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Forord  
 
Hvad end det drejer sig om institutioner for handicappede, ældre eller børn og unge er det 
centralt, at de til stadighed udvikles så den højest mulige kvalitet opnås. Ved at give de unge 
på de sikrede institutioner ordet, får vi indblik i deres syn på hverdagen og de tilbud, der 
findes på institutionen.   
 
Det er første gang undersøgelsen gennemføres på de sikrede institutioner og er én i en række 
undersøgelser, der omfatter de regionale sociale institutioner. Den indgår i Kvalitetsmodellen 
på socialområdet, der stiller skarpt på kvaliteten af indsatsen på de regionale sociale tilbud. 
 
Det er målet, at dette værktøj bruges af de sikrede institutioner, ligesom det er ønsket, at 
denne viden indgår som en del af det politiske beslutningsgrundlag – både lokalt og centralt. 
 
Jeg håber, at regionerne med undersøgelsen sætter fokus på såvel de positive som negative 
oplevelser på institutionerne for herigennem at videreudvikle og igangsætte initiativer, der kan 
sikre den bedst mulige kvalitet på institutionerne. 
 
Bent Normann Olsen 
Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg 
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Side 2 

1.  Hovedresultaterne 
 

1.1 Unge undersøgelsen 
De unges overordnede 
vurdering 

182 unge fra de syv sikrede institutioner har besvaret et 
spørgeskema om deres ophold på en sikret institution. De unge 
er generelt godt tilfredse med deres ophold på de sikrede 
institutioner. Næsten halvdelen af de unge vurderer således 
opholdet til at være ”meget godt” eller ”godt”, mens en 
tredjedel vurderer opholdet til at være både ”godt og dårligt”. 
16 % 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) 20 % 

**** (godt) 24 % 
*** (både godt og dårligt) 37 % 

** (dårligt) 9 % 
* (meget dårligt) 7 % 
Ved ikke/ej relevant 2 %  

 
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.  
 
Som det fremgår af nedenstående fordeling af stjerner på de 
enkelte institutioner er der overordnet set en højere tilfredshed 
med institutionerne Bakkegården, Stevnsfortet, Sølager og 
Sønderbro, mens der er lavere tilfredshed med Egely, Grenen 
og Koglen. 
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Figur A. Stjerner fordelt på de syv sikrede institutioner. 
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Svarprocent I alt 182 unge har deltaget i undersøgelsen. I 

undersøgelsesperioden på ca. 6 måneder i første halvår af 
2008 har der været 350 anbringelser på de sikrede 
institutioner1. Dette betyder, at ca. halvdelen af alle anbragte 
unge har deltaget i undersøgelsen. 
 
Den primære årsag til, at antallet af anbringelser ikke svarer til 
antallet af unge, der har deltaget i undersøgelsen, er, at 
undersøgelsen stiller krav om, at de unge skal have været på 
institutionen i minimum 3 uger, før de bliver bedt om at 
besvare spørgeskemaet. I den officielle opgørelse af 
anbringelser er der således en del anbringelser på under 3 
uger, og disse er ikke omfattet af undersøgelsen. Derudover 
har det været frivilligt for de unge at deltage, og nogle unge 
har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen.  
 

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 der er rent og 
pænt på institutionen.  
 
Derudover er der stor tilfredshed med personalet, idet langt de 

                                                 
1 Kilde: Danske Regioner 
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fleste unge mener, at personalet vil hjælpe dem og tale med 
dem, når de har brug for det. De fleste unge mener desuden, 
at de blev godt modtaget ved ankomsten, og at de fik tydelig 
besked om institutionens regler ved ankomsten.  
 
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 der er stor enighed om, at der er faste rammer i 
form af en fast dagsrytme og konsekvenser, når regler bliver 
brudt. 
 
Endelig er der forholdsvis stor tilfredshed med det tilbud om 
skole, der findes på de sikrede institutioner. 90 % svarer 
således, at der bliver taget hensyn til deres faglige niveau, og 
næsten 80 % af de unge mener, at de får et stort udbytte af 
undervisningen. 
 

Mindst tilfredshed  
 

Det forhold, de unge er mindst tilfredse med under deres 
ophold på en sikret institution, er omfanget af deres kontakt 
med venner og familie. Under halvdelen af de unge mener 
således, at de har nok muligheder for at holde kontakt med 
venner og familie. 
 
De unge mener desuden, at der er for få aktiviteter på 
institutionerne. 
 
Endelig er de unge mindre positive overfor personalets evne til 
at håndtere konflikter, samt personalets modtagelse af kritik.  
 

Figur over de samlede 
besvarelser på landsplan 

Figur B på næste side viser det samlede landsresultat for alle 
spørgsmål i undersøgelsen. 
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Figur B. Det samlede landsresultat 
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10. Kontakt til familie og venner

9. Forhold til personale

8. Konflikthåndtering

7. Konsekvenser 

6. Ros

5. Hjælpe til at løse problemer

4. Forståelse fra personalet

3. Hjælpe og tale, når der er behov

2. Information om regler

1. Modtagelsen

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

 
De unges kvalitative 
kommentarer 

De unge har haft mulighed for at skrive egne kommentarer fire 
steder på spørgeskemaet. Af disse kommentarer fremgår det, 
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at kontakten til familie og venner betyder meget, og at mange 
unge savner familien, mens de er anbragt på en sikret 
institution. En del begrunder således en negativ vurdering af 
opholdet med, at familie, venner og kærester ikke må eller kan 
besøge dem, mens de er anbragt. 
 
Mange kommentarer handler desuden om skolen og forholdet 
til personalet og de andre unge, der er anbragt på 
institutionen. 
 
I feltet, hvor de unge spørges, hvad de tror, de kan få ud af 
opholdet, har mange skrevet, at de vil prøve at holde sig fra 
kriminalitet. Derudover skriver mange unge som noget positivt, 
at opholdet holder dem fri for stoffer.  
 
Kommentarerne vidner generelt om, at der er tale om unge, 
der ved, hvorfor de er anbragt på en sikret institution, og som 
vurderer deres egen situation og opholdet ud fra den præmis, 
at de er anbragt på grund af et kriminelt forhold. Der er dog 
også unge, der tilsyneladende ikke forstår, at de har bragt sig 
selv i den situation, de er i, og som måske derfor er voldsomt 
utilfredse med opholdet. 
 

Sammenhænge mellem 
besvarelserne 

Det er blevet undersøgt om særlige karakteristika ved de unge 
kan forklare deres besvarelser. De undersøgte karakteristika er 
køn, alder, etnisk oprindelse, årsag til anbringelsen og længden 
af anbringelsen, når de besvarer spørgeskemaet.  
 
Undersøgelsen viser, at der ikke er nogen generel 
sammenhæng mellem de unges vurdering og deres 
karakteristika. For cirka halvdelen af spørgsmålene gælder det 
dog, at besvarelserne kan forklares ved en eller flere af de 
unges karakteristika. 
  

Læsning af resultaterne 
med forbehold 

Denne rapport er lavet på basis af vurderinger fra 182 unge. 
Den reflekterer disse unges opfattelser af opholdet på en sikret 
institution, mens de stadig er anbragt der, og mange ved på 
tidspunktet ikke, hvad der skal ske fremover.  
 
Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation 
for de unges vurdering af den enkelte institution - kvaliteten 
oplevet fra de unges og deres forældres side. Resultaterne kan 
indgå i institutionernes arbejde med at forbedre kvaliteten, 
men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål.  
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Det brugeroplevede perspektiv fortæller således ikke noget om, 
hvilke resultater arbejdet med de unge har på længere sigt, fx 
om hvorvidt de unge undgår at begå ny kriminalitet. De unges 
vurderinger kan således ikke stå alene som kvalitetsmål for 
institutionernes indsats, men skal ses i sammenhæng med den 
faglige og organisatoriske kvalitet. 
 
Ved at gøre opmærksom på områder, som de unge er 
utilfredse med, kan undersøgelsen imidlertid indgå i 
institutionernes eget arbejde med at forbedre kvaliteten af 
indsatsen. 
 
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 mere positiv 
end de unges vurdering. To tredjedele 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 under 10 % 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) 36 % 

**** (godt) 28 % 
*** (både godt og dårligt) 22 % 
** (dårligt) 5 % 

* (meget dårligt) 6 % 
Ved ikke/ej relevant 3 %  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur C. Stjerner fordelt på seks sikrede institutioner2. 

                                                 
2 Der har kun deltaget tre forældre fra Egely, og af hensyn til forældrenes anonymitet fremgår Egely derfor ikke 
selvstændigt i forældreundersøgelsen. De tre deltagende forældres besvarelser er medtaget i landsgennemsnittet. 
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Størst tilfredshed Der er variation mellem forældrenes vurdering af de enkelte 

sikrede institutioner. 
 
Generelt mener forældrene stor udstrækning, at både de og 
deres børn mødes med respekt af personalet. 
 
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. 
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Figur D. Samlet figur over forældres besvarelser på landsplan  

 
 
Svarprocent I alt 117 forældre har deltaget i forældreundersøgelsen. I 

undersøgelsesperioden blev der registreret 175 forældre. Det var 
ikke muligt at fremskaffe telefonnumre på alle, og 25 forældre er 
derfor udgået af undersøgelsen, fordi det ikke var muligt at 
kontakte dem telefonisk. I forhold til de 150 forældre, som blev 
kontaktet var der således en samlet svarprocent på 77 %, hvilket 
er meget tilfredsstillende.  
 

Forældres kvalitative 
kommentarer 
 

Forældrene havde mulighed for at komme med kvalitative 
kommentarer til de unges ophold. Forældrene havde generelt 
meget, de gerne ville fortælle. 
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taget i betragtning, var mange positive overfor den indsats, 
personalet på de enkelte institutioner yder i forhold til de unge. 
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2.  Baggrund og metode 
 
Generelt om 
bruger-
undersøgelser 

Brugertilfredshedsmålinger har som metode sine styrker og sine 
begrænsninger. De kan have en væsentlig funktion som 
informationssystem 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 
udviklingsproces på det område, hvor målingen gennemføres.  
 
Den primære begrænsning ved brugertilfredshedsundersøgelser er, at 
de ikke i sig kan sige noget om resultaterne eller effekterne af en 
indsats. En høj tilfredshed blandt brugerne er således ikke 
nødvendigvis ensbetydende med, at indsatsen medfører de ønskede 
resultater. 
 
Brugertilfredshedsmålinger kan således ikke stå alene som 
beslutningsgrundlag, men kan i stedet rejse nogle relevante 
spørgsmål og identificere nogle områder, der kræver faglig og 
ledelsesmæssig opmærksomhed3.  
 

Baggrund  De sikrede institutioners driftsherrer (de fem regioner og Københavns 
Kommune) vedtog i marts 2007 at iværksætte en landsdækkende 
undersøgelse af tilfredsheden med ophold på de sikrede institutioner 
for unge. Undersøgelsen, som dækker 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. 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 institutioner er en del 
af de danske regioners arbejde med sikring og udvikling af kvaliteten 
på de sociale regionale tilbud. 
 
Dansk kvalitetsmodel på det sociale område bygger på elementerne i 
en akkreditering med fastlæggelse af eksplicitte standarder til 
dokumentation af kvaliteten samt et evalueringssystem, der bygger 
på både selvevaluering og ekstern evaluering. Modellen udvikles med 
afsæt i allerede igangværende regionale kvalitetsprojekter. Der tages 
udgangspunkt i særlige forhold og traditioner, der gør sig gældende 

                                                 
3 Hanne Kathrine Krogstrup: Evalueringsmodeller. Academica, 2006. 
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på det sociale og socialpædagogiske område, og der lægges vægt på, 
at modellen er anvendelsesorienteret i praksis.  
 

Formål 
 

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

vurdering af opholdet på de sikrede institutioner, 
• finde ud af om der er noget, der kan gøres bedre 
• give mulighed for sammenligninger mellem de sikrede 

institutioner  
• give mulighed for at følge udviklingen i de unges og deres 

forældres tilfredshed over tid gennem undersøgelser hvert 
andet år 

 
Undersøgelses-
metode og 
periode 

Undersøgelsen er kvantitativ, og består for de unges vedkommende 
af et spørgeskema med i alt 40 spørgsmål. Forældrene er blevet 
kontaktet telefonisk og stillet i alt 16 spørgsmål.  
 
Undersøgelsen blev gennemført over en periode på et halvt år. 
Ungeundersøgelsen blev gennemført fra den 1. februar 2008 til 1. 
august 2008, mens forældreundersøgelsen er foregået fra den 1. 
marts 2008 til 26. august 2008. 
 

Ens 
spørgeskemaer til 
alle  
  
 

Ideen med en landsdækkende undersøgelse er bl.a., at alle unge 
indskrevet i en sikret institution og alle forældre landet over besvarer 
de samme spørgsmål, da det derved bliver muligt at sammenligne 
mellem de enkelte institutioner. Alle spørgeskemaer til unge bliver 
påtrykt navnet på den institution, som de omhandler, og forældrene 
bliver spurgt specifikt til den sikrede institution, deres barn opholder 
sig på ved interviewet. 
 
Spørgeskemaet til telefoninterviewet 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 Deltagelse i undersøgelsen er anonym. Medarbejdere og ledelse i 
institutionen har ikke mulighed for at finde ud af, hvem der har 
besvaret de enkelte spørgeskemaer. Spørgeskemaerne destrueres tre 
måneder efter rapportens offentliggørelse. 
  

Ophævelse af 
anonymitet 

I tre tilfælde i løbet af undersøgelsesforløbet er princippet om 
anonymitet blevet ophævet. I alle tilfælde drejer det sig om, at en 
ung har skrevet i de kvalitative kommentarer, at vedkommende 
ønsker at begå selvmord. 
 
Hensynet til den unges liv blev i alle tre tilfælde vægtet højere end 
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hensynet til den lovede anonymitet. Denne vurdering blev truffet på 
baggrund af moralske og juridiske hensyn. Den juridiske årsag er 
begrundet i serviceloven § 154, hvori det står, at man har pligt til at 
indberette, hvis man får viden om, at unge under 18 år lever under 
forhold, der bringer deres liv i fare. 
 
Da de unge netop er anonyme i undersøgelsen, var det ikke 
umiddelbart muligt at sige hvilken person, der havde besvaret 
spørgeskemaet. Der blev derfor rettet henvendelse til den region, der 
har ansvaret for den institution, hvor den unge var anbragt, således 
at regionen og den sikrede institution i fællesskab kunne vurdere, 
hvordan der skulle handles i forhold til viden om, at en ung anbragt 
på en sikret institution havde suicidale tanker.  
 

Godkendelse fra  
Datatilsynet 
 

Den landsdækkende bruger- og forældreundersøgelse på de sikrede 
institutioner er anmeldt til Datatilsynet. Anmeldelsen har ikke givet 
tilsynet anledning til bemærkninger. 
  

Organisering Den landsdækkende undersøgelse på de sikrede institutioner er 
organiseret således:  
 
• Socialdirektørkredsen i Danske Regioner udgør den ledelses-

mæssige 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. Følgegruppen har til opgave at drøfte den 
praktiske gennemførelse af undersøgelsen, spørgeskemaet, 
målgruppeafgrænsning, organiseringen af dataindsamling, databe-
arbejdning, rapportering samt offentliggørelse. Danske Regioner er 
sekretariat for følgegruppen. 

 
Følgegruppen Medlemmer af følgegruppen er pr. 1. september 2008: 

 
Socialdirektør Michael Nørgaard, Region Sjælland (formand) 
Kirsten Frost Lorenzen, Region Syddanmark 
Heidi Mortensen, Region Nordjylland 
Karsten Binderup, Region Midtjylland 
Jette Pedersen, Region Hovedstaden 
Pia Inge Bille, Region Sjælland 
Jan Lyhne Nielsen, Københavns Kommune 
Maj-Britt Laursen, Danske Regioner  
Thomas Gruber, Servicestyrelsen 
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Eva Hollænder, Hjerneskadeforeningen 
Irene Hjortshøj, SIND 
Sandy Brinck, LEV 
Asbjørn Agerschou, Socialpædagogernes Landsforbund 
Lene Jørgensen, ForældreLANDSforeningen 
Eva Hallgren, 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 pr. 1. 
december 2007. 
 

Kontaktperson pr. 
1. december 2007 
 

Bakkegården Bente Hansen Kermenoglou 
Egely Flemming Pommer 
Grenen Anna-Lise Søe Breinbjerg 
Koglen  Eva Hallgren 
Stevnsfortet Peter Jørgensen 
Sølager Anette Christiansen 
Sønderbro Jens Asger Hansen  

  
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 og 
rapportering.  
 
Følgende medarbejdere i Center for Kvalitetsudvikling er involveret i 
undersøgelsen: 
 
Konsulent Lene Mosegaard Søbjerg 
Konsulent Simon Østergaard Møller 
 

Grafisk 
fremstilling af 
organiseringen 

 
Socialdirektørkredsen 

↓↑ 
Følgegruppe nedsat i Danske Regioners regi 

↓↑ 
Center for Kvalitetsudvikling 

↓↑ 
Kontaktpersoner på de enkelte sikrede institutioner 
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3. De sikrede institutioner og de anbragte unge 
 
Almindelige 
pladser og 
særligt 
sikrede 
pladser 

Tre af de sikrede institutioner har både sikrede pladser og særligt sikrede 
pladser.  
 
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. 
 
Sølager i Region Hovedstaden har 5 særligt sikrede pladser ud af 21. Egely i 
Region Syddanmark har 5 særligt sikrede pladser ud af 15 og Grenen i 
Region Midtjylland har 10 særligt sikrede pladser ud af 15. 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. at sikkerhedsniveauet er højere end i almindeligt sikrede afdelinger, 
samt, at der ofte 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 pladser4. 
 
Der skelnes i denne undersøgelse ikke mellem sikrede og særligt sikrede 
afdelinger. Dette skyldes, at antallet af unge, som deltager ikke er 
tilstrækkeligt stort til, at en opdeling på afdelingsniveau vil kunne tilgodese 
kravet om at sikre de deltagendes anonymitet. Antallet af unge som på 
undersøgelsestidspunktet var anbragt på en særligt sikret afdeling, er 
således ikke stort nok til, at de unges anonymitet vil kunne sikres. Der vil 
med andre ord være for stor risiko for, at den enkelte unge vil kunne 
genkendes. 
 
Undersøgelsen kan derfor ikke sige noget om, hvorvidt unge anbragt på 
særligt sikrede pladser er mere eller mindre tilfredse med 
anbringelsesforløbet end unge anbragt på almindeligt sikrede pladser.  
 
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over antallet af almindeligt 
sikrede og særligt sikrede pladser på de enkelte institutioner. 

 
 

                                                 
4 Danske Regioner, ”Den fremtidige kapacitet på de sikrede institutioner for børn og unge”, notat, 2. juni 
2008. 
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Drifts-

herre Navn, adresse og telefonnummer 
Alminde-
lige 
pladser 

Særligt 
sikrede 
pladser 

Pladser i 
alt 

Køben-

havns  

Kommune 

Sønderbro 
Amager Fælledvej 59 
2300 København S 
Tlf.: 33 17 65 00 
 
http://home19.inet.tele.dk/soeobshj/ 
 

 
 
16 

 
 
0 

 
 
16 

Region  

Hovedsta-

den 

Sølager 
Sølagervejen 40 
3390 Hundested 
Tlf.: 47 93 71 24 
 
http://www.soelager.dk/ 
 

21 5 26 

Grenen  
Dalstrupvej 30 
8500 Grenå 
Tlf.: 87 79 62 20 
 
http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/sociale+tilbud/børn+og
+unge/socialpsykiatri/grenen  

 
 
5 

 
 
10 

 
 
15 

Region  

Midt-

jylland Koglen 
Timlundvej 44 B 
7270 Stakroge 
Tlf.: 96 99 29 29 
 
http://www.rm.dk/psykiatri+og+social/sociale+tilbud/børn+og
+unge/socialpsykiatri/koglen  

 
 
10 

 
 
0 

 
 
10 

Bakkegården 
Annebergparken 45 
4500 Nykøbing Sj. 
Tlf.: 59 96 59 00 
 
www.bakkegaarden.info 
 

19 0 19 

Region 

Sjælland Stevnsfortet 
Korsnæbsvej 63 
4673 Rødvig 
Tlf.: 56 50 73 70 
 
http://www.stevnsfort.dk/ 
 

15 0 15 

Region  

Syd-

danmark 

Egely 
Søndergårdsvej 9 
5580 Nr. Åby 
Tlf.: 64 40 16 37 
 
http://egely.regionsyddanmark.dk/wm205344 
 

 
 
15 

 
 
5 

 
 
20 
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De unges karakteristika 
 

På baggrund af de indkomne data er det muligt at give følgende 
karakteristika af de unge, der har deltaget i undersøgelsen: 
 
90 % af de anbragte unge er drenge og 75 % af de unge er 17 
år eller derover.  
 
Lidt over halvdelen af de unge har etnisk dansk baggrund, 
mens lidt under halvdelen har en anden etnisk baggrund.  
 
Cirka 2/3 er anbragt på en sikret institution for første gang, 
mens 1/3 har flere anbringelser bag sig. Af de unge, der har 
svaret, at de har flere anbringelser bag sig, har ca. 80 % (i alt 
43 unge) været anbragt på en sikret institution op til fire 
gange, mens 20 % (i alt 9 unge) har været anbragt på en sikret 
institution 5 eller flere gange. 
 
På det tidspunkt hvor de unge har fået udleveret UFOS 
spørgeskemaet, har ca. 1/3 været på institutionen i op til en 
måned, 1/3 har været der 1-2 måneder, og den sidste 1/3 har 
været anbragt i over 2 måneder. Den unge, der har været 
længst tid på en sikret institution i undersøgelsen, har været 
der i 15 måneder.  
 
Langt de fleste unge er anbragt på en sikret institution i 
varetægtssurrogat. Derudover er der en gruppe, der har fået 
dom til ungdomssanktion eller er i gang med at afsone en dom 
på institutionen. Kun 10 % af de unge er anbragt på en sikret 
institution pga. en af de øvrige fire mulige kriterier for 
anbringelse på en sikret institution. 
 
De unge karakteristika kan læses i tabel C nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Side 20 

Tabel C. De unges karakteristika 
Køn Procent 
Dreng 90 % 
Pige 10 % 

Alder Procent 
18-19 år 41 % 

17 år 36 % 
16 år eller derunder 24 % 
Etnisk oprindelse Procent 
Dansk 56 % 
Ikke dansk 44 % 

Antal anbringelser Procent 
Første anbringelse 69 % 
Flere anbringelser 31 % 

Længde af ophold Procent 
Op til 1 måned 32 % 

1-2 måneder 37 % 
2-6 måneder 20 % 
Over 6 måneder 12 % 

Anbringelsesårsag Procent 
Varetægtssurrogat 76 % 

Ungdomssanktion & afsoning  14 % 
Anden årsag 10 %  

 
De unges 
repræsentativitet  

 
Kigger man på antallet af deltagende unge i forhold til antallet 
af anbringelser på de enkelte institutioner vist i tabel D, 
fremgår det, at de syv institutioner er nogenlunde jævnt 
repræsenteret i forhold til antallet af pladser.  
 

Tabel D. De unges repræsentativitet i forhold til antal anbringelser. 
Sikret 
institution 

Antal 
anbragte i 
perioden 

Procent af 
pladser 

Antal 
deltagende 
unge 

Deltagende 
unge i procent 
af 
anbringelser 

Svar-
procent 

Bakkegården 66 19 % 36 20 % 54 % 
Egely 57 16 % 23 13 % 40 % 
Grenen 29 8 % 20 11 % 69 % 
Koglen  23 7 % 20 11 % 87 % 
Stevnsfortet 43 12 % 30 16 % 70 % 
Sølager 82 23 % 36 20 % 44 % 
Sønderbro 50 14 % 17 9 % 34 % 
I alt 350 100 % 182 100 % 52 %  

 

 
Svarprocenter 
 
 

 
Den samlede svarprocent for hele landet er som det fremgår 52 
%. Svarprocenten for de enkelte institutioner varierer imidlertid 
ganske betydeligt.  
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En lav svarprocent har betydning for, hvor meget svarene fra 
de unge kan generaliseres til hele gruppen af anbragte unge.  
 
Der er dog to forhold, som kan indikere, at den reelle 
svarprocent er højere end det, som er anvist i tabel D. 
 
For det første er antallet af anbragte unge i perioden i tabel D, 
baseret på udtræk fra Danske Regioners statistik for udskrevne 
unge fra sikrede institutioner i perioden 1. februar 2008 til 1. 
august 2008. Disse tal skal tages med det forbehold, at unge 
som skifter anbringelsesgrundlag, men fortsætter på samme 
institution, registreres som udskrevet og indskrevet på ny. Den 
samme unge kan således i visse tilfælde være registreret som 
udskrevet to gange. Antallet af udskrevne i tabel D kan således 
være højere end det faktiske antal unge, som kunne deltage i 
UFOS.  
 
For det andet er det nødvendigt i vurderingen af svarprocenten 
at være opmærksom på kravet i denne undersøgelse om, at 
unge skulle være anbragt på en sikret institution i mindst 3 
uger for at kunne deltage. Andre undersøgelser har 
dokumenteret, at 25 % af anbringelserne på sikrede 
institutioner i 2003 var under 3 uger5.  
 

Registrering af forældre De sikrede institutioner udfyldte under hele undersøgelses-
perioden 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 175 forældre i undersøgelsesperioden. Af 
disse kunne 25 ikke kontaktes telefonisk, hvorfor de udgik af 
undersøgelsesgrundlaget. De resterende 150 blev kontaktet pr. 
telefon og spurgt, om de ønskede at deltage i undersøgelsen. 
 
75 % af de deltagende i forældreundersøgelsen er forældre. Ca. 
15 % af de deltagende i forældreundersøgelsen er ikke 
forældre, og i ca. 10 % af registreringerne er forholdet til den 

                                                 
5 Lisbeth Hansen og Karen Zobbe, Fokus på anvendelsen af de sikrede afdelinger, Teori- og 
Metodecentret, Frederiksborg Amt, 2006. 
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unge uoplyst. 
 
Af disse forældre er ca. 75 % blevet kontaktet på dansk, mens 
de resterende er blevet kontaktet af en tolk, der har interviewet 
forældrene på et af de 6 sprog, som spørgeskemaet er blevet 
oversat til.  
 

Forældres 
repræsentativitet 

Som det fremgår af tabel E, er der en mindre bias i forhold til 
forældrenes repræsentativitet i form af sprog, idet forældre 
med tyrkisk, farsi eller urdu som interviewsprog er fraværende i 
undersøgelsen. Bortset fra dette er de deltagende forældre 
repræsentative for alle anbragte unges forældre. 
 
Tabel E. Forældres repræsentativitet i forhold til sprog. 
Sprog Registrerede Gennemførte 

interviews 
Dansk  134 93 
Arabisk 24 19 

Tyrkisk 9 0 
Somali 5 4 
Farsi 2 0 

Urdu 1 0  
 I forhold til antallet af registrerede forældre fremgår det af 

tabel F, at de deltagende forældre er nogenlunde 
repræsentative for alle forældre til unge anbragt i 
undersøgelsesperioden.  
 
Som det fremgår, er der kun tre registrerede forældre på Egely, 
hvilket er en underrepræsentation i forhold til antallet af unge, 
der har været på Egely i 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 35 20 % 24 21 % 
Egely 3 2 % 3 3 % 

Grenen 26 15 % 15 13 % 
Koglen  30 17 % 22 19 % 
Stevnsfortet 22 13 % 16 14 % 

Sølager 31 17 % 18 15 % 
Sønderbro 28 16 % 19 16 % 
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4.  Resultater af ungeundersøgelsen  
 
 
Læsevejledning 
 

 
I dette kapitel fremstilles resultaterne fra ungeundersøgelsen for 
alle syv sikrede institutioner. Spørgsmålene står i samme 
rækkefølge, som de står i spørgeskemaet. 
 

Udarbejdelse af 
spørgsmålene 

Spørgsmålene i undersøgelsen er baseret på fokusgruppe-
interviews 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. 
 

Figurerne Øverst på alle sider står det spørgsmål, der besvares i den 
efterfølgende figur. Figurernes nummerering svarer til nummeret 
på de spørgsmål, de portrætterer. 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 syv søjler viser de enkelte institutioners 
besvarelser. Figuren gør det muligt at sammenligne svarene for de 
syv 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 de første 
svarkategorier. Procenterne er ikke medtaget i de øvrige 
svarkategorier for at gøre figurerne overskuelige. Alle 
procentsatser for de enkelte institutioner samt de unges 
baggrundskarakteristika kan findes i bilag 3. 
 

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.  
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De karakteristika, der analyseres for i denne undersøgelse, er køn, 
alder (målt på fødselsår), den unges etniske oprindelse 
(dansk/ikke dansk), længde af opholdet, om det er første gang 
den unge er anbragt 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, Ungdomssanktion og 
afsoning og Andet. 
 
Hvert af de undersøgte karakteristika kan forklare en 
sammenhæng mellem spørgsmål og besvarelse i ét eller flere 
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 %.  
 

Flere slags 
kvalitet 

Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af de unges her-og-nu-
oplevelse. Svarene er således ikke evigt gyldige, men er 
afhængige af den aktuelle situation og periode, hvori de er afgivet. 
 
Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for de 
unges vurdering af den enkelte institutions kvalitet på de områder 
som er udvalgt i undersøgelsen.  
 
Da der således er tale om en undersøgelse af den ’brugeroplevede 
kvalitet’, kan resultaterne ikke stå alene i en vurdering af den 
enkelte institutions arbejde med de unge. Det brugeroplevede 
perspektiv fortæller ikke noget om, hvilke resultater arbejdet med 
de unge har på længere sigt, fx om hvorvidt de unge undgår at 
begå ny kriminalitet. De unges vurderinger kan således ikke stå 
alene som kvalitetsmål for institutionernes indsats.  
 
Ved at gøre opmærksom på områder, som de unge er utilfredse 
med, kan undersøgelsen imidlertid indgå i institutionernes eget 
arbejde med at forbedre kvaliteten af indsatsen. 
 

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 
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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.  
 
Det vil fx sige, at det ikke er muligt at undersøge om 
utilfredsheden blandt unge anbragt på særligt sikrede afdelinger er 
større end blandt unge på almindeligt sikrede afdelinger. 
 
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 har alle unge svaret ja til, at de blev godt modtaget. De unge anbragt på 
Grenen og Koglen er til gengæld ikke så enige i dette, idet 37 % på Grenen og 69 % på Koglen 
siger ja til, at der blev taget godt imod dem. 
 
Figur 1: Modtagelsen. 
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Den statistiske analyse viser, at jo længere de unge har opholdt sig på den sikrede institution, 
jo mere enige er de i udsagnet om, at de blev godt modtaget. 
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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. Der 
er kun små udsving mellem de enkelte institutioner i besvarelserne. 
 
Figur 2. Information om regler ved ankomst. 
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Jo længere tid de unge har været anbragt på den sikrede institution, jo større sandsynlighed er 
der for, at de har svaret ja til spørgsmålet. 
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3. Vil personalet hjælpe og tale med dig, når du har behov for det?  
 
Størstedelen af de unge svarer ja til, at personalet vil hjælpe og tale med dem, når de har 
brug for det. 
 
Figur 3: Vil personalet hjælpe og tale. 
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Den statistiske analyse viser, at unge med anden etnisk baggrund end dansk er mere enige i 
udsagnet end etnisk danske unge, og at jo yngre de unge er, jo mere enige er de i udsagnet.  
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4. Føler du, at personalet forstår dig? 
 
Der er meget forskellige opfattelser af, om de unge føler, at personalet forstår dem. På 
landsplan svarer 65 % af de unge ja til spørgsmålet. På alle institutioner er der spredte 
holdninger til personalets forståelse.  
 
Figur 4. Personalets forståelse. 
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Jo længere tid de unge har været anbragt på den sikrede institution, jo mere føler de, at 
personalet forstår dem. 
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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 ligeledes spredte i deres følelse af, om de får hjælp til at løse de problemer, der 
fylder meget i hverdagen. På landsplan svarer 65 % ja til spørgsmålet. 
 
Figur 5. Hjælp til at løse problemer. 
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Jo længere tid de unge har været anbragt på den sikrede institution, jo mere føler de unge, at 
de får hjælp til at løse deres problemer. 
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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. Der er 
mindre variationer mellem de enkelte institutioner. 
 
Figur 6. Ros ved god opførsel. 
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Der er ingen sammenhæng mellem de unges baggrundskarakteristika og besvarelsen på dette 
spørgsmål. 
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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 svarer ja til spørgsmålet på Egely, Grenen, 
Koglen og Stevnsfortet, mens der er et varierende antal af unge, der svarer nej på de tre 
øvrige institutioner. 
 
Figur 7. Konsekvenser. 
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Piger svarer i højere grad ja til spørgsmålet end drenge. 
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8. Er personalet gode til at håndtere konflikter? 
 
Der er en vis spredning af de unges opfattelse af, om personalet er gode til at håndtere 
konflikter. På landsplan svarer 67 % ja til spørgsmålet. 
 
De unge på Bakkegården, Sølager og Sønderbro mener i lidt højere grad, at personalet er gode 
til at håndtere konflikter, mens de unge på Grenen, Koglen og Stevnsfortet er mindre enige 
end gennemsnittet af de unge. 
 
Figur 8. Konflikthåndtering. 
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Jo yngre de unge er, jo mere enige er de i, at personalet er gode til at håndtere konflikter, 
mens unge, der har været mere end en gang på en sikret institution er mindre enige i 
udsagnet. 
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9. Har du et godt forhold til personalet? 
 
De fleste unge mener, at de har et godt forhold til personalet. Over 80 % af de unge svarer 
således ja til spørgsmålet på landsplan.  
 
Figur 9. Forhold til personalet. 
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Jo længere tid de unge har været anbragt på den sikrede institution, jo mere enige er de i 
udsagnet. 
 



__________________________________________________________________________________ 
 
Unge og  
Forældre  
Om de  
Sikrede Institutioner 2008 

 Side 35 

10. Er der nok muligheder for at holde kontakt til venner og familie, mens du er på 
den sikrede institution? 
 
De unge er generelt enige om, at der er for få muligheder for at holde kontakt til venner og 
familie, mens de er på en sikret institution. Dette afspejler formentlig i stor grad, at de unge 
har besøgs- og brevkontrol, mens de er anbragt i varetægtssurrogat. Besøgs- og 
brevkontrollen er således 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 10. Kontakt med venner og familie 
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Der er ingen statistisk sammenhæng mellem de unges karakteristika og deres besvarelser af 
spørgsmålet. 
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11. Har du et godt forhold til de andre unge på institutionen? 
 
De fleste unge mener, at de har et godt forhold til de andre unge på den sikrede institution, 
hvor de er anbragt.  
 
Figur 11. Forhold til de andre unge 
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Der er ingen statistisk sammenhæng mellem de unges karakteristika og deres besvarelse af 
spørgsmålet. 



__________________________________________________________________________________ 
 
Unge og  
Forældre  
Om de  
Sikrede Institutioner 2008 

 Side 37 

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 
godt 75 % ja til, at personalet bidrager til fællesskabet.  
 
 
Figur 12. Personalets bidrag til de unges fællesskab. 
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Unge der har været anbragt på en sikret institution mere end en gang, er mere enige i 
udsagnet end de unge, der er anbragt for første gang. 
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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 60 %, at personalet lytter til kritik. Dette dækker dog 
over en stor variation. 
 
Figur 13. Lytter til kritik. 

14

27

22

16

0

9

22

18

57

36

48

26

18

36

47

39

21

24

19

26

24

36

19

24

7

12

11

32

59

18

13

20

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

Sønderbro (14)

Sølager (33)

Stevnsfortet (27)

Koglen (19)

Grenen (17)

Egely (22)

Bakkegården (32)

Hele landet (164)

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

 
Jo yngre de anbragte unge er, jo mere enige er de i udsagnet om, at personalet lytter til kritik.  
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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 ca. 2/3 af de unge nej til spørgsmålet.  
 
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.  
 
I de kvalitative kommentarer har mange unge anvendt begreber om magt og tvang i 
forbindelse med, at de bliver sendt på værelset eller på anden måde får en ordre eller straf, 
som i de unges øjne er uretfærdig. Dette kan være et udtryk for, at der i nogle af de unges 
forståelse af begrebet ’unødig magt’ ligger en manglende accept af, at personalet sætter 
grænser for den tilladte adfærd. 
 
 
Figur 14. Unødig brug af magt. 
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Hvis det ikke er første gang, en ung er anbragt på en sikret institution, er der større 
sandsynlighed for, at den unge mener, at personalet bruger unødig magt. 



___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Side 40 

15. Modtager du nok undervisning? 
 
Undersøgelsen indeholder tre spørgsmål om undervisningen til de unge. Svarene er kun blevet 
besvaret af de unge, der modtager undervisning (ca. 90 % af de deltagende unge). Svarene 
på disse tre spørgsmål og mange af de kvalitative kommentarer vidner om, at de unge er 
meget glade for den undervisning, de modtager på institutioner, og at de mener, at 
undervisningen er af stor betydning for deres ophold og fremtid. 
 
Spørgsmål 15 handler om, hvorvidt de unge mener, at de modtager nok undervisning, mens 
de er anbragt på en sikret institution. Dette svarer godt 75 % af de unge ja til på landsplan. 
 
Der er en relativ stor variation mellem de enkelte institutioner.  
 
Figur 15. Nok undervisning. 
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Jo kortere tid de unge har opholdt sig på en sikret institution, jo mere tilbøjelige er de til at 
svare ja til, at de får nok undervisning. 
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16. Får du noget ud af undervisningen? 
 
Andet spørgsmål om undervisning spørger til, om de unge får noget ud af undervisningen. Her 
er der lidt større enighed blandt de unge. Næste 80 % svarer på landsplan ja til, at de får 
noget ud af undervisningen. 
 
Figur 16. Udbytte af undervisningen. 
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Der er ingen statistisk sammenhæng mellem de unges karakteristika og deres besvarelse af 
spørgsmålet. 
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17. Bliver der i undervisningen taget hensyn til dit faglige niveau? 
 
Det tredje og sidste spørgsmål om undervisning spørger til, om der tages hensyn til de unges 
faglige niveau i undervisningen. På landsplan svarer 90 % ja til spørgsmålet. 
 
Figur 17. Hensyn til fagligt niveau i undervisningen. 
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Unge af anden etnisk baggrund end dansk svarer i højere grad ja til, at der tages hensyn til 
deres faglige niveau end unge med etnisk dansk baggrund.
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18. Er der nok forskellige aktiviteter i hverdagen? 
 
De unge mener generelt ikke, at der er nok forskellige aktiviteter i hverdagen. Kun 50 % på 
landsplan svarer ja til, at der er nok forskellige aktiviteter. Der er dog stor forskel mellem de 
enkelte institutioner.  
  
Figur 18. Nok aktiviteter i hverdagen. 
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Jo længere tid de unge har været anbragt på en sikret institution, jo mere enige er de i 
udsagnet. 
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19. Har du medindflydelse på din hverdag på institutionen? 
 
Der er stor variation i de unges opfattelse af, om de har medindflydelse på deres hverdag. På 
landsplan svarer over 60 % ja til spørgsmålet.  
 
Figur 19. Medindflydelse. 
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Jo længere tid en ung har opholdt sig på en sikret institution, og hvis dette ikke er den unges 
første anbringelse, er der større sandsynlighed for, at den unge svarer ja til spørgsmålet. 
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20. Bliver du holdt orienteret om, hvad der foregår i samfundet udenfor?6 
 
De unge mener i nogen grad, at de bliver holdt orienteret om, hvad der foregår i samfundet 
udenfor. På landsplan svarer 60 % således ja til spørgsmålet.  
 
Der er nogen variation mellem de enkelte institutioner.  
 
Figur 20. Orientering om samfundet. 
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Der er ingen sammenhæng mellem de unges baggrundskarakteristika og deres besvarelse af 
spørgsmålet.

                                                 
6 Som spørgsmålet er formuleret i denne første runde af UFOS lægger det 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. Spørgsmålet kommer i fremtidige 
undersøgelser til at lyde: ”Har du nok muligheder for at holde dig orienteret om, hvad der foregår i samfundet 
udenfor?” 
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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. 89 % af de 
unge svarer således ja til spørgsmålet på landsplan.  
 
Figur 21. Fast dagsrytme. 
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Der er ingen sammenhæng mellem de unges baggrundskarakteristika og deres besvarelse af 
spørgsmålet.
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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 80 % af 
de unge svarer på landsplan ja til spørgsmålet.  
 
Der er en vis variation mellem de enkelte institutioner.  
 
Figur 22. God stemning. 
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Unge med anden etnisk baggrund end dansk vurderer i højere grad, at der er en god stemning 
på den sikrede institution end unge med etnisk dansk baggrund.
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23. Får du god mad på institutionen? 
 
De unge er ret enige om, at de får god mad på de sikrede institutioner. På landsplan svarer 86 
% af de unge ja til spørgsmålet. De unge er ofte selv med til at lave maden på institutionerne. 
 
Figur 23. God mad. 
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Hvis dette ikke er den unges første anbringelse på en sikret institution, er der større 
sandsynlighed for, at den unge mener, at han eller hun får god mad på institutionen. 
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24. Er der rent og pænt på institutionen? 
 
Rengøringsstandarden forekommer at være i top på de sikrede institutioner. Hele 95 % 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 små variationer mellem de enkelte institutioner.  
 
Figur 24. Rent og pænt. 
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Der er ingen sammenhæng mellem de unges baggrundskarakteristika og deres besvarelse af 
spørgsmålet. 
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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 næsten 80 % ja til spørgsmålet. 
 
Figur 25. Møbler og inventar i god stand. 
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Der er ingen sammenhæng mellem de unges baggrundskarakteristika og deres besvarelse af 
spørgsmålet.
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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. Over 85 % svarer ja til det på landsplan. 
 
Figur 26. Kontakt til sagsbehandler og advokat. 

59

69

77

47

42

55

81

65

29

17

20

21

42

18

14

21

0

6

0

11

16

23

3

7

12

8

3

21

0

5

3

7

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

Sønderbro (17)

Sølager (36)

Stevnsfortet (30)

Koglen (19)

Grenen (19)

Egely (22)

Bakkegården (36)

Hele landet (179)

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

 
Jo længere tid de unge har opholdt sig på den sikrede institution, jo mere enig er de i 
udsagnet om, at de har mulighed for at kontakte sagsbehandler og advokat, når de har brug 
for det.
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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 godt 60 %, der svarer ja til spørgsmålet. 
 
Figur 27. Liv uden kriminalitet. 
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Unge, der tidligere har været anbragt på en sikret institution, mener i mindre grad, at opholdet 
kan hjælpe dem til et liv uden kriminalitet, end unge der er anbragt for første gang.
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28. Er du blevet forberedt på, hvad der skal ske, når du forlader den sikrede 
institution? 
 
På landsplan ved cirka 2/3 af de unge, hvad der skal ske, når de forlader den sikrede 
institution. Uvidenhed om hvad der skal ske efter anbringelsen skyldes ofte, at de unge er 
anbragt i varetægtssurrogat, og at deres fremtid derfor afhænger af, om de bliver dømt eller 
frifundet i en kommende retssag.  
 
Svarene på spørgsmålene afhænger imidlertid også af, om den unge er så langt i sit ophold, at 
der er lavet en plan af kommunen og hvad kommunen i så fald har besluttet. 
 
Figur 28. Viden om tiden efter den sikrede institution. 
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Unge med anden etnisk baggrund end dansk er mere usikre på, hvad der skal ske, når de 
forlader den sikrede institution end unge med etnisk dansk baggrund. 
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4.1 Kvalitative kommentarer fra de unge 
 
Læsevejledning 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:  
Får 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.  
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Kommentarmaterialet er som en ekstra sikkerhed for anonymitet 
blevet gennemlæst af tovholderen på de enkelte institutioner. 
 

Kommentarer er 
ikke 
repræsentative 

Kommentarmaterialet skal behandles kvalitativt. 
 
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.  
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De unges kvalitative kommentarer til Bakkegården    
  
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi jeg synes det.  
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi det er svingende. 
Får ud af opholdet: Kun meget lidt. 
Størst betydning: Læreren. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi man er mere fri. 
Får ud af opholdet: Tænker mere på at man skal holde sig fra kriminalitet. 
Yderligere kommentarer: Vi får næsten altid det samme at spise. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi det er et godt sted og et rent sted, og fordi de voksne er meget flinke.                               
Får ud af opholdet: At være et godt menneske. 
Størst betydning: Jeg er blevet lidt bedre til engelsk. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, det er et pænt sted, og jeg er meget glad for de voksne. 
 
Stjerner: 4                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: Skræk for at miste min frihed igen. 
Størst betydning: At komme væk fra stofmiljøet. 
Yderligere kommentarer: Længere besøgstid. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Der er god pædagogstøtte, og reglerne er ok. Skolen er god, og maden er ok. 
Træningsrummet er godt, og der er nogenlunde aktiviteter.                                                                    
Får ud af opholdet: Masser af tænketid og for nogle mennesker også disciplin. 
Størst betydning: Tænketid, lidt væk fra samfundets problemer og styrketræning:-) 
Yderligere kommentarer: Det er mærkeligt, at vi ikke må ryge i stuen, når vi har en 
udsugningsmaskine til 50-60.000 kroner. Reglen ødelægger vores sociale samvær her på 
afdelingen. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Der er bedre regler og personale end en anden sikret institution, jeg har været på. 
Får ud af opholdet: Man fortryder det, man har lavet, og så lærer man, hvordan man skal 
opføre sig. 
Størst betydning: Jeg har lært at lave møbler. 
Yderligere kommentarer: Flere lommepenge. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er okay, men noget af personalet er dårligt.                                                                        
Får ud af opholdet: Sidde min dom af. 
Størst betydning: Lært at spille poker. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Snakker om alt. 
Får ud af opholdet: Finde sig selv - glemme at lave kriminalitet. 
 
Stjerner: blank 
Får ud af opholdet: Stopper kriminalitet. 
Størst betydning: Ting i værkstedet. 
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Stjerner: 4 
Størst betydning: Det meste har været godt. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi jeg har fået en masse hjælp til de problemer, jeg har haft.  
Får ud af opholdet: Hjulpet ud af misbrug. Gå den rette vej. 
Størst betydning: Vigtigt at personalet er der for en, når man har brug for det. 
Yderligere kommentarer: Besøg på værelset er bedre og længere besøg, hvis det ikke er 
overvåget. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi sådan er det.  
 
Stjerner: 5   
Får ud af opholdet: Jeg får det ud af det, at jeg skal holde mig tilbage fra de dumme ting. 
Størst betydning: Jeg vil tænke på det, de altid sagde, at jeg skal tænke først, før jeg laver 
noget dumt. 
                
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi jeg ikke kan kontakte min familie og mine venner. 
Størst betydning: Har ikke lavet ballade. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fint                                                                                                                                       
Får ud af opholdet: Jeg får ikke noget ud af at være her. 
Størst betydning: At jeg får ro. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi at jeg har været nogle andre steder, hvor de er så dårlige, at de ikke engang vil 
kunne få en stjerne og har været på det, der var bedre.                                                                         
Får ud af opholdet: Jeg ved ikke, hvad jeg får ud af det, men Bakkegården er et af de bedste. 
Størst betydning: At det er et godt sted, de voksne bruger ikke deres magt unødvendigt. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi at jeg synes, at det er et godt nok sted.                                                                           
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi de er seje. 
Størst betydning: Mange ting. 
Yderligere kommentarer: Hils! 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi personalet er rigtig godt, og de kan hjælpe, og det er rigtig hyggeligt. Men jeg 
forstår ikke, hvordan de kan ansætte en mand, der ikke forstår dansk eller kan snakke det.                      
Får ud af opholdet: Jeg har i hvert fald ikke lyst til at komme ind og sidde igen. Ikke fordi de 
ikke er flinke, men fordi det er kedeligt. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, at det er fedt at være her, når man nu skal. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Frie tøjler, men slidt.                                                                                                               
Får ud af opholdet: Kedelig ferie. 
Størst betydning: Besøg. 
Yderligere kommentarer: Vi skal spille fodbold med de andre afdelinger. 
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Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er godt, men det kunne godt være bedre.  
Får ud af opholdet: At tabe mig et par kilo. 
Størst betydning: Undervisningen. 
Yderligere kommentarer: Det er fint. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Der burde være mere at lave, det er et dejligt sted. Gode voksne.                                              
Får ud af opholdet: Jeg lærer måske lidt af det. 
Størst betydning: At jeg kan få besøg. 
Yderligere kommentarer: Det er et godt sted, men der skal være mere at lave på afdelingen og 
mulighed for at tjene flere penge. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg ikke kan finde nogen fejl eller dårlige ting her.                                                             
Får ud af opholdet: Jeg ved, hvordan man laver nogle huslige ting. 
Størst betydning: At der bliver taget godt af os. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 4 
Hvorfor: For jeg synes, vi har det godt.                                                                                                 
Får ud af opholdet: Et bedre liv 
Størst betydning: At jeg ikke kan dumme mig. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Selvfølgelig er det ikke super godt at være her, det er jo et fængsel, men jeg synes 
alligevel, der er meget gode forhold. Jeg er glad for, jeg kom her og ikke så mange andre 
steder.                                                                           
Får ud af opholdet: Opfrisket min skolegang, lært at klare de daglige pligter, kontrol over mit 
liv (hvad jeg vil osv.). 
Størst betydning: At vi får eget værelse med bad, og at der både er mulighed for træ/metal 
arbejde og fitness. 
Yderligere kommentarer: Det er en yderst fornem facilitet. Synes bare der er meget plads, der 
bliver spildt på grund af at 2 hold ikke kan være ude på samme tid mere - jeg hentyder til 
græsarealet. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: Der bliver reageret langsomt og glemt meget, men der er god mad. 
Får ud af opholdet: Vægttræning og clean time. 
Størst betydning: Vægt. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi de er gode. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi det er et godt sted.                                                                                                         
Får ud af opholdet: Et liv uden kriminalitet. 
Størst betydning: At tage ved lære af mine handlinger. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi der ikke bliver købt halal slagtet kød. 
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De unges kvalitative kommentarer til Egely 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3   
Størst betydning: At lære at spille skak og lære noget om strategi og planlægning. 
Får ud af opholdet: At friheden betyder meget.  
                                                                                                                                                          
Stjerner: 4  
Hvorfor: Fordi vi slapper af det meste af tiden.                                                                                       
Får ud af opholdet: Tid til at tænke over tingene. 
Størst betydning: At tiden skal gå hurtigt.  
                                                                                                                                                          
Stjerner: 4  
Hvorfor: Jeg har fundet mig selv ved at være her i længere tid.                                                               
Får ud af opholdet: Man kommer til at sætte pris på det, man har ude. 
Størst betydning: Sætter pris på at få besøg af familien. 
 
Stjerner: 3  
Hvorfor: Fordi der ikke er så meget at lave, og fordi der er en dårlig udluftning, så man hoster.                 
Får ud af opholdet: At jeg er kommet ud af mit stofmisbrug og tænker over livet. 
Størst betydning: At jeg har holdt kontakten med mine venner og et bedre forhold til mine 
forældre.  
Yderligere kommentarer: Ja, det er for indelukket og for lidt at lave. 
 
Stjerner: 4  
Hvorfor: Fordi jeg har haft det ok her.  
Får ud af opholdet: Jeg stopper mit hashmisbrug, da jeg ikke har haft muligheden for at 
indtage det her. 
Størst betydning: At jeg holder mig væk fra kriminalitet.  
Yderligere kommentarer: Jeg synes, jeg har haft et godt nok ophold her, og pædagogerne er 
flinke. 
 
Stjerner: 3  
Hvorfor: Fordi der både er gode og dårlige ting herinde. 
Får ud af opholdet: Jeg tror, jeg kan få et normalt liv, når jeg kommer ud. 
Yderligere kommentarer: Jeg tror, det kan hjælpe mig videre. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3  
Hvorfor: Møder andre unge men ser dem aldrig igen. Bruger meget tid på at tænke. Mangler 
oplysninger om sag. 
Får ud af opholdet: En lærestreg, bliver oplyst om at det er forkert at begå kriminalitet. 
Størst betydning: Faste datoer med retsmøde og løsladelse. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: Ikke en skid. 
Størst betydning: At komme ud. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 4                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: Holder mig væk fra kriminalitet, stoffer og får mig mere til at tænke på mit 
liv. 
Størst betydning: At komme ud og få et godt liv. 
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Stjerner: 2 
Hvorfor: Personalet modtager ikke kritik. Personalet imødekommer ikke klager og ønsker. 
Får ud af opholdet: Kommer til at tænke mere over den kriminalitet, jeg måske begår. 
Størst betydning: Sammenhold mellem de unge. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: Ikke noget særligt for man vælger jo selv, hvad man vil. 
Størst betydning: At snakke godt med personalet. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Fordi der bliver snakket hånende/nedladende til de unge, og fordi de voksne ikke kan 
sætte sig ind i de unges situation. 
Får ud af opholdet: Kropsvægten stiger. 
Størst betydning: At jeg trives med dem, der er omkring mig. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi jeg synes, at mange af reglerne er for mærkelige, at dagene ligner hinanden for 
meget. 
Får ud af opholdet: At jeg lærer at begå mig i en normal dagsrytme og at jeg bliver bedre til at 
passe på mig selv. 
Størst betydning: Synes det er godt, at der er meget personale. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 2 
Hvorfor: Fordi jeg synes, at det er en dårlig institution med meget dårlige regler og nogle 
dårlige løsninger, men nogle få voksne og unge trækker det op.                                                              
Får ud af opholdet: At jeg bliver mere træt af systemet og politi. Men også senere hen en 
klarhed over, hvad man vil med livet. 
Størst betydning: Jeg har været inde i meget lang tid, og det har betydet, at jeg ikke er så tæt 
på min familie og venner, og jeg har mistet min kæreste. 
Yderligere kommentarer: Der bliver brugt for mange sanktioner og for få løsninger. Der er for 
få muligheder til at lave aktiviteter. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 4 
Hvorfor: Jeg har fået styr på mit liv.                                                                                                      
Får ud af opholdet: Jeg vil bare afsone min tid. 
Størst betydning: Ved ikke, nok min indstilling. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: På grund af de ting jeg har oplevet i forbindelse med mit ophold. 
Får ud af opholdet: Tror ikke, jeg har fået noget ud af det. 
Størst betydning: Kommunikation. 
Yderligere kommentarer: Synes at personalet skal blive bedre til at lytte til de unge. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: En straf. 
Størst betydning: At man er frihedsberøvet. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: For der er noget, der kunne laves bedre. 
Får ud af opholdet: Et kedeligt liv. 
Størst betydning: Jeg føler mig for isoleret fra virkeligheden. 
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Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi det hele bare er i orden. 
Får ud af opholdet: Et liv uden kriminalitet. 
Størst betydning: Hvordan forholdene er her.  
Yderligere kommentarer: Det er dejligt at være her. 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Fordi man ikke må få besøg af venner. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Jeg er langt væk fra familien. 
Får ud af opholdet: Ved ikke. Ved bare det ikke hjælper mig. Jeg vil godt komme på 
Prøvegården, når jeg får en ungdomssanktion. 
Størst betydning: Det at være væk fra kriminalitet. 
Yderligere kommentarer: Jeg vil gerne flytte til Sjællands særligt sikrede. Jeg bor langt fra 
familien. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: Gode pædagoger, for lidt frihed. 
Får ud af opholdet: Jeg vil tænke mig mere om, inden jeg begår kriminalitet. 
Størst betydning: Jeg kommer ud af stofmisbrug. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi Egely blev mit andet hjem. Ville ikke væk herfra, fordi det var så dejligt.                            
Får ud af opholdet: Jeg lærer af mine fejl og får en ny chance i mit liv. 
Størst betydning: At det er et godt sted, der er rart at være. 
Yderligere kommentarer: Det bedste sted jeg har været i mange år. 
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De unges kvalitative kommentarer til Grenen 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi nu har jeg været på Grenen i lang tid, så jeg kender det ind og ud. Personalet 
er syge nok, men reglerne er fucked up. 
Får ud af opholdet: Det, jeg har fået ud af at være på Grenen, er at indse, at jeg har lavet fejl. 
Størst betydning: At jeg kan snakke med min familie og min dame og så lære noget, og jeg 
kan komme ud og røre mig. 
Yderligere kommentarer: Du får det, som du selv vil have det. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: De vil bestemme.                                                                                                                   
Får ud af opholdet: Ikke en pind, det er et dårligt sted. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi at mit ophold på Grenen holder mig væk fra min kriminelle løbebane og væk fra 
stoffer. 
Får ud af opholdet: Jeg har lært at stå op om morgenen. 
Størst betydning: At det holder mig væk fra hash. 
Yderligere kommentarer: For meget kontrol og styring. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Det er ikke et godt personale, de er meget overlegne. Nogle misbruger deres magt til, 
at vi skal lave en ting de vil, når vi har friaften.                                                                                      
Får ud af opholdet: Fred og ro. 
Størst betydning: At jeg kan slappe af og tænke mig om. 
Yderligere kommentarer: Der er ikke godt personale. 
 
Stjerner: 2  
Hvorfor: Fordi de misbruger deres magt for meget, og at det bliver udøvet vold fra nogle 
voksne.                                                                                                                                               
Får ud af opholdet: Ikke en skid. Det er fucked up det sted her. 
Størst betydning: Ingenting. De bruger alt for meget magt, ligesom hos militæret. 
Yderligere kommentarer: Det er det værste lortested, der findes. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Fordi folk snakker ned til dig, og fordi der ikke sker noget nyt overhovedet. 
Får ud af opholdet: Ingenting, kun mere had til samfundet. 
Størst betydning: Jeg kan ikke snakke med nogen. 
Yderligere kommentarer: Man må ikke bestemme noget overhovedet. Det er alt for ens. Jeg 
har været her længe. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi jeg synes, at Grenen fortjener det.                                                                                   
Får ud af opholdet: Bedre fremtid. 
Størst betydning: Mindre kontakt til familien og venner. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, at det er fint nok at sidde her. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Stedet har de dårligste rygter, og de fleste passer. 
Får ud af opholdet: Tænke over tingene. 
Størst betydning: Tillid til personalet. 
Yderligere kommentarer: De voksne kunne godt blive mere enige om reglerne. 
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Stjerner: 2 
Hvorfor: Jeg kan ikke lide at se vægge af jern rundt om mig. 
Får ud af opholdet: Intet. Kun sår og smerter og dumme regler. 
Størst betydning: At jeg kommer i kontakt med min familie. 
Yderligere kommentarer: Hvis man bryder reglerne lidt. Fx kommer 2 min. efter "tidens" aftale 
eller noget andet, så bliver man sendt på værelset i flere dage. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Fordi jeg ikke kan lide at være her.                                                                                          
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er min mening.                                                                                                                 
Får ud af opholdet: Blive bedre til at håndtere ting. 
Størst betydning: At det gerne går hurtigere. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: På grund af reglerne.                                                                                                              
Får ud af opholdet: Dårligt. 
Yderligere kommentarer: Det er kedeligt, og det er rigtig meget værre end de andre sikrede 
institutioner. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: Sådan føler jeg det.                                                                                                                
Får ud af opholdet: At jeg ikke laver kriminalitet. 
Størst betydning: At komme væk fra familien og venner. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi der ikke har været nogen problemer, og det hele går godt, det synes jeg selv. 
Får ud af opholdet: At jeg tænker mig lidt mere om næste gang. 
Størst betydning: At komme ud igen. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Der er for meget militær disciplin og for mange regler. 
Yderligere kommentarer: For mange irrelevante regler. 
 
Stjerner: 3                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: At tabe mig. 
Størst betydning: Jeg får en straf ved at være der, en lektion. 
Yderligere kommentarer: Stol ikke på nogen. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Fordi man bliver behandlet som lort, og de voksne er lede, og de går mod en, hvis 
man gør noget forkert mod en anden voksen. De truer. 
Får ud af opholdet: At jeg er blevet stoffri. 
Størst betydning: En af mine bedste venner døde, og jeg kunne ikke komme med til 
begravelsen. 
Yderligere kommentarer: Ja, de voksne råber af en og skubber uden grund. De er lede ved mig 
uden nogen grund. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Fordi det er rigtig hårdt at komme et sted hen, hvor alt bliver taget fra dig.                                 
Får ud af opholdet: Man finder ud af, hvor hårdt det er at være på institution. 
Størst betydning: Det er langt væk, og der er ikke meget tid til at se familien og kæresten. 
Yderligere kommentarer: Der er meget forskel på de voksne. 
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De unges kvalitative kommentarer til Koglen 
 
Stjerner: 3                                                                                                                                        
Størst betydning: At man har noget at gi' sig til. 
Yderligere kommentarer: Koglen er velfungerende efter de rammer lovgivningen tildeler dem, 
men systemet er for langsomt, og man kan komme til at føle sig svigtet af systemet efter 1 års 
ventetid. 
               
Stjerner: 1 
Hvorfor: Pga. dårlig behandling. Bliver straffet unødvendigt hårdt, ansatte provokerer de unge 
til vold, kan kun ringe 3 gange om ugen.  
Får ud af opholdet: Ikke noget ud over dårligt selvværd. 
Størst betydning: At komme væk herfra igen. 
Yderligere kommentarer: Dårlig behandling fra personalet. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Fordi jeg ikke kan snakke med verden udenfor, og de voksne er nogle idioter. 
Får ud af opholdet: Ikke andet end god nedtur - og undervisning. 
Yderligere kommentarer: Det er et lortested. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er godt nok, man kan lære en del ting og får en struktureret dag fra morgenen 
af. 
Yderligere kommentarer: Jeg får god undervisning i skolen, og jeg lærer af det og kan bruge 
det, når jeg kommer ud. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Fordi der er meget gammeldags og ingen tv på værelset og ingen telefonboks, så der 
altid er en voksen, som lytter til, hvad man siger i telefonen. 
Får ud af opholdet: Ingenting ud over at jeg bliver mere indebrændt og laver meget mere 
kriminalitet, når jeg kommer ud. 
Størst betydning: At jeg gerne vil have mere telefontid, så jeg kan beholde kontakten med min 
kæreste udenfor. 
Yderligere kommentarer: Der burde være meget mere telefontid, og der burde være fjernsyn 
på de unges værelser, ligesom på de voksnes værelser. 
               
Stjerner: 5                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: Jeg har tænkt over, hvad jeg har gjort, og jeg vil ikke gøre det mere. 
Størst betydning: Personalet har altid været der for mig. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Fordi jeg synes, at Koglen er et lortested for mig.  
Får ud af opholdet: Ikke så meget. Ikke på Koglen. 
Størst betydning: At komme ud til mine venner, kæreste og familie. 
Yderligere kommentarer: Det er et dårligt sted. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi der nogle gange er et dårligt forhold til personalet.  
Får ud af opholdet: Jeg har lært, at jeg skal have mere ansvar. 
Størst betydning: Det er, at jeg har kunnet have kontakt med familien. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi at man ikke skal gøre det værre end det er. Det er røvsygt, men det vigtigste er 
mad, bad og den slags, som er ok. 
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Får ud af opholdet: Det samme som et fængsel. Tænker på om det er en levevej?! 
Størst betydning: At jeg kan passe min træning og lignende. Resten går af sig selv. 
Yderligere kommentarer: Alt for strengt i forhold til andre steder. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det kan være godt her, det kommer mere an på, hvem der er på arbejde, der er 
nogle, der misbruger deres magt ved at smide én på værelset for unødvendige ting.                                 
Får ud af opholdet: Faktisk ikke det helt store, bortset fra en god undervisning og mulighed for 
idræt. 
Størst betydning: Der er en god skole, plus god mad. Ellers er der idræt og ikke mere efter 
min mening. 
Yderligere kommentarer: Der bliver misbrugt magt hele tiden, og vi bliver smidt på værelset. 
Jeg synes, det er urimeligt. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 1 
Hvorfor: Fordi de ikke vil snakke med os.                                                                                              
Får ud af opholdet: Ikke noget. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Der er nogle dage, hvor alt er godt, men mange dage hvor man har det rigtig dårligt. 
Det, der skuffer mig mest, er modtagelsen og nogen af personalet.                                                         
Får ud af opholdet: Det gør mig mere skør, jeg har det ikke godt. 
Yderligere kommentarer: Der er nogen gode voksne, men der er også nogen, der bruger deres 
magt meget. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi der er meget lidt frihed, og jeg kan sjældent selv træffe valg. Jeg savner familie 
og venner. God mad og gode pædagoger. 
Får ud af opholdet: Bedre forståelse for, hvor meget jeg holder af min familie. 
Størst betydning: Kontakt med familien. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: På grund af at det er et ok sted.                                                                                              
Får ud af opholdet: Jeg synes ikke, jeg får noget ud af det. 
Størst betydning: At jeg har det godt med mig selv. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, at Koglen er et ok sted, hvis man opfører sig pænt. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er hyggeligt nok, men over halvdelen af mit tøj er sat til side på depot. Og så ville 
det være godt, hvis vi måtte ringe lidt mere.                                                                                          
Størst betydning: Kontakt til familie og venner. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Har været her flere gange, så det er jo ikke så fedt.  
Får ud af opholdet: Ved ikke for man sidder jo med kriminelle, så man snakker bare om gamle 
dage. 
Størst betydning: Flinke voksne/unge. 
Yderligere kommentarer: Der skal være tv på værelset. 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________ 
 
Unge og  
Forældre  
Om de  
Sikrede Institutioner 2008 

 Side 67 

De unges kvalitative kommentarer til Stevnsfortet  
 
Stjerner: 4 
Får ud af opholdet: En vej ud af kriminalitet og et bedre liv. 
Størst betydning: At man kunne lave musik med en ansat. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 5 
Hvorfor: Luksusmad og bad på værelset. 
Får ud af opholdet: Intet. 
Størst betydning: De indsatte. 
                
Stjerner: 4                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: Kommer til at tænke mig mere om inden jeg lavet noget kriminelt. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 4 
Hvorfor: Godt sted. Flinke og rare mennesker. Mange aktiviteter.  
Får ud af opholdet: Jeg lærer noget om dagligdags struktur. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er godt ikke at have sin frihed.                                                                                          
Får ud af opholdet: Jeg tror, at det ændrer sig fra person til person. 
Yderligere kommentarer: Af en institution at være er den god nok. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi det er et godt sted.  
Får ud af opholdet: Bliver klogere. 
Størst betydning: Fatter det ikke. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi der mangler en masse ting. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi Stevnsfortet gør, hvad de kan for, at man har det godt.  
Får ud af opholdet: Ej relevant 
Størst betydning: At man har et kammeratskab til hinanden på afdelingen. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg kan snakke med nogle fra personalet, hvis jeg har brug for det. Godt 
kammeratskab til de andre på min afdeling.  
Får ud af opholdet: Tror at det vil hjælpe en del, at jeg stopper med at lave kriminalitet. 
Størst betydning: Det er af stor betydning for mig, at jeg ikke laver noget forkert, når jeg 
kommer ud. Et godt kammeratskab til de andre. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg synes, jeg får noget ud af at være her, og personalet behandler mig med 
respekt.                                                                                                                                              
Får ud af opholdet: At jeg ikke laver mere kriminalitet. 
Størst betydning: Mine skolelærere. 
Får ud af opholdet: At jeg holder mig fra kriminelle ting. 
Yderligere kommentarer: Afdeling Øst!!  
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Stjerner: 2 
Hvorfor: Hverdagen er for triviel. Er meget alene, får ikke besøg. 
Får ud af opholdet: Jeg har lært at tænke over alting. 
Størst betydning: Da jeg røg en joint. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, at det er meget ensformigt her. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det hele, det er et perfekt sted, for alt er godt. 
Får ud af opholdet: At tænke mig om næste gang, så jeg ikke kommer tilbage. 
Størst betydning: Det hele! 
Yderligere kommentarer: Det er et godt sted, det er et trygt og rart sted at være. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: For mange dårlige regler.  
Får ud af opholdet: Ingenting. 
Størst betydning: Musik. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi det er rigtig rart at være her.  
Får ud af opholdet: Jeg synes, det var godt, at jeg kom her, fordi nu kan jeg bedre få styr på 
mit liv, når jeg kommer ud. 
Størst betydning: Det er, at pædagogerne tager rigtig godt imod os, og de hjælper alt, hvad 
de kan. 
Yderligere kommentarer: Nej, der er ikke rigtig noget indtil videre. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 5 
Hvorfor: Vi får lov til mange ting blandt andet at køre bil, knallert, spille pc og træne. 
Får ud af opholdet: Tid til at tænke over, hvad jeg skal senere i livet. 
Størst betydning: Pædagogerne er flinke, og venskab. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi der er mange aktivitetsmuligheder!  
                                                                                                                                                          
Stjerner: 2 
Hvorfor: Det er for indelukket!  
                                                                                                                                                          
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg har været på andre institutioner. 
Får ud af opholdet: Stor mulighed for at jeg ikke laver kriminalitet igen. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi det er begge dele. 
Får ud af opholdet: Jeg er begyndt at tænke meget på min fremtid. Så jeg har fået noget ud af 
det og ved, hvad jeg skal, når jeg kommer ud. 
Størst betydning: Jeg har fundet ud af, hvad jeg skal, når jeg kommer ud. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: Ikke noget, bedre uden. 
Størst betydning: Faktisk er den eneste positive ting, at man har nogen at snakke med. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi det er bedre end arrest.  
Får ud af opholdet: Tænker mig godt om inden jeg gør noget dumt. 
Størst betydning: Aktiviteter. 
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Stjerner: 3                                                                                                                                        
Størst betydning: At jeg har det godt. 
Stjerner: 3                                                                                                                                        
Størst betydning: At jeg får det bedre. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi man lærer at løse sine problemer og får den hjælp, man skal bruge til det. 
Får ud af opholdet: Bliver klogere på fremtiden. 
Størst betydning: Min familie kommer på besøg. 
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De unges kvalitative kommentarer til Sølager  
 
Stjerner: 5 
Får ud af opholdet: Jeg har lært en masse ting. 
Størst betydning: Jeg har mødt verdens bedste skolelærer. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg synes, det er meget godt. Personalet tager sig af os alle sammen på samme 
måde. Man har det godt. 
Får ud af opholdet: Jeg tror, jeg kommer til at tænke over tingene på en anden måde, når jeg 
kommer ud. 
Størst betydning: At jeg kan li' at være her, kan snakke med de unge og personalet. 
 
Stjerner: 4 
Får ud af opholdet: Ingenting. 
Størst betydning: De unge. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi det er en institution, hvor der er mere løse tøjler end på mange andre, men der 
er stadig for lidt tid til aktiviteter. 
Får ud af opholdet: Det har fået mig til at opgive kriminalitet og hashrygning. 
Størst betydning: At have et godt forhold til de andre unge. 
                                                                                                                                  
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi jeg synes, der er rart at være her. Personalet respekterer en, lige meget hvad 
det er, man har gjort. 
Får ud af opholdet: Hvordan man skulle klare sig ud af kriminalitet. Og man får disciplin. 
Størst betydning: At jeg kan snakke med min mor/familie. 
 
Stjerner: 3                                                                                                                                        
Størst betydning: Min frihed. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: De voksne behandler én som menneske, ikke som indsat. 
Får ud af opholdet: Jeg har lært, at jeg ikke skal lave kriminalitet igen. 
Størst betydning: At kunne kontakte mine forældre. 
Yderligere kommentarer: Stedet er et rigtigt hyggeligt sted. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi det både er godt og dårligt. 
Får ud af opholdet: Ingen kriminalitet. 
Størst betydning: Ingen kriminalitet. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi det er et godt sted. 
 
Stjerner: 5                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: At jeg holder mig fra kriminalitet. At jeg får venner og veninder. 
Størst betydning: At jeg ikke ser min familie, venner og veninder. 
 
Stjerner: 3   
Får ud af opholdet: Ikke noget. 
Størst betydning: Jeg skulle aldrig være kommet her, jeg er uskyldig. 
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Stjerner: 3   
Får ud af opholdet: Man får meget ud af det. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: Grå hår. 
Størst betydning: Få noget at spise. 
Yderligere kommentarer: Vi skal mere i skole og have nogle flere tilbud. 
 
Får ud af opholdet: Ca. 4-5 kg på sidebenene. 
Størst betydning: Afskåret fra familien. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Fordi jeg savner venner og familien. 
Får ud af opholdet: Ingenting. 
Størst betydning: Politiet ved, hvor jeg er (hehe). 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi det er et rart sted at være.  
Får ud af opholdet: Ja meget, det er slut med kriminalitet. 
Yderligere kommentarer: Ikke andet end at det er et fint sted at være. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3   
Får ud af opholdet: At jeg får et bedre liv uden kriminalitet. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi der er nedture og opture. 
Får ud af opholdet: Penge når jeg kommer ud. 
Størst betydning: Min manglende frihed. 
Yderligere kommentarer: Mere ringe- og besøgstid. 
                
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er fint nok her, men jeg jubler ikke. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Personalet er megagodt, og værkstedet er også godt. Der er aktiviteter og fællesskab                 
Får ud af opholdet: Afgiftning og oplevelsen af et bedre liv:) 
Størst betydning: Afgiftning. 
Yderligere kommentarer: Undervisning er jo frivilligt:) og mig og de andre unge. Har nok noget 
med mig og gøre. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi man har alt, hvad man skal bruge. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 3 
Hvorfor: Sådan har jeg det bare.  
Får ud af opholdet: Ikke andet end stress. 
Størst betydning: At jeg har det godt. 
                                                                                                                                                          
Stjerner: 2                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: Intet. 
Størst betydning: Misbrug. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi!  
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Får ud af opholdet: Intet. 
Størst betydning: De andre unge. 
Yderligere kommentarer: De lukker for besøg, når de tror man får hash. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Nogle gange noget at lave, andre gange ikke, og så er det kedeligt at være her.                          
Får ud af opholdet: Jeg skal aldrig tilbage.  
Størst betydning: At det ikke kan betale sig at lave kriminalitet.  
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi det er fint nok at være her.  
Får ud af opholdet: At jeg tager mig sammen, når jeg kommer ud. 
 
Stjerner: 5   
Får ud af opholdet: At man kan lære de forskellige ting, til når man flytter hjemmefra. 
Størst betydning: At man ikke bare sidder låst inde. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi det er luksus. 
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De unges kvalitative kommentarer til Sønderbro  
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Synes det er et godt sted, troede det havde været slemmere. 
 
Stjerner: 5                                                                                                                                        
Hvorfor: Det er et meget rart sted at opholde sig, indtil man får sin dom. 
Får ud af opholdet: Det er nok lidt for luksus og godt til, at jeg tænker ordentligt over de ting, 
jeg har gjort. 
Størst betydning: At jeg selv kan tjene penge!!! 
Yderligere kommentarer: Der skal være meget mere stramme regler, end der er i forvejen. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg kunne have endt et sted, der er langt værre.                                                               
Får ud af opholdet: At jeg har fået meget tid til at tænke over mine handlinger. 
Størst betydning: Besøg af familie og venner samt telefontid. 
 
Stjerner: 4                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: Får en uddannelse. 
Størst betydning: Pædagogerne. 
Yderligere kommentarer: Ingen pisk med cornflakes. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Man står tidligt op og får morgenmad. Efter mad skal man gå i gang med at lave 
aktiviteter, så man ikke keder sig fra kl. 08-15. Oveni tjener man også penge til smøger.                          
Størst betydning: Det er, at pædagogerne er forståelige nok til at forstå ens problemer. Der er 
nogen, man kan snakke med. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi det er et sted, hvor man føler sig hjemme, og hvor man er tryg.                                        
Får ud af opholdet: Man lærer at klare sig selv. 
 
Stjerner: 4                                                                                                                                        
Får ud af opholdet: Ikke rigtig noget. 
Yderligere kommentarer: Nej desværre. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi der her er lige som et fritidshjem, hvor du bare ikke bliver hentet. 
Får ud af opholdet: Ikke lige så meget som i et rigtigt fængsel. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Flest muligheder.                                                                                                                    
Får ud af opholdet: Du lærer, at der er nogle konsekvenser. 
Størst betydning: Ved ikke, er tvunget til at være her. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi det er godt og dårligt.                                                                                                     
Får ud af opholdet: At jeg ikke skal lave kriminalitet. 
Størst betydning: Tiden. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg kan lide personalet. 
Får ud af opholdet: Tænker mig bedre om. 
Størst betydning: Mine venner. 
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Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er koldt og klamt, når det regner. 
Får ud af opholdet: Holde op med vold osv. 
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5. Resultater fra forældreundersøgelsen 
 
Læsevejledning 
 

I dette kapitel fremstilles resultaterne fra forældreundersøgelsen 
for seks af de syv sikrede institutioner. Resultaterne fra Egely er 
ikke inddraget i figurerne, da der kun er blevet gennemført 
interviews med 3 forældre. Af hensyn til disse forældres 
anonymitet fremgår deres besvarelser udelukkende af 
landsgennemsnittet. 
 
Spørgsmålene står i samme rækkefølge, som de blev stillet i 
telefoninterviewet. 
 

Udarbejdelse af 
spørgsmålene 

Spørgsmålene i undersøgelsen er baseret på fokusgruppe-
interviews blandt unge på to af de sikrede institutioner samt 
samtaler med forældre til anbragte unge.  
 

Figurerne 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 seks søjler viser de enkelte institutioners 
besvarelser. Figuren 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.  
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1. Får du den information om dit barns ophold på den sikrede institution, som du har 
brug for? 
 
Forældrene mener i stor udstrækning, at de får den information om deres barns ophold på den 
sikrede institution, som de har brug for. Over 70 % af forældrene svarer således ja til 
spørgsmålet på landsplan. 
 
Der er en lille variation mellem de enkelte institutioner.  
 
Figur 1A. Information om opholdet. 
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2. Bliver du mødt med respekt af personalet, når du besøger eller ringer til 
institutionen?  
 
Forældrene mener, at personalet møder dem med respekt. 95 % svarer således ja til 
spørgsmålet på landplan. 
 
Figur 2A. Forældre mødes med respekt. 
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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.  
 
Figur 3A. Kontakter personalet forældre. 
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4. Interesserer personalet sig for din erfaring og viden om dit barn? 
 
Forældrene mener i en vis udstrækning, at personalet viser interesse for deres viden og 
erfaring med deres barn.  
 
Figur 4A. Interesse for forældres erfaring og vide. 
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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 23 forældre har besvaret spørgsmålet. 
 
Af disse 23 forældre svarer under halvdelen, at de kan forstå personalet, når der ikke 
anvendes tolk. 
 
Figur 5A. Kan forældre med andet sprog end dansk forstå personalet uden tolk 
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6. Har du nok muligheder for at holde kontakt med dit barn under anbringelsen på 
den sikrede institution? 
 
Forældrene mener i højere grad end de unge, at der er nok muligheder for at holde kontakt, 
mens barnet er anbragt på en sikret institution. Der er dog en nogen variation institutionerne 
imellem. 
 
Figur 6A. Mulighed for kontakt. 
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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. 98 af de 
deltagende forældre fortæller således, at de har telefonisk kontakt med deres barn, mens 94 
har besøgt den sikrede institution. 
 
Derudover holder nogle forældre kontakt via breve (22 forældre), og en enkelt har emailet 
med sit barn. Fem forældre har ingen kontakt med deres barn under anbringelsen. 
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8. Lytter personalet på institutionen til kritik? 
 
De forældre, der har besvaret spørgsmålet om kritik, mener i høj grad at personalet lytter til 
kritik. Det er dog under halvdelen af forældrene, der har besvaret spørgsmålet, da mange 
forældre ikke har haft nogen kritik, og derfor ikke har ment, at de kunne besvare spørgsmålet. 
 
Figur 8A. Lytter til kritik. 
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9. Behandler personalet dit barn med respekt?  
 
Forældrene mener i høj grad, at deres barn behandles med respekt.  
 
Figur 9A. Behandler barnet med respekt. 
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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 80 % af forældrene ja til spørgsmålet. 
 
Der er en vis variation mellem de enkelte institutioner.  
 
Figur 10A. Får barnet nødvendig hjælp. 
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11. Ved du, hvad der skal ske, når dit barn forlader den sikrede institution? 
 
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. 
 
Figur 11A. Viden om tiden efter opholdet på den sikrede institution. 
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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 have 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:  
Får 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.  
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Forældrekommentarer til Bakkegården 
 
Stjerner:5 
Hvorfor: Den situation hvor han er varetægtsfængslet, der kunne der være sket mange ting, 
som jeg ikke turde tænke på, men han er et sted, der støtter ham helt fantastisk. 
Får ud af opholdet: Personalets kompetencer har givet ham ro. Han er mere velafbalanceret, 
end han har været tidligere. 
Størst betydning: På den ene side forfærdeligt at være spærret ind, men den måde, personalet 
skaber rammer og snakker til ham på, gør at han er mere velafbalanceret end han har været. 
Yderligere kommentarer: Da han blev anbragt, skulle han starte i 3.G., og han og jeg synes, 
det er træls, at de kun har skolegang til 10. klasse. Der må være andre end ham, der har gået 
i 3.G. Selvfølgelig kan de ikke have alle tilbud, men det er træls, at skolegangen går i stå. Vildt 
at sidde sådan et sted i næsten et år og så ikke kunne komme ud.  
 
Stjerner:3 
Hvorfor: Har ikke været på institutionen, men min søn synes meget godt om det. 
Størst betydning: At han får professionel hjælp. 
Får ud af opholdet: At han bliver klogere. 
Yderligere kommentarer: Jeg vil gerne se min søn en gang imellem. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: For mig når jeg er hjemme, så skal de have topkarakter, sådan som de har hjulpet 
ham. Nu ved han at midler fremkommer ved at man producerer sig frem til dem. 
Får ud af opholdet: Lærer at man ikke gør de ting, som han har gjort. 
Størst betydning: At han er kommet væk fra det miljø, som han var kommet ud i. Den 
opbakning, som han har modtaget og den ildhu, som de har. De har givet ham nogle 
redskaber, som han kan bruge. Han er blevet mere målrettet. Til at starte med kunne han ikke 
erkende skylden, nu angrer han. Han ved godt, at det ikke hjælper at lade sig friste af nogen 
ting, man skal have et mål. Penge er ikke bare noget, man skaffer sig hen af vejen, det er 
noget, man skal spare op til.  
Stort arbejde fra psykolog, Krim og kontaktperson. Kontaktperson har været ihærdig med at få 
ham til at erkende, hvad han har lavet. De har været fantastisk dygtige. Det, der gør mig 
allermest tryg, er, at hans selverkendelse er kommet frem, han har nu skyldfølelse. 
Yderligere kommentarer: Vi har ikke så mange penge, og kommunen vil ikke yde noget til 
rejser, så det har været besværligt at fremkomme. Han siger også selv, at han har været lidt 
tilbageholdende med besøg, og så længe han har stået på det, så er det logisk, at kommunen 
siger fra. Man står her og ved ikke, om man skal gennemføre og tage over til ham. Han ved 
godt, vi har det hårdt økonomisk, så måske er det derfor, at han holder tilbage. 
 
Stjerner: 3  
Hvorfor: Fordi jeg både har oplevet positivt og negative ting. Positive: Når vi har været på 
besøg, og personalet har været som en flue på væggen. Det negative er så, at vi har oplevet 
at det personale, som skulle overvåge vores besøg, blandede sig i vores samtale. Positivt at 
være på hans værelse, idet det er mere personligt. Negativt når vi er i et stort mødelokale.  
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Får ud af opholdet: Jeg håber, han har lært, at han ikke skal lave noget skidt. Men jeg tror 
ikke på, at det hjælper noget at spærre børn inde. Jeg ved ikke, om han kan få noget ud af at 
være anbragt på en sikret institution.  
Man skal kigge tilbage på, hvad han har oplevet i løbet af sit liv. Han har været anbragt hele 
livet og har nogle dysfunktioner. Han har brug for nogle gode redskaber. 
Yderligere kommentarer: At det ligger dårligt i forhold til offentlig transport. Vi bruger 9 timer 
på at besøge ham i 1 time. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Han blev bedre med opførsel. De lytter til ham. De forkæler ham. 
Får ud af opholdet: Han blev bedre, rolig, glad, høflig. 
Størst betydning: Han blev hjulpet med at komme ud af misbrug og dårlig opførsel. 
Yderligere kommentarer: Jeg er rigtig glad og tilfreds. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Min søn fortæller kun det positive om institutionen. 
Størst betydning: Disciplin, undervisning og sport 
Får ud af opholdet: Undervisning, regler, sport, sprog 
Yderligere kommentarer: Jeg er glad og tilfreds. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi jeg har spurgt, hvordan han har haft det, og han har sagt, at det var både godt 
og skidt. 
Yderligere kommentarer: Det var for dårligt, at jeg ikke kunne snakke med ham.  
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: På grund af at der var stor respekt til barnet, men informationen har været dårlig. De 
burde ikke flytte mit barn, uden jeg fik information, derfor får de ikke 4 eller 5 stjerner. De får 
3+. 
Får ud af opholdet: Det skal gøre ondt, så han ikke gør det igen. Det er ikke sjovt, at man går 
ud og laver ballade. Dårligt at han ikke har været i skole, han kommer bagud. Han skal lære at 
forstå, at det ikke er for sjov.  
Størst betydning: At de lærer ham at tænke mere som en voksen og ikke som et barn. At han 
bliver dygtig, så han ikke laver ballade. Måske lærer ham at tænke, at et lille problem hurtigt 
kan blive til et stort problem, som det skete for ham. 
Yderligere kommentarer: Meget dårligt med skole, det burde de have hver dag, ligesom når 
man går i rigtig skole. De må godt lave en stor skole i fængslet. Min søn har mistet 2 år af sin 
skolegang. Teknisk skole og håndarbejde kunne være en mulighed. Det er vigtigt at have 
internet med kamera, så barnet kan snakke med familien. Vigtigt at vi (samfundet) forebygger 
mindre kriminalitet. Barnet må ikke spilde tid.  
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Jeg synes, at de unge mærker konsekvensen af deres handlinger. 
Får ud af opholdet: Få noget voksenkontakt, som jeg synes er godt. Få noget regelmæssighed 
ind i hverdagen. 



___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Side 88 

Størst betydning: At han har voksne omkring sig, det ved jeg, at det er meget vigtigt for ham. 
At han lærer praktiske ting (stå op, vaske tøj etc.) 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, det er et godt sted. Han er glad for det, de gør et godt 
stykke arbejde for de unge.  
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi de støtter ham på Bakkegården, men der er ikke hånd over, hvad der skal ske 
med ham, når han kommer ud derfra. Det er ikke deres skyld men kommunen.  
Får ud af opholdet: Jeg vil helst være foruden, men hvis det er det, der skal til for at hjælpe 
ham videre. Tror sgu ikke engang, det har givet ham en lærestreg. 
Størst betydning: At han fik lov til at slappe af og være sig selv. Imens han var der blev han 
mere rolig, han blev sig selv. Når han kommer hjem til familie og venner, så bliver hele lortet 
ødelagt.  
Yderligere kommentarer: Han har ikke lært noget, han er iskold. Det har været godt, at han er 
kommet væk hjemmefra i en periode.  
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Mit barn har haft brug for de faste rammer, de har givet ham. Han har haft en 
kontaktperson, han har været glad for, og det er han ikke for mange voksne. Der har været tid 
til at sætte sig og lytte til ham. 
Får ud af opholdet: Et pusterum til at tænke over tingene og et skub i den rigtige retning. 
Størst betydning: Kontakten med familien, at han får lov til det. At de overholder de aftaler de 
laver. 
Yderligere kommentarer: Tingene går for langsomt, så der når at komme mere skidt ud af det. 
Psykologbehandlingen skal i gang noget hurtigere. Hjemsendelsen skal være på plads, så de 
ikke kommer hjem til ingenting. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det er det, min søn har fortalt. 
Størst betydning: Han skal lære at holde sig væk fra kriminalitet og dårligt selskab. 
Får ud af opholdet: Det ved man ikke. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det har været godt på den måde, at hun har haft tid til at tænke sig om. Hun har 
lavet sådan nogle ting, hun godt kan lide. Det skulle hun måske have gjort noget før! 
Får ud af opholdet: Ikke at lave dumme ting mere, det er jeg helt overbevidst om. Selvom det 
lyder mærkeligt, så var hun glad for at være der. Hun er blevet lidt mere "voksen". Jeg tror, 
hun har lært at tænke sig om, det kan jeg mærke på hende.  
Størst betydning: At man ikke kan gå ud og te sig som det passer sig uden, at man får straf 
for det. Det har modnet hende, psykisk også. Den pædagogiske kontakt og kontakten med de 
andre unge har betydet meget for hende. Selvom hun siger, at de andre unge ikke var nogen, 
hun ville have kontakt til udenfor Bakkegården.  
Hun begyndte at gå i skole igen, hun blev rigtig kreativ, fik sine kreative evner i gang igen, 
brugte tiden fornuftigt.   
Yderligere kommentarer: Jeg synes, de har været så søde både overfor mig og hende. 
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Stjerner: 5 
Hvorfor: Vi synes, personalet yder en god omsorg. De er imødekommende. De unge har det 
ret frit deroppe, men med regler. I helheden så synes jeg, de har et godt personale, der 
informerer og giver udtryk.  
Får ud af opholdet: Har tid til at tænke over tingene, hvorfor han er anbragt. 
Størst betydning: Den omsorg han får deroppe, det betyder meget for ham, at der er en god 
omsorg. 
Yderligere kommentarer: De har værksted, og det er han en god bruger af. Han er glad for, at 
man har aktiviteter, ellers er tiden lang.  
 
Stjerner:3 
Hvorfor: Jeg har det godt med, at han er der, for jeg ved, at han får hjælp. Jeg håber, de får 
hjulpet ham for han har det ikke godt med sig selv. 
Får ud af opholdet: Forhåbentlig kan jeg få den dreng tilbage, som han var engang - der skal 
noget hjælp til, ikke bare pædagoger. Han skal have noget hjælp og støtte, nogle han kan 
stole på, det er forskellige hver gang. At han bliver behandlet til at få en normal tilværelse 
uden de stor problemer, med et nyt netværk med voksne, der kan hjælpe ham. Han skal 
bygges op til en stærkere dreng, der kan sige fra.  
Størst betydning: At der er nogen, som han kan stole på og betro sig til, at han får nogle faste 
rammer. Nogle der virkelig vil hjælpe ham.  
Yderligere kommentarer: Som forældre synes jeg godt, man kunne få mere information, når 
drengen bliver flyttet. Man får altid at vide, at de har det godt, men det har de jo ikke altid. 
Som forældre savner jeg mere viden om, hvad de har tænkt sig at gøre for min søn. Jeg vil 
gerne være mere på, kommer der psykologer og snakker med ham, eller er det medicin, han 
skal have. Være lidt mere med på sidelinjen. Jeg kunne godt tænke mig at få brev om, at han 
er flyttet. Den hjælp man kan få med rejsepenge, hjælp til at besøge ham. Jeg synes, der er 
manglende informationer omkring, hvad der foregår generelt. Jeg synes, at det er forkasteligt, 
at man ikke bliver indkaldt til en samtale, således at de kan få viden omkring, hvordan han har 
haft det de sidste par år.  
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Det er virkelig et godt sted, imødekommende, hjælpsomme, meget positive overfor 
den måde de er på derovre. De er meget menneskelige. 
Får ud af opholdet: Han finder nok ud af, at han har lavet noget skidt. Han lærer at arbejde 
med det han har gjort, tænke over hvorfor han har gjort, som han har gjort. 
Størst betydning: Kontakten med familien 
Yderligere kommentarer: Jeg synes ikke, at der bliver taget hensyn til forældre/familien. Dette 
er ikke institutionens skyld. Det kan knibe med at have overskud til at ringe rundt til politi og 
kommunen, vi er meget sårbare. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi hans situation i forhold til at være på en sikret institution, den er ikke fuldt på 
det rene, men det er godt sådan, som de behandler ham, og at han er der frem for et andet 
sted. Han kunne sidde i et fængsel, som han har gjort før. 
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Størst betydning: Aktivitetsmuligheder og hans egne muligheder for at kunne gøre noget, for 
ikke at sidde inaktivt, det behøver ikke at være fritid, men også arbejdsrelateret. 
Yderligere kommentarer: Baggrunden for hans situation er jeg ikke tilfreds med. Vi har haft 
flere samtaler med kommunen, hvor vi også sagde, at han havde brug for hjælp. De sagde, at 
de ville finde en kontaktperson til ham, men 2 år efter havde vi endnu ikke hørt noget. De 
siger, de gerne vil være med til at løse problemet, men der kom ikke nogen, man kunne 
måske have udredt situationen.  
Det kunne være en idé og give forældrene en chance. De står med nogle store problemer, 
hvorfor sker det her. Man har som forældre behov for noget hjælp, det gør meget ved en, når 
ens barn skal anbringes. Evt. samtale, det virker meget voldsomt på nogle forældre, når ens 
barn anbringes.  
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: De får ikke fem, fordi jeg har så dårlige muligheder for besøg, fordi det ligger 300 km 
væk fra min bopæl. Da jeg arbejder, skal jeg tage fri eller skal det være i weekenden. Det er 
jo ikke Bakkegårdens skyld, men det er grunden til, at de ikke får 5 stjerner. Det er rart 
personale, og de er gode og snakke med. 
Størst betydning: At han kommer ud. Jeg mener ikke, at min søn har noget ud af det. Hvis han 
har gjort det, skal han selvfølgelig have en straf.  
Yderligere kommentarer: Bakkegården er et rigtig godt sted, når det skal være. Min mening 
er, at det er skrækkeligt at spærre unge ind, når de endnu ikke ved, om han har gjort noget, 
min søn er ikke dømt endnu. Det er ikke institutionen, men reglerne. Jeg fik meget dårlig 
behandling af systemet. 
Efter min mening er det bedst at børnene er hjemme under kontrol de steder, hvor det kan 
lade sig gøre. Jeg vil meget gerne tage ansvar for min søn, men hvis han har gjort det, så har 
jeg nok brug for hjælp. Bakkegården har en god vinkel på de unge, de har respekt for de 
unge. Det er en barsk mundfuld for en 17-årig dreng, der ellers ikke har haft forbindelse med 
politiet til nu at stå i en situation, hvor han er spærret inde. Jeg synes ikke, det er godt nok.  
Jeg synes ikke, systemet er godt nok. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: De var flinke ved deres telefonhenvendelser. Jeg blev tilbudt et besøg. 
Får ud af opholdet: At have ro, at komme væk fra de dårlige venner bagefter. 
Størst betydning: Det er af stor betydning. Jeg føler, at min søn er i sikkerhed. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg synes, det er dårligt, at han er på institution, men hvis det er institution vi 
snakker om, så er det en 5’er, men jeg synes ikke, han skal være der.  
Får ud af opholdet: En forsmag på når man bliver 18 år og laver noget dumt igen. Så han får 
det ud af det, at han får den erfaring, at det er ok at være der, men dørene er låst, det er ikke 
noget, han gerne skal have lyst til igen. 
Størst betydning: På den positive side at der er en del støtte, pædagoger som han kan snakke 
med og på den negative side, dørene er låst, og hans frihed er taget fra ham i en stor grad. 
Yderligere kommentarer: Han har været der i 6 uger, og jeg synes, hvis man ser bort fra det 
negative i at han er der, (det er fuldt i orden, at han får en straf for det), så er det et 
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fantastisk sted, han er endt. Når det ikke kunne være anderledes. Jeg synes, han er heldig at 
lande der, hvor han er endt. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg synes, han har fået den hjælp, han har behov for. Selvfølgelig er der ting 
der skal finjusteres, men han er vokset deroppe. Personalet er søde ved ham. Fremtiden og 
han er begyndt at tænke over uddannelse. 
Får ud af opholdet: Lære at blive mere voksen, at der er love man skal overholde. 
Fremtidsmæssigt er de gode til at få ham til at tænke over tingene, blandt andet i forhold til 
uddannelse. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes klart det er det bedste, der kunne ske for ham. Det er et 
godt sted, i stedet for at han er kommet i fængsel. Det tror jeg kun vil gøre ham meget værre. 
Størst betydning: Hans venner og de voksne, alle omkring ham. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Jeg kender ikke Bakkegården, jeg nåede ikke at komme der op. Mit indtryk, når jeg 
har snakket med personale og set billeder, så virker det meget godt. Et forsigtigt 4-tal fordi 
jeg ikke kender stedet. 
Får ud af opholdet: Det er svært at svare på, men forhåbentlig at han får et normalt liv. Finder 
ud af, hvordan et liv er uden kriminalitet og stoffer. 
Yderligere kommentarer: Jeg vil gerne have haft, at jeg havde nået at se stedet. Mere 
personale så de kunne vise de pårørende stedet.  
Størst betydning: At han kommer ud på den anden siden uden kriminalitet og stoffer, han får 
et normalt liv. Det er mit fremtidsønske for ham. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er igen ud fra, hvad jeg fornemmer på ham selv, så meget har jeg ikke været der 
til, at jeg har en fornemmelse. Jeg har set, han var glad. 
Får ud af opholdet: Jeg ved ikke, hvad jeg mener, men hvad jeg håber: At der er mennesker 
der tager hånd om ham, også bagefter. Der skal være opfølgning på bagefter. 
Størst betydning: At han er blevet isoleret fra de dårlige kammerater. Han er kommet væk 
derfra. 
Yderligere kommentarer: Jeg er ikke hans mor, men plejemor. Jeg er den eneste, der har 
besøgt han, så på den måde er jeg inde. Ved ikke om information om, at han er blevet flyttet 
er gået til andre end mig. (Han har en halv søster, og hun ringede til Bakkegården, og der fik 
hun af vide, at han var flyttet. Hun har faktisk mere styr på, hvor han er end mig) Men det 
undrer mig, når jeg er den eneste, der har besøgt ham. Jeg fik et kald fra den nye institution, 
men har ikke hørt mere dertil. Jeg føler, at jeg lige nu står i et vadested og ved ikke, hvordan 
han har det. Jeg er dybt bekymret for, hvordan han har tacklet det hele med flytningen. Jeg 
har nu prøvet via politiet og brev at komme i kontakt med ham. Det er frustrerende på den 
ene led at blive lukket ind (selvfølgelig efter hans ønske) og så føle, at jeg bliver lukket ud igen 
ved ikke at få information om flytning, det er svært at blive koblet af.  
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Stjerner: 5 
Hvorfor: Institutionen var rigtig god. 
Får ud af opholdet: Han har tænkt sig om, mens han var der. 
Størst betydning: Er blevet selvstændig med mange ting, tøjvask, opvask etc. 
Yderligere kommentarer: Jeg var rigtig tilfreds med institutionen. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: De har taget sig godt af ham, de har respekt for ham, de kigger på ham som person 
og ikke ud fra den forbrydelse han har lavet. De forstår ham, som den han er.  
Får ud af opholdet: De kan hjælpe ham, men i og med at han snart bliver 18, så ved 
kommunen også, hvor langt de kan strække tiden, og det er det de gør. 
Han kan lære ikke at være kriminel, og det tror jeg helt sikkert, de kan hjælpe med. De 
ansatte er smadderdygtige, noget helt andet end dem vi har i Jylland. 
Størst betydning: At de har respekt for mit barn, selvom han har lavet noget kriminelt. At de 
kigger på personen og ikke det, de unge har lavet.  
Yderligere kommentarer: Hvis den kommune vi bor i gjorde lidt mere for at hjælpe, når de 
unge kom ud, så var det ikke spildt, det arbejde som Bakkegården havde lavet. Det tror jeg, 
det er. Der kommer et godt resultat ud, men det bliver ødelagt med det samme.  
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: De er respektfulde, omsorgsfulde og engagerede. 
Får ud af opholdet: Kunne blive skærmet, det har været godt, kunne få noget ro. Lidt 
regelmæssighed samt en afklaring. 
Størst betydning: Personales positive tilgang til ham. De tager sig af ham, når han har 
vanskeligheder, tager sig tid til at snakke med ham. At de hjælper ham med en afklaring.   
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Forældrekommentarer til Egely 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg kan mærke på min søn, at han har lært noget ved den periode, han har 
siddet derovre, og det er til det bedre. Nu ser han lysere frem, det er noget lort, det han har 
lavet. Nu er han nødt til at tænke på sin fremtid. 
Størst betydning: Den kontakt han har haft med personalet på Egely. Han har benyttet 
personalet meget. Den måde som Egely ser ud med beton hele vejen rundt, han siger, det er 
som et fængsel. Man kan ikke se noget, når man kigger ud - det gør et dybt indtryk, det lærer 
man noget af. Ved at de mærke det på egen krop, så håber jeg, at han har lært noget. Han vil 
kæmpe for, at han ikke kommer tilbage igen.  
Får ud af opholdet: Jeg kan mærke, det har gjort noget ved ham, til det positive. Han har lært 
noget. Det er første og sidste gang, han vil sidde sådan et sted. 
Yderligere kommentarer: Hans sagsbehandler på Egely, hun har været kanon, og det er der 
også nogle af de andre pædagoger, der har været. De har hele tiden været der for ham. Det er 
betryggende at vide. Han siger også, at de får god mad. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Ud fra den unge dårligt, men som mor mener jeg der også er gode ting. De regler der 
er, må han lære, der er dog ting, der er lige lovlige hårde. At Egely ligger på Fyn, langt fra 
familien.  
Får ud af opholdet: Han lærer, hvordan han skal opføre sig. Ikke lave det han har lavet, tror 
han har lært af det. Jeg håber, han har lært af den straf, han har fået. 
Yderligere kommentarer: Jeg har på ingen måde haft kontakt med Egely, det hele er foregået 
gennem den unge. Jeg kunne godt tænke mig, at de ville kontakte mig lidt omkring hvad de 
gør for NN, det hele foregår gennem NN. NN har kørt sagen helt op til højeste sted på grund af 
utilfredshed. Han er stadigvæk på Egely, efter han har fået sin dom for længe siden. Jeg kunne 
godt tænke mig, at han snart kommer ud. 
Meget hårde regler.  
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Der er en grund til, at han er på en sikret institution, så virkelighedens verden kan gå 
op for ham. Det er gået op for ham, hvorfor han er der.  
Størst betydning: At han får den professionelle hjælp han har brug for på den psykiske plan, 
så han kan hjælpes videre i systemet.  
Får ud af opholdet: Den forbrydelse han har gjort, at det går op for ham, hvor alvorligt det er. 
Der er en grund til, at han er der.  
Yderligere kommentarer: Jeg mangler respons fra personalet om, hvordan det går med ham, 
jeg har kun hans egne ord. Det er ikke nogen socialpædagog eller andre, der ringer og 
fortæller hvordan det går, kun ham og så må jeg så vælge at tror på det, han siger. 
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Forældrekommentarer til Grenen 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Jeg er en mor og har brug for min søn. 
Får ud af opholdet: Ikke noget. 
Størst betydning: At passe godt på ham og ikke belaste ham psykisk. 
Yderligere kommentarer: Hver gang han ringer, så klager han over det dårlige sted og 
behandling. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Godt på grund af at det er et godt personale, de klarer det godt. Dårligt fordi jeg 
bryder mig ikke om måden, de behandler børnene på, det er lige strengt nok. Nogle af 
reglerne kan ikke bruges til noget. Men det er et godt personale, de vil børnene det godt. 
Får ud af opholdet: Han får kontinuitet i dagligdagen, faste rammer omkring sit liv som han 
kan kører videre på. At der kommer ro på. 
Størst betydning: Personalekontakten, at han får struktur på sin tilværelse. Stoler på at de 
voksne vil ham det godt. 
Yderligere kommentarer: Opholdet som sådan har været meget godt, men det er et barsk sted 
at være. Sort pædagogik, kæft, trit og retning, Jeg har lidt svært ved at se, hvad de skal 
bruge det til senere hen.  
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Der skal ikke så meget til, så kommer de ned på deres værelser. 
Får ud af opholdet: Jeg håber, at han har lært af det, så han kan komme videre. 
Yderligere kommentarer: Jeg er tilfreds med behandlingen, personalet er flinke og venlige. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Efter omstændighederne. Dejlige mennesker omkring ham. Gode 
aktivitetsmuligheder. 
Størst betydning: At han ikke kommer sammen med sine venner, og det er meget vigtigt, at 
han er på en lukket, så han kan indse sin situation. Det er så vigtigt, at han nu vågner op og 
tænker over sit liv. Han har faste rammer, det er godt for ham og for os. 
Får ud af opholdet: Det er en god start på hans fremtid, så han kan vide, hvad han må. Nu er 
han begyndt at have respekt for mennesker. Jeg forventer meget af det ophold. Jeg forventer, 
at han bliver en normal borger i det her samfund. Han går i skole og på værksted. De har 
hjulpet ham ud af hans misbrug, og det begynder at blive godt nu. 
Yderligere kommentarer: Jeg vil anbefale det til alle de unge, så de kan lære de normer. De 
kan ikke ryge hash der, og det synes jeg er meget godt. Det er virkelig godt, at han er 
kommet der, der skulle han have været for mange år siden, men kommunen ville ikke lytte til 
os. Jeg har som mor altid været hård, men det har ikke hjulpet, hans venner har været først. 
Kommunen skulle have grebet ind noget før.  
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Stjerner: 1 
Hvorfor: Dårligt sted og langt væk fra Roskilde 
Får ud af opholdet: At lære at rette sig og opføre sig ordentligt. 
Yderligere kommentarer: Håber han snart kommer ud eller tættere på. 
Stjerner:1 
Hvorfor: Jeg synes ikke, det er et godt sted. 
Får ud af opholdet: Intet. Det er spild af tid. 
 
Stjerner:5 
Hvorfor: Fordi det fungerer godt mellem dem og mig (mor) og hans far, og drengen er glad for 
at være der.  
Får ud af opholdet: Lærer af sine dumheder.  
Størst betydning: Gensidig respekt. 
Yderligere kommentarer: De bliver behandlet som voksne mennesker, personalet lytter til 
ham.  
Der er for små rum, men godt personale, som tager sig af dem og engagerer sig og lave 
aktiviteter med dem. 
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Det er så stort et overgreb, der foregår på de unge mennesker på en sikret 
institution. Meget begrænset kontakt, der er ikke mulighed for at give omsorg til de unge. 
Får ud af opholdet: Jeg mener ikke, de kan få noget ud af det. 
Størst betydning: At blive hørt på og blive taget alvorligt. 
Yderligere kommentarer: Det har været svært for min søn at være på den afdeling, idet han 
ikke har en psykisk lidelse. 
 
Stjerner: 2 
Hvorfor: Udefra telefonsamtaler og ud fra stedets fremtoning på nettet fik jeg et bedre indtryk 
end efter 3 besøg på stedet. Jeg fik et indtryk af, at der var mange aktiviteter og gode 
omgivelser, men når det som i min søns tilfælde ikke må bruges, så hjælper det ikke så 
meget. Jeg har nærstuderet regler fra Børns Vilkår, og jeg mener, at stedet strider mod disse. 
Primært ting der går på den personlige frihed og i høj grad også med at kunne tage kontakt til 
familien og venner. 
Får ud af opholdet: Ingenting i det her tilfælde, jeg mener han er fejlanbragt. 
Størst betydning: At han kunne opretholde kontakt til hjemmet, som han har brug for.  
Yderligere kommentarer: Der er en masse ting omkring hans identitet, som ikke accepteres på 
stedet. For eksempel så må de ikke gå i deres eget tøj, og det gælder også under besøg, det 
synes jeg er et væsentligt indgreb. Han fik 2 dage værelsesarrest for at tage en ren t-shirt på, 
da hans kæreste skulle komme på besøg, han skulle have beholdt arbejdstøjet på. Han må 
heller ikke have personlige ting med, hverken tøj, tøjbamse. I forhold til tøj: Vi blev i starten 
oplyst om, hvad de unges tøjet ikke måtte signalere, men jeg har efterfølgende fundet ud af, 
at det stort set gælder alt deres beklædning. Jeg ser det som en nedbrydelse af de unge. Når 
man ikke har set sin kæreste i 4 måneder og ikke må tage en ren t-shirt på, så er der noget 
galt. Der er også regler omkring, hvad de må bruge af ting til personlig pleje, det finder jeg er 
at gribe voldsomt ind i deres privatliv. Der er regler og regler, men de har jo et formål, men 
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hvis man ikke deltager i en given ting som foreslås, så kan en af konsekvenserne være, at ens 
tv lukkes inde. Det er pengeløst, det synes jeg også, virker lidt besynderligt. Der kører et point 
system, hvor der gives point efter, hvordan man deltager og arter sig. Jeg tror min søn har 
4000 minus point.  
Det virker meget hårdt der, hvor han er nu, der er langt større indgriben i den personlige 
frihed her. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Jeg synes ikke, det er helt fantastisk, men jeg synes heller ikke, det er helt dårligt. 
Jeg tror ikke, at alle der er ansat der, burde være der, men til gengæld er der nogle, som er 
gode.  
Får ud af opholdet: Han ikke skal lave kriminalitet, fordi han skal have penge til hash og lidt ro 
på, så han ikke er så rastløs og utilfreds med alting. 
Størst betydning: At han ikke laver kriminalitet, og at han ikke ryger hash. At ting har nogle 
konsekvenser, det er meget godt at lære. 
Yderligere kommentarer: Han har kun været der 1 1/2 måned, jeg har kun været og besøge 
ham 2 gange, så jeg har ikke særlig meget kendskab til det.   
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg føler mig tryg ved, at han er der, nu er det mere ro i mit liv. 
Får ud af opholdet: At han får flere regler, så han forstår, at der også er andre mennesker end 
ham. Han skal lære at omgås andre mennesker. 
Størst betydning: At jeg ved, hvor han er. 
Yderligere kommentarer: Jeg håber, at han lærer noget ved det.  
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg kan se, at han har udviklet sig i en positiv retning. Nu kan han se frem til, hvad 
han gerne vil, det har han ikke kunnet gøre før. Det er deres fortjeneste. Den måde personalet 
er på, de er flinke mennesker. Der er nogle retningslinjer og det er godt. 
Får ud af opholdet: Han får meget ud af det, hjælp til hans misbrug og de støtter ham i det, 
han godt kan lide, de lytter til ham. De arbejder på hans skoleeksamen, han vil gerne være 
kok, det gør de meget ud af, han har køkkentjanser. 
Størst betydning: Han har været inde i en turbulent liv, men han har fundet ud af, at det er 
forkert. Opdragelsesmæssigt har det hjulpet. Han har fået et helt andet syn. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, de gør det godt deroppe. Dem, der fortjener en chance, 
de får en chance. De kan også se frem til noget, vinterferie, juleferie, med ture. De gør meget 
ud af, hvilke hobbyer børnene har og arbejder med dem. De er gode til at tackle dem. De 
hjælper dem meget med de praktiske gøremål, vasketøj og redde seng. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Der har været nogle positive og negative holdninger. 
Får ud af opholdet: Det har gavnet ham rigtig meget. Bedre opførsel. 
Størst betydning: Lært disciplin og høfligheder. 
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Stjerner: 1 
Hvorfor: Dårligt samarbejde 
Størst betydning: At være væk fra det dårlige selskab. 
Samarbejdet mellem institution og forældre. 
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Forældrekommentarer til Koglen 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: De har virkelig prøvet at snakke det igennem med ham og prøvet at få ham til at 
bearbejde det selv, og han har accepteret, at deroppe er det dem, der bestemmer. De har 
prøvet at snakke med ham om det, at erkende sin egen skyld.  
Størst betydning: At få ro til at bearbejde det han har været igennem de sidste måneder, idet 
han kom derop og blev stoffri. Jeg har indtryk af, at de gør alt, hvad de kan for at holde 
stofferne ude.  
Får ud af opholdet: Det er svært at sætte ord på. Tid og ro til at tænke over de ting, der er 
gået forud, og hvorfor han er der. Få det bearbejdet med personalet. Personalet har prøvet at 
påvirke og få forklaret ham, hvorfor han er der. Jeg mener, han kunne få udbytte ved at være 
der. Et positivt spark fremad og lære af de dårlige erfaringer han har gjort inden. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er ud fra, hvad han fortæller mig om, hvordan det er at være dernede. Jeg kan 
ikke være dernede, så jeg ved ikke, hvordan det foregår. Han siger, de er barnlige i deres 
metoder dernede. 
Får ud af opholdet: At han først bliver stoffri, og han kan ikke stikke af. 
Størst betydning: At han er blevet helt stoffri, det kan jeg mærke på ham. 
 
Stjerner:4 
Hvorfor: Fordi jeg synes alt i alt, det har været rigtig godt for ham. De er gode til at tage hånd 
om ham, han har ændret sig, er blevet pænere i sit sprog, kommet ud af sit misbrug. Han har 
selv været glad for personalet.  
Får ud af opholdet: Jeg kan håbe, at han tænker over sit liv, hvad han vil med det. At han er 
klar over, at han har været inde på en forkert bane. Han vil komme ud af sit stofmisbrug i den 
periode, han er der. At han bliver mere lyttende. Det tror jeg også, han gør. At han lærer at 
styre sit temperament. 
Størst betydning: Personalekontakten. Stor betydning at han kan gå ind til sig selv. 
Yderligere kommentarer: Han savner, at han ikke kan komme ud. Plus at man kun må have 
besøg en gang om ugen. Savner kontakten med familie og kæreste, men igen så skal der skal 
være konsekvenser, det er fint nok. Jeg synes, at jeg selv har været meget obs i forhold til 
informationer, de skulle måske blive bedre til at give besked til forældre, når der f.eks. har 
været ransagninger på værelserne. Han er jo 17 år, så han er ikke myndig endnu. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Lidt blandet. Jeg er selv godt tilfreds, og det virker som om han er godt tilfreds, men 
han brokker sig også over personalet. I mandags havde de lavet sjov med et personale til bold 
i hallen, og det var de kommet på værelset for indtil torsdag. Det synes jeg lyder voldsomt, at 
man ingen kontakt har med nogen i 4 dage.  
Størst betydning: At de er gode ved ham og forstår ham. Det er noget fastlåst noget, når han 
er varetægtsfængsel, men der er fint nok. Han er glad for at være deroppe. 
Får ud af opholdet: Det kan holde ham væk fra kriminalitet i den tid, give ham en pause. Han 
får noget skolegang, som han mangler. 
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Yderligere kommentarer: Jeg gør som andre i min situation og afventer, hvad der skal ske. Jeg 
synes, det er svært, at man ikke kan ringe til sit barn på 16 år. Det er ham og mig, der bliver 
straffet. Jeg synes, det er barsk. Min dreng er ikke normalt begavet, så derfor synes jeg der er 
hårdt, at han i 4 dage ikke har haft kontakt med sin mor. 
Synes det er spild af ressourcer at en betjent skal komme fra Esbjerg og overhøre vores 
samtale, hvorfor kan det ikke være en pædagog. Men sådan er loven jo 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi jeg synes, at personalet er flinke, hvilket min søn også giver udtryk for. Så 
længe man er blandt flinke mennesker, kan man klare hvad som helst. Jeg føler mig 
velkommen, både i forhold til at ringe og i forhold til besøg.  
Størst betydning: Jeg mener ikke, der er noget, der har størst betydning af at være på en 
sikret institution. Jeg bryder mig ikke om, at man lukker folk inde.  
Måske at han får hjælp i forhold til hans problemstilling på længere sigt. 
Får ud af opholdet: Ingenting, den sikrede institution er ikke et pædagogisk opholdssted, det 
er et sted, de er midlertidigt. Jeg er imod fængsler og opholdsteder. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes ikke, det er et dårligt sted, jeg er bare imod låste døre.  
 
Stjerner:5 
Får ud af opholdet: Lærer noget om sig selv, lærer noget om hvad der kan ske, hvis man 
forsætter i den bane. Blive lidt voksen. Synes min søn har fået meget ud af det.  
Størst betydning: At der bliver lyttet til ham. At der er tid til at gå ind i hans problemstilling. 
Hvorfor: På hans glade udstråling, hans opblomstring, havde fået farve i hovedet, taget på, var 
blevet den dreng, man kendte før. 
Yderligere kommentarer: Har kun besøgt ham en gang, men min erfaring er, at der har været 
gode og dårlige ting. Jeg tror, det har været et godt ophold for ham, han har lært noget af det. 
De lærer, hvad det koster at leve, alting koster penge. Smart at de selv skal betale for vand, 
varme. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Efter min mening er det godt, at når man laver sådan noget, som han har gjort, så er 
det godt at være på en institution og tænke lidt dybt. 
Får ud af opholdet: Jeg håber, at de kan hjælpe ham, så han kommer væk fra den gruppe, han 
har været i. Hjælpe ham, så han starter med at tænke over, hvordan han skal opføre sig, at 
han ikke skal komme tilbage.  
Størst betydning: Når han er i en lukket institution, at han kan føle, hvorfor han har lavet 
sådan en dårlig ting.  
Yderligere kommentarer: Efter min mening, hvis man laver nogen ting, så skal man betale for 
det. Jeg håber meget, at institutionerne vil hjælpe ham til at tænke over, hvad han har lavet.  
 



___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Side 100 

Stjerner: ingen 
Får ud af opholdet: Mit barn var isoleret fra de omgivelser, som han kom fra, så på den måde 
var det sundt for ham. Man kan måske bruge det som en tænkepause. 
Størst betydning: At han kom væk fra det miljø, han var i.  
Yderligere kommentarer: Jeg kunne godt bruge mere information om, hvad det er for noget. 
Det var førstegangs bekendtskab til alt, hvad der hedder kriminalitet. Vi vidste ikke noget 
omkring pligter og rettigheder. Koglen måtte ikke udtale sig, fordi han sad i isolation, og 
politiet havde for travlt, det var meget frustrerende.  
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Han er glad for at være der, personalet er, ud fra ham, søde, de behandler dem med 
respekt. 
Får ud af opholdet: Han kommer til at tænke på de handlinger, han har gjort. 
Størst betydning: At han får den hjælp, han har behov for, samtaler. At han bliver behandlet 
med respekt.  
Yderligere kommentarer: Han virker tilfreds efter omstændighederne, glad for personalet. Det 
betyder meget for mig, så på den måde er det godt, hvis man kan sige det sådan. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Var god til at samarbejde 
Får ud af opholdet: Han har passet sin skole, mens han var der. 
Størst betydning: Han har rettet sig. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg sammenligner det med en varetægtsfængsling, og så kan det ikke blive bedre. 
Jeg er tryg ved, at han er der, der kan ikke ske ham noget, det er den tryghed, jeg har.  
Får ud af opholdet: Lærer hvad der er rigtigt og forkert. Jeg tror, han tager en livsændring, 
han er blevet voksen af det. 
Størst betydning: At han har fået tid til at tænke sig meget om. 
Yderligere kommentarer: Jeg håber aldrig, jeg skal prøve det igen 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: De var enormt gode i deres pædagogiske blik på ham. De kunne se en masse gode 
ting i ham og fortalte ham det, det er meget vigtigt for mig.  
Får ud af opholdet: Vigtig fordi det er børn, og der er mange ting, de ikke forstår sig på i livet 
og samfundet, og at de kommer sådan et sted hen og ikke i fængsel. Hvor der er pædagoger 
ansat, som kan hjælpe børnene. Vigtigt at barnet har voksne som det kan føle sig fortrolig 
omkring. De lærer at arbejde indenfor nogle rammer, få struktureret hverdagen, meningsfulde 
tiltag i dagligdagen. Det at de fik løn, så jeg som noget positivt, på den måde kunne de finde 
ud af, at det kan betale sig at lave noget. Dannelsesaspekt, lærer at overholde faste måltider. 
Størst betydning: At der er voksne pædagoger, der tager udgangspunkt i det gode i barnet, 
ser på barnets kvaliteter og egenskaber. 
Yderligere kommentarer: Vigtigt at man fra starten får informationer omkring, hvornår man 
kan kontakte sit barn, hvad er mine muligheder for telefonisk kontakt, brevkontakt og besøg. 
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Stjerner: 3 
Hvorfor: Det med at de ikke bliver hjulpet videre er dårligt, der er ingen tilbud bagefter. Man 
skal prøve at hjælpe dem videre, give dem tilbud og sådan noget, ellers ryger de hurtigt 
tilbage igen. 
Får ud af opholdet: At de lærer, hvad der er rigtig og forkert. Der er en grund til, at de er der, 
det er fordi de har lavet noget skidt. 
Størst betydning: At der sker noget, når de kommer ud derfra, så de ikke lukkes ud til 
ingenting, at de bliver hjulpet i gang. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Pga. personalet som er professionelt, og facilliterne er meget flotte. Beliggenhed er 
god. 
Får ud af opholdet: Det at han oplever, at der er konsekvens med det, han har gjort. Han har 
oplevet restriktioner, kontrol og styring. For ham har det været et stort indgreb i den 
personlige frihed. Han har gjort ting, han ikke har tænkt over. Jeg har snakket med ham, men 
nu oplever han, at der i samfundet er en konsekvens. Hans personlige frihed indskrænket til 
næsten ingenting.  
Størst betydning: At han oplever, at samfundet har regler og love der skal overholdes. Det han 
oplever, er konsekvensen af hans dispositioner.  
Yderligere kommentarer: Personaler er i stand til at differentiere. De skelner mellem hvem der 
skiller sig positivt ud. Han havde en positiv indflydelse i forhold til de andre unge, det 
bemærkes, og han fik fordele af dette. Det er også en slags konsekvens. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Alt fungerede, personalet var flinke og positive. Men der mangler aircon i det lille 
rum, som han har været i. Det var nymalet og det var meget varmt, så luften var meget 
dårlig, det var for dårligt. De mangler aktiviteter udenfor. Lille græsplane. Man kan ikke åbne 
sådan et sted, når de ikke er færdige. 
Får ud af opholdet: Livserfaring, tankepause efter sine handlinger. Han følte sig tryg. 
Størst betydning: Han skal lære af sine handlinger og tage konsekvenserne. 
Yderligere kommentarer: Vi var tilfredse. Koglen kan opbevare dem, men det hjælper ikke 
noget. Jeg er meget sur på Greve Kommune, de unge mangler tilbud. Det etniske samfund her 
mangler et sted, de kan være. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Personalet er meget forskelligt, deres fortolkninger af hvordan og hvorledes de 
opfører sig overfor os, det er forskelligt fra mand til mand, når vi er der.  
Får ud af opholdet: Mine egne tanker om at det vil gå fremad, en mere positiv fremgangsmåde 
fra hans side. 
Størst betydning: Jeg har store forventninger til, at han lærer noget af at være anbragt.  
Yderligere kommentarer: Det var hårdt i starten. Det er noget man skal leve med, man føler 
sig lidt magtesløs. Når man er på besøg, burde man have en pædagog siddende 10-15 min for 
at fortælle os, hvad der er sket, hvad der skal ske osv.  
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Stjerner: 4 
Hvorfor: De 4 gange jeg har været der, var vi velkomne. De var glade, de gav hånden, det var 
ok. Jeg siger ikke noget dårligt om dem. 
Får ud af opholdet: Teenagere gør alle ting, før de tænker.  
Hun har forandret sig efter, hun er kommet ud, hun er blevet mere rolig. Hun bekymrer sig 
om, hvad jeg siger. Hun forstår, hvis hun gør noget galt.  
Yderligere kommentarer: Jeg kan se, hun har forandret sig, hun er ikke som før. Min plan er, 
at hun de næste 5 år skal gå i skole. Jeg har ikke hørt noget ondt om Koglen fra min datter. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi de hele vejen igennem har været så flinke, været behjælpelige med alt, hjulpet 
både os og min datter. Vi har altid kunne ringe til dem.  
Får ud af opholdet: Hun har fået meget ud af det, den korte tid hun har været der. Både med 
deres måde at stå op, de får dusør for ting de skal gøre, smykkeværkstedet, kreative ting, 
sport, samtaler med sociale rådgiver. Det er det hele, hun har været glad for. Det har jeg 
kunne mærke, det har været positivt for hende. 
Størst betydning: At hun forstår det, hun har gjort. Hun har set meget dårligt på sig selv, det 
har de også hjulpet hende med at få vendt. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Jeg har indtryk af, at han har det så godt, som han nu kan have det. Faste regler. 
Får ud af opholdet: Tid til at tænke over, hvad han har lavet. 
Yderligere kommentarer: Kunne godt bruge flere informationer og kontakt. At de tager kontakt 
og fortæller, hvordan han har det. 
 
Stjerner: 4  
Hvorfor: Efter hvad han fortæller. Han har det godt. Mange muligheder for at lave noget. 
Personalet tager sig af dem. 
Får ud af opholdet: Lærer en masse om, hvad der er rigtigt og forkert. 
Størst betydning: At han lærer, hvad der er rigtigt og forkert. 
 
Stjerner: 4  
Hvorfor: Min søn er blevet bedre til mange ting. 
Får ud af opholdet: Han har ændret sig til det bedre. Er ikke ligeglad mere. Laver mad, rydder 
op, god til sport. 
Størst betydning: Han har lært af sine fejl. Er blevet mere selvstændig. 
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Forældrekommentarer til Stevnsfortet 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Havde en masse aktiviteter, som de unge kan lave. Skole, sportshal.  
Størst betydning: Pædagogerne, at det ikke er fangevogter, der passer på ham. 
Får ud af opholdet: At han ikke er sammen med kriminelle voksne, det er ikke godt for ham. 
Yderligere kommentarer:  Nej, vi har været godt tilfredse, de har altid virket søde og rare. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Det er både godt og dårligt. De lærer nogle dårlige ting af hinanden. Godt for ham i 
forhold til det, han har lavet, at han tænker over det.  
Størst betydning: At han er begyndt at arbejde med dansk og matematik. De har været gode 
til at lytte til ham. At han arbejder med sin egen personlighed mere, end da han var ude. Han 
er også begyndt at arbejde med sig selv fagligt, så han overvejer at gå op til eksamen til 
sommer. De er gode til at hjælpe ham, mere end da han gik på ungdomsskolen. 
Får ud af opholdet: At han tænker over, hvad han har gjort, så det ikke gentager sig. Jeg tror, 
at nogen kan have brug for psykologhjælp. Han kan tænke over sit liv, så det ikke gentager 
sig.  
Yderligere kommentarer: En negativ ting. Han er anbragt over 300 km fra hjemmet, hvilket 
gør, at jeg ikke kan besøge ham så tit - ved godt at der ikke var pladser i Jylland, så måske de 
skulle lave flere institutioner. Hvis han havde været i Jylland, havde jeg besøgt ham noget 
oftere. Han kunne blive flyttet til Jylland, men det gad han ikke, da de ikke havde de samme 
ting at tilbyde ham. Det er nok sværere for mig som mor end for ham. 
Det er kun den anbragte, der kan ringe til mig, jeg kan ikke kontakte ham personligt, de har 
ikke selv mobiltelefon. De unge har fast ringetid om aftenen, men jeg har aftenarbejde, så det 
er svært at holde kontakt med ham, når han kun ringer om aftenen. Har prøvet at spørge 
personalet om det ikke kan laves om, men det er der ikke kommet noget ud af endnu. 
 
Stjerner:5 
Hvorfor: I kraft af at vi har haft et godt samarbejde med pædagogerne og ledelsen, rigtig god 
behandling. Vi kan ikke sætte en finger på noget, hjælpen kom promte, da han fik en nedtur. 
Vi er ovenud lykkelige over, at det var der, han kom hen. 
Får ud af opholdet: De får den hjælp, de har brug for, i form af pædagoger, psykologer og 
psykiater.  
Yderligere kommentarer: Godt samarbejde (det dækker helt vildt stort). 
Størst betydning: Bedre selvværd. Han bliver respekteret for det menneske, han er. At 
pædagogerne har den daglige kontakt med de unge. At han får sine følelser fortalt. Han har 
udviklet sig helt vildt på meget kort tid. Fik sat ord på nogle ting, som han havde rodet med. 
Han har følt sig fortrolige med personalet. Han fandt ud af, at der er et liv forud. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi jeg kan godt se, at det er hans egen skyld, at han sidder der. Det er i orden, at 
de skal have lommepenge, men ikke så mange. De har det for godt. Det er ikke en lærestreg 
at sidde derovre. 
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Får ud af opholdet: Ikke ret meget. De får X antal kr. i lommepenge, og efter 5 uger havde 
han sparet 2000 kr. op. Man propper dem med penge, jeg synes, man forgylder dem. Når de 
taler grimt til personalet, så beder personalet dem ikke om at tale pænt. Der er for meget på 
de unges præmisser. De har det for godt, det er ikke nogen straf, kun det at de ikke kan gå 
uden for døren. Synes man gør dem en bjørnetjeneste i forhold til pengene, det er et forkert 
billede at give de unge mennesker. 
Størst betydning: At han ikke kan følge den uddannelsesplan, der er lagt, men det er han selv 
skyld i.  
Yderligere kommentarer: Han skulle overflyttes til Egely, og den besked fik vi gennem ham 
selv, ikke personalet. En uge efter han kom til Egely modtog vi et brev herom. Vi har ikke fået 
begrundelse eller noget at vide fra personalet. Vi har ikke et telefonnummer, som vi kan ringe 
til, det er de unge der ringer. Han plejer at ringe 3-4 gange om ugen, men lige pludselig gik 
der en uge, hvor vi ikke hørte noget fra ham, idet de på Egely kun må ringe 1 gang om ugen. 
Jeg ved ikke, om det er fordi, at vi ikke er hans biologiske forældre, at vi ikke får noget at 
vide.  
Det er ingen straf, at de får så mange lommepenge, når de sidder inde. Det er et forringet 
billede man giver dem i forhold til penge. Jeg kalder det belønning at de giver ham en masse 
penge uden at han laver noget, så bliver jeg frustreret.   
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Jeg giver ikke 5, idet det rent administrativt kører meget stift mht. til at aftale besøg 
og i forhold til telefontiderne, det har ikke været fleksibelt. Det er i relation til mit arbejde. Jeg 
har mange aftenvagter. Ligeledes er det dårligt, at der kun er et besøgsrum, så man er 
afhængig af, at det er ledigt. 
Får ud af opholdet: Den pædagogiske påvirkning. Styrkelse af selvtillid og udvikling. 
Størst betydning: Gode pædagoger, aktivitetsmuligheder som der er kød på for eksempel: 
Træningshal, værksted. Det har været godt. 
Yderligere kommentarer: Han har været både et andet sted og dernede, men han trives ikke 
det første sted, der var ikke så mange faste regler. Reglerne på Stevnsfortet har gjort, at det 
har været nemmere for ham at trives. Godt med en klar rettesnor, sådan er det bare. Det 
handler ligeledes om, at der er en god socialrådgiver, det er der på Stevnsfortet, der blev han 
taget alvorligt, og tingene blev ordnet.  
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Efter eget udsagn vil han gerne tilbage dertil. 
Får ud af opholdet: At han lærer lidt af, at han ikke skal lave sådan nogen ting, blive lidt mere 
voksen. 
Størst betydning: Gode aktivitetsmuligheder, fjernsyn på værelset. 
Yderligere kommentarer: Har længe sagt til kommunen at der skulle ske noget, for han var 
svær at styre, men det hjalp ikke rigtig.  
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Som han har det lige nu. De støtter ham og bakker ham op. De har tacklet situationer 
så fint. De hjælper ham med tingene, så han får dem gjort. Vi føler, vi får alt fra Stevnsfortet, 
som vi ikke fik det andet sted.   



__________________________________________________________________________________ 
 
Unge og  
Forældre  
Om de  
Sikrede Institutioner 2008 

 Side 105 

Får ud af opholdet: At han virkelig tænker over de ting, han har lavet, han er blevet en anden 
dreng. Meget positiv. Fået respekt fra andre mennesker. At han er blevet stoffri. Fået gnist i 
øjnene igen selvom der også er dage, der er dårlige.  
Størst betydning: At der er personale, som ikke ser ned på ham, de accepterer og støtter ham 
og prøver på at få ham videre ud i livet. De prøver på at få ham ud til en anden tilværelse.  
Yderligere kommentarer: Kun positivt, de har gode aktiviteter for de unge, muligheder for at 
de kan udfolde sig. Det jeg har savnet er, at jeg ikke har været inde og se hans værelse, men 
det må vi ikke her. Ved at se værelset kan man bedre danne sig et indtryk af, hvordan han 
bor. Det har jeg savnet som mor, at sætte ansigt på de forskellige ting.   
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Han er for ung til at være sådan et sted. Deres regler er for stramme. 
Får ud af opholdet: Sove til tiden, stå tidligt op, selvstændighed, arbejde. 
Størst betydning: At høre efter sine forældre. Hjemmet hos forældrene er det bedste.  
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Godt fordi at de passer på ham, så han ikke kan gå ud og lave noget. Den dårlige del 
er, at jeg er nervøs for, at han bliver præget af nogle andre. Jeg er bange for den påvirkning, 
det kan give ham i forhold til, om han bare har en smule respekt tilovers for mig. 
Får ud af opholdet: At man måske kan finde lidt fornuft, ellers kan jeg ikke se noget positivt 
ved det, han sidder sammen med mordere og diverse. Jeg mener, der skal en anden form for 
hjælp til. 
Størst betydning: At jeg ved, at han er væk fra gaden. 
Yderligere kommentarer: Jeg synes, man skulle finde alternativer. Man har ligesom set i USA, 
at man har valgt at gøre det andre måder. Man kan gøre det anderledes end at sætte dem i 
fængsel, men jeg ved ikke hvad. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Jeg har kun mærket positiv behandling 
Får ud af opholdet: Blive mindre voldelig, respektere andre, har lært at samarbejde. 
Størst betydning: Mindre vold, han har rettet sig meget 
Yderligere kommentarer: At de små kriminelle ikke må være sammen med de store. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Jeg synes, de gjorde et godt arbejde, og de vejledte ham og støttede ham, men 
måske mere tid til samtaler med barnet. Under omstændighederne har det været positivt.  
Får ud af opholdet: En lærestreg. 
Størst betydning: Omsorg, samtaler, bliver mødt hvor han er, hjælp til at komme videre. Et 
bedre ønske om samarbejde mellem kommune og institutionen. Når man er under 18, at man 
kan få lov til at få overværet telefonsamtaler med sine forældre, så man hele tiden har en 
kontakt, fordi han jo stadigvæk er et barn. Et bedre samarbejde så det hele hænger sammen. 
Han er blevet lukket ud til ingenting. Der mangler bedre opfølgning fra systemet fra dag 1. De 
når jo at udvikle sig en del, mens de er der, men de kan hurtigt gå 3 skridt tilbage, når de 
kommer ud, hvis der ikke bliver fulgt op på dem.   
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Yderligere kommentarer: En personlig mening om systemet/kommunen de skal have bedre 
kontakt til sagsbehandlerne. Ikke stedet, de gjorde hvad de kunne. Min søn er kommet ud til 
ingenting. Jeg har ringet til kommunen hver dag, siden han er kommet ud, men ingen respons 
fra kommunen. Han er ude til ingenting, hvilket har resulteret i, at han er gået 2 skridt tilbage. 
Jeg har skaffet ham arbejde, men kommunen har ikke skrevet under på de papir de skal. Nu 
på torsdag snakker vi 4 uger, hvor der ikke er sket noget, det er frustrerende. Jeg frygter, at 
han vil ende i miljøet igen, det er bare et spørgsmål om tid. Det kan ikke komme bag på 
sagsbehandleren, at han er kommet ud. Det er ikke stedet, men kommunen jeg er frustrerede 
over.  
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Ikke noget samarbejde, set i forhold til hende er det rigtig dårligt. Hun har fået lov til 
at køre sit eget ræs, kan man sige. 
Får ud af opholdet: Fastholdelse, hvis man ellers har brugt den, så kunne man lave de 
undersøgelser der skulle til. De skulle have brugt mine og den biologiske mors erfaringer. 
Generelt så tror jeg ikke, at de unge kan få noget ud af det, hvis der ikke er samarbejde med 
deres bagland. Spild af skatteborgernes penge, når man ikke gør det bedre.  
Størst betydning: Jeg tror ikke, det har forandret noget, fordi man ikke har brugt de erfaringer 
vi andre har, man har ikke brugt hendes historie til noget som helst. 
Yderligere kommentarer: Politiet har i denne sag været lige så dårlige i informationer. Ifølge 
den biologiske mor, så har de handlet over hovedet på hende, samarbejdet har været meget 
dårligt både i forhold til politi og institution. Jeg kunne forestille mig, at det at blive holdt fast 
og ikke kunne komme derfra, for nogen børn ville være godt. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: De behandler ham og mig med respekt. 
Yderligere kommentarer: Ros til personalet. 
Får ud af opholdet: Ved ikke. Stof til eftertanke. 
Størst betydning: Kontakt med personalet 
 
Stjerner:4 
Får ud af opholdet: Bedre end Vestre Fængsel. Perfekt frem for at være sammen med garvede 
kriminelle. Giver ham tid til at tænke. 
Størst betydning: Han har det godt. God mad og god behandling. 
Hvorfor: Meget bedre end Vestre Fængsel. Hyggeligt sted, idyllisk sted og omgivelser. God 
modtagelse af personalet. 
Yderligere kommentarer: Håber han får lov at blive der, hvis han får en dom.  
 
Stjerner:2  
Størst betydning: Kontakt med familie. 
Hvorfor: Utilfreds med mange forhold. Besøg virker kunstige. 
Yderligere kommentarer: Både flinke og ubehagelige personale. Dårlig behandling af noget 
personale. Urimeligt at han ikke må se sine søskende.  
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Stjerner: 4 
Hvorfor: Han kan godt lide at være der. Personalet er flinkt. 
Får ud af opholdet: Ikke noget godt. Han lærer dårlige ting. Han er sammen med nogle hårde 
nogle.  
Størst betydning: At han får en plan for sin fremtid. Kontakt til familien. Mulighed for at tale 
fortroligt sammen under besøg. Tid til at tænke. At han kommer videre. 
Yderligere kommentarer: Mangler hjælp fra kommunen.  
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Forældrekommentarer til Sølager 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Under de omstændigheder han er kommet derop på, har han det godt. Han er blevet 
et andet menneske. Når man tænker på, hvad det er for et sted, så er det et kanon sted, det 
siger han også selv. 
Får ud af opholdet: Han har fået sin lærestreg, har fået mange positive ting ud af at være der, 
kanon pædagoger. Mere positivt indblik i livet efter der det er sket. Kommer ud med en anden 
indstilling. Kommer ud med et andet sind. 
Størst betydning: Gode pædagoger, han er rigtig glad for dem.  
Yderligere kommentarer: Jeg er fuldt tilfreds, håber bare snart han kommer ud. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er fordi, nu har han været anbragt i snart 2 mdr. Personalet har været søde, de 
har engageret sig i hans ophold, de prøver at hjælpe ham, når han er nede. Der er altid nogle 
ting, der kunne gøres bedre, men ikke altid de har magt til det. De har været søde og hjulpet 
ham med mange ting. De er fleksible og gode at snakke med.  
Får ud af opholdet: Se konsekvenser for de ting han laver, lært lidt om nogle regler. Tid til at 
tænke over hvad han har gjort og måske tænke på, at han ikke skal komme hertil. Alle 
relevante ting som jeg mener han kan bruge videre i hans liv. Det har været meget hjælpen 
fra personalets side, de har lært han noget, både mht. til huslige pligter og hvordan han skal 
tackle problemer videre i livet.  
Størst betydning: At jeg ved, hvad der sker med ham, at jeg skal have den viden. Det er mig 
der kontakter personalet. At han bliver behandlet godt. At han kan fortsætte sin dagligdag, 
hvilket også betyder sin skolegang. Det har dog været lidt problematisk, at han ikke har fået 
så meget skolegang. Sport har stor betydning, det at han får rørt sig, betyder meget for ham. 
Besøg betyder også meget, men der er for lidt, og det er overvåget, det kan være barsk. At 
jeg kan snakke med ham i telefon, det betyder meget.  
Yderligere kommentarer: Måske det overvågede besøg. Jeg har engang følt, at en af 
personalet kritiserede mig som mor, det kan jeg ikke lide at høre. Min mening tæller. Det var 
første gang, jeg mødte den person, og det er den eneste gang, det er sket. Ellers har jeg ikke 
noget, et godt sted. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi mit samlede indtryk er meget godt, vi er blevet mødt med åbenhed og blevet 
informeret også uopfordret. Der er ikke blevet slækket på regler. Når vi har været på besøg, er 
det sket på en god måde, vi er blevet mødt med et åbent sind. Det var første gang for os, at vi 
stiftede bekendtskab med dette. Vi vidste ikke, hvad det handlede om. Det indtryk af stedet, 
som vi har, er ud fra de input, vi har fået fra min søn. Han fortæller, at de har været gode at 
snakke med, det betyder noget for ham.  
Får ud af opholdet: Han har lært meget om sig selv, brugt meget tid til eftertanke. Han 
respekterer mere sine valg nu. 
Sikker på han er vokset personligt efter han har været der. Det har været lærerigt for ham. 
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Størst betydning: At han får lagt ansvar over på sig, så han har et ansvar, han ikke kan løbe 
fra, så som madlavning og undervisning. Jeg tror, han nu ved, hvor meget han har taget for 
givet. At han bliver inddraget i den sociale ansvarlighed, tror jeg, har betydet meget for ham. 
Yderligere kommentarer: Jeg glæder mig til at læse den logbog, de har skrevet om ham, de 
kender ham fra en anden verden, end vi gør. Det bliver rart at se et billede fra den anden side.  
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg synes, de behandler hende godt, og hun føler sig mere eller mindre hjemme 
der. De er ikke så mange børn på den afdeling, hun sidder på, det er lidt ligesom en familie. 
Får ud af opholdet: Forhåbentlig at hun bliver klogere, så hun ikke laver lort igen. 
Størst betydning: At hun ikke kan lave ulykker, så længe hun er der. 
Yderligere kommentarer: Skolegang er for lav, de går kun i skole en gang om ugen, hvis de er 
heldige. Det er for kort tid, de går i skole. Mange af børnene er dem, som skal til eksamen. 
Personalet er så søde, der er aldrig noget, når vi kommer derned, eller når vi ringer.  
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi der er både gode og dårlige sider af Sølager. Det kommer an på hvilke voksne, 
der er.  
Får ud af opholdet: Det kommer an på, hvor lang tid de sidder der. Hvis varetægt, under de 
forhold når de er under 17 år, så er det ikke sundt for barnet. Jo længere tid de kommer til at 
sidde, jo mere bakker man dem op i kriminaliteten. Det pædagogiske personale skal drage 
mere omsorg, men det synes jeg også, at de gør på Sølager. Han kan få noget ud af det, hvis 
det er kortere tid. Her er der en autoritet, man ikke kan nedlægge, og det mener jeg er godt. 
Hvis de ikke kan forstå det på den ene måde, så må de det på den anden måde. 
Størst betydning: At han har lært at være indenfor, at klappen kan falde, og at det har 
konsekvenser for ham og hans omgivelser. At man behandler sagerne individuelt, man skal 
kigge på det enkelte barn, man skal ned på deres niveau, hvad har de brug for. 
Yderligere kommentarer: Jeg kan nogle gange blive usikker på, hvem der holder øje med, 
hvordan tingene foregår. Her er det svært, at man ikke har nogen indflydelse på, hvad ens 
barn kan blive udsat for.  
Jeg oplever, at de er meget large, men det er meget forskelligt fra personale til personale.  
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi der var en god kontakt med personalet, og vi følte, at hvis hun havde 
spørgsmål, så kunne hun gå til dem, og de ville svare hende, så godt de nu kunne. De er 
kanon dygtige de voksne, der arbejder derinde.  
Får ud af opholdet: Det kan hun ikke få noget ud af. Det er en førstegangs foreteelse. 
Størst betydning: Kontakten med familien.  
Yderligere kommentarer: Der er ting, der skal laves om. Hvis man har mistanke om, at folk 
har hash med til de unge, så skal de tjekkes. De skal ikke komme med falske beskyldninger. 
Jeg føler, jeg er blevet dolket i ryggen bagefter. Jeg har oplevet en del løgnehistorie efter min 
datter er kommet ud. De har sendt et brev til kommunen, hvor disse beskyldninger står i, og 
dette er jeg selvfølgelig sur over. Dette brev følger nu min datter. Opholdet på institutionen 
har været godt, men efterspillet har været noget rod. 
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Stjerner: 3 
Hvorfor: Det gode er den måde, han er blevet tvunget til at blive clean. De har gjort, hvad de 
kunne.  
Det dårlige er, at jeg synes der mangler aktiveringstilbud, der skulle være bedre tilbud, evt. 
mere idræt og undervisning. Måske en mere målrettet hverdag, hvor de unge skal vælge en 
ting som de skal lave. 
Får ud af opholdet: Tid til at tænke over det han har gjort, grunden til at han er anbragt. Han 
er stofmisbruger og ved at komme derop, er han blevet clean. Der er overvåget besøg, kun 
hans far og jeg kan besøge ham, en enkelt ven har dog været på besøg. 
Størst betydning: Det har været, at han har fået tid til at tænke over, hvad han har gjort. Han 
er kommet væk fra det miljø, han var begyndt at færdes i.  
Yderligere kommentarer: Jeg synes helt klart, at de på mange måder gør, hvad de kan for min 
søn, hans situation taget i betragtning. Når man kommer som sidst ankommende, så er der en 
rangorden. Personalet skal måske være mere omkring de unge, når de kommer til stedet, men 
igen de kan jo heller ikke overvåge dem 24-7.   
 
Stjerner: 1 
Hvorfor: Fordi at jeg har prøvet at komme i dialog med dem, gjort det klart for dem, at jeg 
gerne vil samarbejde og fik også indtryk af, at de ville. Men føler jeg har oplevet det modsatte. 
De har trukket min datter til side for at høre, om jeg kunne finde på at smugle ting med ind til 
hende, det skal de ikke spørge hende om men mig. Det kunne jeg aldrig finde på. Jeg synes, 
at kommunikationen er dårlig. Jeg har oplevet, hvor jeg var på besøg med min yngste datter, 
at 3 pædagoger har stået og diskuteret, hvem af dem der skulle lukke os ind.  
De har det meget med at skubbe tingen rundt mellem hinanden. Jeg synes, det er meget 
uprofessionelt. Jeg får tit en oplevelse af, at jeg har gjort noget, som jeg ikke skulle gøre, men 
det er ikke mig, der er kriminel, men min datter.  
Får ud af opholdet: Ingenting. I og med at rammerne er så faste, får hun ikke noget ud af det. 
Størst betydning: Mens hun har været der, har hun fået stillet diagnosen ADHD, og der ville 
det jo være på sin plads, at der blev handlet, men det gør der ikke. Hun skal have hjælp til 
ikke at reagere, som hun gør, men det føler jeg ikke, hun får. 
Yderligere kommentarer: Jeg oplever tit, at hun er ked af det og oplever, at personalet har 
svært ved at sætte sig ind i de unges sted.  
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi det har været så positivt at tale med dem og besøge dem. Min søn har trods 
omstændighederne altid virket glad. De får god mad. Det er et meget ungt personale, de 
virker ungdommelige. 
Får ud af opholdet: Det er et svært spørgsmål, de har ikke valgt det frivilligt. Personalet kan 
hjælpe dem til at indse, at det er noget skidt, det de har lavet, at der er et liv foran. Sætte 
grænser for deres opførelse, lære at styre sig når de er vrede. 
Størst betydning: At han har kunnet holde kontakten til os herhjemme, at de har behandlet 
ham med respekt. 
Yderligere kommentarer: Jeg håber aldrig, han kommer der igen. 
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Stjerner: 4 
Hvorfor: Jeg har endnu ikke set stedet, men de har været flinke i telefonen og været gode til 
at hente ham, når jeg har ringet.  
Får ud af opholdet: Det er nok bedre der end i et rigtigt fængsel, hvor de er mere kriminelle. 
Her er der nogle jævnaldrende. 
Størst betydning: At han bliver aktiveret, at der sker noget. At de ikke bare sidder i et rum. 
Yderligere kommentarer: Man har fået alt for lidt at vide derfra. Mere information omkring 
stedet, om det hele både fra institutionen og fra politiet - dem har jeg ikke hørt noget fra. Jeg 
ved ikke, hvornår han skal i retten, det synes jeg er for dårligt.  
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Meget godt sted de havde, køer, grise, hest. Det er ikke så lukket, de får lov til at 
komme ud og gå ture. 
Størst betydning: At han får lov til at tale med familien. 
Får ud af opholdet: Det kommer an på deres situation. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Han havde godt af at være deroppe, men kunne godt til sidst mærke på ham, at han 
trak sig væk, synes ikke at det var sundt mere, men en straf er en straf. 
Får ud af opholdet: Håber han fik sig en forskrækkelse. 
Størst betydning: At han lavede noget forkert og blev revet væk fra sin hverdag, og det skulle 
få ham til at tænke sig lidt om. 
Yderligere kommentarer: Han er blevet behandlet godt og havde det godt. Madmæssigt var 
der tit, at han ikke kunne lide det mad, de fik. Der hvor han var, var der 3 drenge med anden 
etnisk baggrund, og maden var ofte lavet efter deres ønsker.  
Tit at jeg som mor ikke kunne ringe til ham, da han havde brugt sin tid på kammeraterne. Det 
var svært at komme i kontakt med min søn. Stedet brude tage hensyn til, når det er 
forældrene der ringer, men ellers var de søde og rare og venlige i det store hele. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Samlet den måde de håndterer tingene på. Måden, man bliver mødt på, de er meget 
venlige og hjælpsomme. 
Får ud af opholdet: Tid til refleksion og omtanke. Generelt kan de unge lære af hinanden, hvis 
ikke det unge menneske er stærkt, kan det meget nemt blive mobbet af de andre. 
Størst betydning: At personalet går ind og deltager i sportsaktiviteter og sørger for, at de kan 
beskæftige sig på værksted. 
Yderligere kommentarer: Det der ikke er så godt kan være, at de kan blive stofafhængige 
sådan et sted. De havde en overgang, hvor der blev smuglet hash ind, og hvis man ikke er 
stærk nok til at sige nej, kan man ryge på det. De har fået det stoppet, men det har 
eksisteret.  
 
Stjerner: Ingen 
Får ud af opholdet: At lære positive holdninger 
Størst betydning: At opføre sig ordentligt 
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Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi jeg synes, vi bliver behandlet ordentligt, og det samme gør han. Vi har ikke 
noget dårligt om stedet. Er der et eller andet, så får vi oplysninger tilbage om det. Hans 
kontaktperson er meget sød og informerende. For os er det positivt at komme der.  
Får ud af opholdet: Håber på at det vil sætte noget i hovedet på ham, så han finder ud af det 
ikke er noget, man gør igen. 
Størst betydning: At han lærer noget af det her, du får taget din frihed fra dig. 
Yderligere kommentarer: Informationen fra politiets side har været dårlig, der har manglet 
meget information og støtte. Men fra Sølagers side har det været godt.  
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Synes vores kontakt er rigtig god, og min søn er blevet en ny dreng, fordi han bliver 
respekteret, for den han er. 
Får ud af opholdet: Stor hjælp 
Størst betydning: Han bliver hørt og accepteret af voksne og indsatte. 
Yderligere kommentarer: Synd han ikke må blive der hele straffen. Det ville han få meget ud 
af. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Det er et godt sted, men det er kedeligt.  
Yderligere kommentarer: Han bliver godt behandlet af personalet og de andre unge. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Personalet hjælper. 
Får ud af opholdet: Han har lært meget. 
Størst betydning: Finder ud af, hvad han har lavet.
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Forældrekommentarer til Sønderbro 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Fordi institutionen bestræber sig efter at hjælpe mit barn. 
Får ud af opholdet: Han bliver nødt til at tilpasse sig, eftersom det er en slags fængsel. 
Desuden bliver han bedre til at samarbejde med andre. 
Størst betydning: At udbygge sit sociale netværk og blive bedre til at snakke med andre.  
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Hvis jeg tager det som straf, så er det dårligt, fordi de ikke er nogen straf. Men selve 
opholdet er godt. 
Får ud af opholdet: Godt ophold. 
Størst betydning: Voksen opmærksomhed, hvor han kan være et barn. 
Yderligere kommentarer: Det er ikke nogen straf, det skulle måske være lidt hårdere. 
Personalet er venligt.  
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Har været heldig aldrig at have kendt til det miljø før nu. Han har været en weekend i 
Vestre fængsel, og han synes, det er luksus herude. Jeg har endnu ikke fået en rundvisning 
endnu. Som jeg kan høre på ham, er det rigtig godt. De får god mad, må vælge en film hver 
aften, og de kan træne. Værksteder hvor de kan være, der er forskellige aktiviteter. De er med 
i køkkenet og lave mad på skift. De får penge for det de laver, det synes jeg er luksus, så de 
på dem måde kan forsørge sig selv, det synes jeg er rigtig godt.    
Får ud af opholdet: Jeg håber, at han lærer af sine fejl og har fundet ud af, at man skal være 
forsigtig med det, man gør og tænke sig om. Min søn er ikke kriminel på den måde, det var en 
uskyldig leg, der udviklede sig til mere. 
Størst betydning: Hans skolegang, den får han ikke noget af. Jeg har prøvet at vende det med 
dem, som sidder inde ved os, når jeg er på besøg. Men han har ikke fået noget endnu. Han 
går i 9. klasse og skal til eksamen i maj og har endnu ikke fået undervisning. Jeg synes, man 
skal gå lidt op i det. Han kommer ud uden undervisning. Jeg har snakket med en derinde, og 
han siger det er frivilligt, jeg synes det skulle være obligatorisk. Det synes jeg er rigtig 
ærgerligt.   
Yderligere kommentarer:  I starten snakkede jeg med hende, der har sagen fra politiet. Hun 
sagde, at man kunne besøge ham 2 gange om ugen, hvis institutionen tillader det. De første 2 
uger fik jeg lov til at komme 2 gange om ugen. Herefter fik jeg af vide, at jeg kun havde krav 
på 1 gang, men hvis institutionen tillod det, måtte jeg komme 2 gange. Jeg har ringet til 
institutionen for at fortælle dem det, men har intet hørt. De siger, at jeg skal vente og har 
blandt andet nævnt overfor mig, at de har haft travlt, hvilket kan være derfor jeg kun kan få 
lov til et besøg en gang om ugen.  
 
Stjerner: 5 
Størst betydning: Der er en lærer, der hjælper ham, og en pædagog der kommer til ham.  
Hvorfor: Fordi når jeg er ked af det, så ringer jeg, og de vil gerne snakke med mig. De hjælper 
mig og min søde. De er så søde og vil gerne snakke. Nogen gange var jeg meget ked af det, 
og jeg talte med pædagogerne, og de hjælper mig og min søn.  
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Stjerner:2 
Hvorfor: Jeg kender ikke noget til det. 
Størst betydning: At have lært at arbejde. 
 
Stjerner:3 
Hvorfor: Det er et godt sted, som også har ulemper. Jeg kan ikke ringe til mit barn, når jeg 
har lyst til det.  
Får ud af opholdet: Håber han bliver bedre. 
Størst betydning: En stor betydning, eftersom der er folk der er kvalificerede til at hjælpe ham. 
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Der, hvor han er nu, har han det godt. Det meste af personalet er godt personale, 
man kan mærke, at de gider de unge. Selvfølgelig er der nogen der ikke vil deres arbejde, 
men sådan nogle er der alle steder. 
Får ud af opholdet: Ikke særlig meget. Nu har min søn været der i 3 mdr. Sådan noget med 
skoleundervisning, har han sådan set ikke haft endnu. De lovede skoleundervisning 2 gange 
om ugen, tror kun han har fået det 3 gange på 3 mdr. Undervisning er der ikke noget af sådan 
nogle steder. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. De er skolepligtige, der skal være meget mere 
undervisning, end der er. Så kommer de med deres værksteder, men det kan de ikke bruge til 
noget, når de kommer hjem. Fint nok at de lærer at lave smykker og bælter, men de har brug 
for undervisning. 
Størst betydning: At det er godt personale, nogle der gider de unge, nogle de taler godt med. 
Hvis personalet ikke er så flinke, så holder han sig inde, de skal gide deres arbejde. Der er 
nogle enkelte, der ikke taler pænt til de unge, og det er sgu ikke at behandle dem med 
respekt. 
Yderligere kommentarer: Godt med besøg, vi må komme 7 gange om ugen og ringe hver dag, 
det er rigtig godt. Det, der betyder mest, er, at man må komme på besøge og ringe, sådan er 
det ikke alle steder.  
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Fordi jeg tror, at det er godt, at han er der, hvor han er, i stedet for at være udenfor, 
idet han ikke selv er i stand til at tænke så fornuftigt som han burde.  
Får ud af opholdet: At han får lidt fred i hovedet, at han ikke ryger hash. Få tænkt sig lidt om. 
Størst betydning: At han er væk fra gaden, og så at han ikke kan komme til at lave 
kriminalitet og ryge hash. 
Yderligere kommentarer: Det virker til at være meget kompetente mennesker, der er derovre, 
både leder, socialrådgiverne og pædagogerne er meget venlige mennesker, og måske de kan 
påvirke mit barn lidt, når jeg nu ikke selv kan. Nu er det lidt svært at svare på spørgsmålene, 
fordi jeg ikke ved, hvordan stedet er. Jeg har kun talt med personalet gennem telefonen, idet 
mit eget barn ikke vil snakke med mig.  
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Stjerner: 5 
Hvorfor: De har behandlet ham rigtig godt i modsætning til, hvordan vi har oplevet dem med 
vores ældste søn for 4 år siden. 
Får ud af opholdet: Han har prøvet, hvordan det er at fængsles. Derfor vil han tænke meget, 
inden han kommer i kriminalitet igen. 
Størst betydning: Der er mange forskellige aktiviteter og værksteder. 
Yderligere kommentarer: Der er hashrygning i institutionen. Vi er heldige, at vores søn kun var 
der kort tid, ellers ville han have lært det. 
 
Stjerner:5 
Hvorfor: Fordi det er en god institution. De er gode til at informere en. Hvis man har 
problemer, er de gode til at hjælpe mig. Jeg har ikke på noget tidspunkt følt mig utryg. Hvis 
det skulle ske igen, men det håber jeg selvfølgelig ikke, så skal det være Sønderbro. 
Får ud af opholdet: Tænke over tingene.  
Størst betydning: At de kontakter mig, hvis der sker noget nyt i sagen. Jeg er altid velkommen 
til at ringe, både dag og aften. De har været gode mod min dreng, det har været en god 
oplevelse, når det nu skulle være. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: For mig virker det meget godt. De er søde at snakke med, de er søde overfor ham, 
han virker meget glad. Han tænker over, hvad han har lavet. Det virker, som om han har 
fortrudt det, han har lavet.  
Får ud af opholdet: Håber han lader være med at lave sådan noget mere, håber han lærer af 
det. At han kommer til at tænke over, hvad han har lavet. 
Størst betydning: At de kan hjælpe ham videre derfra til noget mere fornuftigt. Det virker 
sådan. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Min søn har det godt med personalet. De giver ham lov til at besøge os hjemme. 
 
Stjerner: 5 
Hvorfor: Fordi man hører på mig og mit barn og ikke bare siger "vi ved bedre". Man lytter og 
prøver at tage det med og får lavet de undersøgelser, der skal til for at hjælpe hende.  
Får ud af opholdet: Mit håb er, at hun kan finde ud af, at hvis ikke hun ændrer kurs, så ender 
hun i fængsel. At hun finder ud af, at tingene har en konsekvens. Jeg har haft problemer med 
hende i 4 år, men har ikke kunne råbe hende eller kommunen op.  
Størst betydning: At de hører på, hvad jeg har at sige om, hvordan det er at leve sammen 
med hende. Det tror jeg får en stor betydning for hendes ophold. At man ikke negligerer min 
viden som mor. At man lytter og ser hende og prøver at give hende den optimale hjælp. 
Yderligere kommentarer: Udover at det er, hvad det er, så har jeg kun oplevet noget positivt 
ved, at hun er kommet der. Men ærgerligt at det skulle komme til det, og at det først er der, 
det positive sker. 
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Stjerner: 4 
Hvorfor: Min datter har fundet ud af, at det ikke er godt, det hun har lavet. De laver noget 
hele tiden derinde. Hun har det rimeligt godt der. Der er hele tiden opsyn, og hun kan ikke 
selv komme ud og lave noget lort. For mig er det faktisk en straf, hun har fået. Hun kan få en 
smagsprøve på hvad det rigtig er, inden det går rigtig galt. Det skal ikke være lutter lagkage 
det hele. 
Får ud af opholdet: Hun kan få et spark bagi, så hun kan se realiteterne af, hvad hun har 
lavet. 
Størst betydning: At hun kan få en smagsprøve på, hvordan livet er, hvis man ikke opfører sig 
efter de regler, som samfundet opstiller. Starten på et fængsel. 
Yderligere kommentarer: Ikke godt med hjælpen, hun har været der i 3 uger og ikke fået 
tilbudt psykologhjælp. Selvom der har været ferie, så er det for dårligt for hende. Man står i 
stampe, hvis man ikke får noget hjælp. Hjælpen skulle komme noget hurtigere.  
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Han klager aldrig over noget. Han siger, han har det godt. 
Får ud af opholdet: Han skal ikke lave ballade. 
Størst betydning: Ikke være sammen med de andre rødder. 
 
Stjerner: 4 
Får ud af opholdet: Jeg håber, han har lært af det, han har gjort. 
Størst betydning: Det ved jeg ikke, så meget har vi ikke snakket om det. Men ellers det, at vi 
har været ovre og besøge ham.  
Hvorfor: Jeg kan godt lide det sted, og pædagogerne er meget forstående. De gør det for hans 
bedste. Det er jo ikke deres skyld, at han er der.  
Yderligere kommentarer: Man kan som forældre godt være frustreret over, at man ikke ved 
noget. Fik ikke at vide at han var varetægtsfængslet. Jeg står som et stort spørgsmålstegn.  
 
Stjerner: 4 
Hvorfor: Medarbejderne fortæller om ham, når jeg ringer eller besøger. Nogle af 
medarbejderne er meget venlige og hjælpsomme, det betyder meget for mig. 
Får ud af opholdet: At han ikke må gå ud fra institutionen. Han skal have respekt for 
medarbejderne.  
Størst betydning: Aktiviteterne, reglerne, de skal stå op om morgenen, gå i køkkenet og 
hjælpe med maden sammen med de voksne. Bruge tid på noget og ikke kun være inde på 
værelset.  
Yderligere kommentarer: De er gode til at snakke med ham, det betyder meget. Det er vigtigt, 
når man snakker med børn.  
 
Stjerner: Ingen 
Får ud af opholdet: Ikke noget positivt, du samler en masse skrald på et sted. Ingen idé i at 
sætte en masse kriminelle unge sammen. De lærer af hinanden.   
Yderligere kommentarer: Det er ærgerligt, at kommunen ikke gør en skid for de unge, inden 
de kommer i spjældet. Det er altid den forkerte hjælp, der har været. De unge bliver plejet for 
meget. De lærer intet af den blødsødenhed, det er en vattet holdning, og det skal den slags 
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unge ikke have. De skal ud og sejle eller lave noget andet. Jeg synes ikke, det er særlig 
effektivt det, der bliver lavet for de unge. 
 
Stjerner: 3 
Hvorfor: Jeg blev nødt til at ringe derud og skabe mig tosset, fordi de ikke kunne finde ud af at 
passe på ham derude.  
Får ud af opholdet: Jeg havde håbet på, at han kunne falde til ro og tænke over tingene. 
Størst betydning: Jeg havde håbet på, at han ville komme i gang med noget uddannelse eller 
arbejde, når han kom ud, men dette har han ikke ønsket. Men det har ikke været deres fejl. 
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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 2. Interviewguide og spørgsmål til forældre 
Unge og  
Forældre          
Om de               
Sikrede institutioner 

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 Klokkeslet Dato Klokkeslet Dato Klokkeslet Dato Klokkeslet
        
 
IP vil gerne kontaktes på følgende tidspunkt: 
Dato Klokkeslet Dato Klokkeslet
    
 
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? 
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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: 
 
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_____            Email_____              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? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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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? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
16. Har du andre kommentarer til dit barns ophold på en sikret institution? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Det var det hele. Jeg siger mange tak for hjælpen. Farvel. 
 
 
Hvis IP spørger, kan du fortælle, at undersøgelsen løber indtil efteråret 2008, og at resultaterne fra 
undersøgelsen vil blive offentliggjort inden udgangen af 2008. Hvis der er yderligere spørgsmål, 
kan du henvise til Center for Kvalitetsudvikling. 
Kontaktpersoner: Lene Mosegaard Søbjerg, tlf.: 8728 49269. 
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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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Spørgsmål 1: Blev der taget godt imod dig, da du ankom til institutionen? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 51 35 6 8 178 
Sikret institution Bakkegården 67 28 3 3 36 
  Egely 48 44 4 4 23 
  Grenen 16 21 32 32 19 
  Koglen 32 37 11 21 19 
  Stevnsfortet 52 41 0 7 29 
  Sølager 57 40 3 0 35 
  Sønderbro 71 29 0 0 17 
Den unges køn Dreng 49 36 7 8 159 
  Pige 68 26 0 5 19 

18 & 19 år 55 34 5 6 69 
Den unges alder 17 år 48 36 7 10 59 
  16 år eller derunder 66 29 2 2 41 

Danmark 48 37 10 5 100 Den unges oprindelse 
Andet land 55 32 1 12 78 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 55 34 5 6 132 
  Ungdomssanktion & afsoning 40 52 4 4 25 
  Andet 33 17 22 28 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 58 31 4 7 121 
  Flere anbringelser 35 43 11 11 54 
Længde af ophold Op til 1 måned 67 22 4 7 55 
  1-2 måneder 53 40 2 5 62 
  2-6 måneder 39 36 15 9 33 
  Over 6 måneder 25 50 10 15 20 
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Spørgsmål 2: Fik du information om institutionens regler, da du ankom? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 49 39 11 2 179 
Sikret institution Bakkegården 44 44 11 0 36 
  Egely 52 39 9 0 23 
  Grenen 47 42 5 5 19 
  Koglen 47 21 26 5 19 
  Stevnsfortet 55 31 10 3 29 
  Sølager 50 42 8 0 36 
  Sønderbro 41 47 6 6 17 
Den unges køn Dreng  48 39 11 3 160 
  Pige 58 32 11 0 19 
Den unges alder 18 & 19 år 42 38 16 4 69 
  17 år 53 38 10 0 61 
  16 år eller derunder 48 48 5 0 40 

Danmark 46 41 14 0 101 Den unges oprindelse 
Andet land 53 36 6 5 78 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 49 38 10 3 134 
  Ungdomssanktion & afsoning 44 40 16 0 25 
  Andet 53 41 6 0 17 
Antal anbringelser Første anbringelse 52 39 7 2 121 
  Flere anbringelser 40 38 18 4 55 
Længde af ophold Op til 1 måned 47 44 7 2 55 
  1-2 måneder 51 40 10 0 63 
  2-6 måneder 52 24 18 6 33 
  Over 6 måneder 50 35 15 0 20 
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Spørgsmål 3: Vil personalet hjælpe og tale med dig, når du har behov for det? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 55 34 7 3 175 
Sikret institution Bakkegården 74 24 3 0 34 
  Egely 41 55 5 0 22 
  Grenen 32 47 16 5 19 
  Koglen 55 20 20 5 20 
  Stevnsfortet 59 31 7 3 29 
  Sølager 53 39 3 6 36 
  Sønderbro 60 27 7 7 15 
Den unges køn Dreng 55 35 7 3 156 
  Pige 53 32 11 5 19 
Den unges alder 18 & 19 år 55 34 6 5 67 
  17 år 50 35 12 3 60 
  16 år eller derunder 62 36 0 3 39 

Danmark 59 34 6 1 98 Den unges oprindelse 
Andet land 49 35 9 7 77 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 56 31 9 5 129 
  Ungdomssanktion & afsoning 58 42 0 0 26 
  Andet 47 41 12 0 17 
Antal anbringelser Første anbringelse 59 33 4 3 120 
  Flere anbringelser 44 37 15 4 52 
Længde af ophold Op til 1 måned 66 20 13 2 56 
  1-2 måneder 47 43 7 3 60 
  2-6 måneder 56 31 3 9 32 
 Over 6 måneder 37 58 5 0 19 
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Spørgsmål 4: Føler du, at personalet forstår dig? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 17 48 17 18 174 
Sikret institution Bakkegården 29 41 12 18 34 
  Egely 14 55 14 18 22 
  Grenen 0 26 37 37 19 
  Koglen 5 53 21 21 19 
  Stevnsfortet 21 52 7 21 29 
  Sølager 17 60 20 3 35 
  Sønderbro 25 44 13 19 16 
Den unges køn Dreng 16 48 17 19 155 
  Pige 26 47 16 11 19 
Den unges alder 18 & 19 år 16 51 20 13 69 
  17 år 12 47 16 25 57 
  16 år eller derunder 28 46 13 13 39 

Danmark 19 49 17 17 97 Den unges oprindelse 
Andet land 16 48 17 20 77 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 18 49 16 16 128 
  Ungdomssanktion & afsoning 16 52 16 16 25 
  Andet 17 33 22 28 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 21 49 16 14 117 
  Flere anbringelser 7 46 19 28 54 
Længde af ophold Op til 1 måned 26 49 13 11 53 
  1-2 måneder 13 54 18 16 63 
  2-6 måneder 19 39 19 23 31 
  Over 6 måneder 10 35 25 30 20 
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Spørgsmål 5: Føler du, at du får hjælp til at løse de problemer, der flyder meget i din 
hverdag? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 28 37 21 14 162 
Sikret institution Bakkegården 41 29 18 12 34 
  Egely 20 50 15 15 20 
  Grenen 11 21 42 26 19 
  Koglen 17 44 28 11 18 
  Stevnsfortet 40 40 16 4 25 
  Sølager 29 39 16 16 31 
  Sønderbro 27 40 20 13 15 
Den unges køn Dreng 27 37 21 15 146 
  Pige 44 38 19 0 16 
Den unges alder 18 & 19 år 25 41 22 13 64 
  17 år 27 34 25 14 56 
  16 år eller derunder 33 33 18 15 33 

Danmark 32 39 20 9 89 Den unges 
oprindelse Andet land 25 34 22 19 73 
Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 29 36 22 14 121 
  Ungdomssanktion & afsoning 20 60 10 10 20 
  Andet 33 22 33 11 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 34 35 19 11 108 
  Flere anbringelser 14 41 26 20 51 
Længde af ophold Op til 1 måned 36 32 20 12 50 
  1-2 måneder 27 45 16 13 56 
  2-6 måneder 23 39 19 19 31 
  Over 6 måneder 12 29 47 12 17 
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Spørgsmål 6: Får du ros, når du har lavet noget godt eller opført dig godt? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 49 37 9 5 172 
Sikret institution Bakkegården 56 35 3 6 34 
  Egely 41 46 9 5 22 
  Grenen 25 65 10 0 20 
  Koglen 55 35 10 0 20 
  Stevnsfortet 58 23 15 4 26 
  Sølager 49 36 9 6 33 
  Sønderbro 53 24 12 12 17 
Den unges køn Dreng 47 38 10 5 154 
  Pige 67 28 0 6 18 
Den unges alder 18 & 19 år 46 40 10 3 67 
  17 år 42 44 13 2 55 
  16 år eller derunder 61 29 2 7 41 

Danmark 44 42 10 3 97 Den unges oprindelse 
Andet land 55 31 8 7 75 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 52 34 9 6 126 
  Ungdomssanktion & afsoning 40 44 12 4 25 
  Andet 39 50 11 0 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 52 37 8 3 117 
  Flere anbringelser 39 40 14 8 52 
Længde af ophold Op til 1 måned 53 42 2 4 55 
  1-2 måneder 46 38 13 3 61 
  2-6 måneder 56 31 6 6 32 
  Over 6 måneder 28 44 22 6 18 
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Spørgsmål 7: Er der konsekvenser, hvis regler bliver brudt? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 53 36 9 2 173 
Sikret institution Bakkegården 36 45 16 3 31 
  Egely 73 27 0 0 22 
  Grenen 90 10 0 0 20 
  Koglen 95 5 0 0 20 
  Stevnsfortet 39 61 0 0 28 
  Sølager 36 44 17 3 36 
  Sønderbro 25 38 31 6 16 
Den unges køn Dreng 54 38 7 1 155 
  Pige 44 17 33 6 18 
Den unges alder 18 & 19 år 52 36 10 1 69 
  17 år 61 36 4 0 56 
  16 år eller derunder 54 31 13 3 39 

Danmark 51 40 9 0 99 Den unges oprindelse 
Andet land 57 30 10 4 74 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 54 36 9 2 129 
  Ungdomssanktion & afsoning 44 48 8 0 25 
  Andet 75 19 6 0 16 
Antal anbringelser Første anbringelse 51 38 10 2 116 
  Flere anbringelser 59 33 6 2 54 
Længde af ophold Op til 1 måned 46 35 17 2 52 
  1-2 måneder 55 34 10 2 62 
  2-6 måneder 59 39 0 3 31 
  Over 6 måneder 70 30 0 0 20 



__________________________________________________________________________________ 
 
Unge og  
Forældre  
Om de  
Sikrede Institutioner 2008 

 Side 137 

 

Spørgsmål 8: Er personalet gode til at håndtere konflikter? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun 
i mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 21 46 17 16 164 
Sikret institution Bakkegården 23 50 23 3 30 
  Egely 18 50 14 18 22 
  Grenen 16 26 16 42 19 
  Koglen 22 39 17 22 18 
  Stevnsfortet 25 36 21 18 28 
  Sølager 22 56 16 6 32 
  Sønderbro 20 60 7 13 15 
Den unges køn Dreng 21 45 17 16 146 
  Pige 22 50 17 11 18 
Den unges alder 18 & 19 år 52 36 10 1 69 
  17 år 61 36 4 0 56 
  16 år eller derunder 54 31 13 3 39 

Danmark 17 50 18 15 93 Den unges oprindelse 
Andet land 27 41 16 17 71 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 25 48 12 16 122 
  Ungdomssanktion og afsoning 9 48 35 9 23 
  Andet 6 35 29 29 17 
Antal anbringelser Første anbringelse 23 52 13 12 108 
  Flere anbringelser 15 36 25 25 53 
Længde af ophold Op til 1 måned 30 46 11 14 44 
  1-2 måneder 22 46 18 14 63 
  2-6 måneder 13 55 19 13 31 
  Over 6 måneder 15 45 15 25 20 
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Spørgsmål 9: Har du et godt forhold til personalet? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 36 45 15 5 177 
Sikret institution Bakkegården 42 36 21 0 33 
  Egely 22 70 9 0 23 
  Grenen 15 40 40 5 20 
  Koglen 10 60 20 10 20 
  Stevnsfortet 48 35 10 7 29 
  Sølager 43 51 3 3 35 
  Sønderbro 59 24 6 12 17 
Den unges køn Dreng 35 45 15 5 158 
  Pige 42 47 11 0 19 
Den unges alder 18 & 19 år 37 46 13 4 68 
  17 år 31 46 19 5 59 
  16 år eller derunder 44 44 10 2 41 

Danmark 34 47 14 5 100 Den unges oprindelse 
Andet land 38 43 16 4 77 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 38 42 16 4 132 
  Ungdomssanktion & afsoning 31 62 8 0 26 
  Andet 22 44 17 17 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 38 48 12 3 120 
  Flere anbringelser 27 42 22 9 55 
Længde af ophold Op til 1 måned 42 42 15 2 55 
  1-2 måneder 38 48 11 3 64 
  2-6 måneder 28 47 19 6 32 
  Over 6 måneder 21 47 26 5 19 
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Spørgsmål 10: Er der nok muligheder for at holde kontakt til venner og familie, mens du 
er anbragt på den sikrede institution? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 21 22 26 31 178 
Sikret institution Bakkegården 31 29 20 20 35 
  Egely 17 22 30 30 23 
  Grenen 20 20 30 30 20 
  Koglen 0 35 15 50 20 
  Stevnsfortet 24 14 28 35 29 
  Sølager 20 20 31 29 35 
  Sønderbro 25 13 31 31 16 
Den unges køn Dreng 21 20 28 31 159 
  Pige 21 37 16 26 19 
Den unges alder 18 & 19 år 17 27 26 30 70 
  17 år 25 15 28 32 60 
  16 år eller derunder 21 28 23 28 39 

Danmark 23 23 26 28 100 Den unges 
oprindelse Andet land 18 21 27 35 78 
Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 21 18 30 31 132 
  Ungdomssanktion & afsoning 19 39 23 19 26 
  Andet 29 29 6 35 175 
Antal anbringelser Første anbringelse 23 22 28 28 120 
  Flere anbringelser 18 22 24 36 55 
Længde af ophold Op til 1 måned 24 20 22 35 55 
  1-2 måneder 19 26 29 26 62 
  2-6 måneder 12 18 33 36 33 
  Over 6 måneder 30 25 25 20 20 
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Spørgsmål 11: Har du et godt forhold til de andre unge på institutionen? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 41 49 7 3 179 
Sikret institution Bakkegården 44 44 8 3 36 
  Egely 39 57 4 0 23 
  Grenen 25 55 15 5 20 
  Koglen 40 60 0 0 20 
  Stevnsfortet 41 52 3 3 29 
  Sølager 54 34 9 3 35 
  Sønderbro 31 56 6 6 16 
Den unges køn Dreng 41 50 7 3 160 
  Pige 47 42 5 5 19 
Den unges alder 18 & 19 år 37 50 9 4 70 
  17 år 41 49 9 2 59 
  16 år eller derunder 46 51 0 2 41 

Danmark 36 57 5 2 102 Den unges oprindelse 
Andet land 48 39 9 4 77 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 41 51 7 2 132 
  Ungdomssanktion & afsoning 42 46 4 8 26 
  Andet 33 50 11 6 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 45 47 5 3 121 
  Flere anbringelser 33 55 11 2 55 
Længde af ophold Op til 1 måned 38 49 9 4 55 
  1-2 måneder 44 50 5 2 64 
  2-6 måneder 47 44 6 3 32 
  Over 6 måneder 35 60 5 0 20 
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Spørgsmål 12: Bidrager personalet til, at der er et godt fællesskab blandt de unge? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 29 47 18 6 171 
Sikret institution Bakkegården 33 46 12 9 33 
  Egely 14 55 32 0 22 
  Grenen 22 39 28 11 18 
  Koglen 25 45 25 5 20 
  Stevnsfortet 29 54 11 7 28 
  Sølager 35 44 15 6 34 
  Sønderbro 44 50 6 0 16 
Den unges køn Dreng 29 48 18 6 153 
  Pige 33 44 17 6 18 
Den unges alder 18 & 19 år 23 52 20 5 65 
  17 år 27 41 24 9 59 
  16 år eller derunder 46 44 8 3 39 

Danmark 23 49 21 7 100 Den unges 
oprindelse Andet land 38 45 13 4 71 
Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 32 48 17 3 127 
  Ungdomssanktion & afsoning 23 54 8 15 26 
  Andet 13 33 47 7 15 
Antal anbringelser Første anbringelse 32 49 16 3 116 
  Flere anbringelser 21 46 23 10 52 
Længde af ophold Op til 1 måned 36 43 14 7 56 
  1-2 måneder 31 44 24 2 59 
  2-6 måneder 23 58 10 10 31 
  Over 6 måneder 22 50 28 0 18 
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Spørgsmål 13: Lytter personalet til kritik? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 18 39 24 20 164 
Sikret institution Bakkegården 22 47 19 13 32 
  Egely 9 36 36 18 22 
  Grenen 0 18 24 59 17 
  Koglen 16 26 26 32 19 
  Stevnsfortet 22 48 19 11 27 
  Sølager 27 36 24 12 33 
  Sønderbro 14 57 21 7 14 
Den unges køn Dreng 16 40 24 20 147 
  Pige 29 35 24 12 17 
Den unges alder 18 & 19 år 15 46 24 15 66 
  17 år 13 32 25 30 56 
  16 år eller derunder 30 39 21 9 33 

Danmark 16 39 30 15 93 Den unges oprindelse 
Andet land 20 39 16 25 71 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 19 41 24 16 122 
  Ungdomssanktion & afsoning 19 42 35 4 26 
  Andet 8 15 8 69 13 
Antal anbringelser Første anbringelse 19 46 21 15 110 
  Flere anbringelser 16 24 31 29 51 
Længde af ophold Op til 1 måned 20 41 22 16 49 
  1-2 måneder 17 43 29 10 58 
  2-6 måneder 23 32 26 19 31 
  Over 6 måneder 5 40 15 40 20 
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Spørgsmål 14: Oplever du, at personalet bruger unødig magt? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 18 17 17 48 177 
Sikret institution Bakkegården 6 14 20 60 35 
  Egely 22 30 30 17 23 
  Grenen 53 16 11 21 19 
  Koglen 35 35 5 25 20 
  Stevnsfortet 10 10 24 55 29 
  Sølager 11 14 14 60 35 
  Sønderbro 6 0 13 81 16 
Den unges køn Dreng 20 16 18 47 159 
  Pige 6 28 17 50 18 
Den unges alder 18 & 19 år 19 21 14 46 70 
  17 år 20 15 22 43 60 
  16 år eller derunder 13 15 21 51 39 

Danmark 15 19 18 49 102 Den unges oprindelse 
Andet land 23 15 17 46 75 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 15 18 18 50 131 
  Ungdomssanktion & afsoning 16 16 24 44 25 
  Andet 50 6 11 33 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 13 18 20 49 118 
  Flere anbringelser 30 16 13 41 56 
Længde af ophold Op til 1 måned 20 11 9 60 55 
  1-2 måneder 13 20 23 44 61 
  2-6 måneder 12 30 21 36 33 
  Over 6 måneder 35 10 25 30 20 
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Spørgsmål 15: Modtager du nok undervisning? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 39 37 14 10 166 
Sikret institution Bakkegården 46 36 9 9 33 
  Egely 35 39 22 4 23 
  Grenen 40 40 20 0 20 
  Koglen 55 45 0 0 20 
  Stevnsfortet 54 31 4 12 26 
  Sølager 14 38 28 21 29 
  Sønderbro 33 33 13 20 15 
Den unges køn Dreng 41 36 13 10 148 
  Pige 22 50 22 6 18 
Den unges alder 18 & 19 år 44 37 15 5 62 
  17 år 42 35 11 12 57 
  16 år eller derunder 31 44 18 8 39 

Danmark 38 38 15 9 87 Den unges oprindelse 
Andet land 41 37 13 10 79 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 41 36 15 9 123 
  Ungdomssanktion & afsoning 39 52 4 4 23 
  Andet 33 33 17 17 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 34 39 18 10 113 
  Flere anbringelser 51 35 6 8 51 
Længde af ophold Op til 1 måned 41 28 15 17 54 
  1-2 måneder 31 41 17 10 58 
  2-6 måneder 40 53 7 0 30 
  Over 6 måneder 50 33 17 0 18 
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Spørgsmål 16: Får du noget ud af undervisningen? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 42 37 11 11 162 
Sikret institution Bakkegården 52 23 19 7 31 
  Egely 52 44 0 4 23 
  Grenen 47 37 16 0 19 
  Koglen 30 60 0 10 20 
  Stevnsfortet 42 35 4 19 26 
  Sølager 29 46 14 11 28 
  Sønderbro 40 13 20 27 15 
Den unges køn Dreng 41 38 10 10 145 
  Pige 47 29 12 12 17 
Den unges alder 18 & 19 år 43 43 7 8 61 
  17 år 41 38 13 9 56 
  16 år eller derunder 45 29 16 11 38 

Danmark 39 41 9 10 87 Den unges oprindelse 
Andet land 45 32 12 11 75 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 42 35 11 12 119 
  Ungdomssanktion & afsoning 40 56 0 4 25 
  Andet 44 25 25 6 16 
Antal anbringelser Første anbringelse 42 37 12 9 110 
  Flere anbringelser 42 38 8 12 50 
Længde af ophold Op til 1 måned 41 33 11 15 54 
  1-2 måneder 37 44 7 11 54 
  2-6 måneder 47 37 10 7 30 
  Over 6 måneder 42 37 21 0 19 
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Spørgsmål 17: Bliver der i undervisningen tager hensyn til dit faglige niveau? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 59 31 3 7 154 
Sikret institution Bakkegården 71 19 3 7 31 
  Egely 71 24 0 5 21 
  Grenen 60 35 5 0 20 
  Koglen 58 42 0 0 19 
  Stevnsfortet 64 28 0 8 25 
  Sølager 36 44 4 16 25 
  Sønderbro 46 31 15 8 13 
Den unges køn Dreng 58 33 4 6 138 
  Pige 69 19 0 13 16 
Den unges alder 18 & 19 år 59 36 2 3 59 
  17 år 64 26 4 6 53 
  16 år eller derunder 54 31 6 9 35 

Danmark 62 35 1 3 79 Den unges oprindelse 
Andet land 56 27 7 11 75 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 58 30 4 8 115 
  Ungdomssanktion & afsoning 67 33 0 0 24 
  Andet 54 31 8 8 13 
Antal anbringelser Første anbringelse 57 31 5 7 102 
  Flere anbringelser 64 30 0 6 50 
Længde af ophold Op til 1 måned 53 31 4 12 49 
  1-2 måneder 60 33 4 4 52 
  2-6 måneder 64 32 0 4 28 
  Over 6 måneder 68 26 5 0 19 
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Spørgsmål 18: Er der nok forskellige aktiviteter i hverdagen? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 16 34 29 22 181 
Sikret institution Bakkegården 11 31 31 26 35 
  Egely 0 17 48 35 23 
  Grenen 45 40 10 5 20 
  Koglen 0 45 40 15 20 
  Stevnsfortet 23 37 20 20 30 
  Sølager 14 42 22 22 36 
  Sønderbro 18 24 35 24 17 
Den unges køn Dreng 16 33 28 24 162 
  Pige 11 47 37 5 19 
Den unges alder 18 & 19 år 17 31 31 20 70 
  17 år 16 34 28 21 61 
  16 år eller derunder 12 42 24 22 41 

Danmark 11 36 28 26 101 Den unges oprindelse 
Andet land 21 33 30 16 80 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 17 34 29 20 134 
  Ungdomssanktion & afsoning 12 42 27 19 26 
  Andet 11 33 22 33 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 17 33 31 19 122 
  Flere anbringelser 13 39 21 27 56 
Længde af ophold Op til 1 måned 15 42 22 22 55 
  1-2 måneder 19 36 27 19 64 
  2-6 måneder 15 27 38 21 34 
  Over 6 måneder 10 25 45 20 20 
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Spørgsmål 19: Har du medindflydelse på din hver dag på institutionen? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 22 41 24 13 174 
Sikret institution Bakkegården 26 46 17 11 35 
  Egely 14 38 33 14 21 
  Grenen 0 30 35 35 20 
  Koglen 5 45 30 20 20 
  Stevnsfortet 30 43 20 7 30 
  Sølager 38 47 9 6 32 
  Sønderbro 31 31 38 0  16 
Den unges køn Dreng 22 40 24 14 155 
  Pige 26 53 21 0 19 
Den unges alder 18 & 19 år 18 40 31 10 67 
  17 år 31 38 15 16 61 
  16 år eller derunder 18 50 24 8 38 

Danmark 21 43 27 9 97 Den unges oprindelse 
Andet land 25 39 20 17 77 

Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 27 39 25 9 130 
  Ungdomssanktion & afsoning 8 60 24 8 25 
  Andet 12 35 12 41 17 
Antal anbringelser Første anbringelse 27 44 19 10 119 
  Flere anbringelser 11 38 32 19 53 
Længde af ophold Op til 1 måned 28 42 21 9 53 
  1-2 måneder 18 50 26 7 62 
  2-6 måneder 27 30 30 12 33 
  Over 6 måneder 11 37 21 32 19 
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Spørgsmål 20: Bliver du holdt orienteret om, hvad der foregår i samfundet udenfor? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 25 35 28 12 177 
Sikret institution Bakkegården 22 28 44 6 36 
  Egely 23 55 23 0 22 
  Grenen 32 32 21 16 19 
  Koglen 35 45 10 10 20 
  Stevnsfortet 27 37 17 20 30 
  Sølager 15 30 33 21 33 
  Sønderbro 29 24 35 12 17 
Den unges køn Dreng 25 35 29 11 158 
  Pige 21 37 21 21 19 
Den unges alder 18 & 19 år 30 36 20 13 69 
  17 år 25 35 28 12 60 
  16 år eller derunder 20 33 40 8 40 

Danmark 19 44 25 12 100 Den unges 
oprindelse Andet land 33 23 31 13 77 
Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 24 36 27 13 132 
  Ungdomssanktion & afsoning 35 39 19 8 26 
  Andet 19 31 38 13 16 
Antal anbringelser Første anbringelse 22 36 29 13 121 
  Flere anbringelser 34 32 25 9 53 
Længde af ophold Op til 1 måned 18 36 32 14 56 
  1-2 måneder 31 32 29 8 62 
  2-6 måneder 30 33 21 15 33 
  Over 6 måneder 28 44 28 0 18 
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Spørgsmål 21: Er der en fast dagsrytme på institutionen? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 52 37 9 2 178 
Sikret institution Bakkegården 37 49 11 3 35 
  Egely 78 17 4 0 23 
  Grenen 70 30 0 0 20 
  Koglen 70 10 20 0 20 
  Stevnsfortet 62 31 3 3 29 
  Sølager 24 56 15 6 34 
  Sønderbro 41 53 6 0 17 
Den unges køn Dreng 52 37 9 3 159 
  Pige 53 42 5 0 19 
Den unges alder 18 & 19 år 52 35 12 1 69 
  17 år 59 36 5 0 61 
  16 år eller derunder 39 46 10 5 39 

Danmark 55 37 6 2 100 Den unges 
oprindelse Andet land 47 37 13 3 78 
Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 52 37 10 2 132 
  Ungdomssanktion & afsoning 60 32 8 0 25 
  Andet 39 50 6 6 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 49 41 8 2 199 
  Flere anbringelser 57 30 11 2 56 
Længde af ophold Op til 1 måned 51 36 13 0 53 
  1-2 måneder 48 46 3 3 63 
  2-6 måneder 56 27 18 0 34 
  Over 6 måneder 70 25 5 0 20 
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Spørgsmål 22: Er der en god stemning på institutionen? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 30 52 13 6 179 
Sikret institution Bakkegården 37 49 11 3 35 
  Egely 22 70 9 0 23 
  Grenen 10 45 30 15 20 
  Koglen 20 50 20 10 20 
  Stevnsfortet 38 48 7 7 29 
  Sølager 37 49 9 6 35 
  Sønderbro 29 59 12 0 17 
Den unges køn Dreng 29 52 14 6 161 
  Pige 39 50 6 6 18 
Den unges alder 18 & 19 år 27 53 16 4 70 
  17 år 26 53 16 5 62 
  16 år eller derunder 38 50 5 8 40 

Danmark 31 56 13 0 101 Den unges 
oprindelse Andet land 28 46 13 13 78 
Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 31 50 11 8 132 
  Ungdomssanktion & afsoning 31 58 12 0 26 
  Andet 11 61 28 0 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 31 52 10 7 121 
  Flere anbringelser 24 53 20 4 55 
Længde af ophold Op til 1 måned 41 41 9 9 54 
  1-2 måneder 32 54 10 5 63 
  2-6 måneder 18 62 18 3 34 
  Over 6 måneder 15 65 20 0 20 
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Spørgsmål 23: Får du god mad på institutionen? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 56 30 9 5 182 
Sikret institution Bakkegården 56 31 14 0 36 
  Egely 44 39 9 9 23 
  Grenen 75 25 0 0 20 
  Koglen 50 35 15 0 20 
  Stevnsfortet 60 20 10 10 30 
  Sølager 56 31 8 6 36 
  Sønderbro 47 35 6 12 17 
Den unges køn Dreng 54 31 10 4 163 
  Pige 68 21 0 11 19 
Den unges alder 18 & 19 år 54 29 14 3 70 
  17 år 63 27 5 5 62 
  16 år eller derunder 51 39 7 2 41 

Danmark 57 30 9 4 102 Den unges 
oprindelse Andet land 54 30 10 6 80 
Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 59 26 8 7 135 
  Ungdomssanktion & afsoning 50 35 15 0 6 
  Andet 33 56 11 0 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 58 33 7 2 123 
  Flere anbringelser 50 25 14 11 56 
Længde af ophold Op til 1 måned 57 36 7 0 56 
  1-2 måneder 61 27 8 5 64 
  2-6 måneder 56 24 9 12 34 
  Over 6 måneder 35 35 25 5 20 
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Spørgsmål 24: Er der rent og pænt på institutionen? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 58 37 4 2 181 
Sikret institution Bakkegården 56 42 3 0 36 
  Egely 70 30 0 0 23 
  Grenen 75 20 5 0 20 
  Koglen 75 20 5 0 20 
  Stevnsfortet 57 37 3 3 30 
  Sølager 42 47 6 6 36 
  Sønderbro 38 50 6 6 16 
Den unges køn Dreng 56 38 4 3 162 
  Pige 68 26 5 0 19 
Den unges alder 18 & 19 år 57 33 6 4 69 
  17 år 65 36 0 0 62 
  16 år eller derunder 56 37 7 0 41 

Danmark 62 34 3 1 101 Den unges 
oprindelse Andet land 51 40 5 4 80 
Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 60 34 4 2 134 
  Ungdomssanktion & afsoning 50 46 4 0 26 
  Andet 50 44 6 0 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 59 36 4 1 122 
  Flere anbringelser 54 39 4 4 56 
Længde af ophold Op til 1 måned 60 36 4 0 55 
  1-2 måneder 58 39 3 0 64 
  2-6 måneder 59 32 6 3 34 
  Over 6 måneder 50 45 0 5 20 
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Spørgsmål 25: Er møbler og inventar i god stand? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 34 45 11 10 181 
Sikret institution Bakkegården 39 53 6 3 36 
  Egely 17 52 22 9 23 
  Grenen 35 60 5 0 20 
  Koglen 45 20 15 20 20 
  Stevnsfortet 40 43 10 7 30 
  Sølager 36 36 8 19 36 
  Sønderbro 19 50 19 13 16 
Den unges køn Dreng 32 47 12 9 162 
  Pige 53 26 5 16 19 
Den unges alder 18 & 19 år 31 43 14 11 70 
  17 år 37 45 8 10 62 
  16 år eller derunder 35 53 8 5 40 

Danmark 36 43 11 11 101 Den unges 
oprindelse Andet land 33 48 11 9 80 
Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 37 40 13 10 135 
  Ungdomssanktion & afsoning 27 58 4 12 26 
  Andet 24 65 12 0 17 
Antal anbringelser Første anbringelse 36 47 8 9 122 
  Flere anbringelser 29 43 18 11 56 
Længde af ophold Op til 1 måned 46 29 14 11 56 
  1-2 måneder 33 52 10 5 63 
  2-6 måneder 27 53 15 6 34 
  Over 6 måneder 25 50 5 20 20 
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Spørgsmål 26: Har du mulighed for at kontakte din sagsbehandler og advokat, når du har 
brug for det? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 65 21 7 7 179 
Sikret institution Bakkegården 81 14 3 3 36 
  Egely 55 18 23 5 22 
  Grenen 42 42 16 0 19 
  Koglen 47 21 11 21 19 
  Stevnsfortet 77 20 0 3 30 
  Sølager 69 17 6 8 36 
  Sønderbro 59 29 0 12 17 
Den unges køn Dreng 63 22 8 8 160 
  Pige 84 16 0 0 19 
Den unges alder 18 & 19 år 61 24 7 7 70 
  17 år 68 17 8 7 60 
  16 år eller derunder 65 23 8 5 40 

Danmark 65 22 7 6 100 Den unges 
oprindelse Andet land 65 20 8 8 79 
Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 68 19 7 6 132 
  Ungdomssanktion & afsoning 73 23 0 4 26 
  Andet 39 33 22 6 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 72 19 4 5 120 
  Flere anbringelser 52 25 14 9 56 
Længde af ophold Op til 1 måned 71 22 2 6 55 
  1-2 måneder 71 19 6 3 63 
  2-6 måneder 49 30 12 9 33 
  Over 6 måneder 60 20 10 10 20 
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Spørgsmål 27: Tror du, at opholdet kan hjælpe dig til at få et liv uden kriminalitet? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 42 21 15 23 166 
Sikret institution Bakkegården 42 33 12 12 33 
  Egely 39 13 26 22 23 
  Grenen 13 31 25 31 16 
  Koglen 26 11 32 32 19 
  Stevnsfortet 46 21 11 21 28 
  Sølager 61 16 3 19 31 
  Sønderbro 44 13 6 38 16 
Den unges køn Dreng 40 22 15 23 150 
  Pige 56 6 19 19 16 
Den unges alder 18 & 19 år 36 21 27 16 67 
  17 år 42 25 4 30 53 
  16 år eller derunder 44 18 13 26 39 

Danmark 37 23 17 23 95 Den unges 
oprindelse Andet land 48 17 13 23 71 
Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 44 19 16 22 121 
  Ungdomssanktion & afsoning 23 27 19 31 26 
  Andet 56 19 6 19 16 
Antal anbringelser Første anbringelse 50 20 11 20 113 
  Flere anbringelser 22 22 26 30 50 
Længde af ophold Op til 1 måned 51 22 8 18 49 
  1-2 måneder 40 19 17 24 58 
  2-6 måneder 36 15 27 21 33 
  Over 6 måneder 39 22 6 33 18 
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Spørgsmål 28: Er du blevet forberedt på, hvad der skal ske, når du forlader den sikrede 
institution? 

Ja, i høj 
grad 

Ja, i 
nogen 
grad 

Nej, kun i 
mindre 

grad 
Nej, slet 

ikke 
Svar-

personer 
Svarkategorier 

% % % % Antal 
Hele landet 36 32 13 19 180 
Sikret institution Bakkegården 37 43 6 14 35 
  Egely 30 30 22 17 23 
  Grenen 25 25 20 30 20 
  Koglen 35 25 15 25 20 
  Stevnsfortet 52 28 7 14 29 
  Sølager 44 25 17 14 36 
  Sønderbro 12 53 6 29 17 
Den unges køn Dreng 37 32 11 21 161 
  Pige 32 37 26 5 19 
Den unges alder 18 & 19 år 29 36 17 19 70 
  17 år 36 36 10 19 62 
  16 år eller derunder 42 25 13 20 40 

Danmark 28 34 17 22 101 Den unges 
oprindelse Andet land 47 30 8 15 79 
Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 34 30 16 20 133 
  Ungdomssanktion & afsoning 42 50 0 8 26 
  Andet 44 28 6 22 18 
Antal anbringelser Første anbringelse 40 30 13 17 122 
  Flere anbringelser 27 38 11 24 55 
Længde af ophold Op til 1 måned 36 46 4 15 55 
  1-2 måneder 37 25 21 18 63 
  2-6 måneder 35 24 15 27 34 
  Over 6 måneder 25 45 5 25 20 
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Stjernespørgsmål 

5 
stjerner 

4 
stjerner 

3 
stjerner 

2 
stjerner 

1 
stjerne 

Svar-
personer  Svarkategorier 

% % % % %  Antal 
Hele landet 21 25 38 10 7 176 
Sikret institution Bakkegården 27 38 32 3 0 34 
  Egely 9 22 44 26 0 23 
  Grenen 5 10 35 25 25 20 
  Koglen 25 10 50 10 5 20 
  Stevnsfortet 25 39 29 7 0 28 
  Sølager 27 27 41 3 3 34 
  Sønderbro 47 12 35 0 6 17 
Den unges køn Dreng 19 25 38 10 8 157 
  Pige 37 26 32 5 0 19 
Den unges alder 18 & 19 år 24 25 37 7 7 68 
  17 år 15 23 44 11 8 62 
  16 år eller derunder 24 29 32 11 5 38 

Danmark 19 27 36 11 7 100 Den unges 
oprindelse Andet land 24 22 40 8 7 76 
Anbringelsesårsag Varetægtssurrogat 24 26 36 8 6 132 
  Ungdomssanktion & afsoning 12 32 48 8 0 25 
  Andet 12 6 35 24 24 17 
Antal anbringelser Første anbringelse 26 26 36 7 7 121 
  Flere anbringelser 11 21 43 17 8 53 
Længde af ophold Op til 1 måned 21 27 41 7 4 56 
  1-2 måneder 24 22 37 11 6 63 
  2-6 måneder 21 27 36 6 9 33 
  Over 6 måneder 11 21 37 21 11 19 
  
  




