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Aktiv Weekend er et stort opholdssted med en række bo-afdelinger. Største-
delen af vores medarbejdere er pædagogisk uddannede og vi har således en 
velkvalificeret medarbejdergruppe med alsidige kompetencer. Hver bo-afde-
ling fungerer som et socialpædagogisk opholds sted for 5-7 unge med faste 
medarbejdere.

Målrettet anbringelse
Aktiv Weekend er en rummelig institution inden for specialområdet af anbragte 
børn og unge. Vores ekspertise gør det muligt at finde den helt rigtige afdeling 
til den enkelte. Overflytning mellem af de lingerne er også en mulighed - uden 
at der er omkostninger forbundet med flytningen.

Helhedsorienteret indsats
Aktiv Weekend, Special Skolen og Solo yder en helhedsorienteret indsats, 
hvor der arbejdes målrettet med de unges psykologiske, sociale og undervis-
ningsmæssige udfordringer. De unge støttes i opbygning af såvel personlige 
som faglige sunde netværk gennem deltagelse i skolegang, praktikophold 
samt fritidsarbejde og -aktiviteter.

Højt kvalificeret stabsfunktion
I det daglige arbejde med de unge får bo-afdelingerne støtte og 
rådgivning fra en højt kvalificeret stabsfunktion. Aktiv Weekend 
har således bl.a. eget psykologteam specialiseret inden for mål-
gruppen, egen jurist specialiseret i børn- og ungelovgivningen, 
egne HR- og dokumentationsspecialister samt egen koordinator 
til ungdomssanktioner. Desuden har vi eget værksted og lager, 
der vedligeholder vores udstyr til en bred vifte af sports- og fritids-
aktiviteter.

Billigst
Aktiv Weekend har den laveste anbringelsespris i Danmark.

BEDST OG BILLIGST

Ved afgiftningsophold i Solo ydes der 100% behandlings garanti. 
Hvis den unge ikke er afgiftet efter den aftalte  periode, fortsættes 
behandlingen uden yderligere omkost ninger, indtil den unge er 
”clean”.
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Aktiv Weekend og Solo dokumenterer løbende de  unges 
 udviklingsforløb, hvilket indgår som en naturlig del af status-
rapporterne. Der laves en screening af den unge ved ankom-
sten, efter tre måneder og herefter hver sjette måned.

Vi benytter dokumentationssystemet YLS/CMI, der måler 
risikoen for, at den unge udvikler/udviser kriminel adfærd. 
Jo højere score, des større risiko - og dermed behov for at 
sætte ekstra ind på de områder, der giver udslag som særligt 
 problematiske.

Socialstyrelsen anbefaler brug af YLS/CMI-systemet og har 
som mål, at anbringelsesstedernes resultater publiceres på 
Tilbudsportalen.

For mere info om YLS/CMI-systemet - se socialstyrelsen.dk
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Hos Aktiv Weekend og Solo er det ikke kontrakten, der styrer an brin  g elsen. 
Alle kontrakter kan af anbringende myndighed opsiges fra dag til dag, og 
anbringelseskronerne følger således altid den unge.



Aktiv Weekend

Funder Bygade 20 
8600 Silkeborg

Tlf. 8681 7376 
mail@aktivweekend.dk

www.aktivweekend.dk

Soloprojekt.dk

Kontakt Jesper Dige 
Tlf. 2215 2972

Aktiv Weekend, Solo og Special Skolen modtager unge fra hele landet, der af den ene 
eller anden grund ikke kan bo derhjemme. Vi råder over en bred vifte af udviklende 
tilbud, der bl.a. omfatter:

Sport og aktiv fritid 
Masser af sport og fritidsaktiviteter, som har til hensigt at give de unge succes-
oplevelser og skabe situationer, der fordrer den unges deltagelse i en fælles opgave-
løsning samt skaber grobund for opbygning af relationer. 

Skoleudredning og undervisning
Skoleudredning samt undervisning på Special Skolen. Skolen har med sin gode nor-
mering mulighed for at tilbyde bl.a. STU, praktikforløb og støtte til videreuddannelse. 

Egne psykologer
Mulighed for at træffe individuelle aftaler med vores tre psykologer om samtaleforløb, 
psykologisk testning med videre.

Aktiv Weekend har akutafdeling, en række døgnafdelinger samt Bo Selv-afdelingen, 
hvor den unge tilbydes hjælp i en periode, når den unge skal til at bo alene.

Solo er løsningen, hvis den unge har brug for at være i et pædagogisk projekt med en-
til-en relationer. Solo er specielt designet til akutopgaver - fx afgiftning - og fungerer 
som en ambulancetjeneste, der kan rykke ud døgnet rundt.
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