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1. Indledning 
 
Harebakken og Mercuri Urval har indgået aftale om samarbejde om rekruttering og udvælgelse af 

en ny leder til Harebakken med tiltrædelse den 1. august 2017. 

 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval i samarbejde med Harebakkens bestyrelse, 

medarbejdere og nuværende leder. Notatet vil blive anvendt til: 

 at sikre en fælles forståelsesramme i ansættelsesudvalget og mellem ansættelses-

udvalget og Mercuri Urval i relation til organisationen, stillingen og profilen på den nye 

leder 

 at udgøre baggrundsmateriale til stillingsannoncen som information til muligt 

interesserede 

 at vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold og de 

formulerede krav og forventninger til den nye stillingsindehaver. Således indgår 

notatet som grundlag for vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen. 

 

Har du interesse i stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Mercuri Urval ved direktør Steen 

Vidø på 2441 4060 eller konsulent Louise Aagaard på 2089 7457. Du er ligeledes velkommen til at 

kontakte Harebakken ved bestyrelsesformand Lars Nordborg Olsen på 4040 8788.  

 

Yderligere oplysninger om Harebakken findes på www.harebakken.weebly.com. 

 

 

2.  Om Harebakken 
 
Harebakken er en selvejende fond, der siden 1992 har tilbudt  socialpædagogisk døgnbehandling 

inden for veldefinerede og forudsigelige rammer. Målgruppen er børn med tidlige 

tilknytningsforstyrrelser, med afledte problemstillinger inden for autismespektret, ADHD og 

præpsykotiske tilstande.  Harebakken blev stiftet som et døgnbehandlingstilbud i familiemæssige 

rammer og har over tiden udviklet sig til det professionelle behandlingsmiljø, det er i dag – fortsat 

holdt i et trygt og forudsigeligt fællesskab, hvor de familiemæssige værdier og normer er styrende. 

Harebakken har siden begyndelsen været ledet af sin stifter, og kulturen er således præget af 

entreprenør- og ildsjæleengagement. I forbindelse med at Harebakkens nuværende leder og stifter 

går på efterløn, er der et ønske om at fortsætte professionaliseringen af organisationen under 

hensyn til stedets traditioner og faglighed. 

 

Harebakkens mål er at normalisere børnenes vækst og udvikling optimalt. Behandlingen 

koncentrerer sig således om: 

 At børnene bliver glade og trygge, hvor de sikres livsglæde og livsforståelse. 

 At børnene føler sig anerkendt i et meningsfuldt fællesskab, hvor også deres generelle 

velfærd og rettigheder sikres. 

 At børnene kan orientere og udvikle sig følelsesmæssigt og socialt, alt efter det enkelte 

barns muligheder og forudsætninger. 
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 At børnene kan udvikle deres specifikke evner og færdigheder og således bevare eget 

selvværd og selvbillede. 

 

2.1 Målgruppe 

Harebakkens målgruppe er børn med tidlige tilknytningsforstyrrelser, der har et længerevarende 

anbringelsesbehov. Der indskrives kun børn, der kan profitere af institutionens behandlingstilbud og 

behandlingsmæssige tilgang, hvorfor Harebakken ikke modtager børn med massive psykiatriske 

diagnoser. Der tilbydes ikke akutindskrivninger.  

 

Harebakken modtager børn, der har brug for et egentligt behandlingsmiljø, og er godkendt til seks 

børn i alderen 3-18 år med en indskrivningsalder på 3-10 år. Der er således primært tale om 

langtidsanbringelser, hvor børnene kan bo på Harebakken gennem en længere årrække og oftest 

barndommen ud. På nuværende tidspunkt har Harebakken seks drenge boende, hvor fire af dem er 

på langtidsanbringelser og to af dem er på kortere anbringelser. 

 

Harebakkens målgruppe er børn, der ofte har haft flere anbringelser og foranstaltninger bag sig. 

Enten som en uhensigtsmæssig lang anbringelse på døgninstitution eller i familiepleje/opholdssted, 

der ikke er lykkedes med at tilgodese barnets behov for udvikling og trivsel. 

 

Den nye anbringelsesreform betyder, at flere kommuner vælger institutioner som Harebakken fra til 

fordel for anbringelser i familiepleje. Harebakken står således overfor en markant omstilling til i 

højere grad at tilbyde kortere anbringelser (minimum 1 år), uden at det går ud over den stabilitet og 

de resultater institutionen kan tilbyde. Formålet er at afdække barnets behandlingsbehov, tilbyde 

barnet en behandlingsmæssig ramme og etablere et udviklende forældresamarbejde, som 

forberedelse  til en eventuel fremtidig anbringelse i familiepleje.   

 

2.2 Metoder 

Børnene på Harebakken tilbydes en professionel behandling, hvori også familiemæssige værdier og 

normer indgår i dagligdagen. I behandlingen af barnet søger Harebakken at afklare barnets 

følelsesmæssige kaos som forudsætning for egentlig udvikling og vækst. Tre temaer er særligt 

centrale på Harebakken: faste strukturer, den behandlingsmæssige tilgang og forældreinddragelse. 

 

Faste strukturer 

Harebakken fastlægger en synlig, konkret og styrende struktur for det enkelte barn. De manglende 

indre strukturer i barnet, nødvendiggør en ydre struktur i form af faste rammer, rutiner og regler. Den 

ydre ramme har karakter af en tryg, genkendelig base og et følelsesneutralt rum for barnet. Det 

skaber forudsigelighed, tryghed og tillid til den voksne. Der etableres strukturer og rammer for det 

enkelte barn, der sikrer dem succesoplevelser. Pædagogerne på Harebakken fritager børnene for et 

ofte alt for stort ansvar for egen selvforvaltning og udvikling og skaber præmisser, hvor børnene er 

beskyttet og hjælpes til at lykkes.  

 

Denne ydre struktur er aldrig et mål i sig selv, men er en afgørende forudsætning for, at barnet bliver 

tilgængeligt og kan udvikles følelsesmæssigt og socialt i den egentlige behandlingsmæssige tilgang.   
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Behandlingsmæssig tilgang  

Harebakkens behandlingstilbud har et eksistentielt formål, hvor det er selve barnets indre 
kerne og personlighed, der søges defineret og udviklet. Forståelsen af barnets udvikling er 
psykodynamisk funderet og baseret på relationen mellem den voksne og barnet. I dialogen 
med barnet afdækkes barnets egen forståelse – eller mangel på samme: af sig selv, af 
situationen, af kontakten/relationen, af egne og ofte uhensigtsmæssige løsningsstrategier. Ved 
dialog forstås enhver gensidig kontakt, i en neutral og tryg relation til barnet. Dialogen kan 
således være verbal, i den fysiske kontakt eller det følelsesmæssige udtryk. I dialogen kan 
barnet føle sig set, hørt, forstået og hjulpet. Barnet kan, gennem den voksnes rummelighed, 
gives de tilladelser til egen eksistens og udvikling, der er afgørende for den fremtidige 
livskvalitet. 
 

Forældresamarbejde 

På Harebakken betragtes forældres betydning for barnet som noget fundamentalt, der ikke kan 

opløses. Forældre og øvrig familie inddrages derfor i videst muligt omfang med afsæt i barnets 

bedste. Harebakken tager ansvaret og sætter rammen for en givende inddragelse af barnets 

forældre og sikrer forældrenes opbakning til barnets udvikling.   

 

I den daglige behandling benytter Harebakken følgende metoder:  

- Strukturpædagogisk tilgang 

- Anerkende tilgange 

- Kognitiv tilgang 

- Relationspædagogisk tilgang 

- Psykoterapeutisk tilgang 

 

Harebakken står overfor at implementere den neuroaffektive teori og metode i forhold til 

institutionens mangeårige behandlingsarbejde. Formålet hermed er at præcisere og dokumentere 

de udviklingsmål og resultater, som Harebakken opnår igennem institutionens behandlingstilgange 

til børnenes udvikling. 

 

Harebakken har med sin tilgang skabt gode resultater for institutionens børn, der udvikles og trives. 

Den første generation af børn på Harebakken er i dag velfungerende voksne, der stadig har kontakt 

til Harebakken. De anbringende kommuner, som Harebakken samarbejder med, er positive overfor 

Harebakkens tilbud og resultater, og vender tilbage med ønske om at anbringe børn på 

Harebakken.  

 

Der er budgetteret med halvanden times supervision pr. barn i måneden.   

 

Du kan læse mere om Harebakkens behandlingsmetoder og –tilgange på 

www.harebakken.weebly.com. 

 

2.3 Organisering  
Harebakken er normeret til en daglig leder og ni uddannede pædagoger. Normeringen til vikar er 

lagt ind i den faste normering, så der undgås løst tilknyttede vikarer. Udover det pædagogiske 

personale har Harebakken en praktisk medarbejder 25 t/uge og en kontorhjælp 160 t/år. 
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Harebakkens har en dygtig og erfaren personalegruppe, der på kort tid formår at skabe en tryg og 

udviklende ramme for børnene. Det pædagogiske personale har alle en bred erfaring med såvel 

normale børns udvikling som med behandlingskrævende børns udvikling. Personalegruppen har et 

stærkt sammenhold og et stort engagement i institutionen, de anbragte børn og de anvendte 

metoder. Det store engagement næres af relationerne til børnene og de resultater Harebakken kan 

skabe for det enkelte barn selv over korte perioder. Det pædagogiske personale bruger størstedelen 

af arbejdstiden sammen med børnene, imens dokumentationen håndteres, når børnene er i skole 

eller lagt i seng.  

 

Personalet arbejder ud fra et fælles ståsted og tager fælles ansvar for Harebakkens børn. Således 

har børnene på Harebakken ikke faste kontaktpersoner, men et hold af pædagoger, der sammen 

sørger for fælles systemer og rammer omkring barnet. På den måde reduceres sårbarheden i den 

tryghed, udvikling og trivsel, der skabes ved det enkelte barn. Der arbejdes med ankerpersoner, hvis 

rolle er at være barnets forældres kontaktperson. 

 

Harebakken står overfor at skulle ansætte 1-2 pædagoger mere og at arbejde mere systematisk 

med videreuddannelse af personalet. 

 

Harebakken prioriterer sikkerhed i ansættelsen højt, og der budgetteres således med en 

sikkerhedsmargen, sådan at den fulde normering af pædagoger kan opretholdes i perioder, hvor 

alle seks pladser på Harebakken ikke er i brug.   

 
 

3. Stillingen 
 

3.1 Ansvarsområder og opgaver 

Harebakkens daglige leder har det samlede ansvar for institutionens drift og udvikling med afsæt i 

børnenes bedste. I samarbejde med bestyrelsen sætter lederen den strategiske retning og forfølger 

den fælles vision, så Harebakken fortsat er et attraktivt og succesfuldt behandlingstilbud for både 

børn, forældre og anbringende kommuner.  

 

Lederens vigtigste opgave er at sørge for at Harebakkens børn får de tilbud, de har brug for. Det 

indebærer ansvaret for en grundig og præcis visitation/udredning af det enkelte barn samt sikringen 

af en stabil organisation både hvad angår økonomi, personale og pædagogik, som kan tilbyde 

forudsigelige og trygge rammer. 

 

Lederen skal fortsætte de pædagogiske linjer på Harebakken og sikre kontinuitet i den anvendte 

pædagogik. Lederen værner om Harebakkens kultur, værdier og rammer og bygger videre på dette 

med henblik på at sikre, at Harebakken fortsat kan gøre en stor forskel for børn med tidlige 

tilknytningsforstyrrelser. Det indebærer blandt andet at gøre Harebakken klar til at håndtere kortere 

anbringelser og de krav det stiller til hastighed og fokus, uden at gå på kompromis med 

Harebakkens pædagogiske værdier.    

 

Harebakkens daglige leder er synlig i hverdagen og indgår i mindre omfang i det daglige 

behandlingsarbejde. Det er centralt, at lederen er synlig og kender både børn, personale og 
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behandlingen. Lederen har en væsentlig rolle i forbindelse med visitation og udredning af børnene, 

og varetager kontakten til anbringende kommuner og forældre.  

 

Lederen har det ledelsesmæssige ansvar for Harebakkens ansatte og er ansvarlig for at udvikle og 

motivere medarbejderne, skabe et godt arbejdsmiljø og nære fællesskabet med afsæt i 

Harebakkens pædagogiske tilgang.  

 

Lederens ansvar og opgaver omfatter desuden at: 

- Synliggøre og formidle Harebakkens ekspertise til anbringende kommuner, 

samarbejdspartnere og forældre 

- Sikre en stabil drift både økonomisk, organisatorisk og pædagogisk 

- Sikre at relevant lovgivning overholdes   

- Varetage kontakten til anbringende kommuner i samarbejde med ankerpersoner, hvor 

det er relevant 

- Lave vagt-, ferie-, og mødeplaner, der tager hensyn til børnene og deres behov  

- Sikre fælles behandlingsplanlægning, videndeling og erfaringsudveksling  

- Skrive statusrapporter i samarbejde med personalet inkl. behandlingsplaner, tiltag og 

fremskridt  

- Bestyrelsesbetjening 

- Indgå i pædagogisk sparring med personalet. 

 

3.2 Succeskriterier 

Efter det første år forventes den nye afdelingsleder at være lykkedes med følgende:  

 

Videreførelse af Harebakkens kultur  

Lederen har lært Harebakkens børn, medarbejdere og pædagogiske tilgange godt at kende, og 

værner om Harebakkens særlige ånd og kultur. De pædagogiske linjer er fortsat og sætter rammen 

for den videre udvikling af Harebakken.  

 

Profilering af Harebakken 

Der er etableret gode samarbejdsrelationer mellem den nye leder og anbringende kommuner samt 

andre relevante interessenter. Lederen plejer Harebakkens gode omdømme, synliggør 

Harebakkens ekspertise og resultater og sikrer belægning af Harebakkens pladser.  

 

Stabil drift 

Børn, forældre og personale oplever en stabil og veltilrettelagt hverdag. Vagtplaner, ferieplaner og 

øvrig planlægning laves og kommunikeres i god tid. Der er faste processer omkring videndeling, og 

der er implementeret procedurer omkring dokumentation, behandlingsplaner, m.m., således at 

deadlines og kvalitetskrav overholdes. Lederen har økonomisk overblik og budgetterne holder. 

 

God trivsel  

Arbejdsmiljøet er præget af tillid, rummelighed og arbejdsglæde. Lederen skaber de rette rammer 

for, at personalets kompetencer og engagement kan udfolde sig til størst gavn for Harebakkens 

børn.  
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Klar til ny efterspørgsel 

Lederen har gjort Harebakken klar til at håndtere kortere anbringelser uden at gå på kompromis 

med institutionens pædagogiske værdier og tilgange. Sammen med personalet har lederen 

opbygget processer, der imødekommer de nye krav til hastighed, fokus og prioritering af 

indsatsområder, som de kortere anbringelser stiller.    

 

Kompetenceudvikling 

Den neuroaffektive teori og metode er implementeret og konsolideret i Harebakkens 

behandlingsarbejde, og institutionens udviklingsmål og resultater er præciseret og dokumenteret. 

Lederen sikrer løbende og systematisk videreuddannelse af personalet samt inspiration ude fra, 

således at Harebakkens høje faglige niveau fastholdes.    

 

 

4.  Profil  
I udvælgelsesprocessen vil såvel den faglige erfaringsbaggrund som de ledelsesmæssige og 

personlige kompetencer blive vægtet. Det er essentielt, at Harebakkens leder er en ildsjæl, der 

brænder for at gøre en forskel for Harebakkens målgruppe og fortsætte Harebakkens 

behandlingsmæssige succes.  

Lederen skal være nysgerrig på det, der gør Harebakken til noget særligt. Lederen har en vigtig 

opgave i at udforske, bygge videre på og formidle Harebakkens kultur, pædagogiske tilgange og 

gode resultater. Den nye leder skal have føling med hvad, der sker i den kommunale forvaltning og 

have blik for, hvordan Harebakkens metoder og ekspertise kan komme målgruppen til gavn under 

ændrede præmisser.  

Det er centralt, at lederen har en solid pædagogisk indsigt og erfaring og forstår Harebakkens 

målgruppe samt de skader og behov de har. Lederen skal være en fagligt dygtig, nysgerrig og 

opbyggende sparringspartner for personalet og evne at gå aktivt ind i den løbende supervision som 

omdrejningspunktet for personalets udvikling. 

4.1 Formelle kvalifikationer 

 Solid ledelseserfaring 

 Lederuddannelse som uddannelsesmæssig overbygning eller interesse i at tage en 

 Relevant pædagogisk eller socialfaglig uddannelse 

 Pædagogisk indsigt og erfaring – gerne med Harebakkens målgruppe 

 Kendskab til lovgivningen på området 

 Erfaring med administration, økonomistyring og budgetter. 

 

4.2 Ledelsesmæssige kompetencer 

 Stabil og synlig frontfigur – både over for børn, personale og anbringende kommuner 

 Tillidsfuld, involverende og uddelegerende  

 Motiverende og inspirerende – skaber følgeskab, medejerskab og engagement 

 Visionær og entreprenant – du kan se og skabe muligheder med afsæt i Harebakkens 

ekspertise   
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 Retnings- og rammesættende – går foran og sikrer en stabil hverdag 

 Kommunikerende og netværkende – du kan skabe stærke relationer til eksterne 

samarbejdspartnere og profilere Harebakken. 

4.3 Personlige kompetencer  

 Rolig, tålmodig og balanceret  

 God situationsfornemmelse og empati 

 Rummelig, favnende og fællesskabsorienteret 

 Struktureret og vedholdende  

 Udadvendt og kommunikerende  

 Nysgerrig og lyttende.  

 

 

5.  Ansættelsesvilkår 
 
Stillingsbetegnelsen er leder. Lederen refererer til bestyrelsen, i praksis udmøntes det hos 

bestyrelsens formand. 

 

Ansættelsen sker på løn- og ansættelsesvilkår lignende andre døgninstitutioner. Der forventes et 

lønniveau på ca. 600.000 kr. årligt inkl. pension. Dertil kommer en arbejdsgiverbetalt 

sundhedsforsikring.  

 

Tjenestested er Bredvigvej 1B, 4050 Skibby. 

 

 

6.  Ansættelsesudvalg  
 
Ansættelsesudvalget består af: 

 Lars Nordborg Olsen, bestyrelsesformand 

 Kim Rockhill, bestyrelsesmedlem 

 Claus Enevoldsen, bestyrelsesmedlem 

 Syp Refsing, stifter og nuværende leder 

 Steen Bruun Møller, pædagog 

 Henrik Christensen, pædagog 

 

Direktør Steen Vidø og konsulent Louise Aagaard, Mercuri Urval bistår ansættelsesudvalget. 

 

 

7.  Ansøgning 
 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 

(referencenummer DK-03144) senest den 14. juni 2017 kl. 12.00.  

 

Alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. 

http://www.mercuriurval.dk/
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8.  Tidsplan 
 

Ansøgningsfristen er den 14. juni 2017 kl. 12.00. 

 

Indledende samtalerunde finder sted d. 21. juni. 

 

For de kandidater, der bliver udvalgt til at gå videre fra 1. samtalen, bliver der efterfølgende planlagt 

et testforløb hos Mercuri Urval, og der indhentes referencer i perioden efter.  

 

2. og afsluttende samtalerunde med ansættelsesudvalget afholdes d. 27. juni.  

 

Tiltrædelse forventes den 1. august 2017. 


