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Petersdal er et privat døgntilbud,  som er godkendt  til at 
 Modtage 10 børn /unge med diagnose indenfor det  
autistiske spektrum.  
I efteråret 2011 udvider vi med et dagtilbud til unge med autisme både til  
intern og ekstern brug.  
Der vil også i efteråret, vinteren 2011/2012 blive oprettet en døgnafdeling  
for unge med autisme. Her vil der være plads til 5 unge. 
 

Fysiske rammer 
D.1. juli 2011 flyttede Petersdal til nye bygninger i Lendemarke ved Stege  
på Møn. 
Vi har fået en masse plads, som skaber gode rammer og nye muligheder,  
ro og flere aktivitetsrum til børnene/de unge. 
De nye  rammer betyder at vi vil kunne tilbyde børnene/de unge  
sanserum, værksteder, musikrum,  motorikrum og meget andet. 
Stedet ligger i gå afstand til indkøb, rekreative områder, og med bus lige  
udenfor døren. 

 
Behandlingstilbudet 
At være barn /ung på Petersdal, betyder, at der bliver taget  
udgangspunkt i den enkelte.  
Fundamentet på Petersdal er tryghed, glæde og udvikling. Derfor er der  
tilrettelagt et miljø, med høj grad af forudsigelighed, herunder visuelt  
kommunikationsmateriale, dagskemaer m.m.  
Der er en genkendelig rytme, som følger dagen, ugen og årets gang.  
 
Vi skal som voksne være tillidsskabende  og vi tar´ udgangspunkt i det  
enkelte barns ressourcer.  
I det, der giver barnet glæde og ro til at udvikle sig. 
.Vi tilstræber helheder i børnenes aktiviteter. 
 
Børnene/de unge deltager i dagligdags gøremål, i det omfang det er  
muligt. 
Vi støtter børnene i, at blive selvhjulpne omkring af/påklædning—  
hygiejne m.m. og motiverer dem til at være med til daglige pligter omkring  
madlavning —borddækning og indkøb. 
I den udstrækning det er hensigtsmæssigt, i forhold til barnet, gør vi brug  
af aktivitetstilbud udenfor huset, så som svømmehal, ridning, bowling, m.m. 
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Forældresamarbejde 
Forældre har en speciel viden og forståelse for deres barn. Selvom barnet bor på  
Petersdal, er det stadig barn af nogle forældre, som vi meget gerne vil  
samarbejde med. Som fagfolk og som forældre har vi forskellig forståelse for  
børnene. For at sikre forældrene medindflydelse på institutionen, bliver der ud 
 af den samlede forældregruppe, valgt en repræsentant til bestyrelsen. Der  
bliver holdt fælles forældremøde i januar, grillfest for forældre og søskende om 
sommeren.  
Der er mulighed for bedsteforældredage og der bliver efter behov holdt 
konsultation omkring det enkelte barn. 
Forældrene inddrages i væsentlige beslutninger og underrettes om ændringer i  
barnets hverdag. 
Man er altid velkommen til at ringe til Petersdal og efter aftale, af hensyn til  
børnegruppen, komme på besøg.  

 
Personale 
Personalet er for største parten pædagoger. Normeringen  er høj, så vi har  
Mulighed for at arbejde intensivt med et enkelt barn. 
Vi lægger vægt på, at udvikle os fagligt og personligt,. At få supervision i  
Forhold til  arbejdet med børnene, samt deltage i kurser og efteruddannelse. 
                              På grund af børnenes forskellige motoriske og sansemæssige  
vanskeligheder, kan der være brug for specialviden indenfor andre områder.  
Derfor vil derfor i perioder være tilknyttet andre faggrupper, som fysioterapeut, 
ergoterapeut, zoneterapeut, psykolog, speciallæge m.m. 
 

Visitation 
Visitationen foregår gennem barnets hjemkommune.  
Opholdsbetalingen fastsættes en gang årligt og godkendes af  
Vordingborg Kommune. 
Før indflytning, ønsker vi at vide så meget som muligt om barnets  
personlighed og historie. Dette for at kunne tilgodese barnets behov og 
udvikling, bedst muligt. 
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Godkendelse 
Den selvejende institution Petersdal, er godkendt af Vordingborg Kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse: 
 
Petersdal 
Grønsundvej 14-16 
4780 Stege 
 
Tlf: 55 37 50 23        
mail: Petersdal@gmail.com 
www.petersdal.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

 
 
  

 

Med venlig hilsen 
                                     
    Annie Egholm 
             Leder  
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