
 

 

 

Fonden ConCura – Aflastningen 
 
Målgruppe  
Målgruppen for Aflastningen er primært børn og unge fra 6-18 år, dog med 
mulighed for udvidelse til det fyldte 21. år efter § 107. Tilbuddet er godkendt af 
Socialtilsynet Hovedstaden efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5 samt § 107.  
 
Tilbuddet benyttes ofte af børn/unge med ADHD, autisme og lignende diagnoser.  
 
Vi tilbyder følgende former for aflastning: 

• Aflastning hver anden weekend 

• Aflastning hver fjerde weekend 

• Aflastning på hverdage 

• Ferieture af en uges varighed 
 
Vi har egen vognpark til rådighed og tilbyder afhentning af børn og unge. 
 
En weekend med trivsel og samvær 
Aflastningen er beliggende i landsbyen Kvanløse, nær det naturskønne Maglesø 
med kort afstand til Holbæk by og nærliggende natur- og skovområder. 
Vi bor i fire sammenhængende huse, som alle føles hjemlige og indbydende efter 
en omfattende renovering i 2019. 
Der er tilknyttet 32 børn/unge pr. weekend med otte børn i hvert hus. Husene 
giver mulighed for en inddeling målrettet alder samt mental og emotionel 
udvikling, så der skabes den bedst mulige dynamik i grupperne. Vi vægter trygge 
relationer højt, således at det er de samme børn/unge, der tilbringer weekenderne 
sammen og kan danne varige venskaber, ligesom personalet arbejder i teams, så 
børnene/de unge kan knytte sig til faste voksne.  
 
Børnene/de unge har medindflydelse på de aktiviteter og oplevelser, der tilbydes 
hver weekend. Det kan bl.a. være bowling, forlystelsesparker, biograf, museer, 
naturoplevelser, gokart og lasergame. Ud over de store planlagte aktiviteter er der 
rig mulighed for leg, sport eller afslapning på vores store område, hvor der bl.a. er 
boldbaner, biograf, værksted, airhockey, boldrum, idrætshal, afspændingslokale, 
styrketræningslokale, nedgravede trampoliner og bålplads.   



 

 

 

Da vores primære opgave er social træning, vægter vi det sociale samvær højt, 
hvilket betyder, at vi prioriterer, at mobil/iPad er begrænset til nogle faste tider, 
således at tiden bruges på aktiviteter og oplevelser med fællesskabet.  
 
For at skabe forudsigelighed for børnene udsendes information på vores intranet 
forud for aflastningen. Her findes væsentlige oplysninger om afhentning, madplan 
og aktiviteter. Efter weekend lægges der et referat op af weekenden med billeder, 
som viser vores aktiviteter og børnenes deltagelse. 
 
En hverdag med støtte og trygge rammer 
Ved aflastning på hverdage aftales det mellem os, den anbringende myndighed og 
hjemmet, hvordan hver sag løses bedst. Vi tilbyder pædagogisk uddannet 
personale, der støtter med udgangspunkt i barnets/den unges egne ressourcer og 
behov. Den røde tråd fra weekenden går igen med fokus på forberedelse til den 
følgende skoledag, sengetid og en god start på næste dag. 
 
Ferieture 
Aflastningen tilbyder to feriekolonier fra fire til syv døgn. Ferieugerne er fastlagt til 
uge 7 og uge 27. Feriekolonierne indeholder oplevelser tilpasset aldersgruppen og 
individuel formåen, hvor der også rykkes grænser og skabes nye succesoplevelser. 
  
Certificering 
Aflastningen er certificeret af Foreningen Akkreditering Danmark.   
 
 
Kontakt  
Fonden ConCura – Aflastningen 
Ringstedvej 239 i Kvanløse 
4300 Holbæk 
 
Døgnchef Jannick Holmgaard 
Mobil: 40 22 35 39 
Mail: huset@concura.dk 
Akut-tlf.: 59 45 09 28 
www.concura.dk 


