Rettet marts 2019

Husregler på Bakkegården
Baggrund
Husreglerne på Bakkegården skal være med til at sætte rammerne for hvad der er forventeligt og
acceptabelt, når flere skal bo og arbejde under samme tag.
For sikre- og delvist lukkede pladser er der minimumskrav til husregler i Bekendtgørelse om voksen ansvars
(nr.95 af 25.1.2019).
Husreglerne på Bakkegården er regler, der har til formål sikrer gode og stabile forhold på Bakkegården og
at sikre at Bakkegården kan varetage de opgaver og funktioner Bakkegården er godkendt til.
På Bakkegården er de unge anbragt på forskellige betingelser og rammer. F.eks. er der forskellige
betingelser og regler for unge der er over 18 år end for unge under 18 år. Det er forskelligt om den unge er
på en sikret afdelinger, delvis lukket plads eller en åben afdeling, hvilken dom og domspræmisser den
enkelte har og hvilket anbringelsesgrundlag den enkelte er anbragt på.
Det betyder, at der vil være forskellige regler for de unge på Bakkegården, men at der er nogle
overordnede fælles husregler for både de sikrede afdelinger, delvis lukkede pladser og på de åbne
afdelinger. Herudover kan der være husregler der alene gælder for en afdeling eller en
bolig/bolig/værelse/bolig.
Husreglerne er opdelt:
1. Fælles regler der gælder for alle på Bakkegården
2. Regler der særligt gælder på sikrede afdelinger
Reglerne udleveres og gennemgås med de unge. De unge modtager husreglerne ved ankomsten.
Husreglerne udsendes i infomail til alt personale på Bakkegården, og gennemgås på personalemøder efter
de er ændret.
Husreglerne er tilgængelige på intranettet.
Det er en del af den pædagogiske opgave at de unge overholder husreglerne. Lov om voksenansvar
indeholder en række sanktioner og værktøjer, der skal bringes i anvendelse, såfremt den unge på sikrede
eller delvist lukkede pladser ikke overholder husreglerne.

1. Husregler der gælder for alle afdelinger/bolig/værelser på Bakkegården
Social adfærd og omgangstone
Det forventes, at vi taler pænt og respektfuldt til hinanden.

1

Rettet marts 2019
Det forventes, at de unge (der er en del af madordningen) deltager i fællesspisning på de fastlagte
tidspunktet. Spisning foregår ved spisebordet. Der laves veldækket bord til alle måltider og det forventes at
alle deltager i anretning og oprydning efter evne og ressourcer.
Det er en fælles opgave at passe på Bakkegårdens bygninger og inventar. Ved bevidst og overlagte
ødelæggelse kan det medføre erstatningskrav.
Trusler om vold eller vold accepteres ikke, og Bakkegården skal anmelde trusler om vold eller vold til
politiet.
Ophold i fællesområder
Alle der bruger fællesrum (f.eks. fællesstuer og udenoms arealer) skal rydde op efter sig selv.
Det forventes, at de unge mindst 1 gang om ugen deltager i rengøring af fællesområder og hjælper til med
madlavningen (hvis den unge er en del af madordningen).
Egen bolig/værelse
Daglig redes der seng, luftes ud og fjernes madrester og service. Den unge varetager selv opgaven eller
deltager efter evne og ressourcer.
Der skal mindst en gang om ugen gøres rent på den unges bolig/værelse. Den unge deltager i rengøringen
efter evne og ressourcer. Rengøring indeholder oprydning, støvsugning, tørre støv af, skifte sengetøj,
tøjvask, rengøring af bad og toilet.
Personalet har mulighed for at komme i bolig/værelse, når de skal varetage nødvendige opgaver. Den unge
opfordres til samarbejde omkring opgaven. Her kan f.eks. være tale om lys der ikke er slukket, madrester,
ikke slukkede TV m.m.
Ophold på kontor og rådighedsbolig/værelser
Kontorerne er personaleområde og de unge må ikke opholde sig på kontorerne, hvis der ikke er helt særlige
grunde og det skal altid være sammen med og overvåget af en medarbejder.
De unge må ikke opholde sig på rådighedsværelserne.
Ungemøder
Der afholdes ungemøder hver 14. dag.
Unge der ikke kan indgå i sociale fællesskaber omkring et ungemøde, tilbydes et individuelt møde hver 14.
dag. Formålet med ungemøder er, at de unge kan give udtryk for deres ønsker, forslag, ideer og kritik og at
de kan få erfaring med brug af demokratiske processer. De unges temaer tages op på P-møder
/lederteammøder og der gives tilbagemelding til de unge.
Dagsrytme
Bakkegården har en intention om at unge skal have
 8 timers arbejde/undervisning/beskæftigelse (dagtimerne)
 8 timers fritid (eftermiddag og aften)
 8 timers søvn (nat)
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Normal ramme for døgnrytmen på Bakkegården:
Morgen
 De unge står op eller vækkes kl. 8.
 Morgenmad
Formiddag
 Skole, undervisning, beskæftigelse, botræning eller andre planlagte aktiviteter.
 Frokost
Eftermiddag
 Skole, undervisning, beskæftigelse, botræning eller andre planlagte aktiviteter
Aften
 Aftensmad
 Fritidsaktiviteter
Sengetid
Kl. 22.30 skal der være ro, og de unge skal opholde sig på eget bolig/værelse alene.
For unge over 18 år anbragt efter serviceloven §107 eller 108 skal besøg efter kl. 22.30 forudgående aftales
med personalet i særlige tilfælde.
Det forventes, at de unge dagligt deltager i arbejdsfunktioner, skole, undervisning i dagtimerne. Hvis der er
skemalagt undervisning /beskæftigelse og den unge ikke deltager, kan der ikke forventes andre aktiviteter
eller personaleressourcer.
Fødevarer
Der serveres alsidig mad og der vil være mulighed for forskelligheder. Er der specielle ønsker/behov på
grund af religion, allergi eller lignende oplyse dette til personalet.
Rygning
Der må ikke ryges indenfor. De unge på sikrede afdelinger, delvist lukkede afdelinger og unge under 18 år
på åbne afdelinger, må alene ryge udenfor på nærmere bestemte udendørs arealer på institutionens
område. Besøgende må ikke ryge på Bakkegårdens matrikler. E-cigaretter sidestilles med rygning.
For unge over 18 år anbragt efter serviceloven §107 eller 108 skal der henstilles til at der kun ryges udenfor
på særligt anviste steder. Der må ikke ryges på fællesområder.

Forbud mod indtagelse og besiddelse af alkohol og euforiserende stoffer.
Bakkegården overholder dansk lovgivning. Det betyder bl.a. at opbevaring eller indtagning af euforiserende
stoffer og alkohol er forbudt overalt på Bakkegården.
Indtagelse af alkohol i øvrigt for unge, der ikke er på sikrede eller delvist lukkede pladser.
På Bakkegården må unge under 18 år ikke indtage alkohol uden forudgående aftale med personalet og på
de betingelser som personalet sætter op.
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Ingen må indtage alkohol i mængder der fører til negativ, larmende adfærd eller i mængder der kan have
andre farlige eller negative konsekvenser.
På Bakkegården er det en pædagogisk opgave at arbejde med at alle unge omgås alkohol på en fornuftig
måde.
Hunde
Ved anbringelse på Bakkegården er det ikke tilladt at medbringe husdyr som f.eks. hunde og katte.
Besøg
Besøg skal aftales med personale og må alene foregå i dagtimerne og aftentimerne (der kan være særlige
regler for enkelte unge). Personalet skal altid være vidende om hvem der opholder sig på afdelingen /
boligen.
Besøg skal foregå udenfor normal tidsrum for undervisning og beskæftigelse.
Gæsters ophold i fællesområder skal aftales med personalet og kan af hensyn til andre unge ikke altid lade
sig gøre.
Gæster skal overholde Bakkegårdens husregler.
Hvis husreglerne for besøg ikke overholdes vil gæsterne blive bedt om at gå.
Symboler:
Der må ikke laves eller bæres genstande eller påklædning, der er gruppe- eller banderelateret eller har
lignende symbolikker.
Der må ikke fabrikeres, bæres eller opbevares genstande der har til formål eller som kan bruges som våben.
Fotografering:
De unge må ikke tage billeder/optages video / samtaler af andre unge eller personalet under opholdet på
Bakkegården. I helt særlige tilfælde tilbrug for det pædagogiske arbejde eller lign. Kan der efter konkret aftale
gives tilladelse.
Personalet tager et billede af de unge, der alene bruges i bosted og evt. til dagsplanerne.

2. Særligt for de sikrede afdelinger
Ud over de fælles regler er der følgende særlige regler på de sikrede afdelinger:
Botræning
Unge er på afdelingen en dag om ugen, hvor formålet er botræning. Den unge deltager i følgende på
botræningsdagen:
 Tage af bordet efter morgenmad, fylde og tømme opvaskemaskine. Tørre spisebordet af.
 Gøre rent på eget bolig/værelse som beskrevet i de fælles regler
o Der skal mindst en gang om ugen skal der gøres rent på den unges bolig/værelser eller
bolig/værelse. Den unge deltager i rengøringen efter evne og ressourcer. Rengøring
indeholder oprydning, støvsugning, tørre støv af, skifte sengetøj, tøjvask, rengøring af bad
og toilet.
 Deltage i madlavning. Dække bord til frokost, tage af bordet, fylde og tømme opvaskemaskine.
Tørre spisebord af.
 Støvsuge afdelingen
 Feje udenfor

4

Rettet marts 2019


Hjælpe til med at lave aftensmad. Dække bord til frokost, tage af bordet, fylde og tømme
opvaskemaskine. Tørre spisebord af.

Mobiltelefoner anden elektronisk kommunikationsudstyr
De unge må ikke have mobiltelefoner eller anden elektronisk kommunikationsudstyr. Mobiltelefoner og
anden elektronisk kommunikationsudstyr afleveres ved ankomsten til den sikrede afdeling.
Personalet må ikke medbringe private mobiltelefoner o.lign. på de sikrede afdelinger, i skolen eller på
værkstederne. Begrundelse er at der er anbragt unge i varetægtssurrogat som er underlagt brev og
besøgskontrol.
Skal den unge f.eks. som led i undervisning se noget på nettet eller lign., skal det være medarbejderen der
taster og den unge må ikke selv foretage handlinger, der kan føre til kontakt udenfor det sikrede område.
Brug af telefon- og elektronisk kommunikationsudstyr
Der er mulighed for at ringe ud (med de evt. begrænsninger den enkelte unges brev- og besøgskontrol
fastsætter) hverdage mellem kl. 19-22 og weekend /helligdag fra kl. 9 og til kl. 22, medmindre særlige
forhold på dagen taler for andet.
Samlet har hver ung max. 40 min. telefontid om dagen. Dette af hensyn til koordinering og
personaleressourcer.
Der er mulighed for at bruge elektronisk kommunikationsudstyr (med de evt. begrænsninger den enkelte
unges brev- og besøgskontrol fastsætter) på nærmere fastlagte tidspunkter og i særlige anviste rum.
Det er alene Bakkegårdens særlige PCere m.m. der må benyttes.
Adgang til kontoret
Adgang kan kun foregå, når den unges telefonsamtale skal overvåges på de sikrede afdelinger.
Penge
På de sikrede afdelinger har de unge ingen kontanter. Evt. medbragte kontakter opbevares, og der
udleveres kvittering for de indleverede kontanter og andre effekter.
De unge modtager lomme- og tøjpenge jævnfør vejledende satser. Pengene opbevares af Bakkegården og
den unge modtager en ugentlig opgørelse over indtægter og udgifter. Tøjpenge må kun bruges til køb af tøj
under opholdet på Bakkegården.
Herudover modtager unge arbejdsdusør for beskæftigelse, undervisning og botræning. Arbejdsdusør
udbetales kun for udført aktiviteter efter ugeskemaet (herunder for sygdom og aflysninger fra
Bakkegårdens side).
Den unge skal selv betale for personlige hygiejne artikler. Der kan trækkes penge til evt. erstatning for
forsætligt ødelagte fysiske rammer eller inventar på Bakkegården.
Den unge kan bestille varer som købes ind mandag og torsdag.
Rygning
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Der må ikke ryges indenfor. De unge må alene ryge udenfor på nærmere bestemte udendørs arealer på
institutionens område. Besøgende må ikke ryge på Bakkegårdens matrikler. E-cigaretter sidestilles med
rygning.
Eget værelse
Hvis der er flere unge på et værelse skal døren være åben.
Unge må ikke opholde sig på andre unges værelse, hvis den unge der bor på værelset ikke er tilstede.
Låst dør om natten
Døren til de unges værelse låses kl. 22.30 og låses op kl. 8 næste morgen. Den unge kan kontakte
nattevagten ved at trykke på kontakten ved døren på værelset. Kontakten skal kun bruges i nødstilfælde.
Den unge kontaktes verbalt gennem den låste dør for afklaring, da det ofte vil medfører tilkald af
rådighedsvagten, hvis døren skal åbnes.
Inden kl. 22.15 kan de unge få lidt at spise og drikke med ind på værelset til natten. Nattevagten udleverer
normalt ikke mad eller drikke om natten. Der kan henvises til vandhanen på værelset.
Ønsker den unge at se en film, skal denne være valgt inden sengetid.
Sikkerhed
Af sikkerhedsmæssige årsager opbevarer vi genstande, der kan bruges til våben eller lign, f.eks.
deodoranter og skrabere opbevares, og kan udleveres ved mulig overvåget brug og skal afleveres igen efter
brug.
Sikkerhedssko skal efter brug opbevares i skabet udenfor afdelingen.
Opbevaring af ejendele:
Ejendele der af sikkerhedsmæssige årsager eller som led i overholdelse af husreglerne ikke må medbringes
på afdeling eller værelse, opbevares af den sikrede afdeling, registreres og udleveres ved udskrivningen.
Ulovlige genstande vil blive videregivet til politiet.
Kontrol af breve og pakker
Hvis politiet/retten har bestemt, at den unge har besøgs- og brevkontrol, må den unge ikke modtage eller
sende breve, uden politiet har kontrolleret dem. Dette gælder dog ikke, når det er et brev fra eller til din
advokat eller visse andre myndigheder.
Besøg
Hvis politiet/retten har bestemt, at den unge har besøgs- og brevkontrol, kan den unge ikke modtage besøg
af andre personer end dem politiet godkender.
Politiet kan bestemme, at besøg skal være overvåget. Det betyder, at der vil være politi eller medarbejder
tilstede under besøget og overvåge om der blive talt om sagen. Besøget vil øjeblikkeligt blive afbrudt hvis der
tales om sagen.
Af hensyn til planlægning og koordinering skal du senest
 1 døgn før du ønsker besøg af dine forældre eller andre nære pårørende, spørge om det kan lade sig
gøre.
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2 døgn før du ønsker besøg af ven, spørge om det kan lade sig gøre. Begrundelse for at besøg ikke
kan lade sig gøre på det ønskede tidspunkt, kan være personaleressourcer, manglende plads/lokaler,
hensynet til andre aktiviteter.

Den unge skal oplyse hvem de ønsker besøg af.
Normalt er det kun muligt at få besøg af 1 person ad gangen, men der kan dispenseres, hvis det er familie
og søskende.
Når den / de besøgende ankommer, skal en besøgstilladelse udfyldes og afleveres med navn og cpr-nr, og
tillige forevises billedlegitimation inden besøg påbegyndes.
Er den besøgende under 18 år skal der medbringes skriftlig tilladelse/accept fra forældre ellers må den
unge ikke lukkes ind.
Unge under 15 år kan kun komme på besøg ledsaget af forældremyndighedsindehaveren.
Besøgstider på de sikrede afdelinger er normalt:
Mandag – fredag efter kl. 16.00 og besøget skal være afsluttet inden kl. 21.00.
Weekend og helligdage mellem kl. 12.00 - 21.00.
Besøg må højst vare 2 timer.
Besøg der skal overvåget af personalet på Bakkegården kan højst vare 1 ½ time, og skal påbegyndes efter
kl. 16.00 af hensyn til skolegang og beskæftigelse på værksteder.
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