlet godt. Han har fået tænkt over tingene, da 
hans frihed pludselig blev taget fra ham. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jamen, det er fordi, det er noget med respekt og, at han har fået noget ro. Det var det han skulle 
have været på før, måske ikke en direkte lukket, men en heldags institution. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Ro. Og ikke komme ud i kriminalitet igen. 
Størst betydning: Den voksenkontakt han har dernede med alle de voksne, der er på hans afdeling. 
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Yderligere kommentarer: De sidder dernede for længe i surrogat. Han har siddet der i over et år, det er for 
længe. Men det er jo ikke institutionens skyld, det er jo systemet. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Han har jo snakket om, hvor godt det har været. Det synes jeg er flot. Det må jo være godt nok, 
når han kan lide at være der. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: De har deres værksteder, men jeg ved faktisk ikke, hvad han ellers 
har lavet deroppe. Jeg har spurgt om, han ikke skulle have noget skolegang, men det ved jeg ikke mere 
om. Men han har været meget på værkstedet, og det elskede han. Han kan godt lide at lave mekanik, og så 
går tiden jo bedre. Han kan ikke sidde stille, så derfor synes jeg godt, de kan have lidt mere af det. Jeg 
håber, han har fået en lærestreg, så han ikke fortsætter i de baner. Jeg har selv været i anbragt, da jeg var 
ung, i 6 år, men jeg kom ud til en læreplads og det var godt. Det er jo lidt sværere for ham. Jeg håber han 
har lært noget af det. Jeg tror nok, de har hjulpet ham meget deroppe. Jeg har aldrig selv været til en 
samtale deroppe, da der er for langt derop. Jeg har også andre børn, er enlig far og der er for langt. 
Størst betydning: En ting, han har lært er at være mere sammen med jævnaldrende. Han har altid stødt 
sammen med voksne og gået med dem, hvilket har været en stor fejl. Nu har han mange jævnaldrende 
kammerater. Det er meget fint, at han har fået dem. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Der blev ikke taget hånd om de ting, der blev sagt. Man skal holde, hvad man lover over for min 
søn. Jeg blev ikke informeret om min søns medicinering, selvom jeg efterspurgte information, det var for 
dårligt. En bestemt person lovede at ringe for at hjælpe mig med at skrive en klage, men jeg har ikke hørt 
fra ham. Det har været uhensigtsmæssigt at putte en person med ADHD ind i et lille værelse, det har givet 
et dårligt udslag for min søn. Det er ikke holdbart. Selvfølgelig skal han være under opsyn, men jeg synes 
ikke det er godt nok. Nu sidder han bare og glor ud af vinduet, det er ikke den fremtid han skal have. Der 
var et dårligt samarbejde med personalet, lavt informationsniveau. Ingen ringede eller gjorde noget, heller 
ikke hvis der nogle større ting. Det er måske godt for nogle, men ikke for min søn. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Ingenting. En dreng med ADHD skal ikke være anbragt på en lukket 
institution. Han har brug for hele tiden at have fingrene i noget. Der skal være nogle andre tilbud til unge 
som ham. Selvfølgelig skal han have sin straf, men der er slet ikke uddannet personale til at tackle unge 
børn som ham med ADHD. 
Størst betydning: Det, at der er en dagligdag, at stå op hver morgen. Det der med at gå hjemme, det er 
ikke godt. Det er også svært som forælder. De der aktiviteter, de havde, var okay. Han var glad for at rode 
med knallerter, EDB og smykkeværksted. Det var de okay til. Bortset fra hvis det var helligdag, så skulle 
han bare sidde på sit værelse, og det kan man ikke, når man har ADHD. Man kan ikke sidde stille. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er ikke pga. selve stedet, men vi er kede af, at han er her. Vi har været meget bekymrede 
over hele situationen. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han er blevet meget, meget bedre i skolen. Han vil gerne videre i 
gymnasiet. 
Størst betydning: Ja, han har været meget glad for at være der og den respekt han får. Han er glad for at 
dyrke sport og gå i skole. Han har lært meget på stedet. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Pga. skolegangen, han får ikke 9. klasse. Nu har han siddet i et år, og været igennem alle fagene 
og fået bevis for dette, men han mangler prøverne, så han kan få bevis på 9. klasse. De må gerne presse 
lidt mere på. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Tænke mere over tingene, tænke lidt mere fornuftigt, blive mere 
moden. Han kan blive bedre til at respektere voksne, og lytte til hvad de voksne siger. Han har allerede 
lært mange ting, fx. håndværksting. Han er begyndt at spille guitar, han har en lærer, og han spiller så 
godt nu. Han har haft en guitar før, men har ikke haft tid til det. 
Størst betydning: Jeg tror, at nogle af pædagogerne har haft stor betydning. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Jeg synes, personalet har behandlet ham godt, og at han har haft nogle gode muligheder. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg håber, at han kommer ud af sit misbrug. Og at han lærer, at der 
er konsekvenser af ens handlinger. Og så håber jeg, at han kommer ud af den venskabskreds han har. 
Størst betydning: Det er nok en kombination af aktiviteter og nogle bestemte personer. Han har et alt 
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muligt job, som han er meget glad for, og så er han begyndt at spille musik, det er han også rigtig glad for. 
Og så har han gjort sin 9 klasse færdig. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: De behandler os og mit barn med respekt. Det er meget vigtigt, specielt at de behandler min søn 
så respektfuldt. De sørger for hans psykologiske situation, hjælper ham med eksamen og de kan sætte sig 
ind i hans følelser. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han er i gang med sidste eksamen og skal videre i gymnasiet efter. 
Størst betydning: Det, at han går i skole og, at de hjælper ham med det, han har brug for. Og at han lærer 
selv at tage ansvar. 
Yderligere kommentarer: Jeg har ingen klager, jeg takker dem virkelig for at passe på min søn. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det er fordi, jeg har en oplevelse af at tingene er som det skal være et sted som dette, når man 
nu er havnet sådan et sted. De er fuldt ud kompetente og empatiske. Der er regelmæssighed og de voksne 
gør hvad de siger. De har en dyb indsigt og en medmenneskelig forståelse, det er jeg meget tilfreds med. 
Medmenneskelighed og respekt for det enkelte individ. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Ro, renlighed og regelmæssighed. Han har mødt nogle kompetente 
voksne, som han har kunnet stole på. 
Størst betydning: Det er nok, at han har oplevet, at han kan stole på nogle voksne, dvs. nogle voksne 
fagpersoner. Det har han ikke været heldig med før. 
Yderligere kommentarer: Min søn har i hvert fald fået noget med, fx ting som kost og økonomistyring. De 
har selv skullet være ansvarlige for tøjvask osv., det er fint at sådan nogle ting også kommer med. 
Medbestemmelse og ansvarlighed. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er for dårligt at de ikke skal være med til at lave mad og vaske op osv. Det kan ikke være 
rigtigt, at de får det hele serveret. Og så kunne maden også godt være mere afvekslende og ikke kun bestå 
af burgere og kødsovs. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Et eller andet sted, så synes jeg, at de unge mennesker skal 
straffes meget hårdere end det der "fritidshjem". Nu har han ikke nogen skolemæssige behov, han er gået 
ud med en rigtig god eksamen, så på den måde er der ikke noget at komme efter. Jeg er glad for, at han er 
blevet straffet. Men det har ikke noget med Stevnsfortet at gøre, det er bare selve frihedsberøvelsen. 
Størst betydning: At de har kunnet gå ud når de vil. Det har været en rigtig stor ting. At de har kunnet gå 
ud og ryge en smøg når de har lyst og gå ud og trække noget luft. Andre steder er der gårdture osv., men 
ikke her. Det er i hvert fald det han har været rigtig glad for. Der var noget at foretage sig og man kunne få 
noget frisk luft. 
Yderligere kommentarer: Det er fuldstændig tåbeligt, at de kan få lov at se fx Saw og andre totalt 
voldsrelaterede film. Det skal simpelthen ikke være en hyggeferie med grillmad og seje videofilm. De kunne 
få lov at se Olsen-banden og Huset på Christianshavn. Det er der sikkert ikke nogen, der ville tage skade af. 
De skulle være med til at lave mad og vaske op. Det er jo ikke nogen straf. Han fik flere lommepenge der 
end han gør herhjemme. Noget mere varierende og sundere kost og de skal selv være med til at lave det. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi pædagogikken, personalet, opholdet og personalets væremåde har været fantastisk. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han er et specielt tilfælde fordi han er dygtig i skolen, så han får 
sådan set ikke noget ud af det overhovedet. Han er utrolig vellidt af personalet. 
Størst betydning: Det skal bare overstås. Det har overhovedet ingen betydning for ham. 
Yderligere kommentarer: De skulle lave nogle flere af den slags pladser. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jamen, det er den lukkethed og strukturering, der er på institutionen for den unge. Vi oplever det 
som meget professionelle folk, der arbejder der. Bl.a. ift. håndtering af hendes medicin, den er god. Hun 
skal ikke selv have rådighed over dette, det har de fuldstændig styr på. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Hun kan få rigtig meget ud af det, hvis hun ellers er inde for 
pædagogisk rækkevidde, men jeg tror, hun skal være der i længere tid. Det er med til at skabe en 
strukturering af hverdagen, hun bliver opdraget mere pædagogisk, hvis man kan sige det, og lærer at vise 
respekt overfor andre mennesker. Det prøver de i hvert fald at hjælpe hende med. 
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Størst betydning: Det har været positivt for hende med den aktivering, de har dernede. Personalemæssigt 
passer de godt på hende. Hun er jo ikke i kategorien kriminel, men er mere farlig for sig selv. De hjælper 
hende rigtig godt. Vi har de sidste 5-6 år søgt om, at hun kom sådan et sted hen, men der findes jo ikke så 
mange steder som Stevnsfortet, hvor hun kan blive permanent. Hun giver selv udtryk for, at hun er glad for 
at være der, det er jo lidt foruroligende, når det stort set er et fængsel, men det er godt, hun har det godt. 
Yderligere kommentarer: Vi er vældig godt tilfredse. En enkelt ting er, at det er synd, hun ikke kan være 
der længere. 
 
Stjerner: 4 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: At lære mere struktur og ikke lave problemer mere. 
Størst betydning: At kunne klare sig og lære ikke at være hidsig. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er et godt sted. De kan lære de unge drenge om, hvordan man skal klare sig selv. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Mange ting, fx klare sig selv uden problemer og være på et 
beskyttet sted. 
Yderligere kommentarer: Meget godt. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Vi har ikke kontakt til institutionen. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi, de passer på min søn derude. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg mener, at han skal være et sted, hvor andre (personale) 
vejleder ham. 
Størst betydning: At han ændrer sin adfærd, bliver mere rolig. Og ikke være sammen med nogle dårlige 
drenge. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Pædagogernes støtte. God kommunikation. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg ved det ikke, men jeg håber, at han ikke vil gentage sin fejl. 
Størst betydning: Psykologbehandling. Fremtiden. Det er vigtigt, at den unge får terapi eller behandling, da 
det ellers kan medføre traumer. Og så selvfølgelig opbakning fra forældrene. 
 
Stjerner: blank 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke kontakte min søn, har ikke fået en 
snak med ham, men jeg håber på, at han har fortrudt. 
Størst betydning: Kommunikation: Vi vil gerne besøge ham, men vi må ikke. Vi kan desværre ikke give 
ham den støtte, han har brug for. 
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Forældrekommentarer til Sølager (sikrede afdelinger) 
 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg tror, det er på grund af de pædagogiske redskaber, de bruger der, med en anerkendende 
pædagogik. Det tror jeg har gjort rigtig meget. Det har ikke været kæft, trit og retning. Der har været 
nogle ansvarsbevidste og omsorgsfulde voksne, der har taget sig af ham. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg vil sige, at han har fået belyst konsekvenserne af sine 
handlinger. Han har fået nogle gode værktøjer til at håndtere det, han står i. Han har været i nærheden af 
nogle gode voksne, som har gjort, at han kunne klare opholdet. Der har været meget respekt imellem dem. 
Jeg må sige, at han har haft det rigtig godt med personalet. De har respekteret ham, hans holdninger, det 
kritik han er kommet med osv. De har lyttet til ham og har i bedst muligt omfang prøvet at tage emnerne 
op løbende til evaluering. Socialrådgiveren derovre har ikke givet så meget, hun har ikke rigtig kørt noget 
igennem. Det er mere personalet, dvs. pædagogerne. Det er igennem dem, han har fået det positive. 
Socialrådgiveren har ikke haft nok gennemslagskraft. 
Størst betydning: Det er, at hans kontaktperson har været nærværende og engageret. Han har fået 
opbakning til de ting, han kunne foretage sig, inden for de rammer der nu er. 
Yderligere kommentarer: De har været meget støttende også for os forældre. Det har været et hårdt forløb 
for os, men de har støttet os og lyttet til os. Det er nogle gode vokse, og det har gjort mig tryg ved, at han 
har været der. Jeg føler også, de har kæmpet en kamp for ham. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: For det første informerede de mig aldrig om tingene, der foregik. Jeg måtte altid selv ringe eller 
høre det fra min søn. Jeg forsøgte også at fortælle nogle ting, jeg tænkte kunne være godt for ham, men 
der blev ikke lyttet. Jeg har haft rimelig dårlig erfaringer med stedet. Han har været der to gange, den 
sidste gang var han der rimelig længe. Da han skulle hjem, så var det bare fra den ene dag til den anden, 
uden varsel, at han skulle hjemsendes. Han skulle egentlig bare hjem på weekend, men så fik jeg en 
opringning fra kommunen om, at institutionen havde hjemsendt ham. De var generelt meget svære at 
snakke med på institutionen, synes jeg. Nogle af pædagogerne var gode nok, men afdelingslederen og 
socialrådgiveren var elendige. Jeg har ikke så meget godt at sige om stedet. På nogle punkter var det 
simpelthen under al kritik. Selvfølgelig er hvert barn forskelligt, men jeg synes, de pressede ham ud, hvor 
han gik amok rimelig tit. Der blev ikke lyttet til, hvad han egentlig ville. Nogle gange kunne han ikke forstå, 
hvorfor de gjorde som de gjorde, da han er lidt langsom, men de trak det bare ud. De var ikke særlig gode 
til at møde hans behov. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: På nogle punkter var det godt for ham, og på andre var det ikke. 
Jeg vil sige, at han lærte nogle ting deroppe. Han lærte nogle gange at styre sit temperament, men det 
kom meget an på, hvilket personale, der var der. Det var forskelligt, hvem han kunne med. Men personligt 
synes jeg ikke, det har været nogen succes. 
Størst betydning: Der var nogle personer, som han holdt meget af og var tæt knyttet til, 3-4 stykker. 
Resten, dem kunne han ikke med. Jeg har virkelig meget imod det sted, fordi han faktisk blev overfaldet af 
flere pædagoger og fik en skade. Pædagogen fik dog en dom. De mente, at min søn havde slået en af 
pædagogerne først, men det havde han ikke. De holdt ham også isoleret i 7-8 uger alene, hvor han ikke 
måtte have kontakt med de andre unge. Det gjorde ham endnu mere hidsig, frustreret og indebrændt. Det 
havde de meget svært ved at forstå, især lederen. Så det var rimelig uheldigt. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg synes virkelig, det har været godt. Afdelingslederen har virkelig kæmpet for at beholde ham 
inde i det der surrogat regi, i stedet for at han røg et andet sted hen. Det skal de virkelig have ros for. De 
har været der meget, de har holdt af ham, det har han også kunnet mærke. Han var en de godt kunne lide 
at have der. Det er selvfølgelig begge veje, men der har heller ikke været noget, hvis jeg har skullet et eller 
andet, hvis der var fødselsdag/jul, så har vi fx fået lov til at komme 4 i stedet for 2. De har strukket sig 
nogle gange, udover det sædvanlige. Vi har fået lov til nogle ting, de har været large, men samtidig har de 
jo også kunnet se, at vi omkring har opført os ordentligt. Det har vi også fået at vide, at der var forskel i 
gæsterne, der kom deroppe. Det har været et godt sted. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han er jo tvunget anbragt, så jeg kan ikke rigtig se, at han kan få 
noget ud af det. Der er jo ikke så mange muligheder til at bruge tiden på noget. Man kan se dvd, tv, være 
på værksted. Der er ikke så meget at lave på de værksteder. Der er skolen, men det bliver ikke taget 
særlig alvorligt. Han får ikke rigtig noget ud af det på den måde. Jeg kunne forstå, hvis nu man fik noget 
behandling eller noget, men han er der bare, han får ingen behandling. 
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Størst betydning: Der har været nogle gode voksne, som har brugt tid på ham. Nu er jeg jo alenemor, han 
har altid godt kunnet lide, at der var nogle mænd til at spille fodbold og billard med osv.. Jeg har indtryk af, 
at mange har gået ind på hans værelse, snakket med ham, tegnet osv. Han har haft en god kontakt med de 
voksne, både mænd og kvinder. De har kunnet lave fis og ballade, der har været respekt begge veje. Han 
er blevet taget alvorligt. Der har været nogle episoder, hvor nogle ikke har vist, hvordan de skulle opføre 
sig. Der har han været lidt presset, men de voksne har været godt til at se hvem, der var ballademageren. 
Yderligere kommentarer: Det eneste, der er med til at trække ned er, da han lige pludselig blev flyttet fra 
en afdeling til anden, uden jeg fik noget at vide. Jeg ringer til ham, og så får jeg at vide, at han er blevet 
flyttet, det var lidt et chok. Man tænker, hvad er der sket, hvorfor? Efter hvad de har sagt der er normal 
procedure, er det almindeligt at lederen fra den gamle institution/afdeling ringer til familien, og at lederen 
fra den nye institution/afdeling gør det samme. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: For det første, når man kom derind på Sølager, så var der en god tone, de var høflige og 
hjælpsomme, de havde respekt for, at man sad alene med ham på værelset, når man var på besøg og talte 
med ham. Så er det fint med de aktiviteter, de havde for de unge. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han har nok set det mere som et ferieophold, selvfølgelig med den 
konsekvens, at der var en dør, han ikke kunne komme ud af. Han har fået det ud af det, at han har tænkt 
over tingene, men det har været lidt svært, da han har haft et lidt turbulent forløb efter. 
Størst betydning: Det har været den forståelse og det forhold han har haft med hans kontaktperson og så 
det, at vi måtte komme og besøge hele tiden. Det betød meget for ham, at der var nogen ved ham hele 
tiden. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes faktisk, det er godt. Han har haft nogle problemer derude, men de har 
snakket med ham og løst det. God forståelse for den unge. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Kun at jeg håber at få ham derop igen. Det er også hans eget ønske. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han har faktisk udviklet sig helt vildt positivt i det her, det var det 
der skulle til for ham. Han skal jo så sidde inde i halvandet år, så det er meget ærgerligt oven på den 
udvikling. Nøddebakken, det var lige ham. Han er blevet en helt anden dreng, positiv. Det kan jeg takke 
personalet for. 
Størst betydning: Faste rammer. Tryghed. Nogen der lytter til ham. Han er blevet hørt på en anden måde, 
vil jeg sige. 
Yderligere kommentarer: Det er den bedste institution, jeg nogensinde har oplevet, og jeg kender en del til 
institutioner. Det er et godt sted. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: De passer på min søn. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Min søn elsker familien meget højt. Han forstå nu at han lever i 
Danmark og at han må respektere reglerne her. 
Størst betydning: De arbejder med min søn med at lære ham rigtigt og forkert. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Vi havde en dårlig afslutning. De valgte at flytte ham. Ikke pga. ballade, men de mente at han 
trængte til at blive flyttet. Det synes jeg var rigtig dårligt. Jeg tror, de stod og manglede den plads. Kunne 
de så bare sige det som det var, var det noget helt andet. De her børn har mødt svigt nok i deres liv, det 
synes jeg man skal have dyb respekt for.  En helt anden ting var, at min søn var der sammen med syv 
mørke, som ikke spiste svinekød, så det fik de ikke rigtig. Det synes jeg måske også er lidt mærkeligt. Vi er 
vel stadig i Danmark. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Der er i hvert fald et tilbagefald ift. skolegang, da der ikke er 
tvunget skolegang i et "børnefængsel". Deres udvikling går i stå. De må ikke gå på nettet osv. Jeg forstår 
godt, at de ikke må komme i kontakt med deres venner, men deres vidensudvikling går helt i stå. De er jo 
bare sammen med andre kriminelle, så de lærer bare af hinanden. 
Størst betydning: Det der har haft størst betydning er selvfølgelig personalet, ingen tvivl om dette. 
Yderligere kommentarer: De skal tage at lære, at man skal altså ringe både når det går skidt, men også når 
det går godt. 
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Stjerner: 4 
Hvorfor: Personalet var meget venligt og har trøstet mig. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg er ked af det, jeg kan ikke tænke på noget. 
Størst betydning: Jeg vil have det bedste for min søn. 
 
 



___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Side 112 

Forældrekommentarer til Sønderbro (sikrede afdelinger) 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Mange af problemerne var, at de ikke kom udenfor. Jeg syntes, de opholdt sig for meget indenfor. 
Jeg synes, at det med skolegang skulle være påkrævet, at det var mindst fire timer om dagen eller sådan 
noget. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: En tænkepause. 
Størst betydning: At han bliver mødt med respekt. At hans handling ikke bliver fordømt. 
Yderligere kommentarer: Det var fint, at det havde et hjemligt præg for børnene, men på den anden side 
syntes jeg måske, at noget af personalet var lidt for hjemlige. Der gik lidt for meget sure sokker i det. Jeg 
synes ikke, de skal rende rundt i uniform, men der må alligevel godt være en aftale personalet imellem om 
hvad for noget tøj man skal møde op i. Jeg synes ikke, det er i orden, at de møder op i joggingbukser hver 
dag. Men det vigtigste er selvfølgelig, at mit barn har det godt og bliver behandlet godt. Der var en af de 
kvindelige medarbejdere, der var lidt udfordrende klædt og det syntes jeg var lidt upassende. Det var 
sådan noget med røde laksko og stramt leopardtøj. Det var meget upassende i forhold til, at det er så unge 
mennesker. 
Det stødte mig lidt da vi kom der første gang, at der ikke sådan blev givet hånd og præsenteret. Det var 
bare "kom indenfor" - det var lidt for hjemligt. Jeg synes, det er vigtigt med at få givet hånd for det er også 
noget vi skal give videre til vores børn. 
En anden ting er, at opholdet jo skal minde om den hverdag børnene har. Hvis fx børnene går i folkeskole, 
så skal der være mindst fire timers undervisning om dagen. Der var tit lukket osv. En af grundene var, at 
de skulle indrette undervisningslokale. Så var der lukket en hel uge. Det syntes jeg var uhørt. Så må de da 
indrette lokalet udenfor undervisningstiden. I det mindste skulle der være en forklaring til forældrene. 
Der manglede også noget information til forældrene om børnenes skema. Der måtte godt have været mere 
information om hvilke aktiviteter og tilbud der var for børnene. 
Men i det store hele var vi tilfredse. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det har været et godt sted. 
Størst betydning: Alt! Han har lavet mange forskellige ting med dem. Både aktiviteter og samvær med de 
voksne. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det var godt nok, de var gode ved ham. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Ikke så meget. Det kunne have været okay, at han var der i et par 
uger, men det er blevet trukket ud alt for længe. Han har skullet sidde og vente, da der ikke var plads det 
næste sted, han skulle hen. Det er ikke sundt for et barn at sidde isoleret så lang tid. Han havde mistet 
modet helt, også i forhold til skole. Vi har dog fået ham igennem 9. kl. siden. Mere end to uger, det er for 
meget. Og så kan jeg ikke forstå, at vi som forældre bliver behandlet så dårligt, det var langt ude, den 
måde de talte til os og deres generelle adfærd overfor os som forældre. 
Størst betydning: Det positive er af, at han fandt ud af, at han kunne en masse, fx lave mad, lave kreative 
ting osv. Han havde jo ikke andet at lave, og vi opfordrede ham til at lave så meget han kunne. Han var 
rigtig glad for det, det var meget positivt. 
Yderligere kommentarer: Det har været to ledere, som var elendige. Besøgsmulighederne er langt ude, vi 
måtte kun besøge en gang om ugen. Pludselig kom der politi, der skulle overvære vores besøg, og det blev 
bare taget for givet, at sådan var det. Ingen sagde noget til os eller kom med informationer herom. Engang 
kom vi derover efter at have kørt langt og fik at vide, vi ikke lige kunne besøge. Disse ledere er meget 
firkantede, ikke særlig pædagogiske, også når jeg snakkede med dem i telefonen. Personalet var meget 
mere pædagogisk. Ledere var meget rutinerede, lidt kørt fast, kunne godt være lidt mere bløde overfor os, 
som ikke kender til denne " hårde verden". De talte tit nedladende og talte som om den unge var en "ting". 
Men vi snakker altså om mennesker her. Noget andet er de meget firkantede regler, men samtidig har jeg 
opdaget, at de køber cigaretter til de unge, der sidder herinde, det synes jeg var langt ude. Man skal jo 
være 18 for at kunne købe cigaretter, men de købte alligevel til de unge. Min søn startede med at ryge 
derinde, det er meget irriterende. Det synes jeg er langt ude, når der er alle de her regler ellers. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Jeg synes, det har været svært ift. hvis man gerne vil passe skole og har nogle ting der og gerne 
vil satse på nogle ting der, så har det været svært at opfylde nogle krav ift. det 
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Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Ikke en skid 
Yderligere kommentarer: Det har været godt og situationen taget i betragtning har hun været glad for at 
være der og de andre unge har også været søde. 
Jeg synes godt man kunne have noget mere undervisning. Der er kun tre timer om ugen og det synes jeg 
er under al kritik. Hvis de unge mennesker skal lidt videre, så skal man jo også tænke på lidt undervisning 
og gøre skole lidt mere interessant. Jeg blev nødt til selv at hente og bringe lektier og min datter måtte 
selvstudere derinde. Det er klart, at hvis de unge ikke får nogen skolegang hvad skal de så lave når de 
kommer ud igen? Så ryger de jo bare ud i det samme og bliver lidt ældre og så er det bare en anden type 
fængsel de kommer i 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi han var glad for at være der fordi han kunne komme ud og gå tur med de voksne engang 
imellem. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Der har været nogle problemer, så måske kunne de hjælpe ham. 
Størst betydning: Jeg syntes, det var forfærdeligt fordi det bedste ville jo være hvis han kunne bo hjemme 
hos mig. 
Yderligere kommentarer: Han blev syg da han kom derhen, så han fik noget behandling. Han havde nogle 
psykiske problemer. Det var godt at han fik hjælp, men det tog meget lang tid. 
Det er et meget lille sted - de har brug for mere plads til fx at spille fodbold osv. Personalet er søde nok. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Jamen, det er jo to stjerner, fordi der bliver sørget for hende, men jeg havde ikke nogen personlig 
kontakt med personalet derude. Det har jeg haft i langt højere grad de andre steder, hvor hun har været, 
så det var bedre før. De har jo ikke decideret gjort hende fortræd, men jeg synes ikke, det har været 
genialt. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Hun er blevet mere moden. Jeg tror, hun er blevet bedre til at styre 
sit temperament. 
Størst betydning: Jeg tror, at det fedeste for hende har været, at institutionen har været så tæt på, hvor vi 
bor, så det har været nemt at besøge. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det er nok fordi, jeg har snakket med ham, og han sagde, at den måde de tog imod ham på, var 
meget god. Der var ingen problemer. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han er blevet bedre til at tænke sig om. Det har været godt at 
komme et andet sted, møde andre mennesker. Godt at snakke med mennesker, der har oplevet det samme 
og snakke om, hvad der er godt og skidt. 
Størst betydning: Pædagogerne, var fine.  Ikke noget stress, du hyggede dig bare. God stemning. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi han respekterer de mennesker, og han har haft det godt. Han har lært af sine fejl. Han er 
parat til at betale prisen, fordi han har accepteret, at han har lavet noget forkert. De har været glade for 
ham og ikke klaget over ham. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han skal lære noget af hans fejl og lære ændre sig. Lære at indrette 
sig, han skal lære at være mere klog i fremtiden. 
Størst betydning: Den kommunikation han har haft med personalet, den har været god. Det er anderledes 
end i fængsel. Han må ikke kun spise og sove, de laver nogle ting. Men de skal have mere undervisning, 
investere mere i deres fremtid, lære noget. Der burde være flere ressourcer til dette. 
Yderligere kommentarer: Han havde fået en telefon smuglet ind. Hvordan har de kunnet snyde den ind? Det 
er det eneste mærkelige jeg har oplevet. Jeg troede han var kommet ud, men det var han ikke. Det var lidt 
et chok. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Personalet behandlede ham fantastisk, men budgetmæssigt er de meget begrænsede. Psykolog, 
anger management kurser, som de tidligere har haft, er skåret væk, det er ærgerligt. Der er kun en times 
skolegang hist og pist, lidt bordfodbold, men egentlig undervisning eller selvhjælp, det var der ikke. Det er 
dog ikke institutionens skyld. Jeg synes personalet var helt fantastisk, de gjorde alt de overhovedet kunne. 
De var altid venlige, vi kunne komme når vi ville. De var meget large over for hele familien. Det kunne ikke 
have været bedre, når nu situationen var som den var. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jamen, få det ud af det, at se i øjnene, at han har gjort noget 
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forkert. Der er en pris at betale, når man har gjort noget forkert. Lære at man skal tænke sig om. Det er 
det vigtigste. 
Størst betydning: Han er kommet til selverkendelse og har lært, at han skal arbejde med sit temperament. 
Yderligere kommentarer: Det er ærgerligt, at der ikke er de tilbud, jeg kan forstå der var engang som fx 
psykolog og anger management kurser. Det havde været meget rart. Men ellers kunne det nok ikke have 
været bedre under de omstændigheder. Og så skal man jo holde for øje, at det ikke er en feriekoloni, det er 
ikke et hotel. Han har gjort noget forkert og skal straffes. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Det der var vigtigt, det gjorde ikke noget ved. Der var andre ting, der var gode, men det 
overskyggede alt, at der var det her kæmpe problem med stoffer. Det er virkelig synd at vide, at lederen 
ikke kan gøre noget ved dem, der modarbejder de "gode" pædagoger, han vidste det godt. Det er synd for 
dem, der vil det godt, for det kan blive et godt sted, men det er det ikke nu. Det er også svært som 
forælder at komme, det er jo som regel ikke de mest ressourcefulde mennesker. Personalet skal jo støtte 
og hjælpe, og skal ikke indblandes i deres interne konflikt. Det har bare ikke været godt nok. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Forhindre ham i at modtage stoffer. Der var mange stoffer på 
afdelingen, det vidste de godt derude. Der kom masser af mennesker på besøg og havde stoffer med. De 
kontrollerede ingenting, selvom jeg gjorde dem opmærksom på situationen. Det kunne de ikke forhindre, 
sagde de. Det synes jeg er meget kritisk. 
Størst betydning: Der var nogle af pædagogerne derude, som var rigtig gode for ham, og som synes godt 
om ham og ville ham det godt. Og så var der en anden gruppe, der arbejdede imod. De satte sammen 
nogle regler på et mandagsmøde, men dette blev ikke overholdt af alle. Der var altså en intern konflikt 
personalet imellem. Jeg blev indblandet i dette, og det synes jeg måske ikke lige, at jeg skulle. De gode 
pædagoger blev modarbejdet af egne kolleger. Det var synd, for der var nogle der virkelig ville det godt. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Fordi jeg synes, det er den værst tænkelige måde, at resocialisere et ungt menneske på, der er i 
en kriminel løbebane. Jeg fornemmede, at alt hvad der var derinde lå som tilbud og der blev ikke stillet 
noget af det som krav. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Blive lært op i en kriminel løbebane af de øvrige indsatte. 
Størst betydning: Hvis der var resocialisering, men det synes jeg bestemt ikke der er noget af. 
Yderligere kommentarer: Jeg er forfærdet over alt det narkotika, der er sådan et sted. Forfærdet over den 
lemfældige måde det bliver håndteret af personalet. Jeg spurgte til det og fik at vide, at det kunne man i 
princippet ikke gøre noget ved. 
Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle resocialiseringstilbud til de unge. En form for valgmuligheder. 
Enten vælge resocialisering eller en "kedeligere" model. Så de nærmest bliver presset til at vælge noget 
resocialisering. 
Jeg hørte mest min datter tale om de rettigheder hun fik krænket ved at være derinde og jeg synes 
bestemt ikke det er det, der skal være i fokus. Hun skulle nærmere tvinges til at kigge i en anden retning. 
Min datter stak af på et tidspunkt og jeg kunne ikke få nogen oplysninger hos politiet. Jeg skulle holde 
familie-komsammen og var meget i vildrede om hvad min rolle skulle være hvis hun dukkede op. Jeg var 
dybt rystet over, at der ikke var dialog. Sønderbro var heller ikke til hjælp, de henviste til politiet, som 
henviste til min datter, der jo var stukket af. Jeg fik nogle venner til at ringe og udgive sig for at være en 
anden og de kunne få mere information end jeg kunne. Det var meget frustrerende. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Jeg synes, det kan være bedre. Der mår gerne være flere udendørsaktiviteter, mere motion. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Lære disciplin og respekt. 
Størst betydning: Hans uddannelse og hans praktikplads. Det er han rigtig glad for at kunne klare. Det, at 
han kan komme op om morgenen og tage af sted. Det var rigtig svært for ham før, nu er det fint ikke, slet 
ikke noget problem. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er kun 4 stjerner, fordi der var nogle ting, der ikke var i orden. Der er nogle ting han har 
fortalt mig, bl.a. hvor nemt der kommer stoffer ind, og hvordan personalet mange gange lukker øjnene for 
dette eller selv er med til, det er bare ikke ok. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg ved ikke, hvordan det er andre steder, men lige præcis den 
afdeling har han fået meget ud af det. Personalet omkring ham har været gode, gode til at se hans behov, 
vores behov og mine behov. Det var været rigtig positivt. 
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Størst betydning: Ja, det var der. Jeg er overbevidst om, at den socialrådgiver, der var tilknyttet til min 
søn, har haft en rigtig stor betydning. Hans far var død kort forinden, så der var nogle omstændigheder, der 
dannede baggrund for, hvorfor han gjorde som han gjorde. Ift. det har han mødt stor forståelse fra alle, 
men specielt fra denne specifikke socialrådgiver. 
Yderligere kommentarer: Det for nemt at få ting ind, det er problematisk. Måske ikke for min søn, eller lige 
på den afdeling, men jeg har kendskab til, når de bevæger sig i samme område, hvor nemt det er at få 
leveret ting og sager, hvis bare man har penge. Hvis man ikke selv har et barn, der kan sige fra og holde 
sin mund, så kan tingene gå meget galt. Den sikrede institution er på den måde slet ikke sikret. Så har jeg 
så bare en søn, der har sagt fra. Men det er for nemt. Jeg synes også, det er for dårligt at nogle forældre til 
et barn der sidder sådan et sted, ikke må se deres barn. Ikke alle får lov til at komme ind. Man skal se 
mere individuelt på, hvad det er for nogle forældre, for et barn har brug for sine forældre. Måske er der 
nogle dårlige forældre iblandt, der giver dem penge osv., men det går tit udover de forkerte.  Forældre er 
de eneste, der kan give omsorg og kærlighed, derfor er det vigtigt, at de kan se deres børn. Der skal være 
mere fra det offentlige på en eller anden måde, der skal være mere tjek på det her med, hvor nemt det er 
at få noget ind, for det er stadig kun børn. De kan stadig reddes, men mange bliver det desværre ikke, da 
de rette tiltag ikke tages. Det gør ondt. Jeg er ellers meget positiv ift. Sønderbro, men jeg er nok en af de 
heldige forældre. Det har i øvrigt været rart efterfølgende, at den føromtalte socialrådgiver, der var 
tilknyttet min søn, har sagt jeg altid kan ringe. Det er rigtig rart for mig at vide, for det er svært som enlig 
forælder til en søn med ADHD. Det er rart, man ved, at man altid kunne kontakte hende. Min søn har 
tidligere været på kostskole og andre skoler væk fra hjemmet. Her er der ikke blevet lyttet til ham eller mig 
ang., at han gerne ville have sin medicin. Jeg har sagt flere gange tidligere, at han skulle have det, men det 
var først, da han kom på Sønderbro, at vi blev taget alvorligt. Der er mange voksne mennesker, der har 
svigtet ham før. Måske det kunne være undgået, at han kom på Sønderbro, hvis han var blevet lyttet mere 
til før ang. hans ADHD medicin. Der var de rigtig gode på Sønderbro. De var rigtig hurtige til, at han igen fik 
sin medicin. Det er dog stadig langt ude, han skal havne her, før han bliver taget alvorligt. Der er der 
mange opholdsteder, der svigter i DK, det kan gøres bedre. Jeg har dog været rigtig glad for Sønderbro. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi der ikke er sket nogen ændring her på den institution. Han har ikke ændret sig på den 
institution, et andet sted ville han måske ændre sig. 
Yderligere kommentarer: Personalet er altid åbent, søde og byder os velkommen. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Igen fordi, hun har været enormt glad for pædagogerne. Selve opholdet har selvfølgelig ikke været 
fedt, men omgivelserne og menneskerne omkring har været rigtig rare. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Hun har ikke fået noget ud af det på den måde. En lærestreg 
måske. Men det var også kun en måned, hun var der. Der var ikke noget sådan særligt. 
Størst betydning: Det har helt klart været pædagogerne. De har været enormt hjælpsomme med alting, 
meget støttende. De har virkelig formået at gøre det til et godt ophold. Hun har ikke været glad for at være 
på stedet, men hun har været rigtig glad for dem. 
Yderligere kommentarer: Det ansatte på Sønderbro er fantastiske. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg synes, han har prøvet at vise hvem han er. Når han er hjemme er han helt perfekt over for 
mig og det har han også prøvet at være på institutionen og det er jeg rigtig glad for. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg tror allerede han har lært noget og fået nogle gode råd af 
personalet. Jeg håber i hvert fald på, at det er sidste gang. 
Størst betydning: At være lukket inde og ikke kan få lov til at snakke i telefon eller få venner på besøg. Jeg 
tror, han har lært meget af det. Han har fået en helt anden kontakt til de voksne derinde. Noget han har 
søgt hos andre voksne, men ikke fået. Han har fået nogle gode råd som han vil lytte til. Han siger, at det er 
en helt anden kontakt og nogle pædagoger, der ved noget. Der synes han, at han har fået nogle svar som 
han måske har savnet. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, det er rigtig godt.  
Jeg kunne godt tænke mig, at de kunne snakke med de unge om uddannelse og skolegang, og at de unge 
fik noget materiale. Det er rigtig fedt, at de har nogle aktiviteter og træning osv. , men jeg kunne godt 
tænke mig, at de havde noget mere fokus på uddannelse osv. Det er jo det, der skal til for, at de bliver 
nogle gode borgere. Også hvis man skal sidde der i lang tid, hvad kan man så gøre for at holde sig i gang. 
Det er vigtigt, at de fortsætter deres uddannelse, så de ikke bare ryger ud på gaden eller får et job og så 
får smag for pengene og aldrig får en uddannelse. Jeg ved godt, det er sommerferie, men de voksne kunne 
måske godt skubbe lidt mere på ift. fx at læse eller lignende. 
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Det kunne være rigtig godt hvis de fx fik en ude fra, der har været inde og sidde, men som nu har fået en 
uddannelse, til at komme og tale med dem. En god rollemodel, der kan vise, at det godt kan lade sig gøre 
at rette op. 
En stor ros til Sønderbro og personalet, der har nogle rigtig store guldhjerter. Selvom jeg ikke har kendt 
dem i lang tid er det ikke svært at ringe til dem og snakke og det er bare fedt. Det er hårdt når ens barn 
sidder derinde, så det er fedt at møde sådan noget personalet, der bare tager så godt imod ind. De 
fortæller hvordan ens barn har det selvom man ikke må komme i kontakt med ham i starten. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Fordi min søn havde ingen frihed. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Ingenting. 
Størst betydning: Ingenting, det var bare et slags fængsel for ham. 
Yderligere kommentarer: Nej. 
 
Stjerner: 3 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han har lært mange ting. Det jeg er mest glad for er, at han er 
blevet mere disciplineret og han har lært at tage ansvar. 
Størst betydning: De har hjulpet os meget, de har hjulpet med hans udvikling. Han er mere ansvarlig end 
han var før. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jamen set ud fra den situation min søn befinder sig i, så er det pga. personalet evne til at svare på 
mine spørgsmål, bære mine frustrationer. Der er et højt niveau af faglighed og saglighed. De ting, jeg taler 
med dem om, går ikke ud over min søn og der er ingen løftede pegefingre. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Forhåbentlig, at han har fået øjnene op for, hvor meget familielivet 
betyder, og at han har lært at sætte pris på det han har. 
Størst betydning: Helt klart personalets åbenhed, og at de ikke møder en med fordomme. 
 
Stjerner: 3 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Han har forhåbentlig lært ikke at gøre det igen, han har gjort forud 
for, at han kom derind. 
Størst betydning: Han er glad for de værksteder der er derude, men synes tiden er lang. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Personalet var venlige, søde og rare, men stedet er et rigtig gammelt sted. Tingene er gamle og 
der er meget varmt i værelset, det er ikke til at holde ud. Men det er kun kritik til de fysiske rammer, 
personalet var gode. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Mest mere ansvar og så har det været en lærestreg. Nu forstår han 
at værdsætte ting mere. De har lært ham mange ting, de havde gode muligheder med værksted, 
læsemuligheder og andre faglige ting. Man kunne mange ting. Det vigtigste er dog, at man har forstået, 
hvorfor man er der. 
Størst betydning: Personalet var virkelig søde, meget venlige og imødekommende. Min søn var meget glade 
for dem, det var vigtigt for ham, at de var så behagelige. De spillede meget fodbold og der var mange 
andre tilbud. Personalet har været gode til at motivere de unge. 
Yderligere kommentarer: De har generelt været rigtig gode til at informere og følge op på forskellige ting. 
Jeg har overhovedet ingen kritik udover det med de fysiske rammer, men det kræver jo flere ressourcer. 
Ellers har vi været meget glade, jeg har fx kunnet besøge ham næsten hver dag. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Hun har ikke fået noget helt perfekt ud af det. Hun har lært nogle ting, hun har lært retssystemet 
at kende, lært at nogle har været i en værre situation, lært at styre sit temperament, lært at male, læse en 
bog og fået tænkt over tingene. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Hun har lært retssystemet at kende, lært at der er nogle regler, 
lært hvorfor der er regler. Når man sidder derude er der også nogle andre unge, der er i en meget værre 
situation, det har givet et godt indtryk af, hvad kriminalitet kan føre til osv. Hun har fået tænkt over det, 
hun har gjort. Hun er blevet bedre til at være sammen med sine forældre. Hun har lært noget om, at man 
ikke skal gøre det, hun sidder der for, hun har fået en lærestreg. 
Størst betydning: Hun fik nogle gode venner i de unge drenge, der også sidder derude. Hun er selv fra 
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Kenya og mange af de unge drenge er muslimer, så hun har lært noget om andre kulturer, 
forskelsbehandling, integration osv. Hun har lært, at der er nogle regler, der skal overholdes, og at hvis 
man opfører sig pænt, så har man mulighed for at blive behandlet bedre. 
Yderligere kommentarer: Heldigvis blev hun anbragt på Sønderbro og ikke helt oppe i Hundested. Hun er 
blevet behandlet godt, haft sit eget værelse osv. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Der har ikke været noget ubehageligt, alle var meget søde og har støttet os. Ros til personalet. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Jeg kan se stor forandring hos min søn. Han er blevet meget mere 
høflig og venlig mod os. Han havde også venner, som var kriminelle, men nu har han fået et nyt netværk, 
som vi er glade for. 
Størst betydning: Min søn har været alene og følt sig ensom. Han burde have taget sig sammen langt før, 
da vi havde advaret ham. Det er vigtigt, at de kan fortryde og ikke gentage det. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: De har behandlet os godt, især vagterne og pædagogerne. 
Hvad har dit barn fået ud af opholdet?: Min søn var uskyldig. Han har altid været en sød, rar og stille 
person. Hvis han var skyldig, ville han sikkert have fortrudt det og blevet et nyt og bedre menneske. 
Størst betydning: Jeg synes, der skal være mere undervisning. Min søn er nu meget bagud, kan ikke klare 
lektierne. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, de unge burde have en kontaktperson, så de ikke begår den samme 
fejl. Jeg gad godt at have informationer omkring kontaktperson-ordningen. 
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6. Bilag 
 
Bilag 1: Spørgeskema til de unge 
Bilag 2: Interviewguide og spørgsmål til forældre 
Bilag 3: De unges svar i tabelform
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Bilag 1. Spørgeskema til de unge 
 

Spørgsmål fra SIP‐spørgeskemaet 
  Indskrivningsskema                                                  

                                     

                                     

                                     

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 
grad 

Nej, slet 
ikke 

Ved ikke 

1.  Blev der tager godt imod dig, da du ankom til 
institutionen?     

4
   

3
   

2 
   

1
   

9

                                                                

2.  Fik du information om institutionens regler, da 
du ankom?   

 
4
   

3
   

2 
   

1
   

9

   
                                     

                     
   

 

  Udskrivningsskema                                                    

   4    3    2     1    93.  Har personalet villet hjælpe og tale med dig, når 
du har haft behov for det? 

                        
                                                                

4.  Føler du, at personalet forstår dig?     4    3    2     1    9
                                                                

   4    3    2     1    95.  Føler du, at du har fået hjælp til at løse de 
problemer, der fylder meget i din hverdag? 

                        
                                                                

6.     4    3    2     1    9
 

Har du fået ros, når du har lavet noget godt eller 
opført dig godt? 

                             
 

                                     
                             

7.  Er der konsekvenser, hvis regler bliver brudt?     4    3    2     1    9
                                                                

8.  Er personalet gode til at håndtere konflikter?     4    3    2     1    9
                                                                

9.  Har du haft et godt forhold til personalet?     4    3    2     1    9
                                                                

10.     4    3    2     1    9

 

Har der været nok muligheder for at holde 
kontakt til venner og familie, mens du har været 
her?                               

                                                                     

11. 
   4    3    2     1    9

 

Har du haft et godt forhold til de andre unge på 
institutionen? 

                        
                                                                

12.     4    3    2     1    9
 

Har personalet bidraget til, at der er et godt 
fællesskab blandt de unge? 

                             
                                                                     

13.  Lytter personalet til kritik? 
   4    3    2     1    9
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    Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 
grad 

Nej, slet 
ikke 

Ved ikke 

14.  Har du oplevet, at personalet bruger unødig 
magt?  

   4    3    2     1   � 9

                          
15.  Har du modtaget den undervisning, du har brug 

for? 
   4    3    2     1    9

   
 

 
 
   

 
   

 
   

 
   

 

16.  Får du noget ud af undervisningen?     4    3    2     1    9
     

 
     

     
     

     
 

17.  Bliver der i undervisningen taget hensyn til dit 
faglige niveau? 

   4    3    2     1    9
                            

18.  Er der nok forskellige aktiviteter i hverdagen?     4    3    2     1    9
                            

19.  Har du medindflydelse på din hverdag på 
institutionen? 

   4    3    2     1    9
                            

20.  Har du haft mulighed for at holde dig orienteret 
om, hvad der foregår i samfundet udenfor? 

   4    3    2     1    9
     

 
     

     
     

     
 

21.  Er der en fast dagsrytme på institutionen?     4    3    2     1    9
                            

22.  Er der en god stemning på institutionen?     4    3    2     1    9
   

 
 

 
   

 
   

 
   

 
   

 

23.  Får du god mad på institutionen?     4    3    2     1    9
                            

24.  Er der pænt og rent på institutionen?     4    3    2     1    9
                            

25.  Er møbler og inventar i god stand?     4    3    2     1    9
                            

26.  Har du mulighed for at kontakte din 
sagsbehandler og advokat, når du har brug for 
det? 

 
 
4
   

3
   

2 
   

1
   

9

     
 

     
     

     
     

 

27.  Tror du, at opholdet kan hjælpe dig til at få et liv 
uden kriminalitet? 

   4    3    2     1    9
                            

28.  Er du blevet forberedt på, hvad der skal ske, når 
du forlader institutionen? 

   4    3    2     1    9
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Bilag 2. Interviewguide og spørgsmål til forældre 
Interview med forældre 
 
Person, der skal interviewes (IP):__________________________________________________ 
 
Telefonnummer:_______________________________________________________________ 
 
Den sikrede institutions navn:_____________________________________________________ 
 
Sprog:________________________________________________________________________ 
 
Interviewer: ___________________________________________________________________ 
 
Interview sendt til interviewer d.___________________________________________________ 
 
IP forsøgt kontaktet på følgende tidspunkter:    
Dato Klokkeslæt Dato Klokkeslæt Dato Klokkeslæt Dato Klokkeslæt 
        
 
IP vil gerne kontaktes på følgende tidspunkt: 
Dato Klokkeslæt Dato Klokkeslæt 
    
 
Interview gennemført d.__________________________________________________________ 
 
IP ønsker ikke at deltage: ______ 
 
INTERVIEW: 
 
Goddag. 
Mit navn er XX, og jeg ringer fra Center for Kvalitetsudvikling. Vi er i gang med en undersøgelse på de 
sikrede institutioner, og jeg ringer til dig for at stille dig nogle spørgsmål om, hvad du synes om den 
sikrede institution (sig navnet på institutionen), hvor dit barn er eller har været anbragt.  
 
Din deltagelse i undersøgelsen er helt anonym. Der er ingen, der får at vide, om du har deltaget i 
undersøgelsen, og hvad du har svaret. 
 
Hvis IP spørger kan du oplyse, at vi har fået deres navn og telefonnummer fra den sikrede institution. De 
har givet os det i fortrolighed, og det vil kun blive brugt til denne undersøgelse. Når dette interview er 
afsluttet, vil navn og telefonnummer blive slettet, og vi vil ikke kontakte IP mere. 
 
Det tager ca. 10-15 minutter at deltage, så jeg håber, du vil være med. Har du tid og lyst til at deltage? 
Til interviewer: Hvis forældre ikke har tid/lyst til at deltage lige nu laves en aftale om at ringe tilbage på 
et senere tidspunkt. 
Jeg vil stille dig en række spørgsmål vedrørende dit barns ophold på en sikret institution. Til hvert 
spørgsmål er der fire svarmuligheder: ”Ja, i høj grad”, ”Ja, i nogen grad”, ”Nej, kun i mindre grad”, og 
”Nej, slet ikke”. Hvis du ikke ved, hvad du skal svare, eller ikke mener spørgsmålet er relevant for dig, 
kan du desuden svare ”Ved ikke/ej relevant”. 
 
Har du spørgsmål, inden vi går i gang? 
 
Her kommer det første spørgsmål: 
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Dit barns ophold på en sikret institution 
Sæt ét kryds  

 
Ja, i høj 
grad 
 

 
 
Ja, i 
nogen 
grad 

 
 
Nej, 
kun i 
mindre 
grad 

 
 
Nej, 
slet 
ikke 
 

 
 
Ved 
ikke/ej 
relevant 

1. Får du den information om dit barns ophold på den 
sikrede institution, som du har brug for? 

     

2. Bliver du mødt med respekt af personalet, når du 
besøger eller ringer til institutionen? 

     

3. Tager personalet selv kontakt til dig og fortæller, 
hvordan det går med dit barn? 

     

4. Interesserer personalet sig for din erfaring og 
viden om dit barn? 

     

5. Har du let ved at forstå, hvad personalet fortæller 
om dit barn, når der ikke benyttes tolk? 

     

6. Har du nok muligheder for at holde kontakt med 
dit barn under anbringelsen af på den sikrede 
institution? 

     

7. Hvilken form for kontakt har du med dit barn? 
(Læs svarkategorier op, hvis IP ikke ved, hvad han/hun skal svare. Her må gerne sættes mere end ét 
kryds) 
 
Besøg_____            Telefon_____            Brev_____            E-mail_____              Andet______ 
 
8. Lytter personalet på institutionen til kritik? 
 

     

9. Behandler personalet dit barn med respekt? 
 

     

10. Oplever du, at dit barn får den hjælp han/hun 
har brug for?  

     

11. Ved du, hvad der skal ske, når dit barn forlader 
den sikrede institution? 

     

Nu kommer der et par spørgsmål, som du skal besvare med dine egne ord. Du skal ikke tænke på de fire 
svarkategorier længere. 
12. Hvad mener du, dit barn kan få ud af at være anbragt på en sikret institution? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
13. Hvad har størst betydning for dit barns ophold på en sikret institution? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

* 
(meget 
dårligt) 

** 
 
(dårligt) 

*** 
(både 
godt 
og 
dårligt) 

**** 
 
(godt) 

***** 
(meget 
godt) 

14. Tænk på en skala fra 1 til 5 stjerner, hvor 1 er 
det laveste, og 5 er det højeste.  
Hvor mange stjerner vil du give det samlede indtryk 
af dit barns ophold på en sikret institution? 

     

15. Hvorfor gav du dette antal stjerner? 
 
____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
 
 
16. Har du andre kommentarer til dit barns ophold på en sikret institution? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Det var det hele. Jeg siger mange tak for hjælpen. Farvel. 
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Bilag 3 
 
Tabeller På de følgende sider vises en tabeller med alle tal for det hvert 

spørgsmål i ungeundersøgelsen. Tallene er opdelt på landsplan, 
sikret institution, den unges køn, alder og oprindelse, 
anbringelsesårsag, om det er første anbringelse og længden af 
opholdet på det tidspunkt spørgeskemaet besvares. 
 

Læsevejledning Tabellerne på de følgende sider indeholder en stor mængde data. 
De er medtaget i rapporten, fordi de gør det muligt at fastslå, i 
hvilket omfang der er tendens til, at bestemte grupper af unge 
vurderer opholdet på en sikret institution på en bestemt måde.  
 

Anvendelses-
muligheder af 
tabellernes 
informationer 

Tabellerne er særligt nyttige, hvis en institution har fået en lav 
vurdering på det pågældende spørgsmål. Tabellerne gør det 
således muligt at se, om det er en bestemt gruppe af unge, der er 
utilfredse med spørgsmålet. Dette kan være nyttigt i forhold til at 
vurdere, om der er bestemte grupper af unge, der skal gøres en 
særlig indsats for.  
 

Ingen tabeller for 
forældre 

Der er ikke udarbejdet lignende tabeller for forældrene. Dette 
skyldes, at der ikke er tilstrækkelige oplysninger om forældrene til 
at lave meningsfulde tabeller for denne del af undersøgelsen. 
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 70 22 5 3 233
Institution Bakkegården 88 11 2 0 57

Egely 55 33 8 4 49
Grenen 46 35 12 8 26
Koglen 65 23 10 3 31
Stevnsfortet 80 20 0 0 5
Sølager 69 27 0 4 26
Sønderbro 85 15 0 0 39

Afdeling Sikret 75 20 3 1 207
Særlig sikret 25 42 17 17 24

Den unges køn Dreng 70 23 5 3 219
Pige 82 9 9 0 11

Den unges alder 17 & 18 år 66 24 7 3 91
16 år 71 24 3 1 86
15 år eller derunder 77 17 2 4 48

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 71 25 3 1 73
Danmark og et andet land 83 8 8 0 24
Afrikansk land 79 18 3 0 38
Mellemøstligt land 57 31 5 7 61
Andet land 83 11 0 6 18

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 71 22 5 3 189
Fase 1 i ungdomssanktion 80 20 0 0 5
Andet 65 29 3 3 31

Længde af ophold Op til 1 måned 61 26 13 0 23
1-2 måneder 76 16 2 5 55
2-6 måneder 71 22 4 3 95
Over 6 måneder 65 31 4 0 26

Spørgsmål 1: Blev der taget godt imod dig, da du ankom til institutionen?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 70 23 4 3 234
Bakkegården 79 17 2 2 58
Egely 58 38 4 0 48
Grenen 82 11 7 0 28
Koglen 71 26 0 3 31
Stevnsfortet 80 20 0 0 5
Sølager 58 19 12 12 26
Sønderbro 66 24 3 8 38
Sikret 71 22 4 3 208
Særlig sikret 63 33 4 0 24
Dreng 70 22 4 3 220
Pige 64 36 0 0 11
17 & 18 år 68 24 6 2 93
16 år 65 27 2 6 85
15 år eller derunder 79 19 2 0 48
Begge fra Danmark 60 31 7 3 72
Danmark og et andet land 67 21 13 0 24
Afrikansk land 87 10 0 3 39
Mellemøstligt land 68 24 2 6 62
Andet land 78 17 0 6 18
Varetægtssurrogat 72 21 4 4 190
Fase 1 i ungdomssanktion 80 20 0 0 5
Andet 52 42 6 0 31
Op til 1 måned 54 29 13 4 24
1-2 måneder 73 16 7 4 55
2-6 måneder 73 23 2 2 96
Over 6 måneder 65 31 0 4 26

Spørgsmål 2: Fik du information om institutionens regler, da du ankom?

Svarkategorier

Institution

Afdeling

Længde af ophold

Den unges køn

Den unges alder

Den unges forældres oprindelse

Anbringelsesårsag
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Ja, i høj grad
Ja, i nogen 

grad
Nej, kun i 

mindre grad Nej, slet ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 69 28 1 1 154
Institution Bakkegården 67 28 3 3 39

Egely 79 14 3 3 29
Grenen 80 20 0 0 25
Koglen 60 40 0 0 25
Sølager 63 37 0 0 19
Sønderbro 65 35 0 0 17

Afdeling Sikret 70 28 1 1 139
Særlig sikret 60 33 0 7 15

Den unges køn Dreng 68 29 1 1 146
Pige 86 14 0 0 7

Den unges alder 17 & 18 år 64 31 2 3 59
16 år 72 28 0 0 61
15 år eller derunder 75 22 3 0 32

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 74 23 2 2 53
Danmark og et andet land 75 25 0 0 16
Afrikansk land 80 20 0 0 25
Mellemøstligt land 55 42 0 3 31
Andet land 70 20 10 0 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 70 27 2 2 130
Fase 1 i ungdomssanktion 40 60 0 0 5
Andet 76 24 0 0 17

Længde af ophold Op til 1 måned 50 50 0 0 12
1-2 måneder 79 18 0 3 38
2-6 måneder 67 30 1 1 76
Over 6 måneder 79 16 5 0 19

Spørgsmål 3: Har personalet ville hjælpe dig og tale med dig, når du har haft behov for det?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 39 42 12 7 156
Institution Bakkegården 46 37 5 12 41

Egely 39 39 11 11 28
Grenen 27 58 12 4 26
Koglen 28 44 28 0 25
Sølager 50 44 0 6 18
Sønderbro 44 33 17 6 18

Afdeling Sikret 40 41 12 7 141
Særlig sikret 20 67 7 7 15

Den unges køn Dreng 40 42 11 7 148
Pige 0 71 14 14 7

Den unges alder 17 & 18 år 36 46 10 8 61
16 år 39 38 16 7 61
15 år eller derunder 44 47 6 3 32

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 38 50 8 4 52
Danmark og et andet land 50 33 6 11 18
Afrikansk land 50 38 13 0 24
Mellemøstligt land 34 34 16 16 32
Andet land 40 40 10 10 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 41 40 12 6 131
Fase 1 i ungdomssanktion 20 80 0 0 5
Andet 28 50 11 11 18

Længde af ophold Op til 1 måned 50 42 8 0 12
1-2 måneder 59 22 7 12 41
2-6 måneder 27 51 16 5 74
Over 6 måneder 32 63 5 0 19

Spørgsmål 4: Føler du, at personalet forstår dig?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 44 39 11 6 140
Institution Bakkegården 40 37 14 9 35

Egely 44 44 7 4 27
Grenen 50 38 8 4 24
Koglen 41 45 14 0 22
Sølager 50 38 13 0 16
Sønderbro 44 31 6 19 16

Afdeling Sikret 43 41 10 6 126
Særlig sikret 50 29 14 7 14

Den unges køn Dreng 44 40 10 5 134
Pige 40 20 20 20 5

Den unges alder 17 & 18 år 39 46 6 9 54
16 år 45 38 16 2 56
15 år eller derunder 53 30 10 7 30

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 45 45 8 2 49
Danmark og et andet land 60 20 13 7 15
Afrikansk land 52 29 14 5 21
Mellemøstligt land 39 50 4 7 28
Andet land 56 22 11 11 9

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 44 39 10 7 120
Fase 1 i ungdomssanktion 25 50 25 0 4
Andet 53 33 13 0 15

Længde af ophold Op til 1 måned 22 56 22 0 9
1-2 måneder 47 42 6 6 36
2-6 måneder 43 38 10 9 69
Over 6 måneder 47 37 16 0 19

Spørgsmål 5: Føler du, at du har fået hjælp til at løse de problemer, der fylder meget i din hverdag?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 65 29 3 3 156
Institution Bakkegården 56 39 0 5 41

Egely 63 27 3 7 30
Grenen 77 19 4 0 26
Koglen 76 16 8 0 25
Sølager 56 44 0 0 18
Sønderbro 69 31 0 0 16

Afdeling Sikret 65 30 3 2 140
Særlig sikret 63 31 0 6 16

Den unges køn Dreng 65 30 3 3 148
Pige 57 43 0 0 7

Den unges alder 17 & 18 år 60 32 5 3 62
16 år 71 25 2 2 59
15 år eller derunder 67 30 0 3 33

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 63 33 0 4 54
Danmark og et andet land 59 29 6 6 17
Afrikansk land 83 17 0 0 24
Mellemøstligt land 63 27 10 0 30
Andet land 70 20 0 10 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 65 30 2 3 130
Fase 1 i ungdomssanktion 60 40 0 0 5
Andet 68 26 5 0 19

Længde af ophold Op til 1 måned 25 50 8 17 12
1-2 måneder 69 24 5 2 42
2-6 måneder 65 32 1 1 74
Over 6 måneder 74 26 0 0 19

Spørgsmål 6: Har du fået ros, når du har lavet noget godt eller opført dig godt?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 58 32 6 4 154
Institution Bakkegården 38 49 10 3 39

Egely 67 27 0 7 30
Grenen 77 23 0 0 26
Koglen 88 8 0 4 24
Sølager 39 39 17 6 18
Sønderbro 35 47 12 6 17

Afdeling Sikret 54 35 7 4 138
Særlig sikret 81 19 0 0 16

Den unges køn Dreng 57 33 6 3 148
Pige 40 40 0 20 5

Den unges alder 17 & 18 år 63 30 3 3 60
16 år 58 29 8 5 59
15 år eller derunder 47 44 6 3 34

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 63 33 0 4 54
Danmark og et andet land 59 29 6 6 17
Afrikansk land 83 17 0 0 24
Mellemøstligt land 63 27 10 0 30
Andet land 70 20 0 10 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 55 34 7 4 130
Fase 1 i ungdomssanktion 40 60 0 0 5
Andet 78 17 0 6 18

Længde af ophold Op til 1 måned 46 46 8 0 13
1-2 måneder 49 39 5 7 41
2-6 måneder 63 33 1 3 72
Over 6 måneder 58 16 26 0 19

Spørgsmål 7: Er der konsekvenser, hvis regler bliver brudt?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 
grad

Nej, slet 
ikke

Svar-
personer

% % % % Antal
Hele landet 43 35 10 11 153
Institution Bakkegården 33 44 5 18 39

Egely 43 33 17 7 30
Grenen 58 29 0 13 24
Koglen 46 29 8 17 24
Sølager 44 33 22 0 18
Sønderbro 39 39 17 6 18

Afdeling Sikret 43 36 11 10 137
Særlig sikret 38 31 13 19 16

Den unges køn Dreng 43 36 11 10 145
Pige 14 29 14 43 7

Den unges alder 17 & 18 år 45 33 12 10 58
16 år 40 33 12 15 60
15 år eller derunder 42 42 9 6 33

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 40 38 8 13 52
Danmark og et andet land 33 50 6 11 18
Afrikansk land 57 30 13 0 23
Mellemøstligt land 47 20 17 17 30
Andet land 60 20 10 10 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 43 38 10 9 127
Fase 1 i ungdomssanktion 20 40 20 20 5
Andet 47 16 16 21 19

Længde af ophold Op til 1 måned 36 27 18 18 11
1-2 måneder 48 28 13 13 40
2-6 måneder 44 34 10 12 73
Over 6 måneder 32 53 16 0 19

Spørgsmål 8: Er personalet gode til at håndtere konflikter?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 56 35 7 1 158
Institution Bakkegården 66 24 7 2 41

Egely 60 30 7 3 30
Grenen 42 54 4 0 26
Koglen 52 36 12 0 25
Sølager 47 47 5 0 19
Sønderbro 65 29 6 0 17

Afdeling Sikret 60 32 8 1 142
Særlig sikret 25 69 0 6 16

Den unges køn Dreng 58 34 7 1 150
Pige 29 57 14 0 7

Den unges alder 17 & 18 år 58 34 5 3 62
16 år 54 36 10 0 61
15 år eller derunder 61 33 6 0 33

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 60 31 7 2 55
Danmark og et andet land 88 12 0 0 17
Afrikansk land 68 32 0 0 25
Mellemøstligt land 42 42 13 3 31
Andet land 50 50 0 0 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 60 33 6 2 132
Fase 1 i ungdomssanktion 40 60 0 0 5
Andet 42 47 11 0 19

Længde af ophold Op til 1 måned 54 31 15 0 13
1-2 måneder 61 24 12 2 41
2-6 måneder 55 38 5 1 76
Over 6 måneder 58 42 0 0 19

Spørgsmål 9: Har du haft et godt forhold til personalet?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 32 39 12 16 161
Institution Bakkegården 40 28 12 21 43

Egely 33 40 13 13 30
Grenen 27 54 4 15 26
Koglen 28 48 16 8 25
Sølager 21 37 32 11 19
Sønderbro 39 33 0 28 18

Afdeling Sikret 33 37 14 17 145
Særlig sikret 31 63 0 6 16

Den unges køn Dreng 33 39 12 16 153
Pige 14 57 29 0 7

Den unges alder 17 & 18 år 35 30 14 21 63
16 år 35 44 10 11 62
15 år eller derunder 26 47 15 12 34

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 33 53 11 4 55
Danmark og et andet land 33 56 0 11 18
Afrikansk land 48 16 12 24 25
Mellemøstligt land 25 22 16 38 32
Andet land 40 40 10 10 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 32 36 15 17 135
Fase 1 i ungdomssanktion 40 60 0 0 5
Andet 37 58 0 5 19

Længde af ophold Op til 1 måned 23 31 31 15 13
1-2 måneder 30 37 12 21 43
2-6 måneder 33 46 11 11 76
Over 6 måneder 37 37 11 16 19

Spørgsmål 10: Har der været nok muligheder for at holde kontakt til venner og familie?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 62 34 3 1 161
Institution Bakkegården 72 23 5 0 43

Egely 60 37 3 0 30
Grenen 54 42 4 0 26
Koglen 56 44 0 0 25
Sølager 58 37 5 0 19
Sønderbro 67 22 0 11 18

Afdeling Sikret 63 32 3 1 145
Særlig sikret 50 50 0 0 16

Den unges køn Dreng 64 33 3 1 153
Pige 29 43 14 14 7

Den unges alder 17 & 18 år 59 37 3 2 63
16 år 61 34 3 2 62
15 år eller derunder 68 29 3 0 34

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 56 38 4 2 55
Danmark og et andet land 72 28 0 0 18
Afrikansk land 60 36 4 0 25
Mellemøstligt land 69 28 0 3 32
Andet land 60 30 10 0 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 61 35 3 1 135
Fase 1 i ungdomssanktion 40 60 0 0 5
Andet 68 26 5 0 19

Længde af ophold Op til 1 måned 62 38 0 0 13
1-2 måneder 77 21 2 0 43
2-6 måneder 57 36 5 3 76
Over 6 måneder 47 53 0 0 19

Spørgsmål 11: Har du haft et godt til forhold til de andre unge?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 50 41 6 3 150
Institution Bakkegården 37 50 8 5 38

Egely 50 43 7 0 28
Grenen 54 35 4 8 26
Koglen 60 36 4 0 25
Sølager 47 47 6 0 17
Sønderbro 63 25 6 6 16

Afdeling Sikret 51 40 6 3 134
Særlig sikret 38 50 6 6 16

Den unges køn Dreng 49 42 6 3 144
Pige 40 40 0 20 5

Den unges alder 17 & 18 år 47 38 8 7 60
16 år 49 49 2 0 57
15 år eller derunder 58 35 3 3 31

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 39 47 10 4 51
Danmark og et andet land 61 33 0 6 18
Afrikansk land 63 29 8 0 24
Mellemøstligt land 55 34 3 7 29
Andet land 56 44 0 0 9

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 52 40 5 3 126
Fase 1 i ungdomssanktion 20 80 0 0 5
Andet 41 41 12 6 17

Længde af ophold Op til 1 måned 45 45 0 9 11
1-2 måneder 65 25 8 3 40
2-6 måneder 47 44 4 4 70
Over 6 måneder 42 53 5 0 19

Spørgsmål 12: Har personalet bidraget til, at der er et godt fællesskab blandt de unge?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 35 34 20 11 142
Institution Bakkegården 30 41 14 16 37

Egely 37 30 26 7 27
Grenen 25 33 33 8 24
Koglen 36 32 23 9 22
Sølager 47 47 7 0 15
Sønderbro 47 18 18 18 17

Afdeling Sikret 37 35 18 10 126
Særlig sikret 6 38 38 19 16

Den unges køn Dreng 35 35 20 10 135
Pige 17 33 33 17 6

Den unges alder 17 & 18 år 31 36 21 12 58
16 år 37 31 25 8 52
15 år eller derunder 40 33 13 13 30

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 28 46 17 9 46
Danmark og et andet land 40 40 13 7 15
Afrikansk land 40 45 10 5 20
Mellemøstligt land 32 26 26 16 31
Andet land 50 20 20 10 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 35 36 18 10 119
Fase 1 i ungdomssanktion 40 40 20 0 5
Andet 31 19 31 19 16

Længde af ophold Op til 1 måned 30 50 10 10 10
1-2 måneder 44 17 22 17 36
2-6 måneder 29 36 23 12 69
Over 6 måneder 33 56 11 0 18

Spørgsmål 13: Lytter personalet til kritik?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 7 14 13 66 148
Institution Bakkegården 0 0 11 89 38

Egely 7 40 13 40 30
Grenen 18 14 14 55 22
Koglen 12 16 16 56 25
Sølager 0 6 11 83 18
Sønderbro 13 7 13 67 15

Afdeling Sikret 5 13 13 69 134
Særlig sikret 29 21 7 43 14

Den unges køn Dreng 7 15 14 64 140
Pige 14 0 0 86 7

Den unges alder 17 & 18 år 7 16 16 61 61
16 år 9 21 9 60 53
15 år eller derunder 6 0 13 81 32

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 6 9 15 70 53
Danmark og et andet land 0 6 13 81 16
Afrikansk land 5 15 5 75 20
Mellemøstligt land 13 17 7 63 30
Andet land 0 30 20 50 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 7 15 11 67 123
Fase 1 i ungdomssanktion 20 0 20 60 5
Andet 11 17 22 50 18

Længde af ophold Op til 1 måned 0 9 9 82 11
1-2 måneder 11 18 16 55 38
2-6 måneder 10 10 11 69 71
Over 6 måneder 0 26 11 63 19

Spørgsmål 14: Har du oplevet, at personalet bruger unødig magt?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 50 30 10 10 153
Institution Bakkegården 47 23 19 12 43

Egely 46 36 11 7 28
Grenen 68 20 8 4 25
Koglen 60 40 0 0 25
Sølager 40 33 13 13 15
Sønderbro 35 35 0 29 17

Afdeling Sikret 48 31 11 10 138
Særlig sikret 60 33 0 7 15

Den unges køn Dreng 48 32 10 10 146
Pige 67 17 0 17 6

Den unges alder 17 & 18 år 52 28 7 14 58
16 år 48 32 12 8 60
15 år eller derunder 48 33 12 6 33

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 45 40 6 9 53
Danmark og et andet land 41 35 18 6 17
Afrikansk land 58 21 17 4 24
Mellemøstligt land 57 23 10 10 30
Andet land 67 33 0 0 9

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 46 34 9 11 128
Fase 1 i ungdomssanktion 80 0 20 0 5
Andet 61 22 11 6 18

Længde af ophold Op til 1 måned 11 33 44 11 9
1-2 måneder 45 26 17 12 42
2-6 måneder 57 28 4 11 74
Over 6 måneder 53 42 0 5 19

Spørgsmål 15: Har du modtaget den undervisning, du har brug for?

Svarkategorier
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Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 50 31 8 10 153
Institution Bakkegården 49 21 14 16 43

Egely 46 36 11 7 28
Grenen 76 16 4 4 25
Koglen 40 56 4 0 25
Sølager 33 40 7 20 15
Sønderbro 47 29 6 18 17

Afdeling Sikret 48 32 9 10 137
Særlig sikret 63 25 0 13 16

Den unges køn Dreng 50 31 9 10 146
Pige 17 67 0 17 6

Den unges alder 17 & 18 år 50 28 10 12 58
16 år 46 39 5 10 59
15 år eller derunder 56 26 9 9 34

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 45 40 6 9 53
Danmark og et andet land 69 13 6 13 16
Afrikansk land 58 38 4 0 24
Mellemøstligt land 50 33 3 13 30
Andet land 44 44 11 0 9

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 51 30 8 11 127
Fase 1 i ungdomssanktion 60 40 0 0 5
Andet 32 47 11 11 19

Længde af ophold Op til 1 måned 13 25 38 25 8
1-2 måneder 53 21 7 19 43
2-6 måneder 50 35 8 7 74
Over 6 måneder 58 37 0 5 19

Spørgsmål 16: Har du fået noget ud af undervisningen?

Svarkategorier
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Unge og forældre om de  
sikrede og åbne institutioner 2010 

 Side 141 

Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 64 22 5 9 152
Institution Bakkegården 62 24 0 14 42

Egely 66 24 3 7 29
Grenen 76 12 8 4 25
Koglen 64 32 4 0 25
Sølager 50 21 7 21 14
Sønderbro 59 18 12 12 17

Afdeling Sikret 61 24 5 10 136
Særlig sikret 88 6 0 6 16

Den unges køn Dreng 63 23 5 9 145
Pige 83 0 0 17 6

Den unges alder 17 & 18 år 60 26 4 11 57
16 år 63 22 5 10 59
15 år eller derunder 76 15 6 3 34

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 60 25 6 9 53
Danmark og et andet land 71 18 6 6 17
Afrikansk land 78 13 4 4 23
Mellemøstligt land 66 24 0 10 29
Andet land 78 22 0 0 9

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 62 24 5 10 126
Fase 1 i ungdomssanktion 80 20 0 0 5
Andet 74 16 5 5 19

Længde af ophold Op til 1 måned 44 33 11 11 9
1-2 måneder 62 19 5 14 42
2-6 måneder 64 24 5 7 74
Over 6 måneder 89 6 0 6 18

Spørgsmål 17: Er der blevet taget hensyn til dit faglige niveau i undervisningen?

Svarkategorier
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Side 142 

Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 29 37 19 15 162
Institution Bakkegården 11 41 20 27 44

Egely 13 30 43 13 30
Grenen 65 31 0 4 26
Koglen 40 44 12 4 25
Sølager 37 26 21 16 19
Sønderbro 22 50 6 22 18

Afdeling Sikret 28 36 18 17 146
Særlig sikret 50 31 19 0 16

Den unges køn Dreng 29 38 18 15 154
Pige 43 0 29 29 7

Den unges alder 17 & 18 år 27 38 22 13 63
16 år 32 37 15 16 62
15 år eller derunder 31 34 17 17 35

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 27 39 20 14 56
Danmark og et andet land 33 39 11 17 18
Afrikansk land 32 32 28 8 25
Mellemøstligt land 31 28 13 28 32
Andet land 40 20 20 20 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 29 40 18 13 136
Fase 1 i ungdomssanktion 40 20 20 20 5
Andet 37 21 16 26 19

Længde af ophold Op til 1 måned 31 31 23 15 13
1-2 måneder 36 32 18 14 44
2-6 måneder 28 42 14 16 76
Over 6 måneder 26 32 26 16 19

Spørgsmål 18: Har der været nok forskellige aktiviteter i hverdagen?

Svarkategorier
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Unge og forældre om de  
sikrede og åbne institutioner 2010 

 Side 143 

Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 32 49 11 9 152
Institution Bakkegården 20 55 15 10 40

Egely 19 44 11 26 27
Grenen 36 44 16 4 25
Koglen 44 56 0 0 25
Sølager 42 47 11 0 19
Sønderbro 44 44 6 6 16

Afdeling Sikret 34 49 10 7 136
Særlig sikret 13 50 19 19 16

Den unges køn Dreng 30 51 10 9 144
Pige 57 43 0 0 7

Den unges alder 17 & 18 år 32 51 5 12 57
16 år 32 53 12 3 60
15 år eller derunder 30 42 18 9 33

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 28 56 11 6 54
Danmark og et andet land 35 53 12 0 17
Afrikansk land 38 48 14 0 21
Mellemøstligt land 39 42 3 16 31
Andet land 40 20 10 30 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 31 52 10 8 126
Fase 1 i ungdomssanktion 0 60 40 0 5
Andet 42 37 11 11 19

Længde af ophold Op til 1 måned 25 50 8 17 12
1-2 måneder 35 48 10 8 40
2-6 måneder 31 54 8 7 74
Over 6 måneder 19 56 19 6 16

Spørgsmål 19: Har du haft medindflydelse på din hverdag?

Svarkategorier
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Side 144 

Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 44 43 8 5 159
Institution Bakkegården 34 41 9 16 44

Egely 54 46 0 0 28
Grenen 50 38 12 0 26
Koglen 56 40 4 0 25
Sølager 39 50 6 6 18
Sønderbro 33 50 17 0 18

Afdeling Sikret 42 44 8 6 144
Særlig sikret 53 47 0 0 15

Den unges køn Dreng 42 45 8 5 151
Pige 71 29 0 0 7

Den unges alder 17 & 18 år 39 51 3 7 61
16 år 40 42 15 3 62
15 år eller derunder 53 41 3 3 34

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 39 50 6 6 54
Danmark og et andet land 39 44 11 6 18
Afrikansk land 46 46 8 0 24
Mellemøstligt land 47 34 6 13 32
Andet land 60 40 0 0 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 40 48 8 5 133
Fase 1 i ungdomssanktion 40 20 20 20 5
Andet 63 32 5 0 19

Længde af ophold Op til 1 måned 25 58 8 8 12
1-2 måneder 44 49 2 5 43
2-6 måneder 45 39 11 5 76
Over 6 måneder 50 44 6 0 18

Spørgsmål 20: Har du haft mulighed for at holde dig orienteret om, hvad der foregår i samfundet udenfor?

Svarkategorier
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Unge og forældre om de  
sikrede og åbne institutioner 2010 

 Side 145 

Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 56 34 8 2 158
Institution Bakkegården 40 38 17 5 42

Egely 63 33 0 3 30
Grenen 69 31 0 0 26
Koglen 76 20 4 0 25
Sølager 42 32 26 0 19
Sønderbro 50 50 0 0 16

Afdeling Sikret 54 35 9 2 142
Særlig sikret 81 19 0 0 16

Den unges køn Dreng 55 34 9 2 150
Pige 71 29 0 0 7

Den unges alder 17 & 18 år 56 36 5 3 61
16 år 57 30 12 2 60
15 år eller derunder 60 34 6 0 35

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 53 36 11 0 55
Danmark og et andet land 61 39 0 0 18
Afrikansk land 71 29 0 0 24
Mellemøstligt land 60 13 20 7 30
Andet land 60 40 0 0 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 54 35 9 2 132
Fase 1 i ungdomssanktion 40 60 0 0 5
Andet 79 21 0 0 19

Længde af ophold Op til 1 måned 38 46 8 8 13
1-2 måneder 52 40 5 2 42
2-6 måneder 61 28 9 1 74
Over 6 måneder 63 26 11 0 19

Spørgsmål 21: Har der været en fast dagsrytme på institutionen?

Svarkategorier
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Side 146 

Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 46 48 5 1 161
Institution Bakkegården 41 50 7 2 44

Egely 30 60 10 0 30
Grenen 46 50 4 0 26
Koglen 67 33 0 0 24
Sølager 53 42 5 0 19
Sønderbro 50 44 0 6 18

Afdeling Sikret 48 46 4 1 145
Særlig sikret 25 63 13 0 16

Den unges køn Dreng 47 48 4 1 153
Pige 29 43 29 0 7

Den unges alder 17 & 18 år 45 45 8 2 62
16 år 47 48 3 2 62
15 år eller derunder 49 49 3 0 35

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 41 54 5 0 56
Danmark og et andet land 78 22 0 0 18
Afrikansk land 40 60 0 0 25
Mellemøstligt land 48 39 6 6 31
Andet land 50 40 10 0 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 49 44 5 1 135
Fase 1 i ungdomssanktion 0 100 0 0 5
Andet 42 53 5 0 19

Længde af ophold Op til 1 måned 62 31 8 0 13
1-2 måneder 44 49 7 0 43
2-6 måneder 47 45 5 3 76
Over 6 måneder 32 68 0 0 19

Spørgsmål 22: Har der været en god stemning på institutionen?

Svarkategorier
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Unge og forældre om de  
sikrede og åbne institutioner 2010 

 Side 147 

Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 75 19 3 4 162
Institution Bakkegården 64 30 2 5 44

Egely 63 27 7 3 30
Grenen 88 8 0 4 26
Koglen 84 16 0 0 25
Sølager 100 0 0 0 19
Sønderbro 61 17 11 11 18

Afdeling Sikret 76 18 3 3 146
Særlig sikret 63 25 6 6 16

Den unges køn Dreng 75 19 3 4 154
Pige 71 14 14 0 7

Den unges alder 17 & 18 år 71 17 5 6 63
16 år 71 24 2 3 62
15 år eller derunder 86 11 3 0 35

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 75 23 2 0 56
Danmark og et andet land 94 6 0 0 18
Afrikansk land 88 12 0 0 25
Mellemøstligt land 53 28 3 16 32
Andet land 80 0 10 10 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 76 16 3 4 136
Fase 1 i ungdomssanktion 60 40 0 0 5
Andet 68 26 5 0 19

Længde af ophold Op til 1 måned 85 15 0 0 13
1-2 måneder 75 18 5 2 44
2-6 måneder 72 18 3 7 76
Over 6 måneder 68 32 0 0 19

Spørgsmål 23: Har du fået god mad på institutionen?

Svarkategorier
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Side 148 

Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 65 29 4 2 161
Institution Bakkegården 63 35 2 0 43

Egely 67 23 7 3 30
Grenen 85 8 8 0 26
Koglen 76 24 0 0 25
Sølager 53 42 5 0 19
Sønderbro 33 50 6 11 18

Afdeling Sikret 63 30 4 2 145
Særlig sikret 75 19 6 0 16

Den unges køn Dreng 65 28 5 2 153
Pige 43 57 0 0 7

Den unges alder 17 & 18 år 69 19 10 2 62
16 år 56 39 2 3 62
15 år eller derunder 74 26 0 0 35

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 64 36 0 0 56
Danmark og et andet land 72 22 6 0 18
Afrikansk land 79 21 0 0 24
Mellemøstligt land 50 25 16 9 32
Andet land 50 50 0 0 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 64 30 4 1 135
Fase 1 i ungdomssanktion 60 40 0 0 5
Andet 68 21 5 5 19

Længde af ophold Op til 1 måned 54 38 8 0 13
1-2 måneder 65 28 7 0 43
2-6 måneder 70 24 3 4 76
Over 6 måneder 47 47 5 0 19

Spørgsmål 24: Er der pænt og rent på institutionen?

Svarkategorier
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Unge og forældre om de  
sikrede og åbne institutioner 2010 

 Side 149 

Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 47 36 7 11 160
Institution Bakkegården 43 43 5 9 44

Egely 31 34 7 28 29
Grenen 69 27 4 0 26
Koglen 68 32 0 0 25
Sølager 37 42 11 11 19
Sønderbro 29 29 24 18 17

Afdeling Sikret 47 34 7 12 144
Særlig sikret 50 44 6 0 16

Den unges køn Dreng 47 36 7 11 152
Pige 43 43 0 14 7

Den unges alder 17 & 18 år 49 29 10 13 63
16 år 43 42 7 8 60
15 år eller derunder 51 40 3 6 35

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 38 48 7 7 56
Danmark og et andet land 53 41 6 0 17
Afrikansk land 71 21 0 8 24
Mellemøstligt land 31 34 16 19 32
Andet land 60 20 0 20 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 49 34 7 10 134
Fase 1 i ungdomssanktion 40 60 0 0 5
Andet 42 47 5 5 19

Længde af ophold Op til 1 måned 46 38 8 8 13
1-2 måneder 50 36 5 9 44
2-6 måneder 51 35 4 11 75
Over 6 måneder 28 39 22 11 18

Spørgsmål 25: Er møbler og inventar i god stand?

Svarkategorier
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Side 150 

Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 79 14 5 1 160
Institution Bakkegården 86 11 2 0 44

Egely 76 14 7 3 29
Grenen 80 12 8 0 25
Koglen 76 20 4 0 25
Sølager 84 11 5 0 19
Sønderbro 67 22 6 6 18

Afdeling Sikret 79 14 6 1 145
Særlig sikret 73 27 0 0 15

Den unges køn Dreng 78 15 5 1 153
Pige 86 14 0 0 7

Den unges alder 17 & 18 år 85 10 3 2 62
16 år 72 23 5 0 61
15 år eller derunder 77 11 9 3 35

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 80 20 0 0 56
Danmark og et andet land 89 11 0 0 18
Afrikansk land 80 16 4 0 25
Mellemøstligt land 74 13 13 0 31
Andet land 80 0 10 10 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 81 13 5 1 135
Fase 1 i ungdomssanktion 80 20 0 0 5
Andet 61 28 6 6 18

Længde af ophold Op til 1 måned 92 8 0 0 13
1-2 måneder 77 20 2 0 44
2-6 måneder 77 11 9 3 75
Over 6 måneder 78 22 0 0 18

Spørgsmål 26: Har du haft mulighed for at kontakte din sagsbehandler og advokat?

Svarkategorier
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Unge og forældre om de  
sikrede og åbne institutioner 2010 

 Side 151 

Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 58 26 6 10 148
Institution Bakkegården 46 36 8 10 39

Egely 57 27 3 13 30
Grenen 75 13 8 4 24
Koglen 50 29 8 13 24
Sølager 64 29 0 7 14
Sønderbro 71 12 6 12 17

Afdeling Sikret 60 26 5 9 132
Særlig sikret 44 31 13 13 16

Den unges køn Dreng 58 26 6 9 142
Pige 40 40 0 20 5

Den unges alder 17 & 18 år 50 31 5 14 58
16 år 64 21 9 5 56
15 år eller derunder 64 27 3 6 33

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 63 29 4 4 48
Danmark og et andet land 67 17 6 11 18
Afrikansk land 45 27 14 14 22
Mellemøstligt land 58 23 3 16 31
Andet land 60 30 10 0 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 60 26 6 9 127
Fase 1 i ungdomssanktion 75 0 25 0 4
Andet 38 38 6 19 16

Længde af ophold Op til 1 måned 60 40 0 0 10
1-2 måneder 58 25 5 13 40
2-6 måneder 60 23 7 10 70
Over 6 måneder 58 32 11 0 19

Spørgsmål 27: Tror du, at opholdet kan hjælpe dig til at få et liv uden kriminalitet?

Svarkategorier
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Side 152 

Ja, i høj 
grad

Ja, i nogen 
grad

Nej, kun i 
mindre 

grad
Nej, slet 

ikke
Svar-

personer
% % % % Antal

Hele landet 60 28 7 5 155
Institution Bakkegården 56 35 9 0 43

Egely 70 22 4 4 27
Grenen 77 8 8 8 26
Koglen 48 36 4 12 25
Sølager 50 38 13 0 16
Sønderbro 56 33 6 6 18

Afdeling Sikret 61 28 6 5 139
Særlig sikret 56 25 19 0 16

Den unges køn Dreng 60 28 7 5 149
Pige 67 33 0 0 6

Den unges alder 17 & 18 år 58 31 6 5 62
16 år 61 27 7 5 59
15 år eller derunder 66 25 6 3 32

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 57 31 11 0 54
Danmark og et andet land 69 25 6 0 16
Afrikansk land 64 24 0 12 25
Mellemøstligt land 52 32 10 6 31
Andet land 75 0 13 13 8

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 58 30 7 5 132
Fase 1 i ungdomssanktion 100 0 0 0 5
Andet 63 19 13 6 16

Længde af ophold Op til 1 måned 75 17 8 0 12
1-2 måneder 62 31 5 2 42
2-6 måneder 62 27 7 4 73
Over 6 måneder 61 22 11 6 18

Spørgsmål 28: Er du blevet forberedt på, hvad der skal ske, når du forlader institutionen?

Svarkategorier
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Unge og forældre om de  
sikrede og åbne institutioner 2010 

 Side 153 

5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne
Svar-

personer
% % % % % Antal

Hele landet 29 37 27 4 3 112
Institution Bakkegården 32 34 20 9 5 44

Egely 24 31 38 0 7 29
Grenen 23 35 38 4 0 26
Koglen 20 44 28 4 4 25
Sølager 39 50 11 0 0 18
Sønderbro 44 31 25 0 0 16

Afdeling Sikret 32 37 25 4 3 142
Særlig sikret 6 44 38 6 6 16

Den unges køn Dreng 30 37 26 3 3 150
Pige 14 43 29 14 0 7

Den unges alder 17 & 18 år 29 37 27 2 5 62
16 år 32 30 32 3 3 60
15 år eller derunder 29 47 15 9 0 34

Den unges forældres oprindelse Begge fra Danmark 27 46 21 2 4 56
Danmark og et andet land 44 50 6 0 0 18
Afrikansk land 38 29 29 0 4 24
Mellemøstligt land 24 21 41 10 3 29
Andet land 30 30 20 10 10 10

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 31 39 22 4 4 132
Fase 1 i ungdomssanktion 0 20 80 0 0 5
Andet 32 26 37 5 0 19

Længde af ophold Op til 1 måned 33 42 17 8 0 12
1-2 måneder 33 33 28 2 5 43
2-6 måneder 27 38 27 5 3 74
Over 6 måneder 21 47 26 0 5 19

Stjernespørgsmål: Hvad er dit samlede indtryk af institutionen?

Svarkategorier
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