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Granhøjen er en række forskellige bo-, 
beskæftigelses- og behandlingstilbud til unge 
og voksne med psykiske lidelser og sociale 
problematikker. De tre elementer er kernen i vores 
tilbud, og et ophold på Granhøjen vil altid indeholde 
et element af beskæftigelse og behandling. 

Siden Granhøjen blev stiftet for mere end 35 år siden, 
har vi opbygget stor erfaring i at skabe en bæredygtig 
behandling, der fokuserer på varige forandringer. 
Det gør vi særligt gennem den systemiske og 
narrative tilgang i pædagogik og behandling.

ET SKRÆDDERSYET TILBUD
Granhøjen har en bred vifte af botilbud, der altid 
gør det muligt at skræddersy et tilbud, der passer 
til den enkeltes funktionsevne og behov.
Vores 14 forskellige botilbud jvf. paragraf 107 
og 108 ligger i Vestsjælland og er målrettet 
forskellige målgrupper både i forhold til alder og 
behov. Udover botilbud kan Granhøjen tilbyde 
selvstændige boliger med støtte efter paragraf 85. 
Flere af Granhøjens botilbud rummer 
også beskæftigelsestilbud for beboerne 
og Granhøjens øvrige beboere.

ALLE ER I BESKÆFTIGELSE, 
UDDANNELSE ELLER AKTIVERING
Beskæftigelse, aktivering og uddannelse er 
altid en del af et ophold på Granhøjen. Det er en 
vigtig forudsætning for at skabe en identitet, der 
ikke er knyttet til bestemte sociale problemer 
eller diagnoser. Målet er derfor, at alle beboere 
på Granhøjen bliver tilknyttet beskæftigelse, 
aktivering eller uddannelse. Det kan være inden for 
butiksarbejde, caféarbejde, køkkendrift, landbrug 
eller håndværk. Granhøjen samarbejder blandt 
andet med to socialt ansvarlige virksomheder, 
Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest, hvor beboerne 
indgår i forskellige former for beskæftigelse.

TÆT SAMARBEJDE MED PSYKIATRIEN
Granhøjen har et tæt samarbejde med Skovhus 
Privathospital, der ligger i Nykøbing Sjælland. 
Samarbejdet mellem botilbud og det psykiatriske 
hospital giver nogle helt særlige fordele for Granhøjens 
beboere. Det betyder blandt andet, at alle beboere, 
der er indskrevet på Granhøjen som en del af 
behandlingstilbuddet, har adgang til psykolog og 
psykiater via Skovhus Privathospital. Derfor har den 
enkelte beboer altid adgang til den rette behandling.

GRANHØJEN TILBYDER 
BOLIG, BESKÆFTIGELSE 
OG BEHANDLING

GRANHØJEN
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EN BÆREDYGTIG FREMTID

Granhøjen har altid bygget på tanken om bæredygtighed. Det gennemsyrer 
både vores pædagogiske tilgang og den måde vi gennem mere end 35 år 
har opbygget driften af vores virksomhed. Det at tage ansvar er en af de 
vigtigste forudsætninger for at være en del af et fællesskab. Samtidig 
er det fundamentet for en sund og fremtidsparat virksomhed. 

Bæredygtighed handler om at indgå i samfundet 
med ansvarlighed. At andre ikke skal rydde op 
efter én økonomisk, i naturen, miljømæssigt eller 
socialt. Men det handler også om selv at bruge 
sine egne og andres ressourcer med respekt. 
Hvis vi ikke tænker i bæredygtighed, så får vores 
kunder og beboere et dyrere og dårligere tilbud. 
Vi kan derfor også bare kalde det sund fornuft.

På Granhøjen løser vi problemerne med det samme, 
miraklerne tager lidt længere tid – så når vi snakker 
om bæredygtighed, har vi fokus på langsigtede 
løsninger; det vi gør i dag, skal også have en effekt i 
fremtiden. Derfor skal vi også tillade os at bruge lidt 
ekstra tid og måske ressourcer på bæredygtighed. 
Det gælder ikke bare, når det handler om natur og 
miljø, men også om mennesker. Vi tror på varige 
forandringer frem for blot adfærdsregulering, 
når det gælder beboerne. Varige forandringer 

er tidskrævende, fordi det kræver en ændring af 
forståelsen for egne handlinger. Men når først det sker, 
så er det en varig forandring. Det har selvsagt stor 
betydning for den enkelte, men også for samfundet. 

FORDI DET GIVER MENING
Man kan roligt sige, at vores virksomhed er grundlagt 
på principper om at få værdi ud af det, som andre 
allerede har kasseret. Som helt unge solgte min 
mand Torsten og jeg mursten, som vi havde 
afrenset for gammel mørtel. Og det er en tilgang 
som stadig præger vores arbejde på Granhøjen. 

Et eksempel er Nygårdens Gårdbutik, som er en 
socialt ansvarlig virksomhed under Granhøjen. 
Her har vi for nylig opbygget en hal, hvor lokale 
forretningsdrivende kan leje en stadeplads og sælge 
deres lokale varer. Hallens stadepladser er opbygget 

GRANHØJEN
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af gamle genbrugte gulvbrædder. Det ser godt ud. Og 
jeg ved godt, at det i dag nærmest er blevet moderne at 
bygge med gamle paller, brugte materialer og gennem det 
få noget autenticitet og patina ind i design og indretning. 
Men det er ikke derfor, vi gør det. Sådan har vi altid gjort. 

ANSVAR INVOLVERER ALLE
Men bæredygtighed er andet end genbrug. Det er 
en værdi. Og i de senere år har vores arbejde med 
bæredygtighed fået et langt bredere perspektiv. Vi 
skal som virksomhed og bosted afspejle det samfund, 
vi er er en del af. Og i dag er aspekter som miljø- og 
naturbeskyttelse, sundhed og socialt og lokalt ansvar 
en naturlig del af samfundet og mange virksomheder. 

Et af Granhøjens pædagogiske principper er ligeværd 
og bygger på ideen om, at beboeren skal være en del 
af samfundet. Derfor skal de også tage del i ansvaret 
for vores fælles udfordringer. Hvis samfundsansvar kun 
er noget, de ressourcestærke skal gå op i, så fjerner 
vi de udsatte borgere endnu mere fra at være en del 
af samfundet og tage ansvar.  Derfor har vi på mange 
måder implementeret vores arbejde med at mindske 
belastningen af miljø og klima i bostedernes dagligdag. 

Vi konkurrerer om at spare mest på strømmen, vi 
samler affald i naturen, vi sorterer vores affald, og 
vores landbrug og plantage arbejder økologisk og 
bæredygtigt. Alle steder hvor det er med til at give 
mening for den enkelte at passe på miljø og natur.

KRAV TIL VIRKSOMHEDEN
Selvom om bæredygtighed altid har fyldt i vores måde at 
tænke virksomhedsdrift, så ønsker vi også at gå i front på 
området, fordi vi mærker et stadig større fokus i samfundet 
på, at virksomheder tager ansvar.  Jeg mener, at et aktivt 
og dynamisk arbejde med CSR burde være et krav til os 
og andre i sektoren som leverandør til det offentlige. At 
vi indarbejder sociale, miljømæssige og etiske aspekter i 
vores virksomhedsaktiviteter samt i det nære samarbejde 
med vores leverandører og samarbejdspartnere. Jeg 
er overbevist om, at det på sigt også bliver et krav.

På de kommende sider kan du læse om vores 
arbejde med CSR, og hvordan vi i hverdagen 
arbejder med at skabe en bæredygtig fremtid.

God fornøjelse med læsningen.

Grete Mikkelsen

Grete Mikkelsen
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BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER

På Granhøjen har vi fokus på at skabe relationer i fællesskaberne. 

Vi fokuserer særligt på sammen at skabe relationer, hvor kulturen 

er præget af ligeværd, meningsdannelse og fælles engagement.

Bæredygtige fællesskaber indebærer, at mennesker står sammen om 

et fælles mål. Det bæredygtige fællesskab kan opstå mange steder: i 

beskæftigelsen, til fritidsaktiviteter eller når vi udfører huslige pligter 

sammen. I alle tilfælde arbejder vi sammen hen imod et fælles mål, og 

målet kan vi kun nå, hvis alle bidrager med deres forskellige kompetencer 

– Det giver selvværd, når man oplever, at der er mange opgaver, man 

kan være med til at løse, og man kommer frem til nye handlemuligheder, 

skaber større selvbevidsthed, og det bliver muligt at tage ansvar.

Det at bidrage til fællesskabet giver en følelse af at være andet og mere 

end sin sygdom, og det skaber plads til andet indhold i hverdagen 

end tomhedsfølelse og ensomhed – og så giver det en følelse af at 

kunne bidrage og høre til. Man kan altså sige, at fællesskaberne bliver 

bæredygtige, fordi de ikke kun er til det fælles bedste men også til vores 

eget, og at vi både som enkelte individer og som fællesskab har et ansvar 

og en forpligtelse over for os selv, over for hinanden og over for miljøet.
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Granhøjen har i mere end 35 år haft bæredygtighed som en grundlæggende 
værdi. Derfor præger det Granhøjens arbejde i en lang række 
sammenhænge. For Granhøjen handler bæredygtighed ikke kun om 
natur og miljø, men en lang række andre faktorer. Også behandlingen.

De kommende år vil vi systematisere vores 
arbejde med CSR, så det bliver indarbejdet i hele 
koncernen og den måde alle arbejder på.

Granhøjens arbejde med CSR omfatter desuden 
de tilknyttede socialt ansvarlige virksomheder 
Nygårdens Gårdbutik og frugtplantage samt 
Hotel du Vest, der begge har som formål at 
skabe beskæftigelse til Granhøjens beboere.

HOVEDTEMAER FOR CSR-INDSATS
Vi befinder os midt i en proces, hvor vi strukturerer 
vores CSR-arbejde efter de 7 hovedtemaer, som 
også anvendes i ISO 26000 som er den internationale 
standard for samfundsmæssigt ansvar.

 z Ledelse

 z Menneskerettigheder

 z Arbejdsforhold

 z Miljøforhold

 z God forretningsskik

 z Forbrugerforhold

 z Lokal samfundsudvikling og -involvering.

CSR SOM ET REDSKAB TIL LEDELSE
CSR-politikken og målene vil blive indarbejdet i KLS, 
som er Granhøjens kvalitetsledelsessystem, der 
sikrer en procesorienteret metode ved udvikling, 
implementering og forbedring af effektiviteten.  

Det betyder, at vores ledelse også fremadrettet 
vil blive certificeret efter, om vi lever op til de 
krav, som vi stiller til vores arbejde med CSR.

GRANHØJENS 
ARBEJDE MED CSR
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DALHØJGÅRD

Dalhøjgård er et af Granhøjens beskæftigelsestilbud 

samt botilbud målrettet unge mellem 18 og 40 

år med følelsesmæssige skader samt psykiske 

eller sociale tilpasningsvanskeligheder. Gården 

ligger i naturskønne omgivelser i Odsherred og 

består af bygning med fællesrum og værelser og 

en selvstændig bygning med værelser med bad 

og thekøkken. Hertil kommer stalde, drivhuse 

og otte tønder land, som danner rammen om 

dagsbeskæftigelse for både beboere på Dalhøjgård 

og Granhøjens øvrige bosteder. Gårdens 

gartneri og dyrehold bliver drevet økologisk.
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PÅ DALHØJGÅRD ER 
BEBOERNE MED FRA 
JORD TIL BORD

Det begynder med et lille frø i en urtepotte. Og det ender med en 
dejlig tomatsalat til frokost. Men det er alt det, der sker imellem, 
der er interessant. På Dalhøjgård er sætningen ”fra jord til 
bord” helt bogstavelig. Her spiser beboerne hver dag økologiske 
grøntsager og kød, som de selv har dyrket og passet.

Det giver mening, når Granhøjens beboere møder på 
job om morgenen på Dalhøjgård. Hvis ikke arbejdet 
bliver udført, går det ud over dyrene og de mange 
planter, som senere på året skal fylde maverne her 
på Dalhøjgård og på andre af Granhøjens bosteder. 

Dalhøjgård er et af Granhøjens 14 botilbud. Ud 
over at være botilbud danner gården ramme 
om en del af Granhøjens beskæftigelse, hvor 20 
beboere fra Granhøjen hver dag har deres faste 
beskæftigelse. Resultateterne er imponerende. 

Drivhusene står med struttende tomatplanter 
og agurker, urtehaven står med løg og 
porrer, kartoflerne gror ivrigt under jorden, 
og høns og geder går veltilfredse rundt. 

”Hele produktionen her er økologisk. Vi vil ikke have 
sprøjtegift ind, og vi arbejder med at beskytte miljø og 
natur i alt det, vi gør her på gården. Det giver mening 
for os, fordi vi gerne vil passe på naturen, men også 

fordi alt her bliver produceret med det formål, at det 
skal forsyne os selv med gode grøntsager og godt kød,” 
siger Sten Strand, der er teamleder på Dalhøjgård.

Beboerne er med i hele processen. Fra det første lille 
økologiske tomatfrø bliver sat til at spire i en potte 
i vindueskarmen, til det senere bliver plantet ud i 
drivhuset og passet hele sommeren igennem, hvor 
tomaterne hænger røde og saftige til de er spiseklar.

DET GØR EN FORSKEL
Hver dag klokken 12 spiser alle beboerne på 
Dalhøjgård frokost af de grøntsager, der bliver 
dyrket. Og ind i mellem også en høne eller to. Det, 
der ikke bliver spist til frokost, får de med hjem til 
deres bosted, hvor det bliver brugt i madlavningen. 

Netop mening er et vigtigt begreb, når vi taler 
beskæftigelse på Granhøjen. Meget af det 
pædagogiske arbejde handler om, at beboerne 
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får nogle andre fortællinger om sig selv end 
fortællinger om psykisk sygdom, misbrug og 
ofte fiasko på fiasko på arbejdsmarkedet eller i 
uddannelsen. På Dalhøjgård får de en fortælling 
som ansat på et sted, der tager vare på naturen 
og går foran, når det gælder dyrevelfærd. På 
den måde rækker arbejdet med bæredygtighed 
længere ud end blot natur, miljø og dyrevelfærd. 

”Beboerne har taget det til sig, at vi dyrker jorden 
økologisk og går op i, at både natur og dyr skal have det 
godt. Det giver en ekstra mening for dem, fordi arbejdet 
ikke blot er med til at give os mad, men det er også med 
til at passe på naturen,” siger Sten Strand og fortsætter:

”De følger jo også med i debatten om både miljø og 
dyrevelfærd, og det giver da en stolthed, når de ved, 
at de her er med at gøre en forskel, og at de kan spise 
maden med god samvittighed,” siger Sten Strand.

Arbejdet med natur og miljø har de senere år 
fyldt mere og mere på Granhøjen, og interessen 
smitter af på beboerne, fortæller Sten Strand. 
Når beboerne selv handler ind, bliver der 
også tænkt i bæredygtighed og miljø.

”Vi har lige haft det med pesticidrester i grøntsager 
oppe her i botilbuddet. Vi så på en liste over de 
grøntsager og frugter med flest rester af sprøjtegifte, 
og alle var meget overraskede over, at agurker var 
en af de værste. Så er vi jo glade for, at vi har vores 
egne agurker. Vindruer er også rigtig slemme. Så kan 
vi straks se, at forbruget daler,” siger Sten Strand. 

NOGET AT STÅ OP TIL
Arbejdsdagen på Dalhøjgård begynder tidligt 
om morgenen. Beboerne fra Granhøjen møder 
ind mellem 8 og 9 og går i gang med arbejdet 
fra klokken 9. Hver medarbejder har sit faste 
arbejdsområde. Det betyder også, at de meget 

hurtigt mærker, hvordan der er brug for dem. For 
det har konsekvenser, hvis de springer jobbet over. 
”Der er noget at stå op til. De har jo ansvar for dyrene, 
at passe drivhus eller urtehave. Møder de ikke op og 
fodrer dyrene, så får de ikke mad, så bliver drivhuset 
ikke vandet, så visner planterne, og bliver der ikke 
luget og ordnet i urtehaven, så går det hele til.  Og vi 
skal jo bruge det hele. Så det har konsekvenser. Det 
giver noget stabilitet i deres hverdag, og beboerne 
tager utrolig meget ansvar,” siger Sten Strand.

ØKOLOGI GIVER BESKÆFTIGELSE
Den økologiske drift tager først og fremmest 
udgangspunkt i en holdning til miljø og natur. Men den 
økologiske drift har også den fordel, at det betyder 
mere arbejde og dermed beskæftigelse på Dalhøjgård. 

”Meget af arbejdet her foregår ved håndkraft. Har 
vi et område med ukrudt, så ville det jo tage fem 
minutter at sprøjte det. Men det bruger vi ikke. Her 
foregår det med hakkejern. Så tager det tre dage. 
Men det gør ikke noget. Det giver god beskæftigelse, 
og bagefter kan vi se på det og være stolte over, at 
det er noget, vi selv har gjort,” siger Sten Strand.

Udover den store produktion af grøntsager har 
Dalhøjgård flere dyr, som skal passes. Hvert år sender 
Dalhøjgård mellem 30 og 35 geder til slagtning. 
Kødet bliver brugt på Granhøjens bosteder. Særligt 
er en gedepølse med ramsløg blevet nærmest en 
klassiker på Granhøjens bosteder. Men både geder 
og høns er alt andet end blot dyr, der skal slagtes.

”Dyrene betyder noget for beboerne. Beboerne snakker 
rigtig meget med dyrene. De kan læsse af til dyrene. 
De stiller ingen modspørgsmål. Derfor er der også ind i 
mellem beboere, der kommer og beder om, at vi freder 
en af gederne eller hønsene, og så gør vi selvfølgelig det. 
Så bliver det et levedyr, som vi kalder det. Der er stor 
plads til, at beboerne har indflydelse,” siger Sten Strand.
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ØKOLOGI GIVER BESKÆFTIGELSE

Hvert år sender Dalhøjgård mellem 30 og 
35 geder til slagtning. Kødet bliver brugt på 
Granhøjens bosteder. Særligt er en gedepølse 
med ramsløg blevet nærmest en klassiker på 
Granhøjens bosteder. Men både geder og høns 
er alt andet end blot dyr, der skal slagtes.
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” Jobbet giver mig så meget igen. 
Jeg kan se, at mit arbejde giver 
mening. Dyrene trives, og de 
giver mig så meget tilbage. De er 
jo utrolig kærlige og givende.”
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Uanset om det regner eller er isnende koldt, trækker Rasmus hver morgen 
de store gummistøvler på. Gederne på Dalhøjgård skal passes. Og det er 
Rasmus’ job. Et job han ikke vil undvære. For jobbet giver ham noget igen.

”Bare gå med ind. De gør ikke noget,” siger 
Rasmus, da vi træder inden for i folden, 
hvor gederne går og nyder livet. 

Og Rasmus har helt ret. Det er nok de mest 
tamme geder, man kan møde. Hurtigt står en 
ged og vil kløs bag øret. Og den bliver ved. 

For en uge siden kom et nyt kuld gedekid til verden 
på Dalhøjgård. Vi besøger Rasmus, mens de små 
kid er helt spæde og allerhelst vil være omkring 
deres mor. Rasmus var med, da de læmmede, som 
det hedder, når geder føder et kuld. Det har han 
været hver gang de sidste syv år, hvor han har haft 
jobbet med at passe gederne på Dalhøjgård.  

”Jeg har prøvet flere forskellige jobs, mens jeg har været 
på Granhøjen. Blandt andet murer og tømrer. Men 
det her job er det bedste, jeg har haft,” siger Rasmus, 
mens vi går rundt i folden på en lidt råkold forårsdag.

”Jobbet giver mig så meget igen. Jeg kan se, 
at mit arbejde giver mening. Dyrene trives, og 

de giver mig så meget tilbage. De er jo utrolig 
kærlige og givende,” siger Rasmus.

GEDERNE SKAL GØRES TAMME
Ud over at sørge for mad og vand til 
gederne ligger der også et stort arbejde 
med at gøre gederne tamme.

”De første uger skal de have lov til at være for sig selv 
sammen med deres mor. Vi må godt tage dem op, 
men ikke for længe. Så først efter et par måneder kan 
vi begynde at arbejde med dem, så de bliver tamme. Vi 
skal bruge tid sammen med dem, kæle dem og være 
sammen med dem, så de vænner sig til mennesker. 
Så når de kommer ned på Nygården, er de helt tamme 
og vil meget gerne kæles og klappes,” siger Rasmus.

På Nygårdens Gårdbutik får gederne lov til 
at være klappe- og kæledyr hele sommeren 
igennem. Når de hen på efteråret er blevet 
fedet op, bliver de sendt til slagtning, og kødet 
bliver brugt på Granhøjens bosteder.

ET JOB DER GIVER 
NOGET IGEN

CSR b  GRANHØJEN
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”I starten blev jeg ked af det, når nogle af dyrene døde, 
eller vi måtte slagte nogle. Men man vænner sig til 
det.  Det er man nødt til. I dag betyder det ikke noget. 
Sådan er det. Man kan ikke lade sig påvirke af det. Det 
sker, at ikke alle overlever en fødsel, og ind i mellem 
skal vi slagte nogle af vores dyr,” siger Rasmus. 

NYE GEDEKID PÅ VEJ
Om få dage kan Rasmus og de andre på Dalhøjgård 
vente flere små kid, når Amalie og Amanda 
læmmer. En ged er drægtig i fem måneder.

”Der går lige nogle flere dage,” siger Rasmus. 

Han har efterhånden fået en del rutine i 
at være med, når gederne læmmer, men 
oplevelsen er lige stor hver gang.

”Det er altid spændende, hvordan de ser ud. Det er 
slet ikke sikkert, at de ligner deres mor. Og så er det 
spændende, hvor mange, der kommer, og hvordan 
de har det. Så vi glæder os,” slutter Rasmus.
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TWILLINGEGÅRDEN

Twillingegården er et økologisk landbrug i 

Odsherred med 24 hektar jord, der både rummer 

beskæftigelsestilbud og botilbud. Botilbuddet er 

målrettet mænd med invaliderende sindslidelser og 

misbrugsproblemer – ofte med en behandlingsdom. 

Landbruget driver som beskæftigelsestilbud 

økologisk kvægdrift med Herefordkvæg, 

der bliver brugt i Granhøjens botilbud. 
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Mere end 6 tons økologisk kød. Så meget kød bliver hvert år produceret på 
Twillingegården, der er et af Granhøjens bosteder og beskæftigelsestilbud. 

Her passer beboerne økologisk Herefordkvæg. 
Kødet bliver spist på Granhøjens bosteder og solgt 
i de tilknyttede socialt ansvarlige virksomheder 
Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest.
Økologi er én ting, bæredygtighed er noget 
andet, hvis man spørger Morten Jespersen eller 
Morten Landmand, som han hedder i daglig 
tale på Granhøjen. For Morten Landmand er 
arbejdet her på Twillingegården det tætteste, man 
kommer på bæredygtig produktion af kød.

”Jeg er stor tilhænger af tanken om fra jord til bord. Her 
kører det hele i et lukket system. Vi dyrker foderet på 
vores egne marker, vi gøder med vores egen gødning og 
kødet bliver slagtet lokalt og spist på Granhøjen og solgt 
på Nygården og hotellet,” siger Morten Landmand.

ET STORT ARBEJDE
I 2010 omlagde Granhøjen Twillingegården til økologisk 
drift, og i dag drives gården som et rent kvægbrug med 
økologiske Herefordkvæg. Selve arbejdet med kvæget 
adskiller sig ikke meget fra den konventionelle drift, 
men økologien giver en lang række ekstra opgaver 
og endnu bedre beskæftigelse for beboerne.

”Vi dyrker selv al foderet. Vi dyrker græs, som bliver 
lavet til ensilage og brugt som foder hele vinteren. Og 
så dyrker vi havre, så dyrene får noget stivelse til at 
vokse af.  Det giver megen beskæftigelse med særligt 
at harve jorden. Når en mark er groet til i ukrudt, så skal 
vi harve den og holde den fri for ukrudt, inden vi igen 
kan tilplante den. Det er et stort arbejde, når vi ikke 
som andre, vil bruge sprøjtemidler. Det samme gælder 
rundt ved hegnet, hvor vi skal holde det fri for ukrudt. 
Det giver meget arbejde,” siger Morten Landmand.

IMOD STORDRIFT
Hvert år sender han omkring 25 dyr til slagtning 
ud af de cirka 80 dyr, som besætningen består 
af.  Selvom det bliver til mere end 6 tons kød, så er 
det ikke meget sammenlignet med konventionelle 
kvægbrug. Men det passer Morten Landmand godt.

”Jeg er imod stordrift. Her ved jeg, at vi laver noget godt 
kød. Hereford er en race, der vokser langsomt og får tid til 
at smage godt. Der er en god fedtmarmorering i kødet. Så 
vi får på Granhøjen noget kød, der både smager godt og 
er økologisk og bæredygtigt.” siger Morten Landmand.

ØKOLOGISK KØD 
SMAGER BEDRE 
– og giver masser af god beskæftigelse

CSR b  GRANHØJEN
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DET PRODUCERER 
TWILLINGEGÅRDEN

 z 25 køer bliver hvert år sendt til slagtning. 
Det svarer til cirka 6 tons kød.

 z 30 tons havre

 z 85 wrapballer ensilage

Herefordkvæg er den mest udbredte kvægrace i verden. 

Den stammer oprindeligt fra Herefordshire i England 

og kom til Danmark i 1950’erne, hvor den i dag er 

den næstmest udbredte race. En fuldvoksen tyr vejer 

1000 – 1200 kilo. Køerne vejer mellem 600 – 850 kilo 

og giver mellem 250 – 300 kilo kød efter slagtning.
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”Det er hårdt arbejde. Men jeg er kommet i 
bedre form nu. Da jeg begyndte, var jeg hele 
tiden forpustet.” Det er hårdt at være økologisk 
landmand. Det kan Rasmus tale med om, efter han 
i tre måneder nu har arbejdet på Twillingegården.

Når vækkeuret ringer om morgenen, er det bare 
om at komme op. Ikke noget med bare at slukke 
det og vende sig om på den anden side og boble 
videre. For dyrene venter på, at Rasmus står op. 

”Min arbejdsdag begynder med at sørge for, at 
dyrene får mad. Jeg skal blande korn og male 
det. Så tager vi ud til dyrene og fodrer dem og 
sørger for, at de har vand,” siger Rasmus. 

GLAD FOR JOBBET
Opgaverne på et økologisk landbrug er 
mange. Her er ingen nemme løsninger, 
når ukrudtet vælter op af jorden.

Men selvom arbejdet kan være hårdt og begynder 
tidligt om morgenen, så er Rasmus glad for sit job.

”Jeg lærer at stå op om morgenen.  Og jeg lærer at tingene 
ikke sker af sig selv. Det kræver, at man gør en indsats.” 
siger Rasmus, der før han kom på Twillingegården 
ikke havde det store kendskab til landbrug.

Så at passe dyr på mellem et halv til et 
helt tons, krævede lige lidt tilvænning 
for den unge københavnerdreng.

”Man får prøvet nogle grænser af. Jeg havde ikke 
rigtig arbejdet med dyr før. Så i starten kunne det 
godt være lidt skræmmende at arbejde med dyrene. 
Men man vænner sig til det,” siger Rasmus.

VIL GERNE VÆRE TØMRER
Om drømmen er en fremtid som landmand, er 
Rasmus dog ikke så sikker på. Så hellere tømrer. 
Og den drøm er ikke længere så fjern.

”Jeg vil gerne være tømrer. Meningen er, at jeg 
på et tidspunkt skal være en del af Granhøjens 
håndværkersjak og gå med en tømrer. Det glæder 
jeg mig til. Måske kan jeg begynde bare nogle dage 
om ugen, før det bliver på fuld tid,” siger Ramus.

En del af formålet med beskæftigelsen på 
Twilingegården er netop at få mange af de unge 
beboere ud at køre sammen med håndværkerteamet. 
Derfor er arbejdet på Twillingegården en god 
begyndelse på arbejdslivet, hvor man lærer om ansvar, 
mødetider og ikke mindst at komme i bedre form.

MAN FÅR PRØVET 
GRÆNSER AF

CSR b  GRANHØJEN
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VI TAGER DEL  
I DEBATTEN OM PSYKIATRI

Debatten om forholdene for psykisk og socialt udsatte er vigtig. 
Derfor deltager Granhøjen aktivt på Folkemødet på Bornholm.

”Som en ansvarlig virksomhed skal vi også tage del i 
den demokratiske debat i samfundet. Så for Granhøjen 
er det en vigtig del af vores arbejde med CSR, at vi 
tager ansvar for, hvilken retning psykiatrien udvikler sig, 
men også at vi bidrager til dialogen på tværs mellem 
organisationer, det offentlige og os som private,” siger 
Grete Mikkelsen, der er stifter og direktør for Granhøjen.

De sidste mange år har Granhøjen været at finde som 
aktiv arrangør af debatter og events på Folkemødet på 
Bornholm. Arrangementerne har været en blanding af 
faglige debatter om tilgangen til behandlingen og mere 
politiske debatter om organiseringen af psykiatrien. 

”Vi har på Granhøjen arbejdet i mere end 35 år med 
at udvikle vores tilgang til behandlingen. Den erfaring 
vil vi gerne dele. Både fordi andre kan lære noget af 
vores erfaringer og arbejde, men selvfølgelig også 
fordi vi selv kan blive klogere af den dialog. Det er alt 
andet end bæredygtigt at blive selvtilstrækkelig,” 
siger Grete Mikkelsen og fortsætter:

”Som når vi på Folkemødet eksempelvis debatterer 
behandling af borderline, og teltet bliver fyldt af mennesker, 
som på forskellig vis har et engagement i emnet og 

både kan bidrage med erfaringer og spørgsmål. Så 
får vi den åbne dialog om et emne, som måske ellers 
kan være svært for nogle, og hvor mange har et stort 
behov for at dele deres erfaringer og spørgsmål. Det er 
vigtigt for os at være med til at bryde nogle af de tabuer, 
der kan være i debatten og samtalen om psykiatri.”

VI SKAL TALE OM DET DER FUNGERER
Diskussionen om rammerne for psykiatrien har 
ligeledes været i fokus for Granhøjens engagement i 
samfundsdebatten på Folkemødet. Her har Granhøjen 
blandt andet sat løsninger til debat, hvor en lang række 
eksperter og praktikere inviteres til at give deres 
bud på, hvad vi har brug for mere af i psykiatrien.

”Der er mange, der taler om alt det, der ikke fungerer. Der 
hviler et ansvar på os alle for ikke at falde for meget i den 
grøft. Vi vil hellere tale om det, der fungerer og virker. Ikke 
bare for os men også for andre. Derfor er det altid et mål for 
os at bidrage med bud på løsninger eller lade andre komme 
til orde med deres løsninger. Også selvom vi ikke altid er 
enige,” siger Grete Mikkelsen, der fornemmer, at debatten 
om psykiatrien de senere år er drejet i den rigtige retning.
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”Man kan jo i hvert fald se, at på Folkemødet er der nu 
utrolig mange arrangementer om psykiatri. Da vi startede 
i sin tid, var vi nærmest de eneste. Men vi har også fået 
flere på banen. Både den nye psykiatrialliance bestående 
af organisationerne men også faglige organisationer 
som Dansk Psykiatrisk Selskab blander sig i debatten. 
Dog kunne jeg godt savne, at nogle flere i den private 
sektor turde blande sig,” siger Grete Mikkelsen.

DIALOGEN ER NØDVENDIG
Debat flytter kun noget for alvor, når det bliver 
til dialog. Derfor indbyder Granhøjen til dialog 
på en række medier. På Granhojensblog.dk 
blogger medarbejdere og eksterne eksperter og 
praktikere om emner inden for socialpsykiatrien. 
På den måde giver vi en stemme til en faglig 
debat, som er vigtig men svær at få øje på. 

Granhøjens direktør Grete Mikkelsen har sin 
egen blog på DenOffentlige.dk, hvor hun 
løbende blogger om emner inden for psykiatri 
og samarbejdet mellem private og offentlige 
virksomheder. På bloggen kan læserne 
kommentere og gå i dialog med Grete Mikkelsen.
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NYGÅRDEN

Nygårdens Gårdbutik og frugtplantage er en socialt 

ansvarlig virksomhed, som tilbyder beskæftigelse 

til Granhøjens beboere. Nygården driver en 

gårdbutik, frugtplantage og Kirsebærhaven, hvor 

familier kan fodre og klappe de mange dyr, ride 

på pony, bage snobrød, lege og om sommeren 

og efteråret plukke frugt i haven. Nygården 

beskæftiger 22 beboere, der er beskæftiget inden 

for både butiksdrift, plantage og vedligeholdelse. 

22

CSR  b GRANHØJEN



HER ER GENBRUG EN 
DEL AF MENINGEN 
Kan du bruge noget, som andre vil smide væk? Det kan man på den 
socialt ansvarlige virksomhed Nygården i mere end én forstand.

Rækker med frugttræer og buske 
står alenlange og indbyder til at 
tage en bid. Rundt omkring går 
børn rundt og klapper kaniner og 
geder eller holder en snobrødspind 
over bålet. Og de voksne ser på 
lokale varer og genbrugsfund. 

Vi er på Nygårdens Gårdbutik og 
frugtplantage. Men sådan har det 
ikke altid været her. For over 20 
år siden var plantagen i fare for 
at blive ryddet, som så mange 
andre frugtplantager er blevet det. 
I dag høster vi i Danmark kun en 
fjerdedel af de æbler, vi høstede 
tilbage i 50’erne. Men sådan gik 
det heldigvis ikke Nygården, der 
ligger fredeligt i de naturskønne 
omgivelser ved Nykøbing Sjælland. 

Vi så, at stedet her kunne få et nyt 
liv. At vi kunne genbruge det, andre 
var på vej til at skrotte. Siden har 
vi brugt mange timer på at skabe 
stedet her, som danner ramme 
om meget af den beskæftigelse, 
som er en vigtig del af Granhøjens 
pædagogiske tilgang,

VIGTIG DIALOG
I dag er frugtplantagen blot én 
aktivitet ud af mange på Nygården. 
Ud over selve butikken, der blandt 
andet sælger det økologiske kød 
fra Twillingegården, er der en 
stor hal med stadepladser, hvor 
lokale sælger både fødevarer, 
kunsthåndværk og genbrug. 

Vi har bygget hallen med netop det 
formål at kunne tilbyde de mange 
små lokale erhvervsdrivende at 
kunne sælge deres ting. Selve hallen 
er bygget op med genbrugstræ, 
og her bliver solgt alt fra økologisk 
maling til lokale fødevarer.

For børnene er her særligt 
Kirsebærhaven, hvor der er masser 
af dyr, som børnene kan klappe 
og fodre. I en fold går ponyer, 
som børnene kan få en ridetur på, 
og til de sultne kan sulten stilles 
med et snobrød bagt på bålet.

Både vores hal med stadepladser og 
Kirsebærhaven er hver især måder, 
hvor vi som virksomhed kan komme 

i dialog med samfundet udenfor 
Granhøjen. Det betyder, at den 
beskæftigelse, som vi kan tilbyde 
beboerne er i direkte interaktion 
med samfundet, men også at 
mennesker uden for Granhøjen 
kan få et indblik i vores verden og 
opleve, at mennesker med psykiske 
lidelser har masser af ressourcer og 
ikke er anderledes end alle andre. 
Det er for Granhøjen en stor værdi,

HVAD ER EN SOCIALT 
ANSVARLIG VIRKSOMHED?
En socialt ansvalig virksomhed 
drives på almindelige markedsvilkår. 
Virksomheden har et socialt 
formål. For Nygården er det at 
skabe beskæftigelse for socialt og 
psykisk udsatte. En socialt ansvarlig 
virksomhed investerer eventuelt 
overskud i at udvikle virksomheden. 
Det betyder, at køber man varer i 
en socialt ansvalig virksomhed, går 
et eventuelt overskud til at fremme 
virksomhedens sociale formål.

CSR b  GRANHØJEN
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Maj-Britt Skødt Helene Hvid

MILJØGRUPPEN

Granhøjens miljøgruppe består af beboere og personale, der 

repræsenterer Granhøjens 14 botilbud. Gruppen mødes en 

gang om måneden, hvor de både igangsætter nye initiativer og 

deler viden og erfaringer om hvordan beboere og personale kan 

arbejde og bo mere bæredygtigt i forhold til natur og miljø. 
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Helene Hvid

En gang om måneden mødes personale og 
beboere for at tale om, hvordan Granhøjen 
bedst muligt arbejder for at passe på miljø og 
natur. Miljøgruppen har allerede iværksat en 
lang række initiativer. Og flere er på vej.

”Vi gør sådan. Hvordan gør I?”

Nogenlunde sådan lyder det flere gange, når 
Granhøjens miljøgruppe holder et af deres månedlige 
møder. Gruppen består af både beboer- og 
medarbejderrepræsentanter fra Granhøjens botilbud. 

”Vi får rigtig meget ud af at mødes på tværs. I 
forvejen arbejder vi meget med bæredygtighed ude i 
botilbuddene. Men her kan vi dele erfaringer og viden, 
som gruppens repræsentanter så kan tage med ud 
til deres bosted,” siger Helene Hvid, der ser en stor 
fordel i, at beboerne er engagerede i miljøgruppen.

”Da vi startede gruppen, var det kun personale, der 
mødtes, men senere har vi fået beboerne med. Det er 
vigtigt, at alle har en forståelse for, hvorfor det giver 
mening at ændre de hverdagsrutiner, som vi gør. Derfor 
skal vi være i løbende dialog med beboerne. Arbejdet 
med at passe på miljø og natur er jo noget, der angår 
alle i samfundet, og derfor skal det naturligvis også 
fylde noget på et bosted. På den måde ved de også, 

hvad der forventes i samfundet af dem som gode 
samfundsborgere, der tager ansvar,” siger Helene Hvid.

DET HANDLER OM DAGLIGDAGEN
Mange af initiativerne handler om hverdagen 
og de rutiner, beboere og personale har.

”Det skal ind i dagligdagen. Det er jo også de små ting, 
der tæller. At vi husker at lukke vinduerne, at vi hænger 
tøjet til tørre frem for altid at tørre det i tumbleren, at 
vi slukker lyset og apparater på standby. Det kræver, 
at vi har fokus på og ved, hvad det betyder i det 
samlede billede. Den viden kan vi dele med hinanden 
i miljøgruppen og formidle videre i botilbuddet. Så 
ser vi, at beboerne får sat et tørrestativ op eller en 
sensor i laden, så de ikke glemmer at slukke lyset”.

Noget af det, der har gjort stort indtryk på mange af 
beboerne, er de store problemer med plastikaffald. 

”Beboerne i vores kreative værksted har været 
meget aktive med at strikke klarlude, så vi ikke 
skal bruge de engangsklude, der forurener med 
mikroplastik. Og plastikposerne er erstattet af nye 
muleposer, som beboerne også har syet. Det giver 
mening at gøre en forskel,” siger Helene Hvid.

ALLE SKAL TAGE DEL I 
ARBEJDET MED AT PASSE 
PÅ MILJØ OG NATUR

CSR b  GRANHØJEN
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Det skal helst være let at gøre en forskel for 
miljøet. Lettere end blot at smide alt affald i 
samme container. På alle  Granhøjens bosteder 
er affaldssorteringen derfor sat i system. Hver 
kasse til affald har et billede på siden, som viser 
de ting, der skal i. Alt har sin plads, indtil det en 
gang om ugen bliver kørt til genbrugsstationen. 

På bostedet Det gamle kogeri bliver det sorterede 
affald hver mandag kørt på genbrugsstationen som 
en del af beskæftigelsen på bostedet. Således er 
beboerne med hele vejen fra de sorterer affaldet 
til det bliver afleveret korrekt og genbrugt. Men 
det er mere end blot et arbejde for beboerne, 
fortæller afdelingsleder Maj-Britt Skødt.

”I takt med at der i samfundet bliver et større fokus på at 
genbruge og sortere affald, i det hele taget det at være 
grønne og miljørigtige, så får vi også nogle beboere og 
medarbejdere, som går mere op i emnet og får lyst til at 
tage aktivt del i det,” siger Maj-Britt Skødt og fortsætter:

”Nogle af de pointer beboerne kommer med, når 
de bliver spurgt om, hvorfor de sorterer affald er 
bl.a. at vi skal tænke på vores medmennesker, på 
grundvandet og at passe på den jord, vi bor på.”

KRÆVER ENGAGEMENT
Affaldssortering bliver hurtigt et fælles projekt, 
der kræver alles engagement. Det er nemlig ikke 
så godt, hvis det ikke er alt affaldet, der bliver 
sorteret rigtigt. Hvert bosted har to ambassadører 
for projekt affaldssortering – den beboer og 
medarbejder, som sidder i Miljøgruppen. På nogle af 
bostederne er det en lettere opgave end på andre. 

”Vi er gode til at huske hinanden på, at det ikke er det 
hele, der skal i skraldespanden. Vi har kassesystemet 
ude i gangen til pap, glas, metal, batterier og plastik. 
Og så har vi også fået opdelt den ”almindelige” 
skraldepose under vasken, så der er en pose til bio-
affald og en til restaffald,” siger Maj-Britt Skødt, der 
ligefrem mener, at affaldssorteringen automatisk 
har nogle pædagogiske gaver med sig:

”Affaldssortering er en af de mange hverdagsting, hvor 
det ikke nødvendigvis er medarbejderen, der har bedst 
styr på det, og emnet afføder mange lærerige snakke 
om affald, miljø, kemi og global opvarmning for både 
beboere og medarbejdere i køkkenerne på bostederne.”

ALLE SKAL SORTERE 
DERES AFFALD
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Det skal være sjovt. Og det skal give mening.  
Nogenlunde sådan lyder begrundelsen for, 
at Granhøjens beboere og personale ikke 
bare skal spare på strømmen men også skal 
konkurrere om at spare på strømmen.

El-måleren skal køre lidt langsommere på 
Granhøhjens bosteder. Mange initiativer er allerede 
sat i værk for at nedsætte strømforbruget, men 
forbruget kan komme endnu længere ned.

”Når vi afholder konkurrencen igen og igen er det fordi, 
det gør en synlig forskel for vores forbrug af el på tværs 
af bostederne. Vi bliver både bevidste om, hvor meget 
el vi bruger, og når vi gør resultaterne op, bliver det 
også tydeligt, at alle de små tiltag gør en forskel, som 
kan opgives i sparede kroner. Det er altså lidt lettere at 
forholde sig til end kWh,” siger afdelingsleder Maj-Britt 
Skødt, der er en af Granhøjens mange ambassadører 
for konkurrencen, som alle bosteder deltager i.

NEMT AT FÅ ØJE PÅ EFFEKT
El-spare-konkurrencen er derfor en 
tilbagevendende begivenhed, som er i 
gang et halvt til et helt år ad gangen. 

”En nedsættelse af elforbruget er et af de tiltag, hvor 
det er nemmest at få øje på, at det har en effekt, når 

man gør noget andet end det, man plejer. Det kan 
være lidt sværere at få øje på, når man sorterer pap, 
glas og jern, hvor de gode effekter ikke er umiddelbart 
synlige for os i hverdagen” siger Maj-Britt Skødt.

I Granhøjens miljøgruppe deler de erfaringer og 
gode ideer fra bostederne til at få elforbruget ned. 
Der er mange muligheder for at spare på strømmen i 
hverdagen – både de åbenlyse som at slukke lyset, når 
man forlader et lokale, og huske at lukke døren, men 
også mere opfindsomme løsninger har set dagens lys.

HYGGELIGT AT SPARE PÅ STRØMMEN
”Det kan også være hyggeligt at spare på strømmen. 
Da bostedet Grundtvigsvej vandt konkurrencen 
for nogle år siden, havde de blandt andet gjort det 
ved at slukke alt det elektriske lys og have tændte 
stearinlys i stedet,” siger Maj-Britt Skødt.

Med en konkurrence følger også en præmie. Præmien 
er altid et fælles arrangement, hvor hele bostedet 
får en sjov oplevelse sammen. Oplevelsens størrelse 
afhænger af indsatsen, for præmiesummen er 
en procentsats af den samlede besparelse. 

HVEM ER BEDST TIL AT 
SPARE PÅ STRØMMEN?

CSR b  GRANHØJEN
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VI SKAL TÆNKE PÅ DEN JORD VI BOR PÅ

For Anita er det ikke bare en sur pligt at skulle sortere 
affaldet. Det handler om, hvordan vi passer på jorden 
og hinanden. Hun bor i Granhøjens selvstændige 
boliger i Tjørneparken. Her har beboerne et 
fælles genbrugsskur, hvor de kan sortere deres 
affald. Det sætter Anita stor pris på, efter hun selv 
har fået overskuddet til at sortere sit affald.

”Jeg synes, det er vigtigt, fordi det er en måde at tænke 
på den jord, vi bor på og på vores medmennesker,” 
siger Anita, der selv har gjort det nemmere for 
hende at sortere og aflevere affaldet til genbrug. 

”Jeg har en pose herinde i køkkenet, hvor jeg samler 
det hele og tømmer efter nogle dage. Før havde jeg 
mange forskellige poser herinde i køkkenet, og så blev 
det hurtigt rodet. Det har jeg ikke lyst til,” siger hun.

BEDRE END AT SMIDE DET UD
For Anita er affaldssortering et vigtigt miljømæssigt 
spørgsmål med mange perspektiver. 

”Det er også noget med penge og resurser. Det handler 
jo også om, at vi ikke skal smide så meget væk, som 
stadig virker,” siger Anita, der derfor er begyndt at 
købe brugte ting og møbler på loppemarkedsgrupper 
på Facebook og købe ind i genbrugsbutikker. 

”Jeg har lige købt et bestiksæt af en dame til billigere 
penge, end hvis jeg skulle købe det fra nyt. Og jeg kunne 
faktisk ikke se, at det var brugt. Og sælgeren er kommet 
af med bestiksættet på en bedre måde end ved at 
smide det i skraldespanden. Og så er det da også rart, 
hvis man har et lidt stramt budget, at man kan få mere 
for pengene, når man køber brugt”, slutter Anita.

For Anita handler den daglige affaldssortering 
om at passe på naturen og hinanden. Efter 
hun er begyndt at sortere affaldet, er hun 
blevet mere opmærksom på, hvordan hun 
i dagligdagen kan tænke på miljøet.
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DU ER ALTID VELKOMMEN 
TIL AT HØRE MERE 

Bæredygtighed kan være mange ting. Og det kan 
hurtigt blive kompliceret. For det, der kan være 
bæredygtigt på én måde, behøver ikke være det i andre 
henseender. Men for os kommer mennesker altid først. 
Granhøjens arbejde med bæredygtighed skal derfor 
altid flugte med de værdier, vi har for behandlingen. Har 
du fået lyst til at høre mere til Granhøjens behandling 
og arbejdet med bæredygtighed, så er du velkommen.

Vi håber, at præsentationen af Granhøjens arbejde 
med bæredygtighed har givet et indblik i vore tanker 
om CSR og bæredygtighed. Vi er ikke perfekte, og 
det her er ikke udtryk for et slutresultat. Vi er ikke 
færdige. Det bliver man aldrig, når de handler om 
bæredygtighed. Men vi er i gang. Og det er vigtigt.

I MAGASINET HER HAR VI 
BLANDT ANDET BELYST:

 z Bæredygtig pædagogisk behandling

 z Tanke på miljø fra jord til bord

 z Økologisk landbrug og gartneri

 z Deling af viden blandt beboere og medarbejdere om 
bedre beskyttelse af miljø og natur

 z Aktiv deltagelse i samfundsdebatten

 z Inddragelse af lokalsamfundet

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
Skulle du have lyst til at høre mere om, hvordan vi 
arbejder med bæredygtighed og hvordan vi hver dag 
samarbejder med både kommuner og beboere om 
en bæredygtig behandling, så er du altid velkommen. 
For nok kan en artikel give et indblik i vores arbejde, 
men det bedste blik får du ved at opleve det selv.

Kontakt Granhøjens sagsbehandlere på telefon 59932301 
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KONTAKT GRANHØJENS SAGSBEHANDLERE PÅ TELEFON 5993 2301

Granhøjen er en række forskellige bo-, beskæftigelses- 
og behandlingstilbud til unge og voksne med psykiske 
lidelser og sociale problematikker. De tre elementer er 
kernen i vores tilbud, og et ophold på Granhøjen vil altid 
indeholde et element af beskæftigelse og behandling. 

Granhøjen er stiftet for mere end 35 år siden og har 
siden opbygget stor erfaring i at skabe en bæredygtig 

behandling, der fokuserer på varige forandringer 
hos den enkelte beboer og i samfundet. 

I dette magasin fortæller vi gennem medarbejdere 
og beboere om vores arbejde med bæredygtighed, 
og hvordan vi i hverdagen arbejder med at skabe 
en bæredygtig fremtid. Vil du høre mere, er du 
altid meget velkommen til at kontakte os.
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