Egely
Socialcenter Lillebælt

Ydelsesbeskrivelse
Den sikrede institution Egely
Søndergaardsvej 9, 5580 Nørre Åby
Tlf.: 99 44 21 00
E- mail: egely@rsyd.dk
Hjemmeside: https://socialcenterlillebaelt.dk/afdelinger/egely
Faglig hjemmeside: http://egelysfagligecirkel.dk
Lovgrundlag

Lov om social service § 66 stk. 1, nr. 6

Målgruppe og
Anbringelsesgrundlag

Egely modtager børn og unge i alderen 12 - 17 år. Der kan i særlige tilfælde
dispenseres for alderskravet i forhold til børn under 12 år. Hvis en ung fylder 18 år i
anbringelsesperioden, kan den unge blive på Egely, ligesom unge, der har fået en
ungdomssanktion, kan tilbageføres til Egely, efter de er fyldt 18 år. Ved anbringelse
udover det 18 år, der ikke har grundlag af strafferetlig dom eller kendelse, vil Egelys
magtbeføjelser derfor være væsentligt begrænset. Egely modtager børn og unge fra
hele landet med forskellig kulturel baggrund og etnicitet.
Anbringelse på Egely sker efter Lov om social service § 63 b og § 63 c
Indskrivningskriterierne jf. § 63. b, må alene anvendes til børn og unge, når;
1. Det er absolut påkrævet for at afværge, at barnet eller den unge skader sig selv
eller andre, og risikoen for skade ikke på forsvarlig måde kan afværges ved andre
mere lempelige forholdsregler.
2. Det i en indledende iagttagelsesperiode er absolut påkrævet for at tilvejebringe
et grundlag for den videre socialpædagogiske behandling.
3. Det på baggrund af den indledende iagttagelsesperiode efter nr. 2 fastslås, at det
er absolut påkrævet, at der iværksættes et længerevarende behandlingsforløb på
en sikret afdeling eller døgninstitution.
4. Opholdet træder i stedet for varetægtsfængsling, jf. § 765 i lov om rettens pleje.
5. Opholdet er led i afsoning, jf. § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og
betingelserne i nr. 1, 2 eller 3 samtidig er opfyldt
6. Opholdet er led i en idømt foranstaltning, jf. § 74 a i straffeloven eller
7. Der er tale om udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark, jf. §§ 36
og 37 i udlændingeloven.
Udover de i Servicelovens angivet indskrivningskriterier, kan der sker anbringelse på
baggrund af Udlændingeloven § 62 n.
Her er der tale om uledsagede mindreårige udlændinge mellem 12 – 17 år.

Antal pladser på sikret
afdelinger
Antal pladser på særlig
sikret afdeling

14 døgnpladser fordelt på tre afdelinger
5 døgnpladser
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Takster pr. dag

De specifikke takster ligger på hjemmesiden under
fanen: ”om Centeret”

Ydelser som er
indeholdt i taksten.

Egelys kerneopgave baserer sig på en rehabiliterende tilgang, hvor
omdrejningspunktet for den socialpædagogiske behandling er, at samarbejde med
den unge omkring at genvinde, vedligeholde eller fremme den unges kompetencer
under opholdet på Egely. Formålet hermed er drage omsorg for den unge samt at
sikre den unges udvikling, læring og dannelse, således at den unge på sigt kan
fungerer i samfundet. Den unge mødes at fagligt dygtige, kontaktstærke og
grænsesættende voksne i et miljø hvor der er faste- og tydelige rammer.

Skoletaksten betales
separat.

Dagsprogram:
Egely tilbyder et aktivitetsbaseret struktureret dagsprogram, som indeholder:
 skolegang, hvor den unge undervises i folkeskolens fag med udgangspunkt i
den unges aktuelle faglige niveau.
 Undervisning i træ- metal- og håndværk og design værksted.
 Idræt og motion.
 Botræning, som består af undervisning i madlavning, rengøring, tøjvask
m.v., og almindelig daglig livsførelse (ADL)
 ART - Aggression Replacement Training som er et særligt
undervisningsforløb til vredeshåndtering.
Individuel behandling og tilgang
 Individuel tilrettelagt pædagogisk plan med udgangspunkt i den
kommunale handleplan og sagsakter samt den unges egne mål og
fremtidsønsker.
 Individuel tilrettelagt pædagogiske tilgang, som løbende bliver tilpasset på
baggrund af observationer, samtaler og intern og ekstern sparing.
 Team-ung samtaler med kontaktteamet
 Misbrugsscreening (SumID-Q)
 Screening for psykiatrinærer vanskeligheder
 Støttende samtaler med intern psykolog ved behov
 Telepsykiatrisk konsultation (ved behov)
Samarbejde med familie og netværk
 Samarbejde med familie og netværk er højt prioriteret
 Etablering af kontakt til forældre sker inden for 24 timer efter ankomst
 Tilbud om faste aftaler for kontakt til forældre
 Der kan laves aftaler om tilstedeværelse af personale ved besøg
Samarbejde med den kommunale forvaltning
 Aktuel sags-sparring med Egelys socialrådgiver
 Mulighed for mødeafholdelse herunder statusmøder og netværkssamråd
 Telefonisk eller skriftlig orientering efter aftale
 Statusrapport ved udskrivning eller delrapporter efter aftale.
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Andre ydelser, som er indeholdt i taksten
 Tøj- lommepenge og kostgodtgørelse efter gældende regler
 Gaver (fødselsdag og jul)
 Medicin
 Hygiejne artikler
Normering /
Medarbejdere

Sikret afdeling
På sikret afdelinger er der, som udgangspunkt, 3 medarbejdere på arbejde af
gangen med pædagogfaglig baggrund.
Der er altid vågen nattevagt.
Særlig sikret afdeling
På særlig sikret afdeling er der, som udgangspunkt, 4 medarbejdere på arbejde af
gangen med pædagogfaglig baggrund.
Der er altid vågen nattevagt.

Tilkøbsydelser

Faggrupper
Udover det socialpædagogiske personale er der på Egely ansat: Husassistenter,
skolelærer, faglærer, socialrådgiver, psykolog, receptionist, konsulent,
rengøringspersonale og afdelingsledere.
Psykologisk undersøgelse
Kr. 30.000
Transport / ledsagelse
Kr. 300 pr. personaletime
Egely vurderer, på baggrund af den unges risikoprofil,
om transport/ledsagelse kan udføres forsvarligt.
Ligeledes vurderes det om transporten/ledsagelsen
kan gennemføres på baggrund af den aktuelle
personalenormering den pågældende dag.
Handlekommunen påtager sig ansvaret for den øgede
risiko for rømning ved transport

Kørsel

Statens højeste takst + evt.
broafgift

Ekstra normering

Aftales individuelt med
handlekommunen
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