
Aflastning 

Haudals værdigrundlag

H audals værdier bygger på en oplevelse af til-
lid, tryghed, åbenhed, rummelighed og gen-

sidig respekt samt en oplevelse af at blive set, hørt 
og forstået, således barnets alsidige og personlige 
udvikling styrkes.

A nerkendelse er et nøgleord på Haudal. For 
at alle føler sig unikke, prioriteres individu-

elle behov meget højt.

U dvikling. Muligheden for udvikling er en livs-
betingelse. Vi støtter barnet i at bruge sig 

selv ud fra de ressourcer det besidder samt støt-
ter det til nærmeste udviklingszone. 

D ialogen er i højsæde på Haudal. Dette er 
en forudsætning for et godt samarbejde. Vi 

vægter kommunikation højt til såvel barnet som 
til dets netværk.

A tmosfæren på Haudal bærer præg af en 
tryg og genkendelig struktur i hjemlige om-

givelser.

L igeværd: Det er vigtigt, at barnet oplever en 
forbundethed til Haudal. Herigennem ud-

vikles barnets sociale kompetencer og det lærer 
at begå sig og føler sig en del af fællesskabet. 

Her bor vi

Til børn og unge med særlige behov
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Silkeborg

Fonden Opholdsstedet Haudal 
Haudalsvej 50 · 8472 Sporup

Aarhus



Målgruppe   

Til børn og unge med gennemgribende eller  
generelle udviklingsforstyrrelser.

Vi tilbyder aflastning i forskellige moduler. Hverdags
modul fra tirsdag kl.14.00 til torsdag kl.15.00

Weekendmodul fra fredag kl.14.00 til søndag 
kl.19.00 incl. en uge i sommerferien fra mandag til 
søndag.

På hvert hold er der 56 børn og personalet er fast 
på de enkelte hold. 

Vi har fokus på, at det enkelte barn placeres i 
en gruppe, hvor der er mulighed for personlig  
udvikling og sociale fællesskaber.

Vi tilbyder et trygt, varmt og professionelt aflastnings
sted for hjemmeboende børn og unge i aldersgruppen 
318 år.

Haudal er et velfungerende opholdssted, der tager 
udgangspunkt i det enkelte barns behov og ressourcer. 

Haudal er placeret i et naturskønt område med højt til 
loftet og langt fra stress og jag.

Såvel ude som inde er der mulighed for alsidige aktivi
teter. 

Sidder I tilbage med spørgsmål, et behov for aflast
ning, eller en følelse af, at I kunne blive en del af 
Haudal, så kontakt os gerne for et besøg og en 
uforpligtende snak.

Tjek vores hjemmeside for yderligere information
www.fondenhaudal.dk
Facebook: Fonden Opholdsstedet Haudal

Fonden Opholdsstedet Haudal
Haudalsvej 50
8472 Sporup
86 96 84 41
fondenhaudal@gmail.com

Leder: Gitte Jørgensen  Souschef: Mette Michelsen

Velkommen til Fonden 
Opholdsstedet Haudal

Kontakt os


