
Bakkegården er en landsdækkende sikret 
institution og et kompetencecenter for 
mentalt retarderede unge med kriminel 
adfærd.
 
Bakkegården består af sikrede afdelinger, 
åbne afdelinger, skærmede enheder, 
herunder særforanstaltninger og 
enkeltmandsprojekter. Herudover har vi 
tilknyttet skole og værksteder. 
 
Den særlige målgruppe  
Målgruppen er unge mentalt retarderede 
med kriminel adfærd mellem 15-23 år. Det 
kan være: 

-  Unge med mental retardering, der 
anbringes i varetægtssurrogat på en sikret 
afdeling, som har vanskeligt ved at begå 
sig blandt de normalt begavede unge 

-  Unge, der er erklæret uegnede til straf 
som følge af deres mentale retardering, 
og som er dømt til anbringelse på et åbent 
eller sikret tilbud

-  Unge med mental retardering med en 
kriminel adfærd, som ikke har ført til en 
dom 

For mere viden 
http://bakkegaarden.info/

Kontakt afdelingsleder

Janne Kryger 

jbky@regionsjaelland.dk

Bakkegården

UNGE MENTALT RETARDE-
REDE MED KRIMINEL ADFÆRD



Rådgivningen henvender sig til kommunale 
myndigheder, sagsbehandlere og PPR, andre 
sikrede institutioner og andre institutioner, 
der arbejder med målgruppen. 

Rådgivningen omfatter:
-  Rådgivning og vejledning omkring 

sagsgang for mentalt retarderede under 
18 år med kriminel adfærd, herunder 
lovgrundlag omkring dom til anbringelse, 
uegnet til straf mv. 

-  Pædagogisk og psykologisk rådgivning 
i forhold til målgruppen og eventuelle 
behov for vejledning omkring 
pædagogiske metoder

-  Rådgivning og vejledning omkring mulige 
anbringelser både frivillige, tvang og som 
retskrav.

For mere viden
http://bakkegaarden.info/

Kontakt afdelingsleder
Janne Kryger 
jbky@regionsjaelland.dk

Den faglige indsats
En central udfordring i arbejdet med 
de unge er forståelsen for de særlige 
betingelser, de er dømt til at skulle 
overholde. Det kan være unge, der ikke 
forstår, at deres handlinger er strafbare, 
unge, hvis domspræmisser begrænser deres 
færden – uden at der er et synligt hegn eller 
låste døre.

På kanten mellem straf og pædagogik
Arbejdet med den unge omfatter både 
kriminalpræventive indsatser og indsatser, 
der har til formål at udvikle den unges 
daglige levekompetencer (ADL). 

Der arbejdes med den unges forståelse 
for egen funktionsnedsættelse, deres 
kompensationsmuligheder og opbygningen 
af positive fremtidsperspektiver. Et konstant 
fokus er også at støtte den unge i at indgå 
i positive sociale ungefællesskaber for at 
undgå, at den unge bliver en del af miljøer, 
der påvirker til negativ adfærd. 
  
Særlig information
Bakkegården varetager VISO opgaver i 
forhold til mentalt retarderede unge med 
kriminel adfærd.

UNGE MENTALT RETARDEREDE 
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