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INDLEDNING  

Vold er aldrig acceptabelt og kan aldrig retfærdiggøres. På trods af dette lever tusindvis af familier med det store 

tabu, som vold i hjemmet er. Mange af krisecentrets tidligere beboere fortæller at det kan være svært at forlade 

deres voldelige partner. Volden kommer snigende og skaber et forvrænget billede af, hvad der er sundt og normalt 

i et parforhold. En del kvinderne har også på baggrund af eksempelvis fælles børn eller en uoverskuelig økonomi 

følt sig bundet til deres voldelige partner. Disse områder er særlig udsatte for at kunne blive inddraget i partnerens 

voldsudøvelser. I forgangne år havde 28% af kvinderne været udsat for økonomisk vold fra deres partner i en 

kombination med en eller flere andre voldsformer. Frederiksværk Krisecenter kæmper for en verden, hvor kvinder 

og børn lever fri for vold. I løbet af 2019 havde krisecentret 83 beboere, som i gennemsnit havde et ophold på 90 

dage. Mange af disse lykkedes det at hjælpe videre til et nyt liv uden vold. 

Udvikling har været en overskrift for Frederiksværk Krisecenter de seneste år. Dette var også gældende for 2019. 

Det er ikke udvikling for udviklingens skyld, men der har været et fokus på at skabe et virkelig solidt faglig tilbud 

med nogle gode rammer. Fagpersonalet har brugt meget tid på at reflektere over praksis og tænke nye veje. 

Krisecentrets fysiske rammer fik meget kærlighed. Der blev blandt andet skabt et nyt imødekommende familierum 

og en ny lille tøjgenbrug. Beboergangen blev udsmykket med indrammede kunstfotos. Alle beboerværelser er 

blevet opgraderet med nye møbler og de er løbende blevet malet og istandsat. Og sidst men absolut ikke mindst, 

blev der bygget helt nyt beboerkøkken og beboervaskeri. Beboerkøkkenet er nu udvidet, så der er tre køkkener i to 

sammenhængende rum med integreret spiseplads. Beboervaskeriet er nu udstyret med vaskemaskiner og 

tørretumblere i vaskerikvalitet. Disse tiltag har højnet de fysiske rammer og løst et flaskehalsproblem for 

beboerne. 

Året var nærmest kun lige gået i gang, da Lene, krisecentrets praktiske husalf, blev ansat. Lene har en baggrund 

som maler og er ansat på flexjobordningen. Lene giver huset meget kærlig med hendes pensel og malerrulle. I 

foråret blev Stine, krisecentrets nye børnekontaktperson ansat. Hun blev meget hurtigt en vellidt og integreret del 

af personalegruppen. Hendes ankomst til krisecentret har været med til at styrke det faglige arbejde med børnene. 

På samme tid blev en ny personalegruppe ansat. I daglig tale kaldet weekendvagterne. De dækker weekender og 

ydertider ind. Weekendvagterne har i høj grad medvirket til stabilitet og tryghed for kvinder og børn i huset. I 

sensommeren blev Ilon, krisecentrets praktiske og pædagogiske deltids medarbejder ansat. Hun er blandt andet 

med til at skabe nogle unikke oplevelser for børnene hvor de glemmer tid og rum for en stund. Talt på antal 

personaler er det en personalefremgang på 180% i forhold til året før. Denne fremgang er med til at give 

krisecentrets tilbud et løft.  

1. maj kunne krisecentret fejre at Maja havde været ansat på krisecentret i 15 år og at Vivian havde været ansat i 5 

år. Til sommerfesten blev det markeret at det er 20 år siden krisecentret flyttede til vores nuværende adresse på 

Vognmandsgade 1. Frederiksværk Krisecenter har nu eksisteret i 37 år.  

Hovedfokus for nærværende årsstatus er at tegne et billede af Frederiksværk Krisecenters praksis og resultater i 

2019. Årsstatus er samtidig en evaluering af krisecentrets virksomhedsplan for 2019. Og ikke mindst en måde at 

indfange og synliggøre krisecentrets store engagerede arbejde igennem året. 

 

 

Der er aldrig nogen begrundelse for vold i hjemmet. God læselyst! 
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CENTRALE TAL FRA 2019 

 

VOLDSFORMER 

Kvinderne der bliver indskrevet til krisecenterophold på Frederiksværk Krisecenter, er alle visiteret på baggrund af 

den vold de har været udsat for og det faktum at volden er begået mod dem af en intim partner eller en anden 

person i nær relation til dem. Nedenfor fremgår det hvor mange af kvinderne på krisecentret i 2019 der i 

forbindelse med indskrivningen har været udsat for de voldsformer vi har målt på i 2019. Hovedparten af 

kvinderne har været udsat for fysisk- og psykisk vold ofte i en kombination med andre voldsformer. 
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Hovedparten af beboerne i 2019 har været udsat for flere typer at vold samtidig. 57% har været udsat for 2-3 typer 

af vold samtidig, mens 32% har været udsat for en mere kompleks sammensætning af voldsformer med 4-8 

forskellige former for vold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELÆGNINGSPROCENT 

t centralt tal er krisecentrets belægningsprocent. Denne viser i hvor stort et omfang krisecentrets kapacitet 

er blev udnyttet i det forgangne år. Der er to hovedfaktorer der spiller ind på hvor høj belægningsprocenten 

er, og det er antallet af henvendelser der ender med en indskrivning til en krisecenterplads og hvor langt tid 

værelset er under rengøring og renovering efter en fraflytning og inden værelset igen kan tages i brug. Krisecentret 

har opprioriteret klargøring og renovering af værelserne, så pladsen hurtigere kan tilbydes ved en henvendelse.  

Krisecentret har i 2019 haft en belægningsprocent på 86,6%. Dette er 15,7% højere end gennemsnittet af de fire 

foregående år. Krisecentret har haft en stigning på 274 på faktiske belægningsdage i 2019 i forhold til 2018. Dette 

betyder på den ene side at krisecentret har fået udnyttet krisecentrets kapacitet bedre, men samtidig har 

krisecentret i store dele af året stadig haft kapacitet til akut at modtage voldsudsatte kvinder. Den højere 

belægningsprocent er resultatet af krisecentrets målrettede arbejde på hele tiden at bringe flest mulige 

krisecenterpladser i spil, samt en generel stor søgning af krisecenterpladser på landsplan.  
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ANTAL BEBOERE I 2019 

risecentret har samlet set skabt sikkerhed for 83 voldsramte kvinder og børn i perioden 1. januar 2019 til 31. 

december 2019. Af disse var 51 % de indlogerede kvinder og 49% kvindernes medfølgende børn.  I alt blev 

46 kvinder visiteret til et krisecenterophold, jf. SEL §109. Disse kvinder havde samlet set 57 børn med sig 

under opholdet. 

Antallet af beboere der har haft krisecenterophold på Frederiksværk Krisecenter i 2019, er igen på niveau i forhold 

til de foregående år. I 2018 kunne det konstateres at der havde været et forhøjet niveau af indskrevne børn. En af 

forklaringerne på det høje antal børn i 2018 skal findes i at der det år var en betydelig andel beboere med 2 og 3 

børn på krisecentret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPHOLDSDAGE 

amlet set har der i alt været 8773 opholdsdage i 2019. Kvinderne står for 3773 dage, mens tallet for børn er 

markant højere med 5000 opholdsdage. Dette er en stigning på 48% i forhold til 2018. Dette vidner om en 

bedre udnyttelse af den kapacitet krisecentret har. En af årsagerne til at dette har været muligt, er at der i 

2019 er blevet tilført flere medarbejderressourcer. Dette har betydet en større personaledækning og en større andel 

fagpersonaler.  
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OPHOLDSLÆNGDE 

Frederiksværk Krisecenter har en overordnet målsætning om at tilbyde krisecenteropholdet så effektivt og kort, som 

det lader sig gøre i forhold til den enkelte voldsramte kvinde. Frederiksværk Krisecenter har fastsat et forløb der 

varer 100 dage, da det er krisecentrets erfaring at dette forløb giver kvinderne den nødvendige tid til dels at få 

bearbejdet volden og dels at få styr på de mange praktiske opgaver der følger med når man træder væk fra volden. 

Et kortere forløb giver flere ledige krisecenterpladser og dermed plads til at flere voldsramte kvinder kan træde ud 

af volden. I 2019 var krisecentrets gennemsnitlige opholdslængde på 90 dage, derved er det gennemsnitlige ophold 

lidt længere end de foregående år. Krisecentret lever op til dets egen målsætning om kortere krisecenterophold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47% af kvinderne havde et ophold på 1-14 dage.  Disse kvinder er kendetegnede ved at deres ophold er ophørt 

i løbet af akutperioden. Dette er der flere årsager til. Nogle af kvinderne når til afklaring og finder en vej inden 

for denne korte tidsramme. Andre kvinder er blevet tvunget tilbage til voldsudøveren af familie eller andre 

pårørende. Andre igen er kvinder der er ankommet til krisecentret uden deres børn og som tager tilbage for at 

bringe sikkerhed til deres børn.  

25% kvinder havde et ophold på 15-dage – 3 måneder. Disse kvinder er kendetegnede ved at have et ophold 

der rækker ud over den akutte periode. Kvinderne arbejder målrettet sammen med sin kontaktperson ud fra 

beboerens opholdsplan på at løse de mange tekniske og praktiske problemer der ligger i at bryde fri af volden. 

Hovedparten af disse kvinder og deres børn når i de fleste tilfælde at få startet bearbejdningen af volden. 

17% kvinder havde et ophold på 3 måneder – 6 måneder. Disse kvinder er kendetegnede ved at have et forløb 

der ligger tæt op ad krisecentrets beskrivelse af det gode forløb. Disse kvinder og deres børn når i de langt de 

fleste tilfælde at få bearbejdet volden og lærer værktøjer der gør at de kan holde sig væk fra volden. 

11% kvinder havde ophold på 6 måneder - 12 måneder. Disse kvinder er kendetegnede ved at have nogle meget 

komplekse sager, hvor det kræver meget tid og arbejde for at få det til at lykkedes. Nogle gange er det forskellige 
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ALDER PÅ BØRN

voldsformer der forsætter i forbindelse med børnenes samvær med voldsudøver. Der er ofte igangværende sager 

ved familieretten, byretten, børnefaglige undersøgelser og andre forløb hos myndighederne sideløbende med 

opholdet på krisecentret. Ud over det gode krisecenterforløb, så indebærer arbejdet med denne gruppe også 

meget skriftligt- og fagligt arbejde.   

En klar årsag til at antallet af beboere der har haft ophold på under 14 dage, er så relativt højt er at krisecentret 

ud over de længere krisecentreforløb også har en akutforpligtigelse, der dels betyder at kvinder og børn 

ankommer på foranledning af politi eller andre myndigheder og er på den måde en helt midlertidig 

foranstaltning. 

ALDER PÅ BEBOERNE 

Der har alle år været en stor aldersspredning af beboerne på Frederiksværk Krisecenter. Dette gjorde sig også 

gældende i 2019. Lige fra de helt små børn på 2 år og op til de ældste to beboere på 60+. Gennemsnitsalderen er 

30 år og den største gruppe er kvinder på 26-40 år En stor del af disse kvinder er mødre. Børn på 0-4 år er stærkt 

overrepræsenteret med hele 20 børn. Det er lidt færre end i 2018, men det er stadig et højt tal. Der har i 2019 

været en kønsfordeling med 59% piger og 41% drenge. 
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STATSBORGERSKAB 

vinderne der har ophold på Frederiksværk Krisecenter har mange forskellige oprindelser, kulturer, 

religioner i bagagen. 45% af kvinderne havde i 2019 dansk statsborgerskab. Den resterende andel af 

kvinderne havde statsborgerskab i et andet land, men de havde alle lovligt ophold i Danmark. Nogle af disse 

havde været i landet i mange år, mens andre havde været kort tid i landet før de fik brug for krisecentret sikkerhed 

og hjælp. Uanset nationalitet og andre faktorer, så har alle kvinderne taget er vigtigt skridt væk fra partnervold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedparten af kvinder med længere krisecenterforløb i 2019 havde dansk statsborgerskab. Mens en mindre del 

var fra Mellemøsten, Asien og EU. 
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SAMARBEJDE MED KOMMUNER 

or at sikre beboerne den bedste indsats samarbejder Frederiksværk Krisecenters fagpersonale med 

kommuner i hele landet. I løbet af 2019 blev der samarbejdet med 24 forskellige danske kommuner. 12 af 

dem var nye samarbejdspartnere i forhold til 2018. I hovedparten af sagerne har fagpersonalet samarbejdet 

med mere end 1 afdeling i den pågældende kommune. Eksempelvis jobcentret, voksenafdelingen og 

familieafdelingen. Vi har hjulpet flest kvinder fra Halsnæs kommune og lige efter ligger Københavns kommune. 

Dette er lig med tendensen fra de foregående år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

KVINDERNES HJEMKOMMUNER



 

FREDERIKSVÆRK KRISECENTER - Vognmandsgade 1, 3300 Frederiksværk - Tlf. 47 77 04 47 – frederiksværk-krisecenter.dk 

11 

SOCIALTILSYN HOVEDSTADEN 2019 

ocialtilsynet var på anmeldt besøg på Frederiksværk Krisecenter 26. Juni. Socialtilsyn Hovedstadens 

repræsentanter interviewede krisecentrets leder, den samlede personalegruppe og en gruppe af beboere. 

Den samlede vurdering af krisecentret var tilfredsstillende, da tilsynet vurderer at krisecenteret fortsat 

præsterer flot indenfor alle de syv temaer, som krisecentret er vurderet på. 

”Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad ledes ansvarsfuldt og at både leder og 

medarbejdere i høj grad besidder relevante faglige kompetencer og viden i forhold til målgruppens 

behov, herunder at tilbuddet yder støtte til kvinder og børn i et omfang, som vurderes tilstrækkeligt 

og relevant.” 

Samtidig anerkender tilsynet krisecentrets bevægelse fra at være meget lukket i forhold til omgivelserne og 

hen mod at være mere udadvendt og imødekommende og derved blive en mere nærværende mulighed for 

hjælp til vold udsatte børn og deres kvinder.   

Særligt anerkender tilsynet, at det har positiv betydning for beboernes trivsel, at tilbuddet er blevet 

mere udadvendt og dermed kendt og integreret i lokalmiljøet. Ligeledes vurderer tilsynet, det at 

tilbuddet har tilført medarbejdertimer i weekends, er medvirkende til at beboerne oplever, at de i 

tilstrækkelig grad har kontakt til medarbejdere. Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at kvinderne i 

høj grad trives i tilbuddet. 

Tilsynet fremhæver desuden krisecentrets opgradering af medarbejdertimer i weekender og ydertimer. 

EKSTERN KOMMUNIKATION 

Strategien med at være mere udadvendt i forhold til omverdenen har krisecentret holdt fast i igennem 2019. I en 

del år havde krisecentret puttet sig lidt, dette blev der ændret på i 2018, hvor krisecentret blev omtalt igennem 

flere avisartikler og par tv-indslag. Dette arbejde er forsat i 2019, blandt andet ved et stort flersidet interview i den 

lokale avis. Krisecentret har ligeledes holdt oplæg for blandt andet Røde Kors, Frederiksværk, Offerrådgivningen, 

Nordsjælland, Soroptimist International, Helsinge. Det har alle været oplæg om krisecentrets arbejde og vold mod 

kvinder og børn. Som en del af den eksterne kommunikation bruger krisecentret Facebook, Instagram og Twitter til 

dels at fortælle historier fra krisecentret og krisecentreverdenen, dels til at skabe opmærksom omkring voldsramte 

kvinder, dels til at efterlyse ting, medarbejdere, frivillige etc. Krisecentret bruger sine oplæg og aktiviteter på de 

omtalte sociale medier til at tale de voldsudsatte kvinders sag og til at deltage i diskussionen på voldsområdet. En 

vigtig pointe med kommunikationen er til stadighed at krisecentret bliver mere synlig, og på den måde viser 

voldsudsatte kvinder deres mulighed for at træde ud af volden. 

FRIVILLIGE OG FRIVILLIGSTRUKTUR 

rivilliggruppen på krisecenteret har – også i 2019 – ydet en stor indsats. De frivillige bibringer nogle 

umiddelbare øjeblikke og omsorg. Det at der kommer nogle omsorgsfulde mennesker helt frivilligt har stor 

betydning for beboerne. De kommer med noget der ikke kan købes for penge. De nye tanker om 

organisering af frivillige er beskrevet i et særskilt afsnit.  

I 2018 omlagde vi vores frivilligstruktur. Hovedformålet for de frivilliges virke i huset var nu at skabe umiddelbare 

øjeblikke af omsorg for husets beboere. Dette betød at de frivillige var organiseret omkring en aktivitet eller et 

tema. Dette blev gjort for at skabe forudsigelighed og samhørighed for de frivillige i forbindelse med deres vagter. I 

2019 startede året med en god kerne af frivillige der havde været her i lang tid og en del nye frivillige der virkede 

glade for at være på krisecentret. I løbet af sommeren og efteråret stoppede en stor del af frivilliggruppen af 
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forskellige årsager, herunder helbredsmæssige udfordringer. Dette betød at der ved indgangen til 2020 kun var 4 

frivillige tilbage. Dette billede har givet grobund for refleksion og i 2020 skal der udarbejdes en ny strategi for 

frivilligheden på Frederiksværk Krisecenter. 

LEGEPLADSCYKLER  

 det tidlige forår var krisecentret heldig at modtage økonomisk støtte til indkøb af nye legepladscykler fra 

overskudsfordelingen ved Varelotteriet. Børnene var ellevilde da personalet pakkede 10 nye Winther-cykler og 

en flot trækvogn ud. Cyklerne har givet børnene mange gode, sjove og energifyldte timer.  

WEEKENDPERSONALE 

 løbet af forårsmånederne ansatte krisecentret en ny gruppe af personale der hovedsageligt har vagter i 

weekender og på helligdage, men de dækker også skemahuller på hverdage. Denne gruppe har alle en relevant 

baggrund. Dette har givet en større grad af stabilitet og tryghed i ydetiderne, og så er det nu muligt at lave flere 

samlende fællesskabsorienterede aktiviteter for og sammen med beboerne. Beboerne udtrykker at dette tiltag har 

haft en positiv indflydelse på deres ophold og personalet ser også dette har givet en større grad af tryghed og 

stabilitet på krisecentret.  

PERSONALE OG LEDELSE 

risecentret ledes af krisecentrets leder, der i samarbejder med krisecentrets bestyrelse lægger strategier og 

tegner de store linjer for Frederiksværk Krisecenter. Til dagligt er det leder der driver krisecentret i 

samarbejde med personalegruppen.  

I januar ansatte krisecentret en ny praktisk-husalf i en 3 timers fleksjob-stilling. Den praktiske-husalf har en 

baggrund som maler og det nyder krisecentret virkelig stor gavn af. Krisecentret ansatte april i 2019, en ny 

kompetent og erfaren børnekontaktperson i den ledige fuldtidsstilling.  Ligeledes ansatte krisecentret i september 

måned 2019 en ny pædagogisk- /praktisk medhjælper i en 20 timers stilling. I marts måned ansatte krisecentret 6 

weekendpersonaler til at indgå i en opnormering af krisecentrets dækning af ydertimer og weekender.     

Personalegruppen består nu, ud over leder, af 3 kontaktpersoner der primært har fokus på kvinderne og 2 

kontaktpersoner der primært har fokus på børnene, 1 pædagogisk- /praktisk medhjælper, 6 weekendpersonaler, 1 

havemand og 1 praktisk-husalf. Rengøring og bogholder købes eksternt. 
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STATUS 2019 

EVALUERING AF OVERORDNET FORMÅL MED VIRKSOMHEDSPLAN 2019 

et overordnede formål med virksomhedsplanen 2019 er beskrevet således: 

• At synliggøre at bestyrelse, ledelse og personale arbejder nysgerrigt og systematisk med at 

kvalitetsudvikle Frederiksværk Krisecenter.  

• At virksomhedsplanen fungerer som et styringsredskab for bestyrelse, leder og personale. 

SUCCESKRITERIERNE FOR VIRKSOMHEDSPLAN 2019 VAR:  

• At leder og medarbejdere oplever og bruger virksomhedsplanen i den overordnede styring og 

videreudvikling af krisecenteret. 

• At virksomhedsplanens konkrete mål for 2019 synliggør prioriterede dele af den faglige indsats. 

Virksomhedsplan2019 synliggjorde Frederiksværk Krisecenters arbejdsmæssige grundlag, og viste systematisk de 

igangværende indsatser og nye tiltag. Denne gav også Socialtilsyn Hovedstaden og andre interessenter et indblik i 

det konkrete udviklingsarbejde på Frederiksværk krisecenter 2019. 

• De overordnede mål for virksomhedsplan 2019, som er beskrevet ovenfor, er opfyldt med succes, og 

derved har virksomhedsplanen fungeret som et styringsredskab for bestyrelse, leder og personale. 

Målmodellen i virksomhedsplanen er et funktionelt afsæt for det faglige arbejde hen over året. I den skematiske 

model af mål fremgår det tydeligt hvilke indsatser og aktiviteter, der skal igangsættes og gennemføres, og hvem 

der er ansvarlige herfor. Målmodellen tager udgangspunkt i Socialstyrelsens Kvalitetsmodel og krisecenterets 

praksis og teori. Der er blevet arbejdet med mål og processer flere gange årligt i personalegruppen. Bestyrelsen 

har været orienteret om arbejdet- og deltager jævnligt i processen. 
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Familierummet før  Figur 1 - Familierummet før Figur 2 - Familierummet efter 

 



 

FREDERIKSVÆRK KRISECENTER - Vognmandsgade 1, 3300 Frederiksværk - Tlf. 47 77 04 47 – frederiksværk-krisecenter.dk 

14 

EVALUERING AF TEMAER 

I dette afsnit opsummeres kort status på de opstillede mål indenfor de forskellige temaer. Bilag 1 indeholder en 

skematisk status på samtlige mål. 

FORLØB / EFTERVÆRN 

Fagpersonalet har i 2019 redefineret krisecentret plan for det 

gode ophold. I denne proces blev der reflekteret over alle dele i 

forløbet. Nogle af delene i forløbsplanen er der arbejdet med, 

mens andre skal der arbejdes videre med i 2020.  

I foråret kørte det første forløb med krisecentret terapeutiske 

efterværnsgruppe. Gruppen er et samarbejde mellem 

organisationen Lev Uden Vold og Frederiksværk Krisecenter. 

Gruppens deltagere er alle kvinder der er trådt ud af volden og 

som har fået den lidt på afstand, men stadig har brug for at 

bearbejde den. Kvinderne mødes 10 gange over 20 uger. 

Deltagerne gav udtryk for at gruppen havde haft en stor 

betydning for deres forsatte bevægelse væk fra volden og dennes 

eftervirkninger.  

Samarbejdet med Halsnæs Kommune omkring et efterværn af 

mere koordinerende og praktisk karakter startede lovende ud i 

begyndelsen af året, men processen strandede da den ansvarlige 

fra kommunens side ophørte i sin stilling. 

 

FYSISKE RAMMER 

rederiksværk Krisecenter er beliggende i en over 150 år gammel bygning, hvilket gør at huset i sig selv har en 

historie og beboerne beskriver huset som hyggeligt og hjemligt. Husets alder medfører samtidig, at der er 

særlige udfordringer forbundet med vedligehold og renoveringsarbejde, og således er temaet fysiske 

rammer et væsentligt arbejdspunkt. De seneste år har krisecentret haft et fokus på at optimere de fysiske rammer, 

hen i mod at de dels understøtter beboernes velvære og udvikling og dels det faglige og støttende arbejde. 

Som et første skridt i denne bevægelse vedtog Krisecentrets bestyrelse i september, 2018 at omdanne et 

beboelsesværelse til fællesareal. På frigivne areal blev der i starten af 2019 skabt et fint spiseområde for beboerne.  

Beboerne tog hurtigt området i brug, og det var tydeligt at der havde været et behov, som nu blev dækket. 

I forsommeren indgik krisecentret et samarbejde med KHS-Arkitekter om at få tegnet et ombygningsprojekt. Der 

blev tegnet nyt beboerkøkken med integreret spiseplads, et nyt beboervaskeri og et nyt børnesamtalerum. 

Hovedentreprisen blev vundet af Wolff Svendsen, Hillerød, som styrede byggeriet professionelt. I oktober måned 

rykkede håndværkerne ind. Alle lokalerne blev totalrenoveret, med nye gulve, lofter, vægge og installationer. 

Indervæggene blev også bygget op på ny, så de nu kan tåle at være i henholdsvis køkkenet og vaskeriet. Ved 

årsskiftet var ombygningen færdig og det nye beboerkøkken og beboervaskeri blev taget i brug. 

Det nye beboerkøkken er designet, så der er tre mindre køkkener i det store køkkenrum. Således blev 

køkkenkapaciteten forøget betragteligt, og det er tydeligt at, hvor der før i tiden kunne være lidt trangt og der 

kunne opstå flaskehalse ved spisetid, så er der bare meget bedre plads til alles madlavning nu.  

Beboervaskeriet blev også opgraderet i forbindelse med ombygningen, så rummet nu fremstår lyst, rart og 

imødekommende. Antallet af vaskemaskiner og tørretumblere er blevet opgraderet, så der nu er to 9 kilos-

vaskerivaskemaskiner og to 9-kilos vaskeritørretumblere. Det er allerede nu tydeligt, at denne opgradering har 
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afhjulpet et flaskehalsproblem i forbindelse med vask. De større maskiner gør det også lettere at vaske dyner og 

sengetøj. 

Som en del af ombygningen blev et forhenværende depotrum klargjort, så det i 2020 kan tages i brug som 

krisecentrets specialiserede børnesamtalerum. I forbindelses med byggeret blev ydervæggene på krisecentrets 

anneks renoveret og blev pudset op igen med Skagensgul. 

I foråret fik det gamle spillerum en makeover og blevet lavet om til krisecentrets nye familierum. Familierummet 

er en stue på børnene og familiernes præmisser, så der er plads til tv og hygge, men også kreativitet og leg. 

Familierummet ligger centralt i huset i nærheden af fællesstuen, så det blev hurtigt en succes. 

Krisecentrets genbrugstøj-depot flyttede i starten af året til et nyt rum, og det fremstår nu mere ordentligt, og der 

er altid noget tøj på lager til de familier der ankommet med meget få ejendele.     

ÆSTETISK IMØDEKOMMENDE VÆRELSER  

Som en del af løbende at holde værelserne i god stand, så indførte vi i 2019 et månedligt værelsestjek, hvor 

personalet kommer rundt på værelserne og ser om alt virker som det skal og om der er småreparationer der skal 

laves. Dette kan være alt fra en pære der er sprunget, et billede der er faldet ned til en radiator der driller. Ved 

udflytning bliver værelset rengjort og bragt tilbage i god stand eventuelt med maling og nyt inventar. Der blev også 

indført et lille skab med pyntegenstande i linneddepotet, så man altid kan finde noget der kan gøre værelset mere 

imødekommende.   

Herunder er det vigtigt at pointere at en af grundene til at dette lykkes er, at krisecentret nu har flere 

personaleressourcer til at deltage i dette arbejde.        

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIVSEL / FÆLLESSKAB  

Målet med at forhøje fællesskabet og sikre trivslen blev gennemført ved at arrangere fællesskabsorienterede 

aktiviteter. Beboerne samles formelt eller uformelt en gang om dagen. Det kan eksempelvis være til kaffe-hygge, 

Just-Dance i stuen eller til beboermøderne. Der blev også arrangeret fælles ture til eksempelvis Zoologisk Have og 

Tivoli. Højtiderne blev der i 2019 gjort lidt ekstra ud af, så der inden afholdelsen af eksempelvis påskefrokosten 

blev kørt er forløb med klip af påskepynt. På denne måde blev højtiden eller traditionen omdrejningspunktet for 

en periode og der opbygges forventning og fællesskab om det.  

Et andet initiativ der fremmer trivsel og sundhed er den ugentlige tur i gymnastiksalen. Dette giver et unikt frirum 

hvor der er plads til grin, leg og glæde. Det er skønt at se familierne sammen på en anden måde, og det er tydeligt 

at denne aktivitet er med til at styrke mor/barn-relationen.   
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KVINDEMØDE 

Som en del af dette arbejde har krisecentret en kvindegruppe, hvor de voksne beboerne mødes omkring et emne. 

Kvindegruppen er et frivilligt tilbud, men vi oplever at mange beboere vælger gruppen til. Kvindegruppen ledes af 

to kontaktpersoner og børnene passes et andet sted imens. Der arbejdes eksempelvis ved hjælp af samtalekort, 

tegning af livets træ og fremvisning af og refleksion over relevante film.  Kvindegruppen havde haft en længere 

pause, men det lykkedes i løbet af året at gøre gruppen til en fast del af krisecentrets tilbud.  

Ligeledes har krisecentret en børnegruppe der ledes af børnekontaktpersonerne. Gruppen har fungeret uden 

pause i de sidste mange år, og har forsat en stor relevans. 

BEBOERMEDBESTEMMELSE OG KOMMUNIKATION I HUSET  

eboernes muligheder for 

selvbestemmelse er en helt central 

værdi på Frederiksværk 

krisecenter. Vi har også i 2019 arbejdet 

med at tage dette emne fra teori til 

praksis. Der er blevet videreudviklet på 

den beboerinddragende dagsorden der 

bruges til beboermøderne, så den har fået 

et tydeligere fokus på det som er vigtigt. 

Beboerne inddrages i forskellige løsninger 

på forskellige problematikker og deres 

idéer til at gøre ting anderledes i 

dagligdagen tages altid alvorligt. Der 

afholdes beboermøde to gange om ugen. Fagpersonalet har i løbet af året 

arbejdet videre med husordenen. Den tidligere husorden var for kompleks og var ikke tidssvarende. I første 

omgang blev der udarbejdet en husorden der mere var nogle leveregler. Det var en rigtig fin husorden, men den 

blev også lidt for ukonkret, så i løbet af vinteren 2019 blev husordenen uddybet. Den er blevet ophængt på synlige 

steder i huset og den gennemgås ved indskrivning af nye beboere. På den måde sikrer vi at husordenen er et fælles 

grundlag for alle der har sin gang på krisecentret. Husordenen skal overholdes af både beboere, personale, 

frivillige og gæster. 

 

JOURNALISERING / DOKUMENTATION / KOMMUNIKATION  

anjournal, krisecenterets socialfaglige system, er nu en helt fast del af en arbejdsdag på krisecentret. Alle 

notater om samtaler og andre vigtige ting noteres i dette system, og med valg af rigtige kategorier kan en 

given samtale eller et mødereferat findes hurtigt frem igen. Vi udvikler hele tiden systemet så det passer 

til krisecentrets behov. Eksempelvis tog personalet et nyt henvendelses-modul i brug, så man her kan notere 

henvendelser fra kvinder, der ikke er indskrevet på krisecentret. Alle afsendte underretninger og 

krisecentererklæringer gemmes også i Danjournal.   

Fra 1. januar blev den store fælles papirkalender afskaffet og krisecentret gik over til en digital kalenderløsning. 

Dette har givet et godt overblik over arbejdstiden, men det har også vist sig at gøre planlægning og koordinering 

meget lettere for personalet.    

For at styrke krisecenterets kommunikative tilgængelighed i forhold til beboerne har alle medarbejdere nu en 

dedikeret mobiltelefon. Dette gør det muligt for beboeren at kommunikere direkte med deres kontaktperson. 

 Målet angående at styrke vores online tilstedeværelse er fuldført, men er et mål der skal arbejdes med 

fortløbende. Krisecentret har forsat sin tilstedeværelse på Facebook, Instagram og twitter og sammen med vores 

hjemmeside er det en solid styrkelse af krisecentrets onlinetilstedeværelse. 

B 

D 



 

FREDERIKSVÆRK KRISECENTER - Vognmandsgade 1, 3300 Frederiksværk - Tlf. 47 77 04 47 – frederiksværk-krisecenter.dk 

17 

VIRKSOMHEDSPLAN OG ÅRSSTATUS 

irksomhedsplan og årsstatus dokumenterer dele af det faglige arbejde på krisecenteret. 

Virksomhedsplanen er den skriftlige opsamlende forberedelse af året, og årsstatus den samlede 

evaluering. Disse er udarbejdet planmæssigt, og bidrager væsentligt til krisecenterets dokumentation af 

det faglige virke 2019.  

ØKONOMI 

ål er gennemført. Krisecentret har i 2019 investeret en del i tilbuddet i form af ombygninger, men har 

samtidig opretholdt en god økonomi.   

 

KOMPETENCER OG FAGLIGUDVIKLING  

et narrative afsæt som metodisk udgangspunkt for personalegruppens faglige arbejde med 

beboergruppen, har været debatteret og udviklet i medarbejdergruppen. 

Personalet har fulgt de aftalte kursusforløb, og alle har afsluttet planmæssigt. En kontaktperson afsluttede 

en 3-årig narrativ samtaleterapeutuddannelse. To børnekontaktpersoner har taget efteruddannelse i COS-P. COS-P 

er et videobaseret psykoedukativt interventionsprogram, som er designet til at forbedre tilknytning. De første 

forløb med kvinderne blev afholdt i efteråret 2019.   

Krisecentrets fagpersonale har været optaget af at forstå det nye familieretshus og hvordan krisecentrets faglige 

arbejde skulle spille sammen med det nye system. Samtidig udkom den ny model for krisecentererklæringen, nu 

kaldet krisecenterfagligerklæring. Personalet har både været til temadage og introduktion i forhold til 

familieretshuset, men også den krisecenterfagligerklæring. 

Endvidere har personalegruppen deltaget i diverse tværfaglige fora med andre krisecentre, for eksempel har 

kontaktpersoner deltaget i erfa-møder i regionale grupper, og leder har deltaget i ledermøder med regionens 

andre krisecenterledere. Ligeledes har alle fagpersonaler og leder deltaget i seminarer for kollegaer fra de andre 

krisecentre. Børnekontaktpersonerne afholdt den store netværksgruppe for alle krisecentre i hovedstadsområdet i 

samarbejde med Hillerød og Helsingør Krisecenter. 

Fagpersonalet deltog på konferencen Nordiske Kvinder Mod Vold som i 2019 afholdtes i København 

En stor del af elementerne på personalemøderne har været reflekterende og fagligt udviklende i 2019.   

V 

M 
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RESULTATGENNEMGANG: SKEMATISK OVERSIGT AF MÅL, INDSATSOMRÅDER OG 

RESULATER I 2019 

 

FORLØB / EFTERVÆRN 

MÅL HVORFOR HVORDAN ANSVARLIG PERIODE STATUS 

At kunne tilbyde 
kvinderne et 
efterværnsforløb efter 
deres ophold  

For at kunne støtte 
kvinderne til et 
forsat liv uden vold. 

Forhandlinger med 
Voksen & Handicap, 
Halsnæs Kommune. 
Eventuelt andre 
samarbejdspartnere 

Jarl Primo 2019 Der blev afholdt 
samarbejdsmøde med 
Halsnæs Kommune, hvor 
efterværn var temaet. 
Efterfølgende stagnerede 
processen. Der arbejdes 
videre med dette punkt i 
2020.  

Der udarbejdes 
detaljeret forløbsplan 
for efterværn / 
koordineret 
rådgivning. 

For at kunne give 
kvinden et godt 
sammenhængende 
forløb og samtidig 
forhindre 
tilbagefald.  

Idéudvikling og 
nedskrivning af plan 
der giver et billede af 
efterværnsforløbet. 

Jarl, Maja, 
Vivian, Mette 

Ultimo 2019 Der blev udarbejdet en 
overordnet beskrivelse af 
hvordan et tilbud om 
efterværn / koordineret 
rådgivning ser ud, når og 
hvis krisecentret skal 
varetage denne opgave. 
Beskrivelsen er sendt til 
samarbejdspartnere. 

Fastholdelse af 
terapeutisk 
efterværnsgruppe 
 

Fordi vi oplever 
efterværnsgruppen, 
har stor værdi for 
til kvindernes nye 
liv uden vold. 

Løbende invitation til   
udflyttende kvinder, 
samt forsat dialog 
med 
samarbejdspartnere.   

 2019 Det er lykkedes at 
fastholde den terapeutiske 
efterværnsgruppe. Den 
oprindelige opstartsdato i 
ultimo 2019 blev rykket, 
da der ikke var nok 
deltagere. Primo 2020 
startede gruppen op med 
fuldt antal deltagere. 

Genforfatte planen for 
”Det gode ophold” på 
krisecentret.  

Fordi vi skal have 
en endnu 
tydeligere 
beskrivelse af hvad 
et krisecenterforløb 
indebærer.  

Faglig dag, 
brainstorm, 
udformning af 
tidslinje der giver 
visuelt billede af det 
gode forløb. 
Forløbsbeskrivelse.     

Jarl, Alle Medio 2019 Fagpersonalet har haft 
dialog om ”Det gode 
ophold”. Der er udarbejdet 
en tidslinje, der beskriver 
hvordan et krisecenter 
ophold ser ud på 
Frederiksværk Krisecenter.  

Kvalificere ”Det gode 
ophold” yderligere 

For også at arbejde 
ned i detaljerne i 
planen.  

Vi arbejder med de 
forskellige elementer i 
de ovenstående mål. 

Jarl, Alle Ultimo 2019 Der er i forbindelse med 
ovenstående også blevet 
talt ned i detaljerne i 
opholdet. Dette er forsat 
et punkt i virksomhedsplan 
2020. 

Forløbsbeskrivelse for 
børnenes ophold på 
krisecentret 

Opnå tydelighed 
omkring hvad 
børnene tilbydes. 

Der udarbejdes en 
tidslinje for børnenes 
forløb på krisecentret.    

Judith, Jarl  Ultimo 2019 Dette mål er overført til 
2020. 

Forløbsbeskrivelse for 
børnenes ophold på 
krisecentret 

Opnå tydelighed 
omkring hvad 
børnene tilbydes og 
hvornår 

Der udarbejdes 
beskrivelser i forhold 
til delelementerne i 
ovenstående tidslinje.  

Judith, Jarl  Primo 2020 Dette mål er overført til 
2020. 
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FYSISKE RAMMER 

MÅL HVORFOR HVORDAN ANSVARLIGE PERIODE STATUS 
Fastsættelse af 
fremtidig udnyttelse af 
krisecentrets lokaler.  
 

For kunne klarlægge 
samt at opstarte første 
etape af rokade der 
skal give større 
udnyttelse af 
krisecentret 

Proces med personale 
og herefter bestyrelse.  

Jarl Primo 2019 Primo 2019 besluttede 
bestyrelsen en plan for 
udnyttelse af 
krisecentrets lokaler. 
Denne har fungeret 
som en rettesnor ved 
ombygning og 
indretning i 2019. 

Nyt beboerkøkken 
etableres – [Udskudt] 

Beboerkøkkenet er 
nedslidt og skal skiftes 
2020. 

Byggerådgiver kontaktes Jarl Ultimo 
2020 

Dette punkt blev 
iværksat og 
gennemført i 2019, på 
trods af at det var 
udsat til 2020. I 
samarbejde med KHS-
Arkitekter og Wolff 
Svendsen blev der 
etableret nyt flot 
beboerkøkken.    

Nyt spiserum i det 
nedlagte beboerrum. 

For at udvide 
fællesarealerne og for 
at give beboerne 
bedre spiseforhold. 

Rummet ryddes. Væg 
males eventuelt. Der 
etableres spiserum. En 
del møbler kan 
genbruges. Noget skal 
indkøbes.  

Vivian, Judith Primo 2019 Dette punkt blev 
gennemført primo 
2019. Ultimo 2019 blev 
dette rum en del af 
køkkenet, så 
spiserummet nu er 
integreret i 
beboerkøkkenet. 

Planlægning og tegning 
af børnehus med 
aktivitetsrum og 
samtalerum. 

Aktivitetsrummet 
trænger til renovering. 
Den samtidige 
etablering af et 
børnesamtalerum vil 
styrke det fremtidige 
børnearbejde.  

Idéer, tegninger og plan.  
Byggerådgiver 
kontaktes.  

Jarl, Judith Medio 
2019 

Som en del af 
ovenstående 
ombygning blev der 
etaperet et 
børnesamtalerum i et 
nedlagt depot. 
Punktets del omkring 
aktivitetsrummet blev 
udskudt til 2020.     

Renovering og 
etablering af børnehus 
med aktivitetsrum og 
samtalerum. 

 Byggerådgiver og 
entreprenør hjælper 
med processen. 

Jarl Ultimo 
2019 

Se ovenstående status. 
Annekset blev som en 
del af dette renoveret 
udvendigt. 

Tøjdepot rykkes til 
tavledepot 

For bedre udnyttelse 
af pladsen i huset. 

Der etableres en dør til 
rummet og reoler og tøj 
flyttes.  

Vivian Primo 2019 Dette mål blev 
gennemført primo 
2019 

Flytte vaskehus til det 
nuværende 
genbrugsrum 

Vaskeriet kommer 
tættere på kvindernes 
dagligdag og dette 
frigiver plads til et 
børnesamtalerum  

Kraft Vvs kontaktes for 
tilbud om tilslutning.  
Indkøb af maskiner 

Jarl, Mette Primo 2019 Dette mål blev 
undersøgt sammen 
med Kraft, men 
rummet var ikke 
egnet. Vaskeriet blev i 
stedet en del af den 
store entreprise med 
beboerkøkken etc. 

Etablere Familierum i 
det nuværende 
Spillerum.     

For at udvide 
fællesarealerne og for 
at give beboerne 
bedre forhold til leg, 
hygge og samvær. 

Der udarbejdes en plan. 
Renoveringsarbejdet 
sættes i værk. 
Rummet indrettes 

 Medio 
2019 

Dette punkt blev 
gennemført medio 
2019.  

Den optimale 
rumfordeling på 
krisecentret. 

For at give beboerne 
de bedste forhold med 
flest mulige 
fællesområder.   

Evaluering og 
idéudvikling.  

Fælles Ultimo 
2020 

Videreført 

Æstetisk 
Imødekommende 
værelser 

Fordi det kan hjælpe til 
at skabe større tryghed 
for kvinderne.   

Løbende renovering, 
maling og udskift af 
møbler. 

Jarl, Palle, Lene 
og resten af 
personalet 

Medio 
2019 

Dette punkt blev 
iværksat primo 2019. 
Dette er snarere en 
bevægelse der er 
startet, end et punkt 
der kan gennemføres. 
Dette 
opmærksomhedspunkt 
er videreført til 2020.  

Æstetisk 
Imødekommende 

Fordi det kan hjælpe til 
skabe større tryghed 
for kvinderne.   

Design- og 
indretningsidé laves. 
Engagement og 

Vivian, Mette og 
Jarl 

September 
2018 

Dette punkt er 
videreført til 2020. 
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TRIVSEL / FÆLLESSKAB  

MÅL HVORFOR HVORDAN ANSVARLIG PERIODE STATUS 

Styrke fællesskabet 

blandt kvinderne. 

Det gode 

fællesskab kan 

styrke kvindens 

gode forløb. 

Styrke aftenaktiviteter 

og 

fællesskabsorienterede 

aktiviteter a la 

mandagsgruppen. 

Alle 2019-2020 Dette punkt er 

gennemført og der 

har været 

tematiseret 

aftenaktiviteter – 

Eksempelvis Just 

Dance, onsdag 

aften. 

At genstarte 

kvindemøderne for 

beboerne igen.  

Kvindemøderne 

har været på 

pause en periode. 

Der fastsættes en 

møderække der laves 

en beskrivelse af 

gruppens indhold.  

Mette, Maja, Vivian Primo 2019 Punktet er 

gennemført og 

kvindegruppen har 

være en fast del af 

krisecentrets tilbud 

siden medio 2019  

Styrke kvindernes 

brug af eksterne 

tilbud. 

Forbi vi har 

erfaring med at 

dette kan give et 

bedre forløb for 

kvinden. 

Der laves et tydeligt 

arbejde omkring hvilke 

tilbud der findes.  

Alle 2019 Dette punkt er 

videreført til 2020. 

BEBOERMEDBESTEMMELSE OG KOMMUNIKATION I HUSET  

MÅL HVORFOR HVORDAN ANSVARLIG PERIODE STATUS 

Forsat fokus på 

beboernes 

medbestemmelse på 

krisecentret 

Det er vigtigt for 

beboernes trivsel 

at de oplever 

medbestemmelse.  

Ved at tage 

medbestemmelsesperspektivet 

med ved beboermøder og 

samtaler 

Alle 2019-2020 Dette punkt er 

iværksat blandt andet 

ved at der blev 

udarbejdet en ny fast 

dagsorden, som 

kommer rundt  

Sikre børnenes 

stemme og 

medbestemmelse på 

krisecentret.  

Det er vigtigt for 

børnenes trivsel 

at de oplever 

medbestemmelse. 

Der afholdes ugentligt 

Børnemøde, hvilket blandt 

andet sikrer en børnestemme 

på krisecentret 

Judith, Stine 2019-2020 Dette punkt er 

iværksat og der 

afholdes ugentlige 

børnemøde, der bliver 

ledet af de to 

børnekontaktpersoner.   

Fastholde at 

beboerne har 

indflydelse på eget liv 

og hverdagen på 

krisecentret. 

 

Det er vigtigt at 

kvinderne 

generobrer 

kontrol over eget 

liv. 

Beboernes opholdsplaner 

skabes i samarbejde mellem 

kontaktpersoner og beboer ud 

fra beboerens ønsker og 

aktuelle behov. 

Alle 2019-2020 Dette punkt er der 

blevet arbejdet med 

kontinuerligt i gennem 

2019 og denne proces 

forsætter i 2020, da 

det er et vigtigt 

fokuspunkt.  

værelser og 
fælleområder 

donationer søges fra 
eksterne 
samarbejdspartnere.   

Facaderenoveringsplan 
udarbejdes. 
 

Facaden trænger Byggerådgiver har 
anbefalet, at murer 
kontaktes. 

Jarl Ultimo 
2019 

Videreført til 2020 
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Opdateret 

velkomstfolder der 

rummer både voksne 

og børn og forklarer 

husordenen. 

Fordi dette vil 

styrke tydelighed 

og forbygge 

misforståelser.    

Med baggrund i husregler, 

forventninger og 

brugerundersøgelse laves en 

ny velkomstfolder til nye 

beboere.  

Jarl Medio 

2019 

Arbejdet i forhold til 

punktet er opstartet 

og forsætter i 2020.   

 

 

 


