
 

 

Citater og udtalelser  

 

“Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”. 

Pippi Langstrømpe 

 

”Jeg bliver helt varm indeni, når solen skinner sådan på mig”.  

Barn på Munkegården 

 

”Vinmarker er som mennesker, Aurora, jo sværere de har det, jo bedre bliver frugterne”. 

Isabel Allende 

 

"Mit barnebarn har altid glædet sig til, at skulle hjem til Munkegården når han har været på besøg hos mig. 

For ham er Munkegården ikke en institution men hans hjem." 

Bedstemor 

 

”Vi føler os altid rigtig godt taget imod på Munkegården”. 

Forælder 

 

”Jeg tror nok jeg kan tåle mere kærlighed end de fleste”. 

Dan Turell 

 

”På Munkegården oplever vi som forældre et rigtig godt samarbejde, 

som tager udgangspunkt i individuelle hensyn til hvert barn”. 

Forælder 

 



"Når folk hører, at jeg har et barnebarn der bor på institution, ser de altid helt forkert ud i ansigtet som om, 

at det er et emne, der ikke skal tales om, og at det må være noget skidt. Sådan ser jeg ikke på det. 

Munkegården er det bedste sted for mit barnebarn, og han har det godt her. Det behøver ikke at være 

noget negativt at vokse op på institution. Hvis man skulle lave et program, der viser de gode sider ved at bo 

på institution, så kunne det optages på Munkegården." 

Bedstemor 

 

“Bekymringer har jeg haft mange af i mit liv. De fleste blev dog aldrig til noget” 

Mark Twain 

 

”At lade vores barn anbringe på en institution er den sværeste og hårdeste beslutning, vi som 
forældre nogensinde har truffet. Men at se vores søns udvikling fra hjemmeweekend til 

hjemmeweekend bekræfter vores mavefornemmelse ved første besøg på Munkegården”. 
 

Forældrepar 

 

”Det, der betyder noget, er, hvad man gør i denne verden,  

og ikke hvordan man er kommet ind i den”. 

Isabel Allende 

 

"Jeg har altid følt mig velkommen på Munkegården når jeg har besøgt mit barnebarn.  

Jeg kommer over og ser at han har det godt og at han trives". 

Bedstemor 

 

”Vi kunne ikke tænke os et bedre sted for vores barnebarn at være og at lære”. 

Mormor 

 

”Munkegårdens styrke er stor evne og vilje til - gennem sublimt samarbejde  

- at anskue hver elev ud fra et helhedssyn”. 

Forælder 

 



”Connis hjerte banker for at skabe så gode forudsætninger for hvert barn som muligt. Alle 

løsningsmuligheder udtømmes for at finde den rigtige vej for hvert enkelt barn”. 

Forælder 

 

”Munkegården ser ”hele barnet” med professionelle øjne”. 

Forælder 

 

 

 

Udtalelser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

”I august 2013 underviste jeg personalet på Munkegården ved en såkaldt temadag. Jeg blev meget betaget 

af stedet. Beliggenheden, naturen, de personligt indrettede bygninger og ikke mindst det tværfagligt 

sammensatte personale. Jeg mærkede en gæstfrihed uden lige. 

På dagen viste personalet, at de allerede vidste meget, de var forberedte, og ikke nok med det, de ville også 

efterbearbejde det stof, som jeg havde introduceret i løbet af temadagen. Den faglige gejst, den store 

interesse i at lære og forstå, er ikke en selvfølge. Et langt liv på døgninstitution har lært mig, hvad et godt 

døgntilbud er. Her er det godt at være barn”. 

Inger Thormann                                                                                                                      

Psykolog, pædagog og forfatter 
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