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Opholdsstedet på Lindersvold  er et rummeligt 
opholdssted, der ligger i naturskønne omgivelser 
tæt ved Præstø Fjord cirka en times kørsel syd for 
København. 
 
Vi har stor erfaring med unge, som har haft en svær 
start i livet. Vi fokuserer på den enkelte unges 
situation, og sammen med den unge og dennes 
netværk opstiller vi konkrete mål for hans eller 
hendes udvikling. Herefter udarbejder vi en plan ud 
fra den unges behov, ønsker og kapacitet. 
 
Fællesskab & helhedsorienterede løsninger 
Vi arbejder bevidst med at støtte alle unge i at 
indgå i fællesskabet på stedet.  Vi har også et 
botilbud, en STU, en heldagsskole og en 
internationale højskole på Lindersvold. Der er altså 
mange andre unge på stedet, som vores beboere 
kan spejle sig i og danne relationer til. Den styrke 
som fællesskab kan give, er ofte medvirkende til at 
vende den enkeltes udvikling i en positiv retning. 
 
Fordi vi også har skole- og STU-tilbud på stedet, kan 
vi tilbyde helhedsorienterede løsninger, hvor vi kan 
tage os rigtig godt af de unge hele vejen rundt. 
 
Målgruppen 
Vi modtager børn og unge med psykosociale 
problemstillinger, som har behov for tydelige 
rollemodeller. Problemstillingerne kan hvile på 
dels skader som følge af manglende tilknytning 
(udviklingsbetingede dysfunktioner), dels 
medfødte skader (fx ADHD, autisme, asperger).  
 
Vi har mange års erfaring i arbejdet med unge med 
minoritetsbaggrund og unge med komplekse 
familiemæssige situationer. Vi tilbyder akutpladser 
af kortere eller længere varighed. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relationer og mange aktiviteter 
Vi arbejder med anerkendende pædagogik og 
bruger meget energi på at skabe gode relationer. 
Vores første opgave, når et ny ung flytter ind hos 
os, er at skabe tillid. Vores største motivation er de 
små skridt og sejre, der viser at vores arbejde 
nytter.  
 
Vi går meget op i, at de unge skal have en aktiv 
hverdag. Dem der kan, deltager i klubber og 
fritidsaktiviteter ud af huset. Mange af vores unge 
er glade for de mange aktiviteter der arrangeres 
her på stedet, fx sport, bålaftener, musikaftener 
eller pasning af vores dyr.  
 
 

 
 
 
Kender du en ung som har behov for at starte på 
en frisk?  
 

Se mere på vores 
website: 
opholdsstedet-
lindersvold.dk 
 
Eller ring til daglig 
leder, Birgitte Bugge, 
for en uforpligtende 
snak.  

 
Tlf.: 51 21 75 59 

Mail: birgitte@lindersvold.dk 
 
 


