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– livet på Moesgaard - stram struktur og høj flexibilitet

Moesgaard er et behandlingstilbud til psykisk udviklingshæm-
mede mænd og kvinder. Målgruppen er primært personer, 
som er vanskelige at placere indenfor de eksisterende  

offentlige rammer. Der er ofte tale om personer, der skiller sig ud 
på det sociale og følelsesmæssige område.  
Opholdsstedet er et godt alternativ til de offentlige institutioner.

ORGANISATIONSFORM
Opholdsstedet Moesgaard er drevet som en selvejende institution 
med en professionel bestyrelse og med særskilt økonomi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lederen FORESTÅR DEN OVERORDNEDE  
ADMINISTRATIVE LEDELSE PÅ OPHOLDSSTEDET.

Udarbejde budgetter og regnskaber

Sikre at love og bestemmelser overholdes

Varetage den daglige driftsøkonomiske del af  opholdsstedet 

Bistå beboerne med støtte og vejledning omkring økonomi  
i det omfang det måtte være nødvendigt 
 

Lederen FORESTÅR DEN PÆDAGOGISKE OG ADMINISTRA-
TIVE LEDELSE, SOM OVERORDNET BYGGER PÅ PRINCIPPER 
INDENFOR VÆRDIBASERET LEDELSE. DETTE KOMMER TIL 
UDTRYK I FØLGENDE FORHOLD. 

Udstikke retningslinjer for det pædagogiske indhold i daglig-
dagen

Sikre faglig udvikling og kvalitet

Sikre at love og bestemmelser overholdes

Uddannet og fuldtidsbeskæftiget på opholdsstedet

Være pædagogisk uddannet fuldtidsbeskæftiget på opholds-
stedet
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Moesgaard er et behandlingstilbud til psykisk udviklingshæm-
mede mænd og kvinder. Målgruppen er primært personer, 
som er vanskelige at placere indenfor de eksisterende 

offentlige rammer. Der er ofte tale om personer, der skiller sig ud på 
det sociale og følelsesmæssige område. Opholdsstedet er et godt 
alternativ til de offentlige institutioner.

DEN OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE LINJE INDE-
HOLDER NØGLEORD SOM STRUKTUR, FORUDSIGE-
LIGHED, FÆLLESSKAB, RESPEKT, MEDBESTEM-
MELSE OG ANSVAR

På Moesgaard ønsker vi at skabe en hverdag, der er sammenhæn-
gende og tryg for den enkelte beboer. Dette tilstræbes igennem en 
kortlægning af den enkelte beboers ressourcer, behov, begræns-
ninger og problemstillinger. Ud fra en neuropædagogisk synsvinkel 
udarbejdes der for alle beboerne individuelle handleplaner med både 
kortsigtede og langsigtede udviklings- og trivselsmål. 

På Moesgaard er der en god kultur, en venlig omgangstone og 
en stærk historik. De fysiske omgivelser giver mulighed for mange 
forskellige aktiviteter. Det giver personalet ekstra gode muligheder 
for sammen med beboerne at finde frem til en aktivitet, den enkelte 
beboer kan være motiveret for at deltage i. Moesgaard kan derfor 
ofte med rimelig lethed håndtere udad reagerende eller på anden 
måde vanskelige personer, som andre opholdssteder har måtte 
opgive at have som beboere.

Der er plads til 7 permanente beboere (§107/108) fordelt med 5 
pladser på Moesgaard og 2 pladser på afdeling Svinget. 
Opholdsstedets beskedne størrelse har medført og fastholder 
en stor grad af nærvær mellem både personale og beboere. 
Moesgaard råder også over 1 plads med henblik på akut anbrin-
gelse.

Det er til daglig glæde for os, at både sagsbehandlere, personale, 
beboere og pårørende er meget tilfredse med opholdsstedets 
kvaliteter. Dørene er altid åbne og besøgende er velkomne på alle 
ugens dage. Ligesom alle er velkomne til at deltage ved Moesgaards 
velbesøgte og traditionsrige jule- og Sankt Hans -arrangementer.

Tilværelsen på Moesgaard er præget af faste rammer og struktur 
med plads til fleksibel impulsivitet. Personalet har stor velvillighed 
overfor beboernes ønsker og sørger for at afbræk fra de daglige 
rutiner sker på en måde så tillid og tryghed bevares eller forstærkes. 
Moesgaard er et godt sted for både beboere, deres pårørende og 
de ansatte.

DE FAGLIGE RAMMER
På Moesgaard ønsker vi at skabe en hverdag, der er sammenhængende og 
tryg for den enkelte beboer. Dette tilstræbes igennem en kortlægning af den 
enkelte beboers ressourcer, behov, begrænsninger og problemstillinger.

Beboerne har på trods af en stram struktur i hverdagen mulighed for udfol-
delse af egne interesser, idet vi ønsker at fastholde dem i en positiv trivsel og 
derved skabe mulighed for udvikling gennem motivation. Strukturen anses 
for nødvendig for at skabe og opretholde et miljø med disse muligheder for 
personlig udvikling og trivsel.

Behandlingen beror på en løbende udarbejdelse af individuelle handleplaner 
og der tages i hvert enkelt tilfælde udgangspunkt i beboerens anamnese og 
journalbeskrivelse. Informationer og oplysninger herfra sammenholdes med 
egne observationer set ud fra en neuropædagogisk synsvinkel og der udar-
bejdes herefter individuelle handleplaner med både kortsigtede og langsig-
tede udviklings- og trivselsmål. Handleplanerne justeres i takt med beboerens 
udvikling og behov. 

Dagligt noteres og evalueres de samlede begivenheder på Moesgaard. Der 
sker en rapportering både ved personalets vagtskifte og midt på dagen, når 
beboerne holder ”stilletime” som en del af  deres frokostpause fra værk-
stederne eller anden beskæftigelse. På den måde sikres det, at personalet er 
opdaterede på de enkelte beboeres specifikke og aktuelle situation. 

I forhold til magtanvendelse tages der udgangspunkt i det nye cirkulære, og 
indberetning sker efter gældende regler.

O M  O P H O L D S S T E D E T

DEN PÆDAGOGISKE BEHANDLING ER ET INDARBEJDET 
ELEMENT BÅDE I BESKÆFTIGELSEN OG I FRITIDEN.
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Moesgaard er et bosted for psykisk udviklingshæmmede 
mænd og kvinder mellem 18 og 50. Vi er gode til at 
rumme mangeartede problemstillinger og specielt perso-

ner, der kan være udad reagerende. Vi efterstræber at give alle 
en mulighed for en god tilværelse uanset handicap. Vi arbejder 
målrettet på, at beboerne opnår en erkendelse af eget handicap 
og prioriterer trivsel og udvikling højt.  
 
Beboerne hjælpes til indlæring og gennemførelse af daglige 
rutiner indenfor personlig hygiejne, spisetider, rengøring,  
beskæftigelse og fritidsaktiviteter. I tryghed og tillid ledes bebo-
erne med Moesgaards mangeartede ressourcer væk fra deres 
evt. vanskelige adfærd.

AKUTPLADSER
Det er vores erfaring, at der op til højtider og ferier kan være behov for 
akutanbringelse. Moesgaard har på den baggrund etableret et akut-
værelse. Værelset er møbleret og klar til indflytning med meget kort 
varsel. 

Kommuner, regioner og andre institutioner kan anmode om akutanbrin-
gelser for en nærmere aftalt periode.

B E B O E R N E  P Å

EN ELLER FLERE AF NEDENSTÅENDE KARAKTERISTIKA 
GÆLDER FOR BEBOERNE SOM PERSONER: 

Kan ikke profitere af et tilbud i bofællesskab

Har svært ved at opbygge og fastholde et socialt 

netværk

Har brug for en fast struktur og et fast tilholdssted

Har et lettere misbrug

Kan være udad reagerende i stressede situationer

Kræver behandling adfærdsmæssigt og socialt

Har brug for hjælp til styring af sin økonomi

Har risiko for at komme i en kriminel løbebane

Har risiko for domsanbringelse

Har risiko for at komme i et misbrugsforløb

Har risiko for at blive misbrugt af andre

Har eller har haft dom til tilsyn

Har ADHD-problematikker

Kan arbejde i et beskyttet miljø
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På Moesgaard er beskæftigelsen blandt andet bygget op 
omkring gården. Vi har mindre dyrehold efter beboernes 
interesse samt frugt- og bæravl.  Der er også rig mulighed 

for beskæftigelse i vores metal- og træværksted eller i det kreative 
værksted. 

Beboernes involvering i de forskellige produktionsområder er be-
tinget af den enkeltes evner og interesser. Ansvarsområder i driften 
tildeles bl.a. på baggrund af den enkeltes motivation. Som en del af  
motivationen indgår et økonomisk incitament i form af en arbejdsdu-
sør og overskudsdeling. 

Beboerne kan afhængigt af evner og motivation f.eks. være beskæf-
tigede i den løbende produktion af rammer til bistader. Et arbejde, 
der for de fleste beboere indgår i de normale rutiner på Moesgaard. 
Beboerne har stor glæde og gavn af at føle ansvar for gennemførel-
se af arbejdet og de opnår derigennem også en øget ansvarsfølelse 
og et forbedret selvværd. 

DE FASTE MØDE- OG PAUSETIDER ER MED TIL AT 
SKABE OVERSKUELIGHED OG DERMED TRIVSEL I 
ARBEJDET FOR BEBOERNE 

Biavl og dertil hørende produktion udgør en solid del af beskæftigel-
sen på Moesgaard og vores honning er kendt som noget af egnens 
bedste. I vinterhalvåret deltager beboerne dog også i forarbejdning 

og forædling af andre produkter fra landbruget. Det kan være ved at 
sylte bær og frugter, fremstille saft, plukke frugt, høste vintergrønt-
sager og meget mere. Beboerne har også mulighed for at deltage i 
Moesgaards vedligeholdelse ude og inde, ligesom de kan deltage i 
skovarbejde og forarbejdning af træ til brænde. 

Enkelte beboere kan være beskæftiget i det lokale erhvervsliv i 
nogle få timer om ugen.

Hver anden fredag holder beboerne helt fri fra arbejdet på værk-
stederne og der sørges i stedet for, at de får ordnet personlige 
gøremål, der kan indeholde alt fra oprydning og rengøring til 
besøg hos tandlægen, frisøren, familien og meget andet.

BESKÆFTIGELSESPLANER FOR DEN NÆRMESTE FREMTID
Personalet og beboerne på Moesgaard arbejder på at kunne 
iværksætte en ugentlig torvedag på stedet. På torvedagen vil vi 
sælge produkter fra landbruget, gode genbrugsting og på sigt 
måske også akvariefisk.

Derudover har vi planer om at sælge vore produkter igennem en 
gårdbutik og på markeder i sommerhalvåret. 

Moesgaard er netop blevet ejer af en fodboldgolfbane, som vi 
fremover skal forestå driften og vedligeholdelsen af. Her er mange 
praktiske opgaver såsom græsslåning, trimning af beplantning, 
vedligeholdelse af de enkelte baner samt renholdelse af arealerne 
generelt.

B E S K Æ F T I G E L S E N  P Å

M O E S G A ARDM O E S G A ARD
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Praktikopholdet på Moesgaard og de mange 
oplevelser, det har givet mig, ville jeg nødigt 
være foruden. Jeg synes, jeg har lært en 
masse inden for forskellige områder, deriblandt 
neuropædagogik, som har en central placering 
i Moesgaards hverdag. Under mit ophold 
deltog jeg blandt andet i et kursus om denne 
pædagogik.

Min forståelse af forskellen på forskellige 
anbringelsesårsager og anbringelsesformer 
blev styrket gennem vejledningssamtaler om 
f.eks. forskellene ved en domsanbringelse og 
en tilsynsdom. 

Jeg har sat stor pris på den ligefremme tone 
mellem både personale og beboere.

Christina, Holstebro pædagogseminarium, 
efterår 2010

Moesgaard har et godt personaleteam med 
mange forskellige kompetencer.

Der er rig mulighed for personlig udvikling for 
den studerende, der vil afprøve teorier i en 
tryg praksis. I evalueringen er alle villige til at 
bidrage med deres syn på teoriens anvendelig-
hed i praksis. 

Jeg har haft mange forskellige gøremål på 
Moesgaard og har oplevet rige muligheder for 
plads til nye ideer og ønsker, fra både beboere 
og personale. Dette har sammen med det 
positive og rummelige menneskesyn gjort 
Moesgaard til et rart sted at være i praktik.

Jytte, Ikast pædagogseminarium, 
forår 2012

Personalet har en pædagogisk- eller håndværksmæssig uddannel-
se eller begge dele og erfaring inden for det socialpædagogiske 
felt. Vi tilstræber at have en personalesammensætning, hvor  

vi prioriterer den pædagogiske del højt. 

Gennem personalets konstante styring af det sociale samspil bevares 
den gode tone og beboerne oplever et positivt og muntert samvær.

OM AT ARBEJDE PÅ MOESGAARD SIGER PERSONALET:

”Moesgaard er et bosted, der oser af hjemlighed i en meget  
struktureret hverdag, der også har plads til impulsivitet”.

”Efter et par fridage glæder jeg mig til at komme på arbejde igen.  
Både for at møde beboerne og mine dejlige kolleger.”

”Der er 100% tillid mellem ledelse og ansatte.”

”Det er meget livsbekræftende for mig at komme på arbejde, når jeg 
mødes af en beboer, der råber ”Hej, din dejlige gamle ko…” og giver 
mig et kæmpe knus. Det fylder mig med glæde og energi, når jeg på 
den måde mærker, at der er opnået en god social relation til den en-
kelte beboer. Det betyder, at mit pædagogiske arbejde har båret frugt.”

PERSONALET FUNGERER SOM POSITIVE 
ROLLEMODELLER FOR BEBOERNE. OMGANGS-
TONEN ER SÅDAN, AT BEBOERNE FØLER, 
AT MOESGAARD ER DERES HJEM. 

M O E S G A ARD



Opholdsstedet Moesgaard
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6933 Kibæk
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