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Den enkelte har aldrig med et 
andet menneske at gøre uden 
at han holder noget af dets 
liv i sin hånd. Det kan være 
meget lidt, en forbigående 
stemning, en oplagthed, man 
får til at visne, eller som man 
vækker, en lede man uddyber 
eller hæver. Men det kan også 
være forfærdende meget, så 
det simpelthen står til den 
enkelte, om den andens liv 
lykkes eller ej.
K. E. Løgstrup

Mere end 14.000 børn og unge er anbragt i Danmark. 
Børn og unge der alle fortjener det bedst tænkelige alter-
nativ, når det ikke er muligt at bo hjemme hos familien, og i 
fritiden være sammen med venner og skolekammerater.

På Kvadderkjær og Station Vest  gør vi os umage hver dag. 
Vi vil først og fremmest give de unge et ophold, hvor de 
trives og udvikler sig. Men vi vil også være kendt for at være 
gode og troværdige samarbejdspartnere – både i forhold til 
de unges private netværk, men også i forhold til det profes-
sionelle. Og så vil vi være en arbejdsplads, hvor man er glad 
for at gå på arbejde. 

Kvadderkjær og Station Vest ligger i Klitmøller i Thy - i 
surferkredse kaldes det COLD HAWAII. I den vilde, 
fantastiske natur er der ”højt til loftet”, og for de unge på 
Kvadderkjær og Station Vest er det oplagt at prøve kræfter 
med tidens mest populære og eftertragtede vandsports-
aktiviteter. Hvis de unge hellere vil køre gokart, motocross, 
mountainbike eller udfordres af helt andre aktiviteter uden 
bølger og benzin, er det også en mulighed.
Her er noget for enhver smag og langt fra storbylivets 
fristelser. 

Kvadderkjær og Station Vest  supplerer hinanden, så de til 
enhver tid kan leve op til målsætningen: »at her er plads til 
alle« – også efter den unge fylder 18 år, og uanset om der 
er tale om efterværn jf. SEL § 76 eller om en længereva-
rende anbringelse efter SEL § 107.

Unge der anbringes på Kvadderkjær og Station Vest vil møde 
voksne, der kan favne præcis de vanskeligheder, de bringer 
med sig. Intet for småt – intet for stort!

Forord

»Kvadderkjær og 
Station Vest er begge 
opholdssteder med 
en sund og autentisk 
pædagogisk tilgang til 
de unge. Det er nemt 
at samarbejde. Der er 
altid en åben og ærlig 
dialog, og så får man 
det man aftaler og det 
man betaler for«

Sagsbehandler
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Ole og Vibeke Christensen startede i 1981 som plejefamilie i 
deres bolig i Viborg. 

I 1993 greb de pædagogiske opgaver om sig og pladsen 
blev for trang, så familien flyttede til Thy-egnen, hvor de 
af Thisted kommune blev godkendt til at drive et socialpæ-
dagogisk opholdssted, så de kunne etablere opholdsstedet 
Kvadderkjær.

Frem til 2010 steg efterspørgslen på løsninger af særlige 
pædagogiske opgaver herunder enkeltmandsprojekter, og 
samme år etablerede Ole Christensen sammen med sin 
datter og svigersøn, Sidsel og Anders Petersen, Fonden 
Station Vest. Navnet kommer af den fysiske beliggenhed 
– sidste station inden Vesterhavet… og rummer i dag et 
meget fleksibelt pædagogisk tilbud, der løbende tilpasses 
efterspørgslen. 

Historien

I mere end 25 år er der blevet 
bygget en solid pædagogisk 
viden og erfaring op i 
arbejdet med udsatte unge. 
Vi holder os konstant ajour 
med den socialpædagogiske 
udvikling og sikrer den 
nødvendige specialviden og 
kompetenceudvikling, som 
opgaverne fordrer.
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Vores værdier er retningsgivende for den pædagogiske 
praksis og danner vores fælles referencerammer, når der 
træffes beslutninger og handles på opholdsstederne. 

Mission
Vi tilbyder helhedsløsninger for udsatte børn, unge og voks-
ne, så det gør dem i stand til at kunne indgå i et demokratisk 
samfund.

Anerkendelse
Alle mennesker er ligeværdige, og der skal være plads til alle. 

Alle skal føle sig set, hørt og forstået. 

Alle har forskellige forudsætninger, kompetencer og per-
sonlige værdier og skal derfor også behandles forskelligt.

Omsorg
Børn og unges grundlæggende behov skal identificeres og 
tilfredsstilles ud fra udvikling, alder og modenhed.
Børn og unges udvikling støttes gennem relevante og 
afstemte udfordringer ved socialt, psykosocialt, kognitivt, 
fysisk og motorisk træning.

Børn og unge rustes til at tage ansvar og stå på egne ben 
gennem demokratiske processer.

Børn og unge har brug for positive rollemodeller, der både 
kan vise vej og sætte grænser i forhold til almene socialt 
accepterede normer i samfundet. 

Vision
Vi vil være de bedste:

Ved at give børn, unge 
og voksne et sundt og 
værdigt alternativ til 
hjemmet, masser af 
omsorg og ikke mindst 
en bred vifte af tilbud 
om aktiviteter.

Ved at inddrage fami-
lie og netværk aktivt i 
den helhedsorientere-
de løsning.

Ved at gøre det 
nødvendige – hverken 
mere eller mindre. 

Ved at tilbyde 
samarbejdspartnere 
individuelt tilpas-
sede pædagogiske 
løsninger.

Ved at dokumentere 
og vise åbenhed.

Ved at tiltrække og 
fastholde engagerede, 
kompetente og loyale 
medarbejdere.

»Man hører jo så 
meget i medierne… 
Om dårlige erfaringer 
på opholdssteder og 
vi tænker hver gang: 
kan det virkelig være 
rigtigt eller har vi bare 
været usandsynlig 
heldige på Kvadder-
kjær?«

Far til anbragt ung 

Mission, vision og værdigrundlag

Faglighed og engagement
Det betyder:
Kvalitet, udvikling og højt engagement er nøgleord i det 
pædagogiske arbejde.

Medarbejderne skal have frihed til at handle og mod til at 
give både medspil og modspil.

Humor, glæde og begejstring, der skaber håb og motivation.

Supervision, faglig sparring og løbende kompetenceud-
vikling, der sikrer en høj faglighed og et lovmedholdeligt 
fundament.

Hvor der er vilje, er der vej!
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Målgruppe

»De er kanon-gode til 
at tackle disse dren-
ge… Alle disse fysiske 
aktiviteter de tilbyder 
– og medarbejdere, 
der selv brænder for 
det. Det kan godt 
være, at drengene ikke 
gider i starten, men 
de presser dem på 
den helt rigtige måde, 
så de til sidst ikke 
kan lade være… Men 
det er altså vigtigt, 
at personalet bliver 
ved med at fastholde 
drengene, for ellers 
kan de meget let mi-
ste interessen igen«.

Far til anbragt ung

Kvadderkjær
Målgruppen er drenge i alderen 10 – 23 år med betydelige 
adfærdsmæssige og sociale problemer. Vi kan indskrive 
unge, indtil de er fyldt 18 år, og i henhold til serviceloven 
§ 76 (efterværn) kan vi forlænge anbringelsen, indtil de 
fylder 23 år.

Station Vest
Målgruppen er unge og voksne mellem 14 og 40 år med 
svære adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder. Unge der 
har svært ved at indgå i almene sociale sammenhænge og 
som har brug for tæt pædagogisk støtte og omsorg. Unge 
og voksne som er karakteriseret ved at have en udadreage-
rende og/eller grænseoverskridende adfærd.

Målgruppen kan endvidere karakteriseres ved:

Skizotypi og psykoser.

Personlighedsforstyrrelse.

Angst og Stress.

Udviklingsforstyrrelser.

Spise og sexforstyrrelser herunder krænkeradfærd.

ADHD og tilknytningsforstyrrelser.

Begyndende misbrug.

Unge med voldelig og/eller kriminel adfærd. 
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Rammer

Opholdsstedet Kvadderkjær
Bare 2 kilometer fra Vesterhavet og 13 kilometer fra 
Thisted, i lyngklædte og kuperede naturskønne omgivelser, 
ligger opholdsstedet Kvadderkjær. Stedet er et 350 m2 mur-
stenshus med stråtag, som ligger tæt ved Kvadderkjær å. 

Kvadderkjær er godkendt som socialpædagogisk opholds-
sted jf. SEL § 66 nr. 5. 

Vi kan modtage 8 drenge i alderen 10 -23 år (efterværn 
18–23 år).

Opholdsstedet  Station Vest
Midt i Nationalparken Thy finder man Station Vests afde-
linger, der fordeler sig over en strækning fra Hanstholm til 
Klitmøller. 

Alle opholdsstedets afdelinger er parcelhuse, og mens 
nogle ligger i mindre landsbyer er andre beliggende ude på 
landet, langt fra naboer og byliv. 

Station Vest er godkendt som socialpædagogisk opholds-
sted til længerevarende ophold. 

For børn og unge fra 14-18  år (efterværn 18–23 år ) jf. SEL 
§ 66 nr. 5 og for voksne 18-40 år jf. SEL § 107. 
Herudover kan vi modtage unge og voksne, der er dømt ef-
ter straffelovens § 49 stk. 2 med et vilkår om anbringelse. 

Vi kan modtage 5 unge i alderen 14-23 år  – både piger og 
drenge i individuelle  behandlingsforløb.  Her bor man som 
udgangspunkt alene på afdelingen med massiv personale-
dækning hele døgnet.

På Station Vests bosted kan vi modtage 6 unge, fortrinsvis 
drenge, i alderen 14-23 år. Her bor 6 unge i samme hus med 
tæt døgnpædagogisk støtte. 

Endelig kan vi modtage 4 voksne i alderen fra 18- 40 år. Her 
bor man som udgangspunkt alene på afdelingen eller mak-
simalt to sammen, hvis vi vurderer, at de kan have udbytte 
af fællesskabet.

På Station Vest er der en meget høj grad af fleksibilitet, 
og opholdsstedets rammer kan til enhver tid tilpasses den 
enkelte unge eller voksne. 

»Allerede efter første 
besøg var vi helt tryg-
ge ved, at vores søn 
skulle anbringes på 
Kvadderkjær. De tog 
rigtig godt imod os og 
kunne forklare, hvad 
der skulle ske.. Og så 
lå det tilpas langt væk 
fra alting – knallerter, 
stoffer – ja, alt! 
Helt derude vestpå er 
der stille og roligt - 
det er vigtigt!«

Far til anbragt ung

»Det pædagogiske 
personale er passi-
oneret. De gør det, 
fordi de ikke kan lade 
være…«

Sagsbehandler
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Samarbejdet mellem Kvadderkjær og Station Vest
Kvadderkjær og Station Vest er to selvstændige opholdsste-
der, men tæt beslægtet, med fælles ledelse, mål, strategi 
og pædagogik. 

Målgruppen samt beskrivelse af opgave og omfang er det, 
der adskiller opholdsstederne fra hinanden.   
Sammen kan vi løse stort set alle pædagogiske opgaver 
inden for aldersgruppen og det tæt beslægtede forhold 
betyder, at vi til enhver tid kan tilbyde den unge en nøje 
afstemt pædagogisk støtte. 

Unge som er anbragt på Kvadderkjær eller Station Vest før 
det 18. år, som har behov for langtidsanbringelse udover det 
18. år, har mulighed for at fortsætte anbringelsen i deres  
sædvanlige kendte rammer. 

Eller, hvis opgaven ændrer sig væsentligt i indhold eller om-
fang, kan vi tilbyde en omplacering mellem de 2 opholdsste-
der, i et tempo tilpasset situationen og med personale, der 
helt eller delvist ”flytter med” for en kortere eller længere 
periode. 

Ingen bliver smidt ud og ingen fastholdes i et omfattende 
tilbud når ’mindre’ kan gøre det!

Vi har rigtig gode erfaringer 
med, at en omplacering 
kan gøres med minimal 
forstyrrelse for den unges 
hverdagsrutiner, uden 
personlige omkostninger og 
uden det giver anledning til en 
oplevelse af svigt, eksklusion 
eller fiasko for den unge.

»På Kvadderkjær og 
Station Vest giver 
man ikke bare op…
Og hvis der helt 
ekstraordinært søges 
ekstraressourcer 
fx i forbindelse med 
overflytning fra 
Kvadderkjær til et 
enkeltmandsprojekt i 
Station Vest, så er det 
fordi, det er absolut 
nødvendigt for at løse 
den pædagogiske 
opgave forsvarligt«

Sagsbehandler
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Anerkendende pædagogik
På Station Vest og Kvadderkjær tilbyder vi en anerkendende 
pædagogisk tilgang, der rummer forskellige metoder og 
tilgange, der alle har et ressourceorienteret fokus.

Her møder vi den unge med respekt og tilpasser pædagogik-
ken ud fra den enkeltes individuelle behov, forudsætninger 
og kompetencer.

I praksis betyder det, at der bliver lavet individuelle be-
handlingsforløb, som hele tiden revurderes og tilpasses den 
enkelte og altid afstemmes i forhold til den unges nærme-
ste udviklingszone. Og så de mødes unge med krav, der er 
tilpasset deres aktuelle udviklingsniveau. 

Vi lægger vægt på en forudsigelig hverdag, der skaber tryg-
hed og ro til udvikling for den enkelte. 

Pædagogisk grundlag

For at kunne behandle vores 
børn og unge lige, må vi 
behandle dem forskelligt.

»Som opholdssted er 
de faktisk beskedne… 
De strækker sig langt 
for at løse aftalte 
opgaver«

Sagsbehandler
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Relationer
Alle har brug for at være en del af et fællesskab, da det er 
gennem fællesskaber og relationer vi udvikler os. På Station 
Vest og Kvadderkjær tager vi ansvar for denne relation og 
kvaliteten af den. 

Vi kan ikke ændre deres 
fortid, men vi kan give dem en 
chance for en fremtid, hvor de 
mødes med social accept og 
anerkendelse.

Det kan imidlertid være svært for omsorgssvigtede unge 
at indgå i og stole på nye relationer. På Station Vest og 
Kvadderkjær vil de unge møde voksne, der kan holde til 
eventuelle afvisninger og som igen og igen vil tilbyde sig og 
insistere på kontakten og relationen gennem engagement, 
lyst og humor. 

Aktiviteter 
Mange socialt udsatte unge har været vant til et liv »i 
overhalingsbanen«. Når de anbringes, er det vores opgave 
at sørge for, at den overhalingsbane de hidtil har kørt i, om-
sættes til aktiviteter, der er tilpasset vores samfund. 

På Kvadderkjær og Station Vest er en af grundstenene: Akti-
viteter og et sundt fritidsliv.
Vi tilbyder derfor en mangfoldighed af fritidstilbud og 
udnytter naturligvis de mange muligheder, der findes i Nati-
onalparken Thy og ved Vesterhavet 

Unge på Kvadderkjær og Station Vest vil opleve begejstre-
de voksne, der brænder for et sundt og aktivt fritidsliv og 
voksne, der med charme og autoritet tilbyder de unge nye 
og anderledes aktiviteter. Vi støtter og bakker op omkring de 
aktiviteter, de unge allerede er engagerede i!

Medindflydelse
Igennem demokratiske processer støtter vi de unge i 
at ytre deres meninger. Signalværdien om, at ”det gode 
argument vinder” skal indikere, at de unge ses som værende 
specielle, ligeværdige og en selvfølgelig del af fællesskabet, 
og at de har indflydelse på eget liv.
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Intern skoletilbud

Intern skole
På Station Vest og Kvadderkjærs interne skole i Thisted by 
tilbydes de unge individuelt tilrettelagt undervisning.

Målet i den interne skole er at støtte den enkelte elev i 
såvel faglig, social og personlig udvikling, således at eleven 
på sigt bliver i stand til at følge en alderssvarende undervis-
ning i folkeskolen. 

Undervisning
Undervisningen foregår som udgangspunkt i ungdomsklub-
bens lokaler i Thisted. 

I tilfælde hvor fælles undervisning med op til 3 elever ikke 
er hensigtsmæssigt, modtager eleven enkeltmandsunder-
visning på afdelingen. 

Der føres dagligt logbog over undervisningen og der foregår 
en løbende kompetenceafklaring, hvor der fokuseres på 
elevens udviklingsområder med udgangspunkt i nærmeste 
udviklingszone.
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Mens den unge oftest, i kortere eller længere tid, vil være 
en del af Station Vest eller Kvadderkjær, vil de altid forblive 
en del af deres familie uanset omfang og kvalitet af sam-
været. 

Vi tilstræber derfor at inddrage familien i anbringelsen så 
meget som familien kan og vil, og i det omfang den unge 
ønsker det. Vi tilstræber at fastholde, støtte og udvikle 
samværet med forældre, søskende og andet netværk – 
både i forbindelse med familiebesøg, ferier i lokalområdet 
eller i form af pædagogisk støtte ved hjemmebesøg hos 
familien eller i netværket.

Forældremyndighedsrollen bliver i videst mulig udstrækning 
understøttet og familien skal opleve at have indflydelse og 
ejerskab omkring den unges liv. De skal føle sig velkomne 
ved besøg og både den unge og familien opmuntres til en 
hyppig kontakt (fysisk, telefonisk eller via andre elektroni-
ske medier) og støttes efter behov, så kvaliteten af samvæ-
ret styrker relationen mellem den unge og familien.

Netværk og familiesamarbejde

»I weekenderne tog 
vi ofte til Klitmøl-
ler Camping, så vi 
kunne være sammen 
som familie og med 
opholdsstedets per-
sonale i baghånden. 
Og da det blev for 
koldt i campingvognen 
stillede Kvadderkjær 
et sommerhus til 
rådighed, så vi stadig 
kunne være sammen i 
weekenderne«

Far til anbragt ung 

»Man er jo ked af det, 
når ens dreng skal 
anbringes, så det er 
altså også vigtigt som 
forældre, at det føles 
rigtigt… Vi er altid 
blevet spurgt til råds 
om, hvad der skulle 
ske, og vi har aldrig 
følt, der er blevet talt 
eller handlet hen over 
hovedet på os«

Far til anbragt ung
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Ledelse
Kulturen og den pædagogiske kurs afstikkes af ledelsen på 
Station Vest og Kvadderkjær.

Vi lægger vægt på en synlig og situationsbestemt ledel-
sesform, hvor vi er tilgængelige for personalet, så det til 
enhver tid er muligt at forventningsafstemme den pæda-
gogiske indsats. Dette gælder både i forhold til den enkelte 
medarbejders erfaringer og modenhed og de forskellige 
teams forståelse for opgaveløsningen.

Vi følger udviklingen inden for det socialpædagogiske 
fagområde og tilpasser indsatsen, så tilbuddet hele tiden er 
tidssvarende og matcher efterspørgslen. 

Vi sætter en ære i at prisfastsætte ydelsen uden skjulte 
omkostninger – kvalitet og pris skal gå ’hånd i hånd’!
 
Personale
På Kvadderkjær og Station Vest stilles krav til medarbejder-
ne om et højt personligt og fagligt engagement. 

Medarbejdere forventes at deltage i efteruddannelse samt 
løbende kompetenceudvikling og tilbydes blandt andet, i 
samarbejde med konsulentfirmaet SPUK ApS, et special-
designet pædagogisk grundforløb. Her får de fx en grundig 
præsentation af og dialog om regler for magtanvendelse. 
Derudover vil medarbejderne efter behov løbende blive 
opkvalificeret inden for specifikke pædagogiske områder. 

Det forventes endvidere, at alle medarbejdere på Kvadder-
kjær og Station Vest deltager i supervision. 

Ledelse og personale 

»Jeg synes, at 
ledelsen er ansvarlige 
og sørger for den nød-
vendige uddannelse 
og opkvalificering 
af det pædagogiske 
personale. Hvis de 
mangler kompetencer 
har jeg erfaret, at de 
opsøger specialister 
eller sørger for at op-
kvalificere deres egne 
medarbejdere«

Sagsbehandler
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Samarbejde 
Ikke alle opgaver kan løses alene med engagerede og dyg-
tige medarbejdere på Kvadderkjær og Station Vest. Derfor 
har vi et tæt samarbejde med psykologer, psykiatere og 
fagspecialister fx indenfor krænkerproblematikker, flygtnin-
ge- og asylproblematikker, misbrug mv.

Det betyder, at vi til enhver tid kan sikre, at der er den 
nødvendige faglige ekspertise til rådighed – både i form af 
individuel supervision omkring den enkelte unge og gennem 
specifik faglig opkvalificering af medarbejdergruppen. 

Kvadderkjær og Station Vest lægger vægt på et tæt sam-
arbejde med anbringende myndighed. Udover den lovmed-
holdelige opfølgning i forbindelse med anbringelsen, vil vi 
sikre, at ændringer i indsatsen sker i et tæt samarbejde med 
myndigheden, forældre og unge.

Dokumentation
Dokumentation og åbenhed er en naturlig del af vores hver-
dag, hvor vi derigennem løbende sikre,
at der er overensstemmelse med det vi gør og det vi siger, 
vi gør.  

Den pædagogiske indsats og udvikling bliver systematisk 
dokumenteret og skal være synlig og gennemskuelig for 
både tilsyn, anbringende myndighed og ikke mindst de unge 
og deres familier. 

Derfor har vi udviklet et specialdesignet mega-journalsy-
stem, der nøjagtigt kan afstemme behov og efterspørgsel, 
og som løbende kan justeres, hvis behovet ændres. 
Med mega-journalsystemet er kvaliteten af vores dokumen-
tation steget, mens den administrative arbejdsbyrde for det 
pædagogiske personale er blevet mindre.

»De har levet 100% 
op til forventningerne. 
De har virkelig gjort en 
forskel for vores søn 
og for vores familie«

Far til anbragt ung

Jeg har intet at 
udsætte på samarbej-
det, og vil til enhver 
tid være tryg ved at 
anbringe børn og unge 
på Kvadderkjær og 
Station Vest.

Sagsbehandler



Den selvejende institution Kvadderkjær
Kvadderkjær 25
Klitmøller
7700 Thisted

Tlf: 9797 5073

Web: www.kvadderkjaer.dk

Mail: info@kvadderkjaer.dk

Den selvejende institution Station Vest
Kvadderkjær 60
Klitmøller
7700 Thisted

Tlf: 9798 1040

Web: www.stationvest.dk

Mail:  info@stationvest.dk
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