
KONTAKTOPLYSNINGER

Behandlingsinstitutionen Curam Aps
Hovedgaden 79-81 · 4050 Skibby 

Telefon: 
• 2112 5019 (Forstander Flemming Zuschlag Christiansen)
• 2924 6141 (Direkte til afdeling Carus)

VELKOMMEN TIL CURAM
AFDELING CARUS

Til fødselsdage eller jul m.m. vil medarbejderne 
hjælpe jer med at nå det hele og få en god dag. 
Fester eller arrangementer aftales altid i god tid 
med medarbejderne, da der skal være klare aftaler 
om hvem, der kommer osv. 
 Vi aftaler alt sammen med jer ud fra, hvem I er 
som familie, og hvordan vi kan støtte jer i en ud-
vikling frem mod at blive en glad og velfungerende 
familie.
 På Carus gør vi os umage med at møde dig og 
din familie anerkendende og med respekt. Med-
arbejderne på Carus er tværfagligt sammensat, 
fx pædagoger, familiebehandler, sygeplejersker, 

sundhedsplejersker, social-
rådgiver og psykolog, så I og 
jeres børn vil kunne tilbydes de rette 
faglige og erfaringsmæssige kompetencer 
under jeres ophold på Carus. Vi tilbyder jer et 
ophold i smukke naturskønne omgivelser og med 
familiære rammer med mulighed for fællesskab 
og hygge med fx eftermiddagsboller og fælles 
aftensmad. Carus tilbyder gratis morgenmad, men 
derudover vil I selv skulle står for jeres forplejning.

post@curam.dk

www.curam.dk

Vi glæder os meget til at møde jer 
og lære jer at kende.



Velkommen til Curam, afdeling Carus

Carus er en familiebehandlingsinstitution, hvor I 
skal bo i en periode. Carus ligger i et flot nyistand-
sat stort stuehus til en firlænget gård med en stor 
dejlig have og grønne omgivelser.

Lejlighederne: 

På Carus bor I i egen lejlighed på 1. salen. I lejlig-
heden er der flere rum, så der eks. kan indrettes et 
børneværelse og et voksenværelse med adgang til 
bad og toilet. Vi har i alt 3 lejligheder på 1. sal, og 
en udslusningsbolig i sit eget hus. Jeres lejlighed 
har egen lås, og det er kun jer og personalet, der 
(ved akut behov) kan låse sig ind. Lejlighederne er 
jeres helt private område, og personalet må kun 
gå ind i jeres lejlighed, hvis I har givet lov. Vi har 
dog tilladelse til at gå ind, hvis vi vurderer, at fx et 
barn har brug for hjælp, og I ikke reagerer på vores 
henvendelse.  

Nærområdet: 

Carus ligger i Skibby ved Frederikssund i en lille 
by med ca. 4.000 indbyggere med gode indkøbs-
muligheder, så som Netto, Menu, Aldi, Matas og et 
apotek. Der er også et større byggemarked (XL-
byg), Jem og Fix, en biograf, konditori, spisesteder 
m.m. Kun 2 minutters gang fra Carus ligger det 
lokale idrætscenter med stor hal og kunstbane. 
Den lokale skole ligger kun 10 minutters gåaf-
stand fra Carus.
 På Carus er der gode muligheder for at lave 
noget sammen, såsom fællesspisning, brætspil, 
værksted, kreative ting, urtehave, leg i haven med 

  Internet:

På Carus har vi fibernet fra Waoo, hvilket betyder 
at du uden problemer kan streame film og spille 
spil. 

  Alkohol:

Det er ikke tilladt at drikke alkohol på Carus. Ved 
særlige lejligheder, så som runde fødselsdage eller 
konfirmation, kan det aftales, at der drikkes et 
enkelt glas vin/en øl til maden.

  Rygning:

Der må kun ryges på de hertil indrettede steder, og 
der må ikke ryges på værelserne eller i fællesom-
råderne.

Om det at bo på Carus:

Når I bor på Carus er formålet, at I for en periode 
skal fokusere og arbejde med rollen som forældre, 
og det kan være følelsesmæssigt svært, og derfor 
er det vigtigt, at der er personale omkring jer, som 
kan støtte og hjælpe jer i den svære proces, når I 
har brug for det.
 På Carus vil medarbejderne hjælpe jer med at 
få struktur og forudsigelighed ind i jeres hverdag, 
både for at støtte jer, men ikke mindst for at støt-
te jeres børn. 

jeres børn, udflugter, m.m. På Carus er der gode 
muligheder for at lave aktiviteter både inde og 
ude, da vi har en stor parklignende have, med driv-
hus, trampolin, bålplads, gynger m.m. Fra Skibby er 
der gode offentlige transportmuligheder til flere 
større byer, Roskilde (26 km) Frederikssund (16 
km) og til Holbæk (22 km).

  Husregler:

Husreglerne vedtages af beboere og personale i 
fællesskab, og bliver løbende evalueret på vores 
ugentlige husmøde, fx aftaler om fælles rengø-
ring, udflugter, rygning, fællesspisning m.m.

  Ved brand:

Som afslutning på indskrivningssamtalen den dag 
I ankommer til Carus, vil I blive vist rundt, og her vil 
I blive orienteret om, hvad I skal gøre i tilfælde af 
brand.
•  Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2,  

hvis dette ikke allerede er gjort.
•  Fortæl, at det brænder, og hvem du er,
 -  at du ringer fra (Curam – afdeling Carus, 

Hovedgaden 79, 4050 Skibby)
 - tlf.nr. du ringer fra ?
 -  hvad der er sket, hvad brænder  

og hvor det brænder
 -  om der er tilskadekomne eller personer i fare.
•  Bekæmp: Forsøg at slukke branden med  

nærmeste egnede brandmateriel.
•  Udsæt ikke dig selv for fare.
•  Bring personer væk fra farezonen. 
•  Evakuér beboere og ansatte ud til  

samlingspladsen (gårdspladsen).
• Få overblik over om alle er kommet ud.

 Hverdagen er bygget op omkring et fast uge-
skema med forskellige aktiviteter s.s. legestue, te-
rapigruppe, forældregruppe, husmøde, fællesture 
ud af huset m.m. Der vil også være helt almindelige 
dagligdags gøremål, så som at vaske tøj, lave 
morgenmad eller gøre rent m.m.
 I hverdagen skal I arbejde med jeres forældrerol-
le, måden I møder jeres barn på, forstår og aflæser, 
hvilke behov jeres barn har netop nu. I skal arbejde 
med at opbygge en god relation og forstå jeres 
barns behov, så jeres barn får de bedst mulige 
betingelser for at få en god barndom.
 Det betyder, at opholdet på Carus ikke er en 
ferie, da I alle i familien skal arbejde på at I udvikler 
jer. Men I er ikke alene om arbejdet, under opholdet 
får jeres familie to kontaktpersoner, som under 
forløbet vil støtte og guide jer som familie.
I starten kan I naturligvis have brug for pauser, og 
her kan medarbejderne hjælpe med at aflaste jer i 
forhold til barnet/ børnene. 
 Mens I er på Carus med jeres børn vil I kunne få 
besøg og tage på besøg. Besøg skal altid aftales i 
forhold til, hvad I kan magte i jeres familie, og hvad 
der er bedst for børnene. Besøg aftales altid i god 
tid, inden gæsten/ gæsterne skal komme.  


