
Huset er en tidligere børnehave, der er bygget 
om til mere hjemlige rammer. Der kan bo 7 
unge på Horisonten i alderen 12-18 år. 
På Horisonten arbejder alle unge med egne 
individuelle mål, derfor kan der være 
forskellige regler og rammer for den enkelte. 
Hver ung har 2 primærpædagoger, der støtter 
den unge gennem faste ugentlige samtaler og 
løbende hjælper den unge med at skabe et 
overblik over aftaler, lektier, hjemmebesøg og 
lignende. 
På Horisonten er der ansat en familieterapeut, 
som arbejder målrettet med den unges 
forældre og deres udfordringer gennem 
ugentlige samtaler. 

Hverdagen på Horisonten
Hverdagen er som hovedregel ens for de unge ved, at 
de skal være oppe senest kl. 8.00 til morgenmad, 
derefter skal hver ung i skole eller i beskæftigelse. 
Når de unge kommer hjem, er der plads til at slappe af, 
lave lektier eller hjælpe med aftensmaden. Vi spiser 
aftensmad ca. kl. 18, efterfulgt af en fælles evaluering 
af dagen. 
Aftenen bruges på forskellige aktiviteter, film eller spil. 
Kl. 22.00 skal man i hverdagene være på værelset. De 
unge må gerne falde i søvn til en film, musik eller 
mindfulness. 

Regler på Horisonten
På Horisonten har vi en forventning om, at vi alle 
behandler hinanden og huset ordentligt.
At vi, på trods af, at ingen har valgt at bo sammen, 
stadig er respektfulde overfor de andre, man bor 
sammen med. 
På Horisonten er alkohol og euforiserende stoffer 
ikke tilladt.
På Horisonten skal mobiltelefonerne være på 
kontoret om natten, fordi det er vigtigt med 
uforstyrret søvn.

Aktiviteter og ferier
I løbet af ugen er der enkelte faste ting alle skal deltage i. 
Mandag er der en fællesaktivitet, som de unge har mulighed for at 
komme med ideer til; det kan være motionstræning, bade i fjorden 
eller lagkagebygning. 
Torsdag eftermiddag er der rengøring, hvor alle unge skal gøre deres 
værelse og et wc rent. 
I weekenden er der mulighed for at være medbestemmende på 
aktiviteter. 
I foråret tager vi på skiferie enten i Norge eller Tyskland. 
I uge 27 er vi i sommerhus i Danmark. 
I sidste uge af sommerferien tager vi på en miniferie, som kan være 
en cykeltur med overnatning, Heidepark eller lignende.
I starten af november er Horisonten arrangør af en Halloweenfest 
for hele Fårupgård med masser af skrig og uhygge. 
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