
Livet skal leves – hele livet

KOLLEGIET
Et bo- og behandlingssted for unge mellem  
18 og 35 år med psykiske eller  
psykiatriske problemstillinger





OM KOLLEGIET
Kollegiet ligger naturskønt 
på Hærvejen mellem Jelling 
og Givskud. Kollegiet er et 
mindre, særligt tilpasset 
bo- og behandlingssted for 
unge mellem 18 og 35 år, 
der har forskellige psykiske, 
sociale og/ eller psykiatriske 
problemstillinger, uden misbrug 
af stoffer og alkohol.

Lovgivning

Centret har til formål at drive 
et bo- og behandlingstilbud 
efter Servicelovens § 107 og 
§ 108 til voksne mennesker 
med forskellige psykiatriske 
problemstillinger. For at højne 
uddannelse og beskæftigelse 
tilbydes efter gældende 
lovgivning STU: Særlig 
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 
som retter sig mod unge under 
25, der ikke har mulighed 
for at gennemføre anden 
ungdomsuddannelse.

Formålet med et ophold på 
Kollegiet er

• At få stabiliseret og bedret 
den psykiske tilstand. 

• Blive afklaret mht. 
uddannelse og job. 

• Få vendt en negativ 
udvikling til en positiv, hvor 
troen på egne evner og 
drømme genvindes, og man 
kommer i gang med at leve 
det liv, man gerne vil leve.

Menneskesyn

Vi ser alle mennesker som 
unikke og med muligheder og 
ressourcer, der skal understøttes 
og udfoldes. En evt. diagnose 
er ikke en livstids-dom, men 
et øjebliksbillede, der i mange 
tilfælde helt kan overvindes. 
Uanset hvad, handler det for 
os om, at de vanskeligheder, 
livet evt. giver os, vendes til 
udfordringer og udvikling.

Værdigrundlag

At skabe et bo- og 
behandlingssted med 
inddragelse af den enkelte 
beboer med henblik på trivsel, 
tryghed og udvikling.

Beboerne tilbydes en hverdag, 
der bygger på struktur, 
forudsigelighed og noget at stå 
op til. Der tilbydes behandling, 
uddannelse & beskæfti-
gelsesmuligheder, socialt 
samvær og fritidsaktiviteter.

Vi anerkender retten til 
forskelligheder og respekterer 
den enkeltes opfattelse af egne 
værdier.

Vi tilstræber at levere kvalitet. Vi 
er uhøjtidelige, går ikke i takt og 
har et tilbud, hvor der er højt til 
loftet.



Vores baggrund

Jelling Have har 40 års erfaring 
i at arbejde med mennesker 
med forskellige livs udfordringer. 
Vi har opbygget en kultur, som 
tilpasser sig beboernes behov 
og ønsker, og som samtidig 
tilpasser sig samfundets 
udvikling .

Jelling Have har et tæt 
samarbejde med OK-Centret 
Enghaven i Søvind. Sammen 
med Enghaven, Helenes 
Minde og Thea er vi OK-
Fondens private aktører på 
psykiatriområdet.

Som udgangspunkt danner 

den systemiske tankegang 
grundlaget for al samvær. 
Miljøterapien er den 
overordnede behandlings-
ramme, hvorudfra al anden 
behandling udspringer.

Fysiske rammer

Kollegiet er en del af Harresø 
Kro & Motel. 5 tidligere 
udlejningsværelser er indrettet 
til boliger og består af en 1 
værelses lejlighed med eget 
bad og toilet. 2 øvrige boliger 
ligger i forbindelse med en 
lejlighed ovenpå kroen, hvor 
også Kollegiets fællesarealer og 
personalekontor ligger.



Behandlings- og ud-
viklingsstrategier

Dagligdagen vil være 
struktureret og der vil være fokus 
på behandling, uddannelse, 
beskæftigelse og fritid. For 
at opnå de bedste resultater 
sammensættes behandlingen 
meget individuelt i forhold til 
de forskellige strategier og 
metoder, som er til rådighed.

Der anvendes systemiske og 
kognitive teorier og metoder.

Vi tilbyder bl.a. :

Stemmehørergruppe, 
dialoggruppe, angstgruppe, 

DAT, musikterapi, 
neuropædagogik, narrativ 
terapi, wellness, mindfulness, 
fysioterapi, samtaler hos 
psykolog og psykiater, medicinsk 
behandling, NADA-akupunktur 
m.m.



På Kollegiet samarbejder vi om:

• At indsatsen tager afsæt i 
din handleplan.

• At planen for indsatsen 
udarbejdes i samarbejde 
med dig, kommunen og det 
socialpsykiatriske tilbud. 
Kommunen er en central 
samarbejdspartner i hele dit 
forløb.

• At der sker en 
systematisk ressource- og 
problemafdækning med 
henblik på at optimere og 
kvalificere indsatsen for dig.

• At du får en rehabiliterende 
og/eller kompenserende 
indsats afhængig af dit 
dokumenterede behov.

• At du arbejder målrettet 
mod at kunne flytte til et 
mindre indgribende tilbud.

• At der er sammenhæng 
mellem pris og kvalitet samt 
gennemsigtighed i tilbuddet.

Visitation

Visitationen til Kollegiet ligger 
hos den enkelte kommune.

Den kommunale sagsbehandler 
sender sagsakter til chef Lisbeth 
Lomholt på mail jelllo@ok-
fonden.dk.

Nettotaksten incl. obligatoriske 
ydelser vil afhænge af 
boligstørrelse.





OK-Centret Kollegiet 
Hærvejen 147 
7323 Give

Tlf. 75 87 10 96 

LÆS MERE
ok-fonden.dk/jellinghave
ok-fonden.dk/psykiatri

Kontakt 
Chef  

Lisbeth Lomholt 
29 62 28 75 

jelllo@ok-fonden.dk

Psykiatridirektør  
Lone Lundsgaard 

20 41 90 78 
lol@ok-fonden.dk


