
 

 

Faglighed  

På Overgangen er der et team af pædagoger 

med fokus på høj faglighed med baggrund i 

lang erfaring inden for autismeområdet. 

 

Alle medarbejdere får uddannelsen 

"Autismepilot" og er uddannet i tilgangen 

"Low Arousal". 

 

Endvidere vægter teamet nedenstående 

værdier højt: 

 

Hjemlige, trygge og hjertevarme rammer, der 

danner grobund for gode relationer til de unge 

og deres familier. Humor og en positiv 

indstilling i ethvert møde samt en helheds-

orienteret indsats. 

 

 

 

 

  

Specialområde Børn og Unge 

Overgangen 

Søndersøparken 15, 8800 Viborg 
sbu.overgangen@ps.rm.dk 

 

 

Information om Overgangen  

Overgangen er centralt placeret ved Søndersø 

med smuk udsigt og samtidig lige i udkanten 

af Viborg centrum. 

 

Normering af personale 

Overgangen har "åbent" med døgndækning 

365 dage om året. 

 

Ring eller skriv meget gerne med spørgsmål 

eller for at aftale et besøg på: 

 

Telefon: 7847 8583  

Mail: sbu.overgangen@ps.rm.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor kan du søge endnu mere nyttig 

viden om autisme? 

 

www.psykiatrien.rm.dk 

Pjecen: Information om autisme hos børn og 

unge – diagnosen, indsatser og livskvalitet. 

 

www.socialstyrelsen.dk 

Publikationen: Mennesker med autisme – 

sociale indsatser der virker. 

OVERGANGEN 
 

- en værdifuld indsats  
 

http://www.socialstyrelsen.dk/


 

Velkommen til Overgangen 

Overgangen er et botilbud til 7 unge i alderen 

14 - 18 år, der er normaltbegavede og har en 

autismespektrum forstyrrelse.  Der kan i 

tilknytning til ASF være anden funktions-

nedsættelse. Det kan eventuelt være muligt, 

at man kan blive boende til det fyldte 25. år. 

 

Overgangen er dit andet hjem 

Vi værner om de unges liv og dagligdag ved 

at fremstå med fysisk rolige rammer, der 

understøtter den struktur, som skal danne 

grundlag for tryghed i hverdagen. 

 

Gennem struktur, forventningsafstemninger 

og eventuelle skemaer kan der skabes den 

forudsigelighed og genkendelighed, der ofte er 

brug for, når man har autisme. Dette er med 

til at danne rammer for udvikling af relationer. 

 

Hvordan er vores hverdag? 

Hver dag vil den unge i samarbejde med en 

voksen planlægge dagens aktiviteter.  

Herunder drøftelse af diverse opståede 

situationer, der kan have påvirket, positivt 

som negativt. 

 

Aktivitetsmulighederne er mangfoldige, og der 

vil blive lyttet til den unges ønsker. 

 

Eksempler på aktiviteter ude af huset: 

Metaldetektorture ww2 samt Danmarks 

historie gennem hundredevis af år, strand 

detecting efter mønter og smykker, fiskeri, 

kanoture med shelterovernatning, drone-

flyvning med fokus på at optage og redigere 

film, fodboldgolf, svampeture og bålmad i 

naturen, caféture, badeture i sø og hav, 

indkøb, biograf, koncerter, mountainbike og 

andre interessante motionsformer. 

 

 
 

Eksempler på aktiviteter i huset: 

PS3 turneringer, madlavning, røgning af 

fisk, grillaften, Lan-party, kreative- og 

spilaftener, bagning, filmaftener. 

 

Derudover, har den kommunale ungdoms-

skole i Viborg mange gode tilbud, som kan 

benyttes. 

 

I dagligdagen indgår der, udover tilbud om en 

aktivitet, også planlagt Almindelig Daglig  

Livsførelse (ADL), der fx kan indeholde 

personlig hygiejne, opretholdelse af 

dagsrytme, økonomistyring, rengøring, 

tøjvask og/eller andet efter behov. 

Den daglige plan vil danne grundlag for den 

videre udvikling og selvforståelse af, hvad 

man er god til, og hvad man skal have hjælp 

til at håndtere. 

 

Alt dette er med henblik på at blive så 

selvhjulpen som mulig i sit voksenliv. 

 

På Overgangen er der en husorden, der 

understøtter samværet med de øvrige unge, 

således man både har et privatliv og mulighed 

for socialt samvær.  

 

Pårørende og samarbejde 

Familie og pårørende er meget vigtige i den 

unges liv, og derfor vægtes dette samarbejde 

højt, da vi som professionelle kun er en del af 

de unges liv i en periode, hvor forældre vil 

have en mere permanent rolle. 

 

Der vil være en forventningsafstemning i 

forhold til forældres ønske om inddragelse i 

den unges ophold på Overgangen. Udover de 

officielle statusmøder, vil der fx være tilbud 

om deltagelse ved højtider, men også 

eventuelle temadage. 

 

Ud fra den lovpligtige kommunale handleplan 

udfærdiges en individuel plan til den unge.   

Al dokumentation tager udgangspunkt i disse 

planer.

 

 

 


