
 

 

POLITIK FOR INDSLUSNING OG  INDFLYTNING 

 
Børn: 
 
Det overordnede princip i indslusningen af et barn på opholdsstedet Hadruplund, er det individuelle hensyn.  
 
Det betyder: 

● at indslusningsforløbene kan være meget forskellige, og at der i hver enkelt situation tages stilling til 
forløbets udformning 

● at det enkelte barns behov, forældrenes ønsker og indgående kendskab til barnet, samt den 
pædagogisk faglige konkrete vurdering alle spiller en afgørende rolle for, hvordan indslusningen skal 
foregå 

 
Indslusningsforløbet skal medvirke til at skabe den grundlæggende tryghed og tillid til Hadruplunds arbejde, 
både for barnet og for forældrene, der er forudsætningen for barnets trivsel og for et tilfredsstillende 
samarbejde. 
 
Uanset på hvilken måde barnet flytter ind på opholdsstedet Hadruplund, skal det i begyndelsen af 
indslusningsforløbet prioriteres, at barnet tildeles en fast kontaktperson, at der i øvrigt er få og 
gennemgående medarbejdere omkring barnet, og at barnet hurtigt oplever roen og trygheden i den daglige 
rytme på Hadruplund med et individuelt tilrettelagt hverdagsskema. 
 

Voksne: 
 
Det overordnede princip ved en beboers indflytning i botilbuddet Hadruplund er det individuelle hensyn.  
 
Det betyder: 

● at indflyningsforløbene kan være meget forskellige, og at der i hver enkelt situation tages stilling til 
forløbets udformning 

● at den enkelte beboers behov og ønsker, netværkets, de pårørendes og eventuel tidligere bo - eller 
døgntilbuds kendskab til beboeren og den pædagogisk faglige konkrete vurdering alle spiller en 
afgørende rolle for, hvordan indflytningen skal foregå 

 
Indflytningsforløbet skal medvirke til at skabe den grundlæggende tryghed og tillid til Hadruplunds arbejde, 
der er forudsætningen for et tilfredsstillende samarbejde med beboeren. 
 
Uanset på hvilken måde beboeren flytter ind i botilbuddet Hadruplund, skal det i begyndelsen af 
indflytningsforløbet prioriteres, at beboeren tildeles en fast kontaktperson, at der i øvrigt er få og 
gennemgående medarbejdere omkring beboeren, og at beboeren hurtigt oplever roen og trygheden i 
den daglige rytme i botilbuddet med et individuelt tilrettelagt hverdagsskema. 
 


