
OPHOLDSSTEDET
GOLFSTRØMMEN

9 pladser efter SEL § 66. Heraf kan faciliteres 1 akut-
plads samt 3 udslusningspladser til unge op til 23 år 
efter SEL §§ 76 og 107

Kontakt:
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Østervej 38, 4243 Rude
tlf.: 58 16 10 98

Daglig leder: Christian Dannebrog
christian@golfstroemmen.dk
info@golfstroemmen.dk
www.golfstroemmen.dk

Leder: Ingolf Ingemann Damm
ingolf@magleby.dk
+ 45 40 40 66 76

EN DEL AF ET FÆLLESKAB
Børnene og de unge på Golfstrømmen har mulighed for 
skolegang på Magleby Skolecenter. Her sikres deres 
skolemæssige udvikling, og de tilbydes den støtte og 
specialundervisning, de har brug for. 

Vi tager sammen på studierejser, skirejser, ture og 
arrangementer. De unge bliver en del af et godt 
fællesskab og undomsmiljø, hvor de får gode 
kammerater og støtte til at indgå venskaber.



NYRENOVEREDE 
LOKALER
Golfstrømmen holder til i nyrenoverede lokaler i Rude, 
der ligger mellem Skælskør og Næstved. I april 2017 
havde vi den officielle åbning af lokalerne, som er 
lavet i et flot og moderne design. De nye lokaler giver 
os god plads - både udendørs og indendørs. 

ET GODT HJEM
Opholdsstedet Golfstrømmen er et familielignende, 
socialpædagogisk opholdssted for otte børn og unge i 
alderen 12-18 år. 

Vi modtager børn og unge, der af forskellige årsager ikke 
længere kan bo derhjemme. På Golfstrømmen får de en 
erstatning for et hjem. 

Professionelle og nærværende voksne tager sig af dem og 
giver dem et hjem og en hverdag, hvor de er trygge og 
trives.

AKTIV
HVERDAG
Hverdagen på Golfstrømmen er fuld af aktiviteter. Gen-
nem aktiviteterne får vi oplevelser og har godt samvær. 

Vi spiller fodbold eller volley, kører bo-carts, tager på 
fisketur, til stranden eller i svømmehallen eller måske til 
fodboldkamp eller Bon Bon land. 

Gennem aktiviteterne træner vi de sociale 
kompetencer. At lære at være sammen med voksne og 
andre unge er noget, som vi træner igen og igen.




