Opholdsstedet Rønnegårdens
Nyhedsbrev Januar 2022
Rønnegården har 1 ledig plads 1 marts.
og igen en plads til juni-juli 2022.

To af vores anbragte skal flytte, den ene bliver hjemskrevet
efter endt behandling og ophold, og den anden flytter i egen
bolig efter endt behandling. Vi søger derfor 2 børn i alderen
10 - 12 år til indskrivning i marts - april og i juni - juli.
Rønnegården var i efterårsferien
på tur til NordJylland. Vi havde en
dejlig uge i det Nordjyske.
Her var vi bl.a. i Blokhus og
skulptur-parken, hvor vi så
verdens største sandslot og mange
andre skulpturer af sand, træ og
metal.
Corona har strammet sit greb om
Europa igen og Rønnegården er
desværre igen i år blevet nød til at
aflyse vores populære skiferie.

Rønnegården havde besøg af socialtilsynet i
november 2021 hvilket resulterede i en positiv
rapport som kan læses på tilbudsportalen eller
på www.rgaps.dk eller på Rønnegårdens
Facebook side.
Rapporten afspejles i diagrammet herunder

Til kuratorer, sagsbehandlere og
familieplejekonsulenter
Få mere tid til de krævende opgaver.
På Opholdsstedet Rønnegården varetager vi børn og
unges interesser og skaber relationer der ofte holder langt
ud over anbringelsesperioden. Dette engagement i de
unge, fra en lille, men engageret personalegruppe hvor
alle er uddannet, skaber ofte et frirum for sagsbehandlere
og giver mere tid til andre opgaver.

Har du hørt om Rønnegården?
Sikkert ikke, da vi ofte arbejder med længerevarende
anbringelser, er det ikke ofte vi har ledige pladser. Vi er
på tilbudsportalen og vi havde anmeldt tilsyn af Social
Tilsyn Hovedstaden i november som resulterede i en
rapport som kom kort før jul.

Det er Fonden Rønnegården
Der står bag Opholdsstedet Rønnegården. Dvs. vi er
selvejende og har ikke økonomiske interesser i hverken
ejendom ell. andet som er oppe i medierne mm.
Vores økonomi er sund.
Bestyrelsen består af engageret professionelle personer
som har overskud til at være med til, at varetage udsatte
unges interesser og modtager ikke honorar for deres
indsats.

To unge afslutter sit ophold på
Rønnegården

Alle børn og unge går i skole og fraværsprocenten
er stadig under1%. Vores unge passer skole, hf, og
gymnasie, og diverse fritidstilbud, som fodbold,
skydning, fitness, computer og meget andet.
Besøg os for yderligere oplysninger www.rgaps.dk
eller kontakt os på forg@rgaps.dk
Kontakt til leder Søren Petersen Tlf. 22700051

To af Rønnegårdens unge flytter.
Den ene bliver hjemskrevet efter endt behandling og den
anden udskrives til egen bolig. Det er både trist og med
en god følelse at vi skal sige farvel til 2 af vores unge, som
vi har fået særdeles tætte relationer til .... og et farvel
bliver i virkeligheden snarere til et på gensyn, da vi oftest
holder kontakten til de unge som har været anbragt her.

