Velkommen på
Julemærkehjem
For børn, der har
brug for en ny start
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Her får børn
en ny start

der har tid, og som hele tiden støtter dem i at tro på sig
selv og arbejde med det, der er svært.

Børnene går i skole, mens de er på Julemærkehjem.
I skolen er børnene delt i små hold, som giver plads
til ro, fordybelse og nærvær. Det giver mange af dem
fornyet lyst til at komme tilbage i skole. Vi samarbejder
med børnenes hjemskoler, og børnene arbejder med
de opgaver, deres klassekammerater derhjemme også
skal løse.

TÆT SAMARBEJDE MED FORÆLDRE

Vi arbejder også tæt sammen med børnenes forældre, som får mulighed for at udveksle erfaringer med
hinanden før, under og efter børnenes ophold. Vi inddrager forældrene i, hvordan vi arbejder med børnene,
og hvordan deres barn udvikler sig under opholdet på
Julemærkehjem. Det giver forældrene de bedste forudsætninger for at støtte deres barn efter opholdet.

BØRNENE
UDVIKLER SIG PÅ
JULEMÆRKEHJEM
Før ophold:
Har god tro på sig selv

36%
Et år efter ophold:
Har god tro på sig selv

73%

Julemærkehjemmene hjælper børn, der mistrives.
Børn, der føler sig forkerte, og som har brug for hjælp
til at håndtere mobning, ensomhed og lavt selvværd.
Et ophold på Julemærkehjem varer i 10 uger og er et
gratis tilbud til børn mellem 7-14 år.

ET OPHOLD PÅ JULEMÆRKEHJEM

På Julemærkehjemmene bliver børnene en del af et
fællesskab med sammenhold, støtte og omsorg fra de
andre børn og voksne. Vi tager udgangspunkt i det
enkelte barn og hjælper det til at udvikle sig. Nye fællesskaber, tydelige rammer og den rigtige blanding af
sund mad og motion hjælper børnene til at finde deres
styrker og lære nye måder at se sig selv og verden.

EN SPÆNDENDE HVERDAG

Der er bevægelse, leg og fælles aktiviteter på Julemærkehjemmene hver dag. Børnene møder voksne,

Jeg havde ikke rigtig nogen venner – de andre kaldte mig bare
grimme ord. Arvid, Viktor og Oliver er blevet mine rigtig gode
venner på Julemærkehjemmet. Jeg kan være mig selv her, og
der er altid mange, der spørger, hvordan jeg har det.

CHRISTIAN, 11 ÅR
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JULEMÆRKEHJEMMET

HOBRO

Tlf. 9852 1933

JULEMÆRKEHJEMMET

KILDEMOSE
Tlf. 4774 9135

JULEMÆRKEHJEMMET

LILJEBORG
Tlf. 4630 4200

JULEMÆRKEHJEMMET

SKÆLSKØR
Tlf. 5819 4967

JULEMÆRKEHJEMMET

FJORDMARK

Tlf. 7467 8727

Sådan kommer dit
barn på Julemærkehjem

Der er fem Julemærkehjem i Danmark, og dit barn får ophold på det
Julemærkehjem, der hører til jeres kommune. Du er meget velkommen til at
ringe til os, hvis du vil høre mere om et ophold på Julemærkehjem. Eller du kan
hente et ansøgningsskema på vores hjemmeside julemaerket.dk/ansog
Vi glæder os til at høre fra dig.

