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en go’ historie

Jysk Børneforsorg/
Fredehjem tilbage 
som leder af  
børnehjemmet

horsens - Starten på det 
nye år markerer også en ny 
start for børnehjemmet på 
Borgmesterbakken. 

De fysiske rammer er der 
ikke lavet noget om på - det 
kommer måske senere. Per-
sonalet er også det samme, 
lige med undtagelse af stil-
lingen som afdelingsleder.

Beboerne, altså børn og 
unge, som er blevet anbragt 
i en fortrinsvis kortere peri-
ode var næsten de samme 
som dagen før årsskiftet.

Sådan var status, da Hor-
sens Kommune i går over-
drog driften af døgninstitu-
tionen Borgmesterbakken 
til Jysk Børneforsorg/Frede-
hjem. 

Ikke med en drifts-over-
enskomst, hvor børnehjem-
met skal indordne sig under 
kommunens politik og ad-
ministration, men med en 
samarbejdsaftale, der giver 
Jysk Børneforsorg/Frede-
hjem frie hænder til at løse 
de opgaver, der er aftalt med 
kommunen.

Nye ledere kommet til
Finn Bonnichsen er forstan-
der på stedet i overgangspe-
rioden. 

En opgave, han har ud 
over at være forstander på 
Nørresø Børnepension ved 
Viborg, som også drives af 
Jysk Børneforsorg/Frede-
hjem.

-  Jeg skal være med til at 
omsætte den samarbejdsaf-
tale, vi har lavet med kom-
munen. 

Daglig leder er Henrik Pe-

dersen, der havde første ar-
bejdsdag i går. Han kommer 
fra en ansættelse på behand-
lingshjemmet Himmelbjerg-
gård.

Tilbage bag roret igen
Jette Hansen, der er for-
mand for bestyrelsen bag 
Jysk Børneforsorg/Frede-
hjem, takkede for kommu-

nens tillid til, at foreningen 
kunne løse opgaven.

En opgave, der har voldt 
kommunen mange kvaler, 
siden Borgmesterbakken i 
2004 overgik til kommunal 
drift, efter at Vejle Amt op-
sagde en driftsaftale med 
Jysk Børneforsorg om at dri-
ve døgninstitution på Borg-
mesterbakken. 

Årsagen var primært, at 
Horsens Kommune var 
holdt op med at visitere 
børn og unge til Borgmester-
bakken.

Nu er der gået 10 år, og 
foreningen har fået opgaven 
tilbage. Denne gang går op-
gaven ud på at drive en akut 
institution med ophold på 
tre-seks måneder, mens der 

findes en varig løsning for 
den enkelte.

- Vi vil bestræbe os på at 
skabe et godt og trygt sted 
med udvikling, lovede Jette 
Hansen.

Hun pegede på fordele 
ved at være en del af for-
eningen. Det giver mulighed 
for at få hjælp og sparring. 
Bl.a. kan børneforsorgens 
projekt Ude-Bo i Horsens 
være en mulighed for nogle 
af de unge.

Horsens Kommune har 
det første år forpligtet sig til 
at bruge ni af de 12 pladser 
på Borgmesterbakken.

 ➔ Jysk Børneforsorg/ 
Fredehjem er en sammen-
slutning af to foreninger.  
Den har rod i folkekirken og 
arbejder for at imødekomme 
udsatte og vanskeligt stillede 
børn, unge og familier med  
et støttende og udviklende 
pædagogisk tilbud af faglig 
og etisk kvalitet. 

Ny start for Borgmesterbakken

henrik Pedersen  havde  
første arbejdsdag på  
Borgmsterbakken i går. Han er 
ansat som afdelingsleder. 

Finn Bonnichsen (t.v.) er ved siden af jobbet som forstander på Nørresø Børnepension ved Viborg, “overgangsforstander” på Borgmesterbakken. Han har været med til at lave aftalen med Horsens  
Kommune og skal nu være med til at sikre, den bliver gennemført på Borgmesterbakken. Siden skal der opslås en stilling op som forstander af stedet.

Jyske Børneforsorg/Fredehjem  har en række institutioner  
i Danmark og i Horsens - det ser Jette Hansen, formand for  
hovedbestyrelsen - som en fordel. 
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