
ET SOCIALPÆDAGOGISK  
AFLASTNINGSTILBUD TIL  
BØRN OG UNGE 



Mød aflastning Ternebo
Ternebo er et socialpædagogisk 
aflastningstilbud til børn og unge 
i den undervisningspligtige alder, 
som af den ene eller anden grund 
har behov for en aflastning fra  
deres dagligdag i perioder.

I Ternebo arbejder vi på at skabe 
en pause fra en nogle gange svær 
hverdag, så barnet eller den unge 
og familien eller plejefamilien  
begge kan få nye kræfter til at 
håndtere hverdagen igen.

Om Ternebo
Aflastningstilbuddet Ternebo er en 
del af den selvejende institution 
Ternen, der blev stiftet i 2019.

Idéen til Ternebo udspringer fra det 
nærliggende dagbehandlingstilbud 
Dagskolen Ternen, som oplever, at 
stadigt flere børn på skolen enten 
bor i plejefamilier eller i biologiske 
familier, der er under et stort pres 
ofte grundet i barnets særlige  
behov for støtte. 

Idéen blev at lave et aflastnings-
tilbud med samme pædagogiske 
tilgang og metoder som Dagskolen 
Ternen bruger i sin hverdag, så der 
kunne skabes en helhedsoriente-
ret indsats sammen med familien 
om at hjælpe barn og familie til en 
bedre hverdag. 

Ternebo henvender sig til børn fra 
de omkringliggende kommuner i 
alderen 6 til 16 år.

Ternebo’s fysiske ramme indbyder til en lille 
familielignende atmosfære på landet, hvor 
der er plads til at have det svært og tid til at 
have det godt.



Samarbejde med familien
Børn på Ternebo medbringer ofte 
en erfaring med, at man ikke kan 
stole på de voksne. 

Det er derfor vigtigt for Ternebo 
at have et tæt samarbejde med 
familien, hvad enten barnet bor 
hos sin biologiske familie eller i en 
plejefamilie.

Det er vores erfaring, at den tætte 
kontakt er en forudsætning for, at 
barnet kan være tryg i, at de voks-
ne omkring det, er afstemte.  

For Ternebo er det vigtigt, at barnet 
ikke oplever en loyalitetskonflikt 
imellem aflastningen og familien.

Vi ser familien som vores primære 
samarbejdspartner for at sikre bar-
net en tryg og så god udvikling som 
muligt i aflastningsperioden.

Dagen på Ternebo
Ternebo har åbent – både i hver-
dage og weekender. Hverdage er 
fra søndag eftermiddag til fredag 
eftermiddag. Weekendaflastning er 
fra fredag til søndag eller mandag 
efter aftale.

En dag på Ternebo tager udgangs-
punkt i tryghed, forudsigelighed 
og struktur. Det kræver tydelige 
voksne med en stærk indre ro og 
et højt fagligt selvværd.

Der er mulighed for at være en 
del af alle de huslige aktiviteter så 
som at handle ind, bage, dække 
bord, ordne have eller hjælpe med 
dyrene. 

Vi arbejder på, at der er en 
’ud-af-huset-aktivitet’ i hver week-
end. Derudover er weekenden det 
tidspunkt, hvor der skabes tryghed, 
socialt samvær og mest af alt tid til 
at få vendt nogle af de ting, man 
måske går og tumler med.



Målgruppe
Ternebo’s målgruppe er normalt-
begavede børn og unge i alderen 
6 – 16 år med socio-emotionelle 
vanskeligheder og diagnoser som 
f.eks. tilknytningsforstyrrelser, 
ADHD og ASF.

Det er dog ikke diagnosen, der 
udgør visitationsgrundlaget til 
Ternebo.

Fælles for målgruppen er, at bør-
nene og de unge har udfordringer 
i forhold til socialisering og adfærd 
i kravsituationer. Målgruppen kan 
være udadreagerende og har ofte 
brug for individuelle løsninger i et 
trygt aflastningsmiljø.

Ternebo har en opmærksomhed på 
at lave homogene børnegrupper i 
aflastningen, således at der både 
skelnes til barnets udfordringer, og 
samtidig er der et fokus på alders-
spændet i den aktuelle aflastnings-
gruppe.
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Pædagogiske metoder
Ternebo arbejder ud fra et funda-
ment af neurologisk forståelse, hvor 
vi arbejder med den opdelte hjerne.  

Vi ser både på de mønstre og struk-
turer, der er i og omkring barnet 
samtidig med, at vi er nysgerrige 
på barnets historie og italesættelse 
af sig selv. Der laves en individuel 
plan for arbejdet med det enkelte 
barn. Vi møder barnet positivt og 
med glæde. Vi fokuserer på barnets 
muligheder og succeser og forsø-
ger hele tiden at vise veje til mere 
trivsel.


