På vores hjemmeside www.soelager.dk er det muligt at
læse mere om institutionen, såsom vores værdigrundlag, om de forskellige værkstedsaktiviteter, personalesammensætning o.s.v Man er altid velkommen til at
ringe til afdelingen, hvis man har nogle spørgsmål.

Sølager

Spidsen
Sølagervejen 40
3390 Hundested
Tlf.: 47 97 00 56
Fax: 47 93 73 23

Den sikrede afdeling Spidsen

Spidsen er en af Sølagers sikrede afdelinger med plads til 6 unge.
Spidsen ligger i nærheden af Hundested sammen med de 2 andre sikrede afdelinger Buen og Villaen.
De unge har eget værelse med bad og toilet. Alle værelser har Tv og
minianlæg. De unge er låst inde på deres værelser om natten.
Om dagen i hverdagene tilbydes de unge undervisning og beskæftigelse i HåndværkerHuset, som er fælles for de 3 sikrede afdelinger. Undervisningen varetages af vores egne 2 lærere og der er 5 faglærere
der tilbyder aktiviteter indenfor multimedie, grafik og tekstiltryk, fittness og sundhed, kreative emner samt vedligeholdelse. Beskæftigelsen
planlægges sammen med de unge, så der opnås afveksling i hverdagen.
I fritiden er der mulighed for at benytte afdelingens have til ophold og
boldspil. Herudover har de unge mulighed for diverse aktiviteter så
som billard, bordtennis, playstation, X-Box og computerspil, brætspil
fælles tv-stue m.v. Fritiden kan endvidere bruges til forskellige træningsaktiviteter og fremstilling af sportsfiskerudstyr.

Besøgsregler:
• Alle elever der ikke er underlagt Brev, Besøg & Telefonkontrol
(BBT) eller andre restriktioner, har mulighed for at få besøg efter
gældende retningslinjer. Besøg foregår på elevværelserne eller i besøgsrum, af hensyn til afdelingernes andre elever og personale.
1.
2.
3.
4.

Eleverne kan modtage besøg fra kl. 16.00 – 21.00 på alle ugens dage.
Eleverne kan få besøg i op til max. 8 timer om ugen.
Hvert besøg er max. af 2 timers varighed.
Eleverne må max. få 2 venner eller 4 familiemedlemmer på besøg af
gangen.
5. Familie er i forhold til besøg kun forældre/værge, søskende, bedsteforældre.
6. Når eleverne ønsker besøg af venner, skal der indhentes tilladelse hos
elevens forældre og de besøgendes forældre, hvis den besøgende ven
er yngre end 18 år. Der indhentes oplysninger hos politiet, med den
besøgendes skriftlige samtykke.
• Elever der er underlagt BBT eller andre restriktioner, og som har
godkendt overvågede besøg og hvor det samtidig er afdelingernes
personale, der skal overvåge besøget, er besøgstiden max. 1 time. Kun
et overvågede besøg om ugen pr. elev.
Der kan ikke foregå personaleovervåget besøg og almindeligt besøg i
samme tidsrum.

•

Hvis besøgende medbringer mad til eleverne, skal denne mad spises i
besøgsrummet, og må ikke bringes ind på afdelingen. Eventuelle rester af maden, skal besøgende tage med hjem. Slik,sodavand, chips
o.lgn, skal være i ubrudt emballage og afleveres til personalet.

•

Elever der er underlagt BBT eller andre restriktioner, skal have godkendt besøg gennem politimyndighed og/eller kommune.

Det skal bemærkes at de unge ikke må have egne elektroniske apparater hos sig under opholdet.
Afdelingen er døgnbemandet, hvilket vil sige at der altid er voksne til
rådighed for omsorg, rådgivning og aktiviteter.
Alle elever har tilknyttet 2 kontaktpædagoger, der er primært ansvarlige for kontakten til forældre eller andre. Navne på kontaktpædagoger
oplyses ved kontakt til afdelingen.

Telefontider:
• Telefontider for eleverne er følgende;
1. Eleverne har alle dage muligheden for at ringe ud i tidsrummet kl.
16.00 – 17.00. (Max. 5 min pr. elev).
2. Eleverne har alle dage muligheden for at ringe ud i tidsrummet kl.
19.30 – 20.30. (Max. 10 min pr. elev).
3. Eleverne kan alle dage ringes op i tidsrummet kl. 20.30 – 21.30. (Max
10 min. Pr. elev).

