
Joannahuset
Et krise- og rådgivningscenter for børn og unge under 18 år

https://vimeo.com/637448427

https://vimeo.com/637448427


Joannahusets tilblivelse

• Foreningen Joannahuset blev stiftet i 2017

• I dag er Joannahuset finanseriet gennem

Reservepuljen (16,5 mio afsat fra 2020-2023) 

og med støtte fra fonde, virksomheder og

private

• Jonnahuset åbnede august 2020
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”Det er ny grund, I betræder”

”Det er ikke uden dilemmaer, at I åbner. Det ved I, og det 

ved jeg og alle I andre, som har fulgt med. Der er 

dilemmaer i forhold til jeres rolle, samarbejde med 

kommunen, forældre, efterlysning af politiet, vi ved det alle 

sammen. Derfor håber jeg også, at I vil samle alle jeres 

erfaringer på godt og på ondt.

(...) 

Det er ny grund, I betræder. Det er et nybrud. Jeg glæder 

mig til at følge det og er bevidst om, at vi vil støde på 

dilemmaer og problemer, men dem må vi så håndtere. For 

det vigtigste vi må have for øje er, at vi må hjælpe børn og 

unge langt bedre end vi gør i dag.”

Citat: social- og ældreminister Astrid Krag ved 
Joannahusets åbning 15. august 2020



Joannahusets tre ben

Rettigheds-

baseret 

rådgivning 

og retshjælp

Omsorg 

/helle
Husly





Husets organisering

11 FULDTIDS-
ANSATTE

25 DELTIDS-
ANSATTE

50 
OMSORGS-
FRIVILLIGE

8 SUPER-
VISORER



Joannahusets 
børne- og 
ungesyn

I Joannahuset betragter vi børn som medborgere. Idéen 

om et Joannahus tager afsæt i et børne- og ungesyn, der 

er rundet af den sa ̊kaldt nye barndomsforskning samt en 

grundlæggende etik om, at ethvert menneske – barn eller 

voksen – ma ̊ mødes med respekt og omsorg for 

hans/hendes unikke væren i verden. 

Det betyder, at børnenes og de unges ret til at blive mødt 

med ligeværdighed, a ̊benhed, interesse og opbakning til 

deres livtag med livet under vanskelige betingelser, samt 

indflydelse pa ̊ eget og det fælles liv i Joannahuset, udgør 

et grundlæggende pejlemærke i Joannahusets virke(…) 



Joannahuset, 
børn/unge og 
omverdenen 

▪ Joannahuset er børnene og de unges hus og 

formes i samspil med de, der bruger huset.

▪ Joannahuset brobygger til omverden

▪ Joannahuset har ikke et samarbejde i konkrete 

sager med fx kommuner eller forældre udenom 

de unge. Vi samarbejder med børn og unge 

og understøtter, at de kan samarbejde med fx 

kommunen. 

▪ Vi bidrager til en platform for børn og unge, der 

ønsker at deltage i en demokratisk debat om 

inddragelse, det sociale område, rettigheder 

ol.



Børn og unge fra 8-21 
år i alt 276

180 piger, 80 drenge 
og 11 identificerer sig 

som andet

Hver anden er ml. 15-
17 år. Hver femte er ml. 

12-14 år

Børn og unge kommer 
fra 40 forskellige 

kommuner på tværs af 
de fem regioner

Tæt på hver tredje 
barn/ung lever i en 

form for hjemløshed. 
Og hver femte er i 

risiko*

Hver tredje er i eller har 
forsøgt kontakt til 
kommunen før de 

kommer til 
Joannahuset* 

Der har endnu ikke 
været et døgn i huset 
uden et barn eller ung 

– men dagene er 
meget forskellige

Børn og unge hører 
primært om 

Joannahuset fra en 
ven

Psykisk og fysisk vold 
fylder mest* 

(ca. 2/3 dele)

Mere end hver tiende
barn/ung er anbragt, 

når de kommer til
Joannahuset

Siden slut december 
2020 har 68 unge fået 

akut husly. Det svarer til 
mere end ung hver 

uge

Døgnåbent er 
afgørende, da børn og 

unge ankommer på 
næsten alle tidspunkter 

af døgnet

Tilbageblik på de første 18 måneder 




