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God opførsel og samarbejde 
Som udtryk for, at man på Sønderbro bestræber sig på at møde hinanden med ligeværdighed og i øjenhøjde, giver vi altid hånd til hinanden og ser 

hinanden i øjnene med et smil og et åbent kropssprog. Når mennesker møder hinanden med åbenhed og varme, taler med hinanden frem for om 

hinanden, skelner mellem drillerier og mobning, skabes der større overskud i dagligdagen til at hjælpe og motivere hinanden til at opnå de bedst 

mulige resultater sammen og bruge tiden under anbringelsen fornuftigt. 
 

At styrke oplevelsen af, at man hører til i et fællesskab, har afgørende betydning for vores trivsel og velvære. Når vi lykkes godt med at skabe sådant 

et miljø, får det også en positiv og forebyggende afsmitning på vores evner til at håndtere konflikterne mellem os, med størst muligt fokus på 

indhold frem for person. Udgangspunktet er, at personalet skal involveres i alle potentielle konfliktsituationer, men graden af deres involvering vil 

afhænge af, hvor voldsomt tingene kommer til udtryk mellem de involverede. Målet er, at alle konflikter bliver løst i dialog med hinanden – og her 

ved vi at sprogbrug og tonefald har påvirkning på graden af lyst til at lytte, for at forstå sagen og hinandens holdninger og følelser. 

 
 

Da Sønderbro er en institution, som skal hjælpe mange unge med at blive bedre til at navigere i en svær tid i deres liv, har vi stort fokus på 

ovennævnte forhold og vigtigheden af, at rammerne for anbringelsen også bliver gjort helt tydelige i husordenen. 
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Fællesarealer og ophold på afdelingen 
• Det er ikke tilladt for dig at opholde dig på afdelingskontorer eller personalets vagtværelser. 

• Du må ikke opholde dig på andre unges værelser uden at have fået tilladelse af personalet og den pågældende unge. 

• Fællesarealerne er vores alle sammens. Alle skal derfor kunne gå rundt, sidde i sofaen, drikke the i køkkenet mv uden at føle sig generet 
eller utryg. 

• Hvis du er til gene, skaber utryghed eller opholder dig steder du ikke må, kan det betyde at personalet guider dig på værelset. 

 

Vækketider og ophold på værelset 
I skoleperioden vækkes du mandag til fredag kl. 08.00. I skolernes ferie vil du blive vækket kl. 09.00 og i weekender og på helligdage kl. 10.00. 

Mandag til fredag vil der hele året rundt være værelsestid kl. 14.30-15.15, hvor du som udgangspunkt skal opholde dig alene på dit værelse som 

led i et skifte fra dag- til aftenaktiviteter. 

Alle aktiviteter om aftenen skal være afsluttet inden kl. 23.00, hvor værelsesdørene låses frem til kl. 08.00 næste morgen. I dette tidsrum, såvel som 

i værelsestiden, skal der være ro og orden på værelserne, således at alle på afdelingen sikres den nødvendige hvile og søvn. 

Overholder du ikke reglerne kan det betyde at personale guider dig tilbage på værelset og/eller slukker for dit tv-signal og musik. 
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Deltagelse og fravær 
Det forventes, at du dagligt deltager i det fastlagte program såsom alle tre måltider, den skemalagte undervisning og andre fastlagte aktiviteter. Ved 
sygdom hvor du ikke er i stand til at deltage i det fælles program, skal du gøre opmærksom på dette ved morgenvækningen. Herfra opholder du dig 
på dit værelse frem til kl. 15.15, hvor du vil få tilbud om udlevering af undervisningsmateriale, som du selvstændigt kan arbejde med. Morgenmad 
og frokost vil blive serveret på værelset og du har mulighed for en rygepause kl. 10.30 og kl.13.30. 

 
Ugeskemaet for din afdeling er sammensat således, at du tilbydes et alderssvarende undervisningspensum med henblik på måling og udvikling af 

dine boglige, praktiske, fysiske, adfærdsmæssige og sociale evner. Gennem det daglige program vil vi sammen med dig afdække dine behov, 

interesser og færdigheder, som også er vigtige for dine udviklingsforløb efter endt anbringelse på Sønderbro 

Hvis du ikke synligt tager et medansvar for at følge ugeplanen på din afdeling, kan din sagsbehandler, i yderste konsekvens, ved indstilling 
fra Sønderbro lave et fratræk i dine lommepenge. 
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Rygning 
Rygning må alene foregå udenfor i de dertil indrettede områder. Indgår du i din afdelings rygeordning, får du som udgangspunkt selv lov til at 

opbevare dine cigaretter/e-cigaret selv. Det er ikke tilladt at være i besiddelse af lightere eller andre effekter, som kan antænde ild. Brud på 

rygeaftalen medfører, at dine cigaretter i stedet bliver opbevaret af personalet. Det er ikke tilladt for unge under 18 år at købe tobaksvarer, hvilket 

omfatter cigaretter, e-cigaretter samt alle former for snus eller lignende tobaks- og nikotinholdige produkter. 

Såfremt dine forældre giver samtykke til, at du må ryge under din anbringelse, vil Sønderbro facilitere dine 

indkøb via nemlig.com. 

 
Med mindre andet gør sig gældende, så er det tilladt for unge at opbevare sine egne cigaretter, såfremt de følger de ovenstående retningslinjer. I 
situationer hvor flertallet af unge på en afdeling ikke følger retningslinjerne og fx ryger på deres værelser, så kan de unges rygeordning annuleres 
for en kort periode, og genoprettes når der på ny er lavet aftaler om hvordan man starter op igen. 

 

Husholdning 
Du skal selv sørge for dagligt at rydde op efter dig selv, vaske dit eget tøj og holde dit værelse, samt bad og toilet rent. Derudover er du 

forpligtet til at indgå i de fælles praktiske opgaver på din afdeling. Vi anser det som en væsentlig del af forberedelsen på voksenlivet, at du bliver 

i stand til selvstændigt at varetage husholdnings- og praktiske opgaver. 
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Telefon og kommunikation 
Under din anbringelse opbevares din mobiltelefon og evt. andet kommunikationsudstyr af Sønderbros personale. 

Såfremt der ikke er besluttet begrænsninger i din kommunikation med din familie og dit netværk, vil du kunne modtage og foretage opkald via 

Sønderbros telefon i nedenstående tidsrum. Som udgangspunkt foretages telefonopkald på de unges respektive værelser. Sønderbros telefon kan kun 

modtage opkald som er viderestillet af personalet. 

Af hensyn til alle unge på en afdeling, vil der være en begrænsning på en time dagligt ift. opkald til familie og netværk. For så vidt kontakt til din 

advokat, din sagsbehandler hos politiet eller kommunen, en præst/imam, Socialtilsynet eller Røde Kors angår, vil din adgang være ubegrænset og i 

videst muligt omfang anonym. Der kan afviges fra telefontiderne i akutte tilfælde. 

– Hverdage: kl. 12:30-13:00, kl. 16.00-18.00 & kl. 19.00-22.00 

– Weekender: kl. 09.00-12.00, kl. 13.00-18.00 & kl. 19.00-22.00 
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Besøg 
I forbindelse med besøg forventes det, at du følger personalets anvisninger og generelt opfører dig ordentligt (taler stille og roligt uden unødig brug 

af bandeord og har en rolig adfærd). Ved larmende, voldelig eller krænkende adfærd kan personalet eller politiet vælge at afbryde dit besøg. 

Ligeledes har vi mulighed for at nægte adgang til besøgende, som ikke overholder besøgsreglerne. 

 
– Hvis du under din anbringelse ikke er underlagt begrænsninger i form af besøgs- og brevkontrol, vil du kunne modtage op til tre besøg om 

ugen, dog kun ét besøg pr. dag. Der er besøgsdage onsdag, torsdag, lørdag og søndag. 

 
 

– Hvis du er underlagt besøgs- og brevkontrol, er du alene tilladt overvåget besøg og du vil være begrænset til ét besøg om ugen, som 

overvåges af politiet. Et besøg må vare en time, medmindre der er tale om din advokat eller myndighedspersoner. 

 

 
Du kan læse mere om reglerne for besøg i mappen "Besøgsregler" eller spørge personalet hvis du er i tvivl. 
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Fornærmende tiltale og chikane 
Fornærmende og nedsættende sprogbrug, samt krænkende og larmende adfærd accepteres ikke. Måden vi siger og gør ting på, har betydning for, 
hvordan vi hver især trives i dagligdagen. Både medarbejdere og unge har derfor et ansvar for at værne om et miljø, hvor alle oplever, at her er rart 
at være - og at vi taler ordentligt og respekterer hinandens grænser. 
Konstante drillerier kan hurtigt blive til mobning, hvilket beviseligt laver skader på vores hjerner og evne til at fungere positivt i hverdagen. 

Det er lovmæssigt strafbart at udøve hån, skældsord og anden fornærmende tiltale mod offentlige personer, hvilket indbefatter personalet på 
Sønderbro. Gentagen nedsættende adfærd og chikane overfor de ansatte, unge eller andre som opholder sig på institutionen, vil i yderste fald 
sanktioneres med en politianmeldelse. 

 
 
 

Vold og trusler om vold 
Udøvelse af vold eller trusler om vold mod personalet såvel som andre unge i form af slag, spark, bid, skub, spyt, kvælningsforsøg og 

lignende vil blive anmeldt til politiet. 

Det er altafgørende for at skabe positive relationer og samarbejde med andre, at man er i stand til at udtrykke sig med respekt for hinanden, 
uanset hvor uenig, vred eller frustreret man måtte blive. 
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Hærværk 
Du forventes at tage ansvar for de fysiske rammer på din afdeling. Ved hærværk på institutionens bygninger eller inventar vil du i første omgang selv 
få mulighed for at udbedre skaderne. Hvis det ikke kan lade sig gøre, pålægges du et erstatningskrav med maksimalt afdrag på 50 % af dine lomme- 
og tøjpenge og andre indtægter, du måtte have – eksempelvis i form af dusørpenge og lignende. Der vil i disse sammenhænge blive taget hensyn til 
dine samlede behov ift. dagligt forbrug og tøjindkøb. 

 
 

Euforiserende stoffer og alkohol 
Det er ikke tilladt at være i besiddelse af eller indtage stoffer, hash og alkohol på Sønderbro. For at sikre at du får mest mulig værdi ud af din 

anbringelse på Sønderbro, er det vigtigt, at du fysisk og mentalt har de bedste forudsætninger for at kunne lære nyt. Brug af euforiserende stoffer 

og alkohol nedsætter din hukommelse, evnen til at styre egen adfærd og forstærker negative følelser. 

Hvis personalet har mistanke om, at du er påvirket, eller finder hash el. lign på dit værelse, anmeldes forholdet til politiet, 

ligesom dine forældre og sagsbehandler vil blive underrettet. 
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Våben 
Det er ikke tilladt at være besiddelse af våben eller effekter, som sikkerhedsmæssigt kan udgøre en trussel. 

Du må heller ikke være i besiddelse af bestik, værktøj og andre lignende effekter. Det skaber utryghed at færdes i et miljø, hvor våben og lignende 

er i omløb. Uanset om et våben bliver brugt eller ej, gør det folk urolige og har negativ påvirkning på måden, 

man er sammen på. Alle forekomster af våbenbesiddelse vil uden undtagelse blive anmeldt til politiet. 
 

Rømning 
Hvis du under dit forløb rømmer (flygter) fra institutionen, vil det medføre efterlysning hos politiet, samt underretning til forældre og 
sagsbehandler. 

 

Døralarmer 
Alle ungeværelser har døralarmer. Døralarmer kan aktiveres af ordens- eller sikkerhedsmæssige årsager 

af hensyn til den enkelte unge eller fællesskabet. Det er vagtbærende leder, som ud fra en konkret vurdering i en given situation vurderer om 

dette er nødvendigt. 
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Overvågning 
Der er sat kameraer op på indendørs fællesarealer og udendørsarealer. Alle kameraer er synligt opsat. Dit værelse, toiletter og lign. er ikke 

overvåget af hensyn til dit privatliv. Vi har kameraet for at skabe tryghed og forebygge kriminalitet, så alle der er på Sønderbro kan føle sig sikre. 
 

Sønderbro behandler overvågningsoptagelser for at afklare om der er begået kriminelle handlinger og i forbindelse med efterforskning. Vi 

udleverer i denne forbindelse optagelser til politiet. Overvågningsoptagelser gemmes i op til 30 dage, hvorefter de slettes automatisk. Hvis du er i 

tvivl og gerne vil vide præcis hvor kameraerne er opsat så spørg en voksen/leder. 

 
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder såsom; Retten til indsigt; Retten til berigtigelse; Retten 

til sletning; 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. 

http://www.datatilsynet.dk/
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Overholdelse af husordenen 
Vi vil gennem løbende dialog med dig have fokus på din opførsel, udvikling og herunder at du overholder sønderbros husorden. Hvis du bryder 

reglerne i husorden, vil vi gå pædagogisk til værks og tale med dig om hvorfor du har brudt reglen, hvordan dette kan rettes og hvad vi ønsker 

at se mere af fremover. Afhængig af hvad du har gjort vil vi foretage en passende reaktion, vurderet i den konkrete situation. Bliver det 

nødvendigt kan vi foretage en fastholdelse på dig eller fjerne dig fra bestemte områder eller situationer. Vi har ligeledes mulighed for 

at kropsvisitere dig, hvis vi har mistanke om, at du er i besiddelse af stoffer, våben eller andre ikke-tilladte genstande. 

Alle brud på husordenen bliver registreret og eventuelt videregivet til relevante personer tilknyttet dig eller din sag. Grove brud på 

husordenen er strafbart og kan føre til politianmeldelse. 
 

Afsluttende 
Du har ret til at klage over de beslutninger og forhold, der handler om dig. Det er ikke sikkert, at du får ret i din klage, men du har altid ret til at 

vide, hvorfor der er truffet de beslutninger, der er. Lidt afhængig af hvad du ønsker at klage over er der forskellige muligheder. Du kan eksempelvis 

klage til 

- Sønderbros ledelse vedr. De fysiske rammer på Sønderbro; medarbejdere; hændelser der er sket her på stedet. 

- Ankestyrelsen vedr. din anbringelse på Sønderbro; Besøgs- og brevkontrol. 

- Kommunalbestyrelsen vedr. magtanvendelser hvor du mener de voksne brugte fysisk magt uden grund. 

- Socialtilsynet vedr. Pædagoger/ ledelse på Sønderbro. Whistleblower ordning tlf: 38 21 37 70 

Hvis du har brug for hjælp til hvordan du klager og hvor du skal klage henne, så kan du snakke med din sagsbehandler/advokat eller en anden 

voksen, du har tillid til. 


