
 
Børneinstitutionen Posekær har eksisteret siden januar 1989 og er en døgninstitution under  
Børn og Skole, Aabenraa Kommune. Posekær indgår som en del af Børnehandicapområdet Aa-
benraa, der foruden Posekær består af Børnehuset Lille Kolstrup i Aabenraa, som er en speci-
albørnehave og et aflastningstilbud. 
Posekær er oprettet efter Serviceloven § 66, stk. 6.  
 
Posekærs formål er at modtage børn og unge, der på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, 
har behov for pleje, behandling m.v. i et døgntilbud. 
 
Posekær modtager 24 børn og unge i alderen 0-18 år. 
 
Personalegruppen består hovedsagelig af pædagoger. Derudover er der ansat fysioterapeut og 
social- og sundhedsassistent. Endvidere er der ansat personale til madlavning, rengøring, 
kontor- og pedelfunktioner. 
 
Der er knyttet konsulenter med forskellige faglige baggrunde til institutionen. 
 
Hvad kan vi tilbyde? 

 
Vi tilstræber at skabe et andet hjem for børnene, præget af: 
Tryghed, omsorg, oplevelser, samvær, udfordringer, leg og udvikling. 
 
For at give børnene/de unge den omsorg og tryghed, der er en forsætning for at kunne fun-
gere og udvikle sig, lægger vi vægt på at skabe en overskuelig og forudsigelig hverdag med 
den struktur, den enkelte har behov for. 
 
Gennem individuel kommunikation forsøger vi at tilgodese hvert enkelt barn/ung, for derved at 
give dem mulighed for at få medbestemmelse og indflydelse på eget liv. 
 
Vi har gode fysiske rammer med alle hjælpemidler, samt et udenomsareal med mulighed for 
fysisk udfoldelse, leg og sanseindtryk. 
 
Institutionen har eget varmtvandsbassin, soppebassin og spabad, som benyttes af institutio-
nens børn og unge, samt lejes af eksterne brugere. 
 
Vi har minibusser, som giver os mulighed for at tage på kortere udflugter og deltage i forskel-
lige aktiviteter udenfor huset. 
 
Vores hverdag 

 
De børn og unge, som bor på Posekær, modtager et ”børnehavetilbud” på institutionen i dag-
timerne, går i skole, arbejder på værksted eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Derud-
over kan børnene i fritiden dyrke bl.a. svømning, ridning, musik og deltage i ungeklubben. 
 
 

Vores adresse er: 
 

Børneinstitutionen Posekær 

Posekærvej 20 
6200 Aabenraa 
Tlf.nr. 7376 8590 
posekaer@aabenraa.dk 
 


