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 Visitation og henvendelse 
Døgndiamanten er et bosted for sårbare og 
udsatte børn og unge under Næstved Kom-
mune. Børn og unge som har psykosociale 
støttebehov, og som har behov for at blive set 
og hørt af anerkendende voksne som under-
støtter stabilitet, tryghed og kontinuitet i de-
res liv. 
 
Vi arbejder altid ud fra barnets/den unges per-
spektiv. Vi inddrager og giver de unge med-
indflydelse i en aktiv hverdag med fokus på 
trivsel, ressourcer og udviklingspotentiale.  
 

Den unges familie/netværk er vigtige med-
spillere, og vi formår at skabe gode relationer 
og ofte et tæt samarbejde, hvor også øvrige 
vigtige aktører indgår; sagsbehandlere, sko-
ler, psykiatrien mv. 
 

For henvendelser og visitation 
Faglige ledere 

Lene Nette Jørgensen: 2025 3755 
Bjarne Ruberg Larsen: 2025 5096 
doegndiamanten@naestved.dk  

 
 

 

 

http://www.doegndiamanten.dk/


 

 

Boliger 

   Pædagogik 

Døgndiamantens pædagogiske tilgang er 
en kognitiv, ressourcefokuseret og aner-
kendende praksis (KRAP). 
Ethvert forløb på Døgndiamanten bygger 
på anerkendelse og validering, som er fun-
damentet for at skabe udvikling og foran-
dring. Vi fjerner fokus fra ”dét, der er galt” 
og i stedet sætter fokus på ressourcer og 
hvilke kompetencer, der giver øget trivsel 
og dermed et bedre udviklingspotentiale 
for barnet/den unge. 
 
Vores metoder tager altid udgangspunkt i 
det enkelte barn/ung. Vi har som fagper-
sonale til opgave at have viden eller 
tilegne os viden om de metoder som 
kan understøtte det enkelte barn/ung 
i meningsgivende trivsel og udvikling.  
 
 
 

Døgndiamanten har 4 boliger målrettet børn- og unge i alderen 7-25 år. De 4 forskellige 
boliger understøtter vores muligheder for at kunne tilbyde tilpasset matchning og pæ-
dagogiske tilgange, som er med udgangspunkt i det enkelte barn/ung indenfor mål-
gruppen af udsatte og sårbare børn og unge: 

RUBINEN - for børn/unge i alderen 12-17 (25) år med psykosociale vanskeligheder som 
spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsud-
fordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfor-
dringer. 

OPALEN - for børn/unge i alderen 7-15 år med psykosociale vanskeligheder som spejles 
i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordrin-
ger, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer. 

AMETYSTEN - for unge i alderen 16-25 år. Ophold jf. SEL. § 107 (voksne) og ydelser ef-
ter § 76 (efterværn). Unge som har behov for guidning og mindre omfang af pædago-
gisk støtte, hvor der arbejdes med færdighedstræning og sociale kompetencer med 
henblik på sigt at kunne udsluses til egen selvstændig bolig.  

SMARAGDEN - er akutbolig med 3 fleksible pladser til henholdsvis børn/unge i alderen 
12-17 (23) år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestrings-
strategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præ-
get af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer og som i svær grad er 
udfordret med et evt. forbrug af rusmidler, er kriminalitetstruet, udviser udadrettet ad-
færd eller er dømt til strafferetslig foranstaltning. Smaragden kan også benyttes til ud-
redning af kortvarige undersøgelsesopgaver. 

Rubinen, Opalen og Ametysten ligger centralt i Holme-Olstrup og er på samme matri-
kel. Vi har fokus på samskabende netværk. Vi arbejder bl.a. for, at børnene/de unge, og 
at vi som ansatte naturligt indgår som aktive medaktører i lokalsamfundet gennem for-
eningsliv, fritidsjob, arrangementer og sportsaktiviteter. 
 

 

Tilkøb: 
 
Psykoterapi med vores psykoterapeut kan tilkø-
bes til individuelle støttesamtaler til at under-
støtte barnet/den unge til en nuanceret selvind-
sigt og dermed opnå et mere konstruktivt og 
positivt syn på sig selv og verden.  
 
Tilbud under ophold: 
 
Øreakupunktur kan anvendes til f.eks. at give 
øget fysisk og psykisk ro, bedre søvnrytme, min-
dre motorisk uro m.m. Der arbejdes med af-
stresning med akupunkturen i 5 punkter i ørene 
samt med meditation. 
 
Specialpædagogisk massage er med til at 
øge koncentrationen, give en bedre fornem-
melse af kroppen samt give ro og afspænding, 
hvilket er en stor hjælp, hvis hjernen modtager 
for mange eller for få impulser. 
 
 
Specialpædagogisk massage er med til at 
øge koncentrationen, give en bedre 

Supplerende metoder 


