
Københavns Kommune 

Sønderbro  

Den Sikrede Institution  
Sønderbro er en sikret institution, som hører til under Socialforvaltningen i Københavns 

Kommune. På Sønderbro kan unge mellem 15 og 18 år fra hele landet anbringes i bl.a. 

varetægtssurrogat, som alternativ til en placering i et arresthus, eller i en social 

foranstaltning, fx en pædagogisk observation.  

Sønderbro har plads til i alt 18 unge, seks på hver af vores tre afdelinger, som består af 

ungeværelser, fællesstue, køkken samt have. Alle unge har eget værelse med toilet og 

bad.  

Medarbejdergruppen på Sønderbro består bl.a. af pædagoger, faglærer, skolelærere, 

socialrådgiver samt psykologer.  

Vi lægger vægt på at skabe et rart og struktureret miljø med sportslige aktiviteter både 

inde og ude hver dag.  

 

 

 

Som forældre eller værge til en ung på Sønderbro vil du blive kontaktet af personalet 

samme dag, som den unge bliver anbragt, eller den efterfølgende dag.  

Ved telefonsamtalen bliver du orienteret om den unges ankomst og tilstand og du vil få 

en introduktion til Sønderbro – herunder praktiske oplysninger om fornødenheder ift. 

den unges tøj, mulighed for besøg (besøgs- og brevkontrol) mv.  

Minimum én gang ugentligt vil du desuden efterfølgende få en opringning og en status 

fra afdelingspersonalet. Vi er opmærksomme på, at det er en svær situation, du står i, 

når dit barn er anbragt. Derfor kan du også altid kontakte os, hvis du har spørgsmål.  

 

Kontakt 

Sønderbro – Den Sikrede Institution   

Sundholmsvej 42  

2300 København S  

E-mail: soenderbro@sof.kk.dk  

Tlf.: 33 17 88 88  

 www.sonderbro.kk.dk  

  

Samarbejde 

Samarbejde 

http://www.sonderbro.kk.dk/
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Forældre har et ansvar overfor deres børn og det vil vi ikke tage fra dem 

under anbringelsen. Vi opfordrer således til samarbejde om fx screeninger 

og udarbejdelse af den unges udviklingsplan. Her kan forældre bidrage med nyttig viden 

om den unge.  

 

Besøg 
Alt afhængig af hvilke vilkår den unge er anbragt under, har forældre mulighed for at 

besøge den unge en til tre gange ugentligt. Både før, under og efter besøg, vil der være 

personale til rådighed. Disse tidsrum udnyttes til at informere og sparre mellem 

personale og forældre, ligesom der er plads til at besvare forældrenes spørgsmål.  

På vores hjemmeside under ”Pårørende” kan du læse mere om besøgsreglerne. Hvis 

forældre eller værge ikke har bestilt besøg indenfor de første uger, vil Sønderbros 

personale tage kontakt og evt. hjælpe med at booke besøg.  

 

Dagligdag 
De unge skal stå op hver dag kl. 8.30, hvor der er fælles morgenmad. Kl. 9.00 

starter dagens undervisning, som fortsætter frem til kl. 14.30, hvor de unge har 

individuel værelsestid. Derefter planlægges eftermiddagen og aftenens fritidsaktiviteter 

i fællesskab. 

Alle unge får hver uge lomme- og tøjpenge, som de kan handle for. 

De unge har ikke internetadgang på institutionen. Derfor opfordrer vi til, at du 

får læseadgang til dit barns digitale post, mens han/hun er anbragt på Sønderbro, da der 

kan blive sendt relevante breve dertil.  

 

Undervisning  
Der er undervisning alle hverdage. Undervisningen er inddelt i følgende blokke:   

o Boglig undervisning 

o Idræt og Sundhed 

o Beskæftigelse 

o Adfærd i Centrum 

o Livsduelighed 

På vores hjemmeside kan du læse mere om dagligdagen og undervisningen 

på Sønderbro. 
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Orientering om rettigheder og klageadgang 

Vi skal oplyse dig om at du som forældremyndighedsindehaverne har ret til at klage over 

dit barns anbringelse på Sønderbro og de beslutninger der er blevet truffet vedrørende 

besøgs- og brevkontrol. Klager kan indbringes for Ankestyrelsen og skal ske indenfor 4 

uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen.   

  
Klager over brug af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten  
Du har som forældremyndighedsindehaver mulighed for at klage 

til kommunalbestyrelsen, hvis du ikke er enig i personalets brug af magt eller 

andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for dit barn.  

Det anbefales at du drøfter klager med dit barns sagsbehandler.  

  

Orientering om overvågning  
På Sønderbro tv-overvåger vi på indendørs fællesarealer og udendørsarealer med det 

formål at skabe tryghed og forebygge kriminalitet, så de anbragte unge samt 

medarbejdere og andre personer med fast gang kan føle sig sikre, når de færdes på 

institutionen. 

Alle kameraer er synligt opsat. Egne værelser, toiletter og lign. er undtaget fra 

overvågningen af hensyn til privatlivets fred.  

  

Sønderbro behandler overvågningsoptagelser for at forebygge kriminalitet, afklare om 

der er begået kriminelle handlinger og i forbindelse medefterforskning, herunder i form 

af udlevering af optagelser til politiet. Overvågningsoptagelser gemmes i op til 30 dage, 

hvorefter de slettes automatisk.  

Du kan altid henvende dig til institutionens ledelse, hvis du er i tvivl og gerne vil vide 

præcist, hvor kameraerne er opsat.  

  

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en 

række rettigheder såsom; Retten til indsigt; Retten til berigtigelse; Retten til 

s letning; Retten til begrænsning af behandling.   

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk. Her kan du også indgive 

en klage over Sønderbros brug af personoplysninger, såfremt det er relevant.   

  

GDPR  
Vi skal oplyse dig om, at vi gemmer dine personlige oplysninger på et sikkert drev i 

forbindelse med dit barn sag. Når dit barn udskrives fra 

Sønderbro, vil Sønderbros medarbejdere ikke længere kunne tilgå dine 

personlige oplysninger.  

  


