
      
 

 
 

  

 
 

HVEM ER VI 
Dette er en kort beskrivelse af et fireårigt forsøgs- og udviklingsprojekt til oprettelse og drift af et 

privat børne- og ungekrisecenter, som vil blive kaldt “Joannahuset”. Børne- og ungekrisecentret 

er en social nyskabelse.  

 

Foreningen Joannahuset, som står bag ansøgningen, er en nyoprettet privat non-profit forening, 

som arbejder for at etablere et privat børne- og ungekrisecenter for udsatte børn og unge under 18 

år. Centret skal placeres i København, men være åbent for børn og unge fra hele Danmark. 

Joannahusets bestyrelse består af personer med mange års erfaring og stor viden om arbejdet med 

udsatte børn og unge både på organisationsniveau, forskningsniveau og praksisniveau, ligesom 

der er nogle, der har barndomserfaringer lig Joannahusets målgruppe. Vurderingen af behovet for 

et børne- og ungekrisecenter i Danmark er baseret på bestyrelsens samlede og sammensatte 

erfaringer og viden.  

 

TANKERNE BAG JOANNAHUSET 

Børne- og ungekrisecentret skal være et akut tilbud for børn og unge, der er udsat for overgreb 

eller svigt i hjemmet eller på deres anbringelsessted. Det kan være børn og unge, der gennem 

længere tid har hemmeligholdt vold og svigt derhjemme, børn og unge der mistrives i hjemmet, 

mens der træffes beslutning om en anbringelse, eller børn og unge der er anbragt eller blevet 

hjemgivet mod deres vilje og lever ’afkoblet’ fra skole og familie.  

 

Børne- og ungekrisecentret skal tilbyde to kerneydelser:  

1. Mulighed for at børn og unge døgnet rundt personligt kan møde op i børne- og 

ungekrisecentret uden visitation eller forudgående aftale og modtage akut støtte, omsorg og 

rådgivning og vejledning.  

2. Mulighed for, at børn og unge kan overnatte i børne- og ungekrisecentret.  

 

Børn og unge i Danmark, der har akut behov for at komme væk fra deres hjem, anbringelsessted 

eller væk fra gaden på grund af overgreb og andre svigt, har ikke noget sted, hvor de på eget 

initiativ kan opholde sig og modtage omsorg, rådgivning og husly. De er afhængige af, at enten 

forældre eller de sociale myndigheder beslutter, at de skal have hjælp. Der mangler helt enkelt et 

fysisk hus for kriseramte børn og unge, som tilbyder et ”helle” i en kortere periode, således at 

børn og unges behov og interesser understøttes i de processer, hvor de fortæller om de overgreb 

og svigt, de er udsat for, og mens deres forhold undersøges nærmere af de sociale myndigheder. 

Ligesom stedet skal skabe en platform, hvor børn og unges deltagelse og medbestemmelse i egen 

sag bliver en reel mulighed gennem styrkelse af børnenes og de unges evne til at mestre livet og 

de udfordringer, de møder.  

 

I Danmark er det kommunens pligt at føre tilsyn med de forhold børn og unge i kommunen lever 

under, med henblik på at yde særlig støtte så tidligt som muligt. Kommunerne har således pligt til 

at sætte aktivt ind, hvor forældreansvaret ikke bliver løftet tilstrækkeligt. Det er imidlertid 

velkendt og dokumenteret gennem en række undersøgelser, at kommunerne ikke altid lever op til 

deres forpligtelse som ansvarlig myndighed. Kommunerne kan være udfordret på denne 

forpligtelse af flere årsager. Mulige forklaringer kan være, at kommunerne ikke har kontakt til 

børnene og de unge eller at kravet til dokumentation af børnenes og de unges behov for hjælp 

ikke er opfyldt i de akutte situation. Det medfører, at børn og unge, der udsættes for overgreb 

eller omsorgssvigt, ikke altid i tide får den hjælp, de har behov for.  



      
 

 
 

  

 
 

Joannahuset skal fungere som den brobygger, der støtter børnene og de unge til at fortælle om de 

forhold, de lever under og herved sikrer kommunen bedre betingelser for at hjælpe børnene og de 

unge.  

På nuværende tidspunkt er udsatte børn og unge ofte nødsaget til enten at forblive i hjemmet, 

hvor overgreb og svigt fortsætter, eller at finde andre steder at opholde sig - hos venner eller på 

gaden. Flere af de børn og unge, der er blevet interviewet i forarbejdet til denne ansøgning, valgte 

det sidste, og indgår således i den stigende registrering af unge hjemløse. Som hjemløse er de 

yderligere udsat i forhold til misbrug, prostitution, kriminalitet og holder ofte op med at gå i 

skole. Der er således først og fremmest menneskelige grunde, men også samfundsøkonomiske 

grunde, til at etablere en indsats, der sikrer børn og unge rettidig beskyttelse og hjælp. 

 

Huset skal være placeret i København tæt på offentlig transport således, at det er let tilgængeligt 

døgnet rundt for alle børn og unge. Vi ønsker at starte op med 8 sengepladser med mulighed for 

udvidelse, 9 faste medarbejdere, et antal frivillige og et gennemsnitligt årligt driftsbudget på 

omkring 5 mio. Målgruppen kan have varierende behov for omsorg og støtte både nat og dag, 

hvorfor de fysiske rammer, døgnbemanding og fast personale er afgørende for husets succes. 

Huset drives af den private forening Joannahuset, og skal udvikles løbende i dialog med de børn 

og unge, der bruger stedet. Det er ambitionen, at projektet bliver landsdækkende, hvis det er 

bæredygtigt, idet behovet ikke kun anses som et hovedstadsfænomen. Ansøgers praksiserfaring er 

dog, at mange af de udsatte børn og unge i Danmark søger mod København, når de forlader deres 

hjem eller anbringelsessted, hvor de opholder sig i forskellige miljøer i og omkring København. 

 

Joannahusets bestyrelse har besøgt og erhvervet sig erfaringsbaseret viden fra den private 

organisation, Basis & Woge e.V. i Hamborg. Tilbuddet i Hamborg har erfaringer med akutte 

tilbud til en målgruppe lig Joannahusets herunder husly, støtte og rådgivning til kriseramte og 

hjemløse børn og unge under 18 år. Overnatningsmuligheden har eksisteret siden 2003 i 

Hamborg og er i dag støttet af staten. 

 

MÅLGRUPPEN  
Målgruppen for Joannahuset er børn og unge, der har behov for akut omsorg, støtte, rådgivning, 

vejledning og husly. Der er i grove træk fire grupper af børn og unge:  

 Børn og unge, der lever med vold og omsorgssvigt i hjemmet, men som holder det hemmeligt af 

loyalitet over for forældre eller grundet en følelse af skam.  

 Børn og unge, der er ’låst fast’ i en dårligt fungerende anbringelse.  

 Børn og unge der er udsatte i hjemmet, mens de venter på at kommunen træffer beslutning om 

hjælp.  

 ”De afkoblede børn og unge”, der ikke går i skole, sover på gaden, har mistillid til forældre, 

kommunen og andre voksne omkring dem, og som primært søger jævnaldrende udsatte børn og 

unge fx i gademiljøet.  

 

HVEM STÅR BAG JOANNAHUSET  

Idéen til et Joannahus er fostret af lektor ved Københavns Professionshøjskole, Jette 

Wilhelmsen. Jette har arbejdet næsten 20 år inden for udsatte børn- og ungeområdet i Danmark 

både i offentlig og privat regi. Jette var i en tidligere ansættelse i Børns Vilkår med til at opstarte 

og udvikle deres landsdækkende bisidderordningen. Derudover har foreningens medlemmer og 

bestyrelse solid organisatorisk erfaring, eksempelvis ved Dorthe Lysgaard, tidligere direktør i 



      
 

 
 

  

 
 

Børns Vilkår. Blandt de aktive kræfter i foreningen er der også specialiseret social faglig viden 

om myndigheds-sagsbehandling og akutanbringelser ved Marie Skovgaard ansat i den sociale 

døgnvagt i København, samt retlige forhold mellem børn og unge og deres forældre og det 

retlige samspil mellem familieret (privatret) og socialret (offentlig ret). ved Annette Kronborg, 

lektor ved Syddansk Universitet. Joannahusets er endvidere baseret på forskning og 

praksisviden om børn og unge i udsatte positioner, med repræsentation af professor Hanne 

Warming og forsker Ann-Karina Henriksen. Endelig er ideen udviklet i tæt samarbejde med Lisa 

Vork Borchert og Tescha Alexandrovitsch, der begge har erfaringer lig Joannahusets målgruppe. 

 

    Frederiksberg, den 10.12.2018  


