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Forord 
Nærværende rapport sammenfatter resultaterne af evalueringen af Platangårdens Støtteboliger, som blev 

gennemført i sommer/efteråret 2011. Evalueringen er led i et internt udviklingsprojekt, som sigter mod at 

udvikle en evalueringsmodel, der skal danne grundlag for etablering af en kontinuerlig evalueringsproces af 

Platangårdens tilbud. Udviklingsprojektet er støttet med midler fra Region Sjællands innovationspulje. 

Evalueringernes primære formål er at understøtte udviklingen af PUC’s tilbud såvel i forhold til den løbende 

udvikling af tilbuddenes kvalitet, som i forbindelse med tilpasninger, der er en følge af forandringsprocesser 

i omverdenen, ændrede forhold ved målgruppen og/eller ved behovet for nye typer af tilbud. Sekundært 

skal evalueringerne bruges i PUC’s dialog med omverdenen for at synliggøre og dokumentere kvaliteten i 

centrets behandlingstilbud. Internt i organisationen skal evalueringer både bidrage til at stille konstruktive 

spørgsmål til vores praksis, fremme den fælles forståelse af tilbuddenes indhold og karakter, samt styrke 

den fælles faglige identitet i de enkelte afdelinger og i centret som helhed. Evalueringerne vil udgøre et 

supplement til Den Danske Kvalitetsmodels interne og eksterne evalueringer. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til både unge, medarbejdere og ledelsen i støt-

teboligerne for at stille både tid og dem selv til rådighed under evalueringen. Også tak til centerleder Kay 

Jokil og souschef Charlotte Ishøy for faglig sparring undervejs i forløbet. En særlig tak til forstander Kaj Lau-

ritsen og viceforstander Peter Jørgensen fra Stevnsfortet for deres deltagelse i innovationsprojektets følge-

gruppe. Sidst, men ikke mindst, tak til Region Sjælland for økonomisk støtte fra innovationspuljen.  

 

 

 

Uwe Schmacke 

cand. comm., udviklingskonsulent 
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1. Koncept, metode og helhedsvurdering af evalueringens resultater 

Afsæt og omdrejningspunkt for evalueringsrapporten dannes dels af støtteboligernes koncept, som beskri-

ver genstandsfeltet for nærværende evaluering, dels af Platangårdens evalueringsmodel, som udgør evalu-

eringens metodiske ramme. For at give læseren det nødvendige indblik i konteksten for evalueringen, vil 

konceptet og evalueringsmodellen blive præsenteret i det følgende. Kapitlet afsluttes med en helhedsvur-

dering af evalueringens overordnede resultater. 

1.1. Koncept for Platangårdens Støtteboliger 
 
Målgruppen 
Støtteboligernes målgruppe er sårbare unge i aldersgruppen 15-25 år med svære personlighedsmæssige 

problemer eller en psykiatrisk diagnose.  De unges problemstillinger omfatter bl.a. skizofreni, personlig-

hedsforstyrrelser, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, angst, ADHD og/eller misbrug. 

De unge har vanskeligheder med at klare almindelige daglige livsfunktioner, indgå i sociale relationer og 

begå sig i sociale sammenhænge, så som skole, uddannelse og arbejde. Deres tilværelse er generelt præget 

af en begrænsning/marginalisering i forhold til deltagelse i samfundets tilbud og muligheder.  

Et støtteboligophold henvender sig til unge, som har behov for et trygt og overskueligt miljø, og kan enten 

ligge i forlængelse af en psykiatrisk indlæggelse eller andet døgnophold. For nogle unge kan opholdet i støt-

teboligerne være et sidste trin på vejen til at klare sig selv, mens det for andre unge er af afklarende karak-

ter for et fremtidigt støttebehov. 

Støtteboligernes formål/mission 
Støtteboligernes overordnede formål er at understøtte den enkelte unges personlige udvikling og identi-

tetsdannelse i en retning, der er så tæt på en normal ungdomsidentitet som muligt, og hjælpe den unge 

gennem en målrettet udvikling af den unges ressourcer, til at være i trivsel. Opholdet i en støttebolig sigter 

imod, at den unge på sigt opnår et eller flere af følgende udviklingsmål: 

 

 At den unge kan relatere sig til sig selv og andre, og kan indgå i forpligtende sociale relationer. 

 At den unge har en struktureret hverdag og kan tage ansvar for sit liv. 

 At den unge med tiden bliver så stabil, at han/hun kan indgå i almindeligt eller anden form for ar-

bejde eller gennemgå et uddannelsesforløb. 

Behandlingstilbuddets indhold og metode 
Platangårdens støtteboliger er et individuelt socialpsykiatrisk døgnbehandlingstilbud i en gruppe, hvor 6 

unge med forskellige problematikker og 2 støttebeboere, som er helt almindelige unge, der er i uddannelse 

eller arbejde, lever sammen i et bofællesskab med de forpligtigelser det medfører.  
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Støtteboligerne ligger i nogle af Region Sjællands større byer og er typisk villaer beliggende i almindelige 

boligkvarterer. Hver støttebolig fungerer som en demokratisk enhed, hvor de unge og støttebeboerne i stor 

udstrækning selv definerer boligens normer, rammer og struktur.  

Til hver bolig er der knyttet 2 boligmedarbejdere. Boligmedarbejderne, som hhv. har en pædagog- og soci-

alrådgiveruddannelse, støtter op om såvel boligens miljø og gruppens fællesskab, som den enkelte unges 

udvikling og læring. Støtten omfatter såvel praktisk hjælp til daglige gøremål og forpligtigelser, hjælp til 

etablering af arbejdsforhold, praktik eller uddannelse samt mental og psykisk støtte. Der er etableret et 

vagtsystem, der sikrer, at de unge altid kan komme i kontakt med en boligmedarbejder.  

Der indgår følgende elementer i behandlingsarbejdet: 

 Husmøder er støtteboligernes centrale beslutningsorgan og træningsbane, hvor såvel de praktiske 

opgaver planlægges, normer og regler for boligen forhandles og hvor spørgsmål, som vedrører en-

kelte beboere eller fællesskabet drøftes.  

 Individuelle samtaler med et struktureret terapeutisk indhold. Samtalerne gennemføres som regel 

af begge boligmedarbejdere med udgangspunkt i den unges individuelle plan, som definerer mål og 

delmål for behandlingsindsatsen. Den individuelle plan udarbejdes i samarbejde mellem den enkel-

te unge og boligmedarbejderne. 

 Fælles aktiviteter så som udflugter, kulturelle oplevelser, idræt og etablering af netværk. 

 Støttebeboere er almindelige unge, som bor sammen med støtteboligernes beboere og fungerer 

som rollemodeller.  

Støtteboligernes behandlingsarbejde foregår i et tværfagligt samarbejde. Det betyder, at den unge efter 

behov kan tilbydes dagbehandling i Platangårdens værksteder og skole, psykologsamtaler, fysioterapi, mis-

brugsbehandling og kostvejledning gennem en tilknyttet diætist. Den psykiatriske behandling foregår i et 

tæt samarbejde med psykiatrien i Region Sjælland og Platangårdens psykiatriske lægekonsulent.  

Der er ligeledes mulighed for at iværksætte særforanstaltninger og/eller bostøtte for unge, som midlerti-

digt eller varigt ikke kan eller vil profitere af støtteboligernes behandlingstilbud. Det tværfaglige samarbej-

de mellem Platangårdens behandlingstilbud bevarer såvel kontinuiteten i behandlingsindsatsen og gør det 

muligt, at den enkelte unge kun skal forholde sig til et behandlingssystems medarbejdere og kultur. 

Støtteboligernes behandlingsprincipper 
Støtteboligerne har deres primære teoretiske/metodiske afsæt i gruppemetoden, hvilket afspejles i støtte-

boligernes koncept, som er bygget op omkring 5 centrale behandlingsprincipper: 

 Bofællesskabet som hjem, praksisfelt og udviklingsrum 

Boligens beliggenhed skal bl.a. sikre en nem adgang til samfundets institutioner og tilbud og mod-

virke stigmatisering, mens boligens indretning og aktiviteter i så høj grad som muligt skal ligne et 

almindeligt hjem og hverdagsliv. Samtidig understøtter bofællesskabets praktiske opgaver og socia-

le samvær udviklingsmålet om at kunne indgå i forpligtende fællesskaber. Bofællesskabet udgør så-

ledes det konkrete og trygge miljø og den træningsbane, hvor den enkelte kan lære, øve og udvikle 

både praktiske færdigheder og sociale kompetencer.   
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 Forskellighed som ressource 

At blande unge med forskellige problematikker og helt almindelige unge (støttebeboere) i et for-

pligtende bofællesskab skaber rum for, at de unges forskellige kompetencer og ressourcer kan sup-

plere hinanden, og at gruppen således kan løfte den enkelte op på et højere niveau. Desuden mod-

virker princippet om at blande unge med forskellige problematikker, at enkelte problematikker ud-

vikler sig til en dominerende kultur i boligen, som kan være en forhindring for den enkeltes eller 

gruppens trivsel og udvikling. 

 Jævnaldrende rollemodeller 

Støttebeboerne har ikke en formel pædagogisk funktion, men repræsenterer ”den normale ung-

domskultur” og skal primært fungere som rollemodeller og identifikationsobjekter for de andre un-

ge. Denne funktion udfyldes ved, at støttebeboerne deltager i boligens hverdagsliv, rutiner og soci-

ale fællesskab, men i øvrigt lever deres almindelige ungdomsliv i støtteboligen med arbej-

de/studier, besøg af kærester, familie, venner, afholdelse af fester etc. Derudover opfanger og ita-

lesætter støttebeboerne tendenser hos enkelte unge eller gruppen, og iværksætter initiativer for 

enkelte unge eller hele gruppen, som ikke skal bæres af en boligmedarbejder. Støttebeboerne 

modtager løbende støtte og faglig sparring fra boligmedarbejderne. 

 Indflydelse på eget liv 

Et centralt aspekt i behandlingsarbejdet i støtteboligerne er at tildele den enkelte og gruppen størst 

mulig indflydelse og ansvar i forhold til at arbejde med deres problemer/udvikling, og til at få hver-

dagen i boligen til at fungere. Den hjælp og støtte, som den enkelte har brug for, ydes såvel gen-

nem gruppen, støttebeboerne og den kontinuerlige kontakt til de faste medarbejdere. Medarbej-

derne indtager dog en forholdsvis tilbagetrukket eller ikke-styrende rolle, idet der kun ydes støtte 

og hjælp i det omfang, det er nødvendigt. Boligmedarbejdernes funktion er snarere at udvikle den 

enkeltes evner, kompetencer, ressourcer og initiativ til at være aktør i eget liv, end at løse proble-

mer eller opgaver for den unge. 

 En aktiv hverdag  

 En forudsætning for at kunne bo i en støttebolig er, at den enkelte unge er motiveret for at få en 

aktiv hverdag. Boligmedarbejderne støtter aktivt op omkring, at de unge på sigt kan indgå i enten 

almindeligt arbejde eller en form for beskyttet beskæftigelse, praktik eller kan gennemføre et ud-

dannelsesforløb.  

1.2. Evalueringsmodel 
Evalueringsmodellen er bygget op omkring 2 centrale elementer:  

 

1. Afsættet for evalueringens fokusområder danner en beskrivelse af den pågældende afdelings for-

mål/mission samt de metodiske elementer, der tages i anvendelse for at indfri formålet/missionen.  

2. Med baggrund i formålsbeskrivelsen stilles to spørgsmål, der udgør evalueringens problemformule-

ring: 

 

 Hvad siger vi, vi gør? 

 Hvad gør vi? (Gør vi det, vi siger, vi gør?) 
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Evalueringsmodellens metodiske ramme udgør primært kvalitative interviews med både unge og medar-

bejdere, men andre interessenter (fx pårørende, kommunale sagsbehandlere) og metoder (fx spørgeske-

maer, observationer, analyser af skriftlig dokumentation) kan inddrages efter behov. 1  

 

I forbindelse med nærværende evaluering af Platangårdens Støtteboliger, blev evalueringsmodellens ele-

menter anvendt på følgende måde:  

 

 Optakten dannede udarbejdelse af en opdateret beskrivelse af støtteboligernes koncept. Konceptet 

blev udarbejdet i en dialogisk proces mellem undertegnede samt afdelingens medarbejdere og le-

delse. Med baggrund i konceptet defineredes, i samarbejde med område- og centerlederen, føl-

gende fokuspunkter for evalueringen: 

 

 Støtteboligernes 5 behandlingsprincipper:  

1) Bofællesskabet som hjem, praksisfelt og udviklingsrum  

2) Forskellighed som ressource  

3) Jævnaldrende rollemodeller  

4) Indflydelse på eget liv 

5) En aktiv hverdag 

 Støtteboligers formål  

 Derudover havde ledelsen i støtteboligen en interesse i spørgsmålet, om støtteboligerne, der 

geografisk ligger spredt over hele Regionen, leverer et ensartet tilbud. 

1.3. Helhedsvurdering af evalueringens resultater 
Evalueringens resultater viser, at den pædagogiske praksis i støtteboligerne i høj grad lever op til de centra-

le aspekter af konceptet, der undersøges i evalueringen. De unge oplever støtteboligerne som et godt til-

bud, der skaber rum for personlig udvikling, og flertallet vurderer, at de har haft et positivt udbytte af deres 

ophold. De unges besvarelser er generelt kendetegnet ved en meget stor brugertilfredshed, hvor de positi-

ve tilbagemeldinger dominerer samtlige områder, der undersøges - ofte med en meget høj procentdel. 

Evalueringens overordnede spørgsmål og problemformulering - Gør vi det, vi siger, vi gør? – må således 

besvares positivt. 

 

Der rejses imidlertid også nogle spørgsmål i evalueringen, som kan pege på fortsatte udviklingsperspektiver 

for støtteboligernes praksis. Der kan således spores en tendens til et forholdsvis stort fokus på boligernes 

fællesskaber, som den centrale arena for de unges udvikling. I denne sammenhæng peges der på såvel mu-

ligheden for at inddrage det omgivende samfund endnu mere, end det er tilfældet i dag, samt muligheden 

for et intensiveret netværksarbejde. Derudover udgør de unges integration i uddannelsessystemet og på 

arbejdsmarked en fortsat udfordring, som i de kommende år bestemt ikke bliver mindre. I det omfang disse 

udviklingsperspektiver vil blive implementeret, vil der ligeledes være behov for justeringer i støtteboliger-

nes koncept. 

                                                           
1
 En redegørelse for evalueringsdesignet og det empiriske materiale er vedlagt som bilag 1 
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Evalueringen kunne ikke konstatere egentlige forskelle i forhold til den pædagogiske praksis i de enkelte 

boliger, men lokale forskelle, der beror på medarbejdernes personlighed og geografiske forhold, som imid-

lertid på ingen måde opleves som problematisk. Spørgeskemaundersøgelsen viste dog nogle relative for-

skelle boligerne imellem i forhold til de unges tilfredshed med forskellige af de aspekter, som undersøges i 

evalueringen.  
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2. Gør vi det, vi siger, vi gør? 
Platangårdens evalueringsmodel er bygget op omkring 2 centrale spørgsmål. Spørgsmålet ”hvad siger vi, vi 

gør?” besvares i beskrivelsen af støtteboligkonceptet, som gør rede for tilbuddets målgruppe, indhold, for-

mål/pædagogiske sigte samt den anvendte metode. I det følgende vil det centrale spørgsmål i evaluerings-

modellen – ”gør vi det, vi siger, vi gør?” – søges besvaret.  

Præsentationen af evalueringens resultater, tager udgangspunkt i en vurdering af, om støtteboligerne ind-

frier de målsætninger, der er formuleret i konceptets 5 behandlingsprincipper. Herunder vil også blive ind-

draget aspekter, som ikke er eksplicit beskrevet under behandlingsprincipperne, men som er en integreret 

del af konceptet, som fx fritidsaktiviteter, netværk og pårørendesamarbejde. Præsentationen afrundes med 

en konklusion og vurdering af, om støtteboligerne formår at indfri de overordnede udviklingsmål, som er 

beskrevet i konceptets formål/mission. 

2.1. Bofællesskabet som hjem, praksisfelt og udviklingsrum 
Bag den, ved første øjekast, forholdsvis enkle overskrift af konceptets første behandlingsprincip, gemmer 

der sig i realiteten et komplekst samspil af en lang række elementer, som repræsenterer kernen eller 

grundtanken i støtteboligerne: Bofællesskabet i støtteboligerne skal såvel udgøre det trygge (midlertidige) 

hjem, som det sociale praksisfelt, hvor psykisk sårbare unge, i samspil med andre (medarbejdere, støttebe-

boere og de andre unge), skal tilegne praktiske færdigheder og udvikle sociale kompetencer, som på sigt 

sætter dem i stand til at kunne klare sig selv.2  

Wulf-Andersen beskriver disse grundantagelser som støtteboligernes formelfortælling: ”Ved at stille nor-

male krav til de unge og samtidig give dem en normal situation, et normalt miljø og nogle normale identifi-

kationsobjekter (skabes) et godt og differentieret fællesskab, der producerer gode, normale og differentie-

rede unge.”3  

Støtteboligernes udviklingsperspektiv indeholder endvidere en samfundsintegrerende dimension, ved også 

at inddrage den unges netværk og pårørende, den omkringliggende samfundskultur – og fritidstilbud samt 

uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet. 

Den følgende vurdering af konceptets første behandlingsprincip tager således afsæt i følgende aspekter: 

 En beskrivelse og vurdering af det sociale miljø i boligen 

 En beskrivelse og vurdering af den støtte der ydes ift. personlige gøremål, fritidsaktiviteter, net-

værk og pårørende, uddannelse og arbejde 

                                                           
2
 Formuleringen ”at kunne klare sig selv” skal her forstås som et kontinuum fra at leve et forholdsvis selvstændigt og 

meningsfuldt liv med en psykiatrisk diagnose på førtidspension, til en egentlig integration i samfundet med arbejde, 
egen bolig og familie.  
3
 Wulf-Andersen, 2004, s. 147 
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2.1.1. Et hjem? - Det sociale miljø i boligerne 
Spørgsmålet, om det sociale miljø i boligerne kan betegnes og opleves som et (midlertidigt) hjem, er særligt 

interessant, fordi konceptet eksplicit fremhæver, at boligerne og livet i boligerne i så høj grad som muligt 

skal ligne et almindeligt hjem og hverdagsliv. De unges transformation mod det ”normale” skal ikke foregå i 

en institutionel ramme, men i et miljø, der ligner ”normalsamfundet” mest muligt.  

Ser man først på de helt grundlæggende forhold, oplyser flertallet af de unge (92 %) i spørgeskemaunder-

søgelsen, at de føler sig trygge og godt tilpas i støtteboligerne – enten i høj eller i nogen grad. Ligeledes 

oplyser 83 % af alle unge, at de er tilfredse med atmosfæren i støtteboligerne. Ser man på relationen bebo-

erne imellem, siger 84 % af de unge, at de har en god relation til de andre beboere. De unge oplyser, at de 

bruger hinanden primært til socialt samvær/hygge, venskabelige relationer og aktiviteter uden for boligen.  

 

En af de unge beretter i interviewet, ”at folk i støtteboligen generelt er gode til at modtage nye beboere, så 

man hurtigt føler sig velkommen”. Og selvom livet i boligerne ikke er den rene harmoni, ”så er folk gode til 

at snakke med hinanden” – også omkring konflikter, der som regel løses i fordragelighed. ”Når man har 

skændtes, bliver man hurtigt venner igen.” 

 

Flertallet af de unge (84 %) oplyser endvidere, at de har en god relation til støttebeboerne. De unge bruger 

støttebeboerne primært til sociale formål, men også til samtaler om ting, som er vanskelige og hjælp til 

praktiske opgaver. Der er dog forskelle de enkelte boliger i mellem i forhold til, hvad de unge bruger støtte-

beboerne til.4  

Det sociale miljø i boligerne inkluderer imidlertid også andre aktører, end de unge og støttebeboerne. Både 

medarbejderne og de unge beretter i interviewene, at de unge og støttebeboerne får besøg af venner, kæ-

rester og familie, har overnattende gæster og fejring af fester og højtider i boligen. Aftaler herom træffes i 

fællesskab på husmøderne. Inklusionen af de unges netværk samt muligheden for at afholde fester, bidra-

ger til, at miljøet i støtteboligerne ligner forhold i et almindeligt hjem. 

Direkte adspurgt svarer begge de to interviewpersoner, at de betragter støtteboligen som deres hjem. Den 

ene unge svarer, at støtteboligen er hans hjem i den periode, han er der. Han siger, at han godt kan lide at 

bo i støtteboligen, og at det er hans indtryk, at de fleste andre også kan lide at bo i støtteboligen. Den an-

den unge siger:  

 

”Her føler jeg, at jeg har fået et hjem. Støttebeboerne er der altid for en, hvis man har behov for at 

snakke. Det er medarbejderne også, og vi har det rigtig sjovt. Det er ligesom en familie.”  

 

De to unge, som deltog i interviewet, havde på det tidspunkt interviewet blev gennemført, boet hhv. 2,5 og 

1 år i støtteboligerne. Den unge, som havde boet længst i støtteboligen, har nu fået egen bolig, skal flytte til 

januar 2012. Han siger, at han nu føler sig parat til at flytte. Men det første halvandet år ønskede han ikke 

at flytte fra boligen, fordi han, på grund af sine personlige problemer, ikke følte sig parat til det. Den anden 

unge giver udtryk for samme holdning: 

                                                           
4
 Se bilag 3, spørgsmål 15. 
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”Jeg drømmer om at flytte sammen med kæresten eller i egen lejlighed. Jeg skal dog ikke flytte forelø-

bigt. Måske om et år. Der er stadig nogle ting, jeg skal arbejde med.” 

De unges udsagn bekræfter således antagelsen om, at støtteboligerne, ved at facillitere et alminde-

ligt/normalt miljø og almindelige/normale identifikationsobjekter for de unge, befordrer de unges selvind-

sigt og motivationen for at arbejde med deres individuelle problemstillinger, og at de unge vurderer, at 

støtteboligtilbuddet kan understøtte og befordre denne proces.  

Under forbehold, at de ovenfor anvendte kriterier fra spørgeskemaet for, hvad der karakteriserer et hjem, 

er plausible, kan man konkludere, at de unge overvejende oplever støtteboligerne som deres (midlertidige) 

hjem, hvor de bor, end som en institution, hvor de er anbragt.  

 

2.1.2. Støtten til: 
Det sociale miljø i boligerne er ikke et mål i sig selv, men snarere et middel til at opnå en overordnet mål-

sætning – de unges læring og udvikling. De unge i støtteboligerne har en lang række individuelle problem-

stillinger og som følge forskellige individuelle støttebehov, fx i forhold til hverdagens gøremål, kontakt til 

myndigheder, fritidsaktiviteter, kontakt til venner og familie, uddannelse og arbejde samt støtte, råd og 

vejledning i forbindelse med personlige og psykosociale problemstillinger.  

Ifølge støtteboligernes koncept, ydes støtten i et samspil mellem medarbejdere, støttebeboerne og de un-

ge. I evalueringens empiriske materiale fremstår boligmedarbejderne dog, på trods af deres forholdsvis 

tilbagetrukne rolle, som den helt centrale aktør for de unge, når det gælder deres individuelle støttebehov. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at de unge bruger boligmedarbejderne primært til samtaler om ting, som 

er vanskelige; kontakt til myndigheder samt hjælp til praktiske opgaver – de pædagogiske kerneopgaver om 

man vil. Socialt samvær/hygge samt aktiviteter udenfor boligen, spiller derimod en mere underordnet rolle. 

Til sammenligning oplyser kun nogle få unge fra boligerne i Vordingborg og Næstved, at de også bruger 

støttebeboerne til samtaler om ting, som er vanskelige og til hjælp til praktiske opgaver, mens de unge i 

boligen i Nakskov udelukkende fremhæver sociale aspekter i relation til støttebeboerne.  

 

Men hvordan vurderer de unge så boligmedarbejdernes indsats i forhold til deres støttebehov? Ser man 

først på forudsætningerne for at give og modtage støtte - de unges relation til boligmedarbejderne - svarer 

92 % af de unge i spørgeskemaundersøgelsen, at boligmedarbejderne udviser hensyn og respekt over for 

dem, og et lige så stor antal svarer, at de har en god og tillidsfuld relation til boligmedarbejderne. Hvad 

angår kontakten til boligmedarbejderne, oplyser alle unge, at de kan komme i kontakt med boligmedarbej-

derne, når de har behov for det, og at de kan tale uforstyrret med boligmedarbejderne. Ligeledes svarer 

samtlige unge, at boligmedarbejderne afsætter tilstrækkelig tid til en samtale.  

 

Ser man dernæst på de unges besvarelser i forhold til, om de modtager den nødvendige støtte til personli-

ge gøremål, fritidsaktiviteter, kontakt til venner og pårørende samt hjælp til at komme i uddannelse 

og/eller arbejde, tegner der sig det følgende billede: 
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2.1.2.1. Personlige gøremål 

I forhold til støtte til personlige gøremål svarer 75 % af de unge, at de får den nødvendige støtte, mens 25 

% af de unge (svarende til hhv. 2 unge fra boligen i Næstved og 1 fra Nakskov) svarer nej, kun i mindre grad.  

 

Støtten til personlige gøremål er iflg. boligmedarbejderne tilpasset den enkeltes behov. Boligmedarbejder-

ne drøfter, hvad den unge har behov for og planlægger den mest hensigtsmæssige måde at give støtten på 

sammen den unge, og aftaler i fællesskab, hvordan og i hvilket omfang støtten skal gives. Metodisk kan det 

indeholde udarbejdelse af skemaer, som den enkelte unge kan støtte sig til, så længe der er behov for det, 

men også motiverende samtaler, hvor boligmedarbejderen minder den enkelte om, hvorfor vedkommende 

oprindelig ønskede at arbejde med en bestemt problemstilling, eller ved at minde den unge om de gange, 

det faktisk lykkedes. Derudover inddrages især støttebeboerne, men også de andre beboere, i at støtte op 

om de unges individuelle støttebehov. 

 

2.1.2.2. Fritidsaktiviteter 

82 % svarer, at de får støtte til at deltage i fritidsaktiviteter, men 18 % (fra Nakskov og Næstved) svarer, nej, 

kun i mindre grad. Lidt under halvdelen (42 %) af de unge oplyser, at de deltager regelmæssigt i aktiviteter 

uden for boligen, mens 33 % svarer en gang i mellem og 25 % (1 ung fra Næstved) svarer nej, slet ikke.  

 

I forhold til fælles fritidsaktiviteter oplyser medarbejderne, at man tager på udflugter (fx Tivoli), i biografen, 

teatret, på restaurant eller en tur i svømmehallen. Der er ikke tale om faste, regelmæssige arrangementer, 

men aktiviteter, som aftales på husmøderne. De fleste boliger råder desuden over medlemskort til fitness-

centre, som de unge, enten alene eller som gruppe – ofte ledsaget af støttebeboeren – kan benytte sig af.  

Derudover ydes støtte til de unges egne ønsker til fritidsaktiviteter, som fx forskellige former for idræt, 

rollespil, politiske ungdomsforeninger eller aftenskoletilbud.  

Man har som regel ingen formaliserede relationer til lokalsamfundets foreningsliv, men boligmedarbejder-

ne yder støtte til etablering af kontakten, hjælp til planlægning af, hvordan den/de unge kan deltage og at 

evt. flere unge kan følges ad. For, at den enkelte unges materielle forhold ikke afskærer vedkommende fra 

deltagelse i fritidsaktiviteter, ydes der økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, som bestrides af boligernes 

pædagogiske aktivitetsmidler.  

 

En boligmedarbejder understreger i interviewet, at der er fokus på regulære/almindelige tilbud og ikke på 

særtilbud til udsatte grupper. En anden medarbejder giver udtryk for, at foreningslivets sociale aspekter 

også kan tilgodeses i boligens sociale samvær. 

 

2.1.2.3. Netværk 

Flertallet af de unge i støtteboligerne har, som en af boligmedarbejdere udtrykker det i interviewet, et me-

get sparsomt netværk, og at man arbejder på, at de unge får, vedligeholder eller udvider deres netværk. I 

spørgeskemaundersøgelsen svarer 70 % af de unge, at de i høj grad modtager den støtte, de har behov for 

at have ift. kontakt til pårørende og venner, 10 % (eller 1 ung) svarer nej, kun i mindre grad mens 20 % sva-
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rer ikke relevant5. Samtidig oplyser lidt over halvdelen af de unge (58 %), at de har fået et større netværk 

efter de er flyttet ind i støtteboligen. De to unge, som deltog i interviewene bekræfter, at de, inden de flyt-

tede i støtteboligen, ”ikke var særlig sociale” og levede en forholdsvis tilbagetrukken tilværelse – hvilket 

dog ændrede sig efter, de var flyttet i boligerne. 

 

Om denne udvidelse af de unges netværk også omfatter personer, som ikke har en relation til støtteboli-

gerne, kan ikke besvares ud fra empirien. Man kan dog formode, at de unges udvidede netværk primært 

udgøres af de andre beboere (inkl. støttebeboere) samt deres og støttebeboernes netværk, der, som nævnt 

i forrige afsnit, indgår som en del af boligernes sociale miljø. Formodningen bekræftes til dels i interviewe-

ne med boligmedarbejderne. Selvom boligmedarbejderne i interviewene giver en række eksempler på til-

tag, som peger ud over boligernes ramme – fx samtaler om og støtte til, hvordan de unge kan udvide deres 

netværk i de sammenhænge, de er en del af (skole, arbejdsplads) - fremhæves det sociale miljø i boligerne, 

som den primære sociale arena for de unges udvikling og læring - ”et fællesskab, som skaber fællesskab” - 

der har deres primære bevågenhed.  

 

2.1.2.4. Kontakt til og samarbejde med pårørende 

Flertallet af de unge, som bor i støtteboligerne, er over 18 år og bestemmer således selv, om de ønsker at 

have kontakt til deres pårørende, og om boligmedarbejdere må samarbejde med deres pårørende. Ønsker 

de unge hverken at have kontakt til, eller at der samarbejdes med deres pårørende, italesætter boligmed-

arbejderne ikke dette aspekt, men afventer et udspil fra de unge.  

 

Som spørgeskemaundersøgelsen viser, har flertallet (92 %) af de deltagende unge - enten i høj grad eller i 

nogen grad - kontakt med deres pårørende. Ligeledes svarer 70 %, at de i høj grad modtager støtte til at 

have kontakt til pårørende og venner, mens 10 % svarer nej, kun i mindre grad og 20 % svarer ikke relevant. 

59 % oplyser, at boligmedarbejderne har kontakt til deres pårørende, mens 33 % svarer nej og 8 % ved ikke. 

I de tilfælde, hvor boligmedarbejdere har kontakt til deres pårørende, svarer alle unge, at de er tilfredse 

med denne kontakt. Blandt de unge, hvor boligmedarbejdere ikke har kontakt til deres pårørende, svarer 

halvdelen, at de gerne vil have, at boligmedarbejdere har kontakt med deres pårørende, mens den anden 

halvdel svarer kategorisk nej, slet ikke.  

 

Pårørendesamarbejdet i støtteboligerne omfatter ifølge boligmedarbejdere en lang række tiltag. Alle for-

ældre inviteres til et indflytningsbesøg og de unge opfordres løbende til at vedligeholde kontakten, fx ved 

at invitere de pårørende på besøg i boligen eller tage på hjemmebesøg. I starten af samarbejdet vil bolig-

medarbejderne forsøge finde ud af, hvor ressourcerne i familien ligger og opbygge en alliance med de pårø-

rende. Kan en sådan alliance opbygges, inddrages de pårørende bl.a. i arbejdet med behandlingsplaner 

eller ved lade dem træde til, hvor de kan hjælpe - fx omkring aftaler, som den unge har – både for at for-

bedre forældrekompetencen og relationen mellem den unge og de pårørende. 

                                                           
5 Den forholdsvis store andel af unge, som svarer ved ikke/ikke relevant skyldes at de unge skulle sætte kryds ved 

denne svarmulighed, hvis de ikke havde behov for støtte i denne sammenhæng. 
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De unge støttes bl.a. ved, at boligmedarbejderne tager initiativ til samtaler for at hjælpe de unge, som ikke 

så tit tager på hjemmebesøg, men problematiserer omvendt også alt for hyppige hjemmebesøg, hvis den 

unge har et problem med at løsrive sig fra forældrene. Boligmedarbejderne tilbyder også at deltage i sam-

taler mellem unge og forældre - fx ved konflikter eller for at forbedre forståelsen mellem parterne.  

Halvdelen af alle unge svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de i høj eller nogen grad har opnået en bedre 

kontakt til deres pårørende efter de flyttede ind i støtteboligen. 9 % svarer, nej kun i mindre grad, 8 % sva-

rer nej, slet ikke og 25 % ved ikke/ikke relevant.  

 

2.1.2.5. Uddannelse og arbejde 

Da de unges integration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet behandles mere udførligt i afsnittet 

”En aktiv hverdag” skal det her kun oplyses, at 84 % af de unge, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen 

svarede, at de får den tilstrækkelige støtte til at komme i arbejde, uddannelse eller praktik.  

 

Sammenfatning 

Sammenfattende kan man konkludere, at de unge oplever støtteboligerne som deres hjem, og at flertallet 

vurderer det sociale miljø i boligerne og relationerne til med - og støttebeboerne som gode. Ligeledes giver 

langt de fleste unge udtryk for at have en god og tillidsfuld relation til boligmedarbejderne, og at boligmed-

arbejderne udviser hensyn og respekt. I forhold til de forskellige støtteaspekter, svarer ligeledes flertallet af 

de unge, at de modtager den nødvendige støtte i forhold til de beskrevne områder. 
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3.  Forskellighed som ressource 
I dette afsnit skal der ses nærmere på det lærings- og udviklingspotentiale, som støtteboligernes gruppe-

orienterede ramme tilbyder, der fremstår som det centrale element i behandlingsprincippet ”Forskellighed 

som ressource”. Her hedder det bl.a., at de unges (og støttebeboernes) forskellige kompetencer og ressour-

cer kan supplere hinanden, og at gruppen således kan løfte den enkelte på et højere niveau.  

Begrebet gruppen refererer i denne sammenhæng til såvel til de unge, støttebeboerne som boligmedarbej-

dere. Det vil sige, at den enkeltes læring og udvikling understøttes og stimuleres i interaktionen med såvel 

boligmedarbejdere, støttebeboere og de unge. Denne interaktion kan endvidere foregå i et individuel eller 

kollektiv sammenhæng. Der er således tale om individuelle sammenhæng når en ung fx henvender sig til 

boligmedarbejderen, støttebeboeren eller en medbeboer med spørgsmål, problemer eller for at bede om 

praktisk hjælp samt i de individuelle samtaler med boligmedarbejdere, hvor den enkeltes tilhørsforhold til 

gruppen løbende tematiseres. Et meget fremtrædende kollektiv sammenhæng udgør de ugentlige husmø-

der, hvor gruppen træffer beslutninger om såvel praktiske anliggender som normer og regler for fællesska-

bet, og hvor den enkelte desuden har mulighed for at fortælle om sig selv og modtage feedback fra fælles-

skabet. Desuden behandles gruppen og den enkeltes tilhørsforhold til gruppen, ifølge boligmedarbejdere, 

løbende på husmøderne. Men også de praktiske daglige rutiner i boligernes fællesskab (fx indkøb, madlav-

ning, rengøring) samt fælles oplevelser og fester i og uden for boligen kan skabe rum for den enkeltes og 

gruppens udvikling og læring. 

De ovenfor beskrevne udviklings- og læringsprocesser foregå imidlertid ikke i en frit flydende form, men 

iværksættes og ledes af boligmedarbejdere, som italesætter dem i såvel individuelle som gruppesammen-

hæng og som bruger generel megen opmærksomhed på at få gruppen til at fungere. Det er ligeledes bo-

ligmedarbejdere som aftaler særlige indsatser eller aktiviteter i forhold til enkelte beboere med støttebe-

boere, der, som vi skal se i det næste kapitel, har et meget fremtrædende rolle i denne sammenhæng. Som 

det fremgik af forrige kapitel er det også primært boligmedarbejdere og, i et lidt mindre omfang, støttebe-

boere, som i de unges optik fremstå som de centrale aktører når det gælder de unges læring og udvikling. 

Derimod angiver de unge i spørgeskemaundersøgelsen, at de bruger hinanden primært til hygge og social 

samvær og har således primært en social funktion for hinanden. Hvilket udviklings- og læringspotentiale de 

unges sociale relationer til hinanden tilbyder, skal der ses på i det følgende afsnit. 

3.1. De sociale relationers lærings- og udviklingspotentiale 
Helt overordnet giver 73 % af samtlige unge i spørgeskemaundersøgelsen udtryk for, at de har haft et posi-

tiv udbytte af at bo i en støttebolig. Enkelte af de unge benyttede muligheden at tilføje en skriftlig kom-

mentar til dette spørgsmål: 

”Jeg har opnået rigtig meget, både personligt og uddannelsesmæssigt. Jeg har nået mit mål sådan ca.” 
”Er blevet mere social og bruger det til at være sammen med andre.” 
”Jeg vil gerne opnå noget mere, men jeg har lært mange ting.” 
”Startet på en uddannelse. Trygge rammer.” 
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Svarene siger selvfølgeligt kun noget om, at de unge vurderer, at de har gennemgået en positiv udvikling, 

men ikke af hvem de har draget læring af eller i hvilke sammenhænge. Det giver dog de følgende eksempler 

fra interviewene med de unge et svar på.  

På spørgsmålet: ”Hvad kan man lære af at bo i et bofællesskab?”, siger de unge: 

”Man kan lære at klare en almindelig dagligdag, rengøring og madlavning osv. Jeg synes, at det var 

meget pinligt i starten at spørge om de ting. Men så fandt jeg ud af, at der også var andre, som havde 

det lige som mig. Det gjorde det meget nemmere at spørge de andre.” 

”Man kan lære at tage ansvar, både for sig selv og for fællesskabet.”  

 

Af svarene fremgå, at selv forholdsvis simple interaktioner, så som at spørge en medbeboer hvordan fx man 

bruger en vaskemaskine, både rummer praktiske og sociale læringsaspekter. Den praktiske læring bestå i at 

lære hvordan vaskemaskinen fungerer, mens den sociale læring bestå i, at vedkommende oplever, at han 

ikke er den eneste, som ikke kan finde ud af det. Denne erfaring havde for vedkommende en inkluderende 

funktion, som gør det nemmere at spørge de andre en anden gang – måske også om ting der rækker ud 

over rent praktiske sammenhæng. Derudover peger begge unge på, at støtteboligernes fællesskabsoriente-

rede ramme skaber praktisk læring i forhold de almindelige daglige gøremål samt social læring, når den 

enkelte i højere grad formå at tage ansvar for sig selv og fællesskabet. 

 

Begge unge fortæller endvidere i interviewet, at de, inden de flyttede i støtteboligen, havde det psykisk 

meget dårligt og som følge undgik socialt samvær med andre, men at de i støtteboligen er bleven mere 

åbne, sociale og har fået en større selvindsigt og et større netværk.  

 

”Jeg synes, at det var meget svært i starten. Jeg havde ikke prøvet det før, at bo sammen med andre. 

Men efter en uge begyndte jeg at snakke med de andre beboere. Senere lærte jeg også nogle af de an-

dre beboeres venner at kende. Jeg fik en større vennekreds og blev i det hele taget mere social.” 

 

”Man lærer også at tage hensyn. Og jeg har fået mere tillid til andre. Jeg har også lært om uhensigts-

mæssige adfærdsformer, fx at det ikke er så godt at blive vred og truende.”  

Citaterne viser ikke alene at de unge har overvundet deres sociale isolation, men at de har opnået lærings-

aspekter, som beskrives i støtteboligens formål, nemlig at kunne indgå i forpligtende sociale relationer samt 

at have en struktureret hverdag og tage ansvar for sit liv. 

Hvad angår muligheden for at drage læring af husmødet, gruppemetodens centrale forum, giver de unge i 

interviewet udtryk for lidt divergerende oplevelser i forhold til deres personlige udbytte:   

”På husmøderne har man også mulighed for at snakke om sig selv, hvad man har oplevet, men det er 

ikke en pligt. Jeg var i starten ikke så meget for det, men jeg gjorde det alligevel. Men jeg fik ikke så 

meget ud af det.”   

”Husmøderne var lidt irriterende i starten, men jeg har lært en del af det. Jeg synes, det er en god mu-

lighed for at sige, hvad man har på hjertet og få indflydelse på ting, der er vigtig for en. Og under ”si-

den sidst” kan man fortælle om, hvad der sker i ens liv og får respons fra de andre. Jeg har fået meget 
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positiv respons fra de andre. Det tager jeg som et tegn på, at jeg er godt på vej. Man får selvfølgelig 

også kritik fra de andre. Men man lærer at tage det sure med det søde.” 

Selv om den unge i det første citat siger, at han personligt ikke fik så meget ud af muligheden at fortælle 

om sig selv og modtage gruppens feedback, må det alligevel betegnes som en stor personlig fremskridt at 

deltage aktiv under dette punkt når man som vedkommende har haft betydelige vanskeligheder ved at 

indgå i sociale sammenhæng.  

 

3.2. Et eksempel på forskellighed som ressource 
Mens der i det foregående primært har været fokus på de sociale relationers lærings- og udviklingspotenti-

ale, skal der her gives et eksempel på, hvordan forskellighed kan være en ressource. Eksemplet stammer fra 

interviewet med en boligmedarbejder, som blev bedt om at beskrive et konkret forløb, hvor støtteboliger-

nes 3 aktørgrupper (unge, støttebeboerne og boligmedarbejderne) spillede sammen for at løse et bestemt 

problem eller opgave, som havde relation til en eller flere beboere. 

Fortællingen handler om en ung mand, som generelt havde det meget svært ved at være i støtteboligen, og 

som var vanskelig at arbejde med i en klassisk gruppemetodesammenhæng som et husmøde. Han ønskede 

ikke at deltage i husmøderne (og andre dele af fællesskabet), men havde alligevel en holdning til mange 

ting. Desuden udviste han en meget excentrisk og til tider voldsom adfærd, og var i fare for at blive eksklu-

deret fra gruppen. Problemstillingen var så, hvordan man alligevel kunne få vedkommende til at deltage på 

husmøderne, og derved bl.a. sikre og styrke hans tilhørsforhold til gruppen. Boligmedarbejderen diskutere-

de problemstillingen og evt. løsningsmuligheder med boligens støttebeboere, men også med områdets 

psykolog, centrets psykiatriske lægekonsulent og med kollegaerne på teammøderne. Løsningen blev, at den 

unge mand på et af de kommende husmøder kunne sidde i rummet ved siden af, hvor han kunne overhøre 

husmødet og blande sig efter behov – hvilket var en lidt aparte situation, men som fungerede efter hensig-

ten. Boligmedarbejderen og støttebeboeren havde indledningsvis orienteret de andre unge om ”eksperi-

mentet” og fået deres accept. Boligmedarbejderen fortalte, at den unge mand efterfølgende gav udtryk for 

sin taknemlighed over, at han, på sine egne præmisser, alligevel kunne være del af fællesskabet. Det gav 

ham en fornemmelse af at have et hjem, hvor han hørte til.  

Eksemplet illustrerer ikke alene det positive udbytte, som fortællingens unge mand havde af denne fælles 

indsats, men viser desuden den overordentlige rummelige, tolerante og inkluderende holdning, som fortæl-

lingens øvrige aktør, herunder især de unge, udviste.  

Pointen i ovenfor stående fortælling bekræftes desuden af Wulff-Andersens efterundersøgelse af et støtte-

boligophold (Wulff-Andersen, 2010), hvor de unge ikke alene beskriver sig selv som både dele og medska-

bere af støtteboligernes fællesskab, men også peger på den ” rummelighed, social indstilling og evne til at 

få tingene til at fungere – også med mennesker der er meget anderledes end dem selv – som noget de har 

med sig fra støtteboligen.”(ibid. s. 66) 
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3.2. Netværksarbejde som supplement? 
For at belyse støtteboligernes metodiske aspekter blev der gennemført et interview med den psykolog, 

som er tilknyttet støtteboligerne. Psykologen, som tilbyder såvel individuelle samtaler til de unge, som me-

todisk sparring til boligmedarbejderne på teammøderne, har et indgående kendskab til både målgruppen 

og metodiske aspekter støtteboligerne.  

I forbindelse med diskussionen af støtteboligernes metodiske tilgang italesætter psykologen et interessant 

og væsentlig metodisk aspekt, som skal kort refereres her. Psykologen argumenterer for, at man – som et 

supplement til andre metodiske tiltag – burde arbejder mere netværksbaseret i støtteboligerne, end det er 

tilfældet på nuværende tidspunkt. Selvom man inddrager de unges netværk, sker det iflg. psykologen ikke 

altid kontinuerligt og struktureret.  

 

Psykologen inddrager to hovedargumenter for en mere netværksbaseret tilgang: For det første, skal der 

fokuseres mere på det netværk den unge har, fordi det er dét, den unge skal vende tilbage til efter ophol-

det i støtteboligen. De fleste unge i støtteboligerne har, som også spørgeskemaundersøgelsen viste, en 

eller andet form for netværk – og iflg. psykologen, også et godt netværk. Og det er det netværk, som skal 

støtte de unge, efter de er flyttet fra støtteboligen, i de perioder, hvor de vil have det dårligt. For det andet, 

vil en netværksbaseret tilgang også give mulighed for at påvirke netværket, og forhindre, at netværket 

trækker i en anden retning, fordi man ikke har været med til at træffe beslutninger. Når man i netværksar-

bejde kan skabe en fælles forståelse, vil man bakke op omkring beslutninger, selvom man ikke er enig i 

dem, fordi man har lavet en fælles aftale. Desuden kan netværksarbejde have en medierende effekt, fordi 

man ikke får familien som modstander og den unge bliver mindre splittet. I de tilfælde, hvor den unges 

relation til sine pårørende er direkte skadelig, må man inddrage andre betydningsfulde personer i den un-

ges netværk. 

Psykologens argumentation for netværksarbejdets betydning, især for den unges liv efter opholdet i støtte-
boligen, bekræftes af Wulff-Andersens efterundersøgelse af støtteboligerne. Her påpeger hun bl.a. over-
gangen til et selvstændigt liv som en kritisk fase for de unge:   
 

”Mange oplever i en periode efter fraflytningen følelser af ensomhed og erstattelighed eller regulære 

sorgkriser. De intense følelser af eksklusion, tab og sorg kan måske være bagsiden af et intenst socialt 

miljø i boligen, ligesom følelser af svigt kan være bagsiden af den nære, kontinuerlige medarbejderrela-

tion.” 6 

Støtteboligerne er gode og stærke miljøer, der skaber fællesskaber og relationer, som dog ikke er af per-

manent karakter – selvom enkelte formår at vedligeholde relationer til med - eller støttebeboere. Et inten-

siveret netværksarbejde kunne, ud over at styrke samarbejdsrelationer med de unges pårørende/netværk, 

være et led i at lette overgangen fra støtteboligen til et liv udenfor. 

                                                           
6
 Wulff-Andersen, 2011, s. 72 
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4. Jævnaldrende rollemodeller 
I det følgende skal der ses nærmere støttebeboernes rolle og funktion, samt hvordan støttebeboerne for-

beredes på opgaven og hvilken støtte de selv modtager, for både at kunne varetage deres funktion og sam-

tidig tage vare på sig selv. Selve redegørelsen af støttebeboernes funktion, opgaver og hvilken sparring 

støttebeboerne modtager, bygger på interviewene med boligmedarbejderne. For at verificere boligmedar-

bejdernes udsagn, inddrages – ud over evalueringens empiriske materiale - et interview med en støttebe-

boer, som blev gennemført i forbindelse med en almen erfaringsopsamling i foråret 2011. 

Både boligmedarbejderne og psykologen giver i interviewene udtryk for, at støttebeboerne har en helt 

central rolle og funktion i støtteboligerne. Som en af boligmedarbejderne udtrykte det, udgør støttebebo-

erne sammenhængskraften i boligerne, idet de fungerer som bindeleddet mellem boligmedarbejderne og 

de unge. 

Støttebeboerne er helt almindelige unge mennesker, som ikke har en formel pædagogisk funktion, men 

som først og fremmest skal repræsentere den almindelige ungdomskultur og ”normaliteten” i boligerne. De 

er enten under uddannelse eller i arbejde, og lever derudover deres helt almindelige ungdomsliv (med be-

søg af venner og familie, afholdelse af fester m.m.) i boligen. Deres overordnede funktion består således i 

at fungere som en god ven og rollemodel for de unge og introducere de unge til et almindeligt ungdomsliv.  

I interviewet beskriver støttebeboeren den indbyrdes relation mellem hende og de unge på følgende måde: 

”Det er selvfølgeligt forskelligt fra person til person, men overordnet har det nok mest været sådan sø-

skendeagtigt. Jeg har også stadig kontakt til nogle, som er flyttet og laver noget sammen med dem. Jeg 

har aldrig betragtet de andre unge som klienter. Det vil jeg ikke, fordi jeg kan godt lide, at folk har de-

res særheder, og at man tager hensyn til det. [Omvendt] tror jeg, at folk har betragtet mig som en, der 

er ligesom dem. Jeg snakkede faktisk med én, som sagde, at jeg var ligesom dem. Det blev jeg glad for, 

for det var egentlig lige som jeg helst vil have det. At jeg var på lige fod med de andre beboere.” 

Som omtalt tidligere svarede 84 % af de unge i spørgeskemaundersøgelsen, at de i høj eller i nogen grad 

har en god relation til støttebeboerne. Også i interviewene siger de to unge, at de har en god relation til 

støttebeboerne. 

Ud over at agere som rollemodel, varetager støttebeboerne en række konkrete opgaver, både i forhold til 

de unge og boligmedarbejderne. Støttebeboerne deltager ikke kun som det gode eksempel i boligens prak-

tiske opgaver og sociale aktiviteter, men støtter også de unge i udførelsen af deres forpligtigelser, som fx 

rengøring, indkøb og madlavning. Støttebeboerne tilbyder også lektiehjælp eller at ledsage unge i forbin-

delse med indkøb af tøj eller en tur til frisør. Derudover er de initiativtagere, som kommer med forslag til 

fritidsaktiviteter, eller hjælper de unge med at realisere initiativer, som de selv har forslået. Sidst, men ikke 

mindst, er de en samtalepartner, de unge kan henvende sig til, når de har behov for det. 

Både de unge og støttebeboeren bekræfter (i såvel spørgeskemaundersøgelsen som i interviewene) oven-

forstående beskrivelse af støttebeboernes funktioner og opgaver. Støttebeboeren gør dog i interviewet 

også opmærksom på, ”at der er mange måder, hvordan man udfylder sin rolle på” som støttebeboer.  

”Det er jo lidt op til den enkelte, hvordan man definerer og udfylder sin egen rolle i støtteboligen.” 
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Udsagnet er interessant, fordi der gøres opmærksom på, at den enkelte støttebeboers personlighed, væ-

remåde, holdninger og personlige engagement har en betydning for, hvordan vedkommende varetager og 

udfylder sin funktion. Selv beskriver støttebeboeren i interviewet sin holdning og relation til de unge på en 

måde, som må betegnes som idealtypisk:  

”Jeg vil helst føle mig ligestillet med beboerne og være en kammerat for dem, i stedet for at blive be-

tragtet som noget særligt. En god måde at forklare det på er, at man som støttebeboer også har den 

funktion at vise, hvordan tingene kan blive gjort. Så når jeg viser hvordan jeg gør tingene, kan de unge 

måske finde deres egen måde at gøre tingene på, ved at se, at der er forskellige muligheder at gøre 

tingene på eller være på.”  

Støttebeboernes funktion i forhold til boligmedarbejderne består i at iagttage tendenser i boligen, både i 

forhold til enkelte beboere og gruppedynamikken i boligen, og formidle disse observationer til boligmedar-

bejderne. Ligeledes inddrages støttebeboerne af boligmedarbejderne i forbindelse med pædagogiske tiltag, 

som beskrevet i det foregående afsnit. Støttebeboerne opfordres også af boligmedarbejderne til at give 

feedback til boligmedarbejderne i forhold til boligmedarbejdernes adfærd, handlemåder eller indsatser. 

For at kunne udfylde deres funktion og samtidig passe på sig selv, modtager støttebeboerne både en grun-

dig introduktion inden de starter, og løbende faglig sparring undervejs fra boligmedarbejderne. Støttebe-

boeren bekræfter dette i interviewet: 

”Jeg var til 2 samtaler inden jeg startede, så jeg synes, at jeg har fået mange ting at vide.”  

Støttebeboerne introduceres til grundtankerne bag støtteboligkonceptet, støtteboligernes målgruppe, de-

res egen funktion og opgaver, samt hvilke dilemmaer man kan komme ud for som støttebeboer og hvordan 

man takler det. Sidstnævnte er særligt vigtigt, fordi støttebeboerne skal kunne forholde sig aktiv til proble-

matikker hos den enkelte eller gruppen, uden at de agerer, eller opleves af de unge som medarbejdernes 

forlængede arm. I denne sammenhæng fortæller støttebeboeren: 

”Jeg synes, at jeg har fået en god vejledning fra boligmedarbejderne om, at hvis der kommer sådan 

nogle situationer, så skulle jeg sige til den unge, at jeg bliver nødt til at fortælle det til boligmedarbej-

derne. Så de unge er klar over, at jeg ikke går bag om deres ryg, og så tænker jeg på, at det jo er bare 

er til deres bedste.” 

Ligeledes forberedes støttebeboerne på, at de kan komme ud for ubehagelige situationer, fx når en beboer 

bliver psykotisk eller udviser en voldsom, eller på andre måder, uhensigtsmæssigt adfærd. Hertil siger støt-

tebeboeren: 

 

”Jeg blev også forberedt på, at nogle unge en gang i mellem kan blive psykisk dårlige eller reagere 

uhensigtsmæssigt i bestemte situationer. Men når det så en sjælden gang skete var det ikke så slemt, 

fordi man jo kender personen, og det udgør kun en lille del af hans eller hendes personlighed.”  

 

Udveksling af informationer samt coaching af støttebeboerne sker på regelmæssige møder, som boligmed-

arbejderne afholder med støttebeboerne. Derudover har støttebeboerne efter behov mulighed for ad hoc 

samtaler med boligmedarbejderne. Omkring vejledning til at takle vanskelige situationer siger støttebeboe-

ren: 
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”Hvis der har været vanskelige situationer, har jeg kunne tale med boligmedarbejderne og altid fået 

gode råd. De har både hjulpet med forklaringer, hvorfor nogle unge har reageret på bestemte måder, 

og det har givet mig en bedre forståelse for disse situationer. Og så er de også kommet med gode råd 

til, hvordan jeg selv kunne håndtere de vanskelige situationer bedre, fordi nogle gange går man jo og 

tænker en del over det bag efter.” 

Vedkommende havde på det tidspunkt arbejdet i 2 år som støttebeboer, men havde valgt at stoppe for at 

arbejde på et frivilligt projekt i Afrika. På det afsluttende spørgsmål, hvad hun - med baggrund i sine erfa-

ringer – vil fremhæve som støtteboligtilbuddets styrker, svarer hun: 

 

 ”At der tages hensyn til alle og alle kan være der. At man hurtig kan føle sig velkommen og hjemme, 

og at der altid er nogen man kan snakke med. Og så ser man jo også, at dem man bor sammen med 

udvikler sig. De er fx bedre til at overholde aftaler, er mere glade og har ikke så mange op- og nedture. 

De kan komme op om morgenen og har i det hele taget fået en bedre struktur i deres liv. Jeg har hørt 

nogle sige, at de gerne vil tage strukturen med sig når de engang flytter.” 
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4. Indflydelse på eget liv 
Af støtteboligkonceptet fremgår det, at: Et centralt aspekt i behandlingsarbejdet i støtteboligerne er at til-

dele den enkelte og gruppen størst mulig indflydelse og ansvar i forhold til at arbejde med deres proble-

mer/udvikling og til at få hverdagen i boligen til at fungere. Brugerindflydelse og en høj grad af selvbe-

stemmelse anses således som afgørende faktorer i bestræbelserne på at støtte den unges udvikling i for-

hold til at blive aktør i eget liv.  

Afsættet for denne udviklingsproces er udarbejdelsen af den individuelle plan7, som altid sker i samarbejde 

med den unge og, som boligmedarbejdere samstemmende giver udtryk for i interviewene, under størst 

mulig hensyntagen til den enkeltes ønsker og behov. En af boligmedarbejderne udtrykker det således: 

”Udarbejdelsen af den individuelle plan starter altid med at spørge den unge, hvad han/hun selv vil 

have ud af forløbet. Det er kun det, den unge siger, det handler om. Vi har ikke haft succes med, at 

definere mål for de unge.” 

Boligmedarbejderen byder så ind med, hvordan målet evt. kan nås. Boligmedarbejderen kan også selv in-

troducere mål, som den unge dog skal give sit samtykke til. I tilfælde af, at kommunens forventninger står i 

modsætning til de unges ønsker, prøver man at argumentere for, at man opnår bedre resultater, hvis man 

tager udgangspunkt i de unges behov, hvilket som regel bliver hørt og accepteret af sagsbehandlerne. Bo-

ligmedarbejderne beretter desuden, at de unge under behandlingsforløbet selv kan få øje på fornuften i 

sagsbehandlerens forslag til mål eller indsatser. Det opleves også, at urealistiske eller uhensigtsmæssige 

mål, som den unge måtte have, efter et stykke tid kan gå i sig selv. Disse urealistiske mål tages dog som 

udgangspunkt seriøst og italesættes løbende overfor den unge. De unge sætter iflg. boligmedarbejderne 

pris på denne rummelighed og føler sig taget alvorligt. 

De unges besvarelser i både spørgeskemaundersøgelsen og i de individuelle interviews, bekræfter bolig-

medarbejdernes fremstilling af brugernes muligheder for indflydelse i forhold til egen behandling. Samtlige 

unge svarer således i spørgeskemaundersøgelsen, at de enten i høj grad eller i nogen grad føler sig til-

strækkelig inddraget om formålet med deres ophold i støtteboligen. Et lige så stort antal unge svarer, at de, 

enten i høj grad eller i nogen grad, kan udøve indflydelse på møder om dem selv. I interviewet bekræfter 

en af de unge tendenser fra spørgeskemaundersøgelsen: 

”Jeg synes, at jeg haft mulighed for at definere, hvad jeg ønskede at få ud af mit ophold. Det har mest 

været mine egne valg. Jeg fik derudover nogle valgmuligheder – fx i forhold til beskæftigelse.”  

Vedkommende fortæller videre, at han i starten ikke troede, at han overhovedet kunne klare et arbejde. 

Han havde oprindeligt kun et ønske om at søge førtidspension, fordi han havde det psykisk dårligt. Da han 

hen ad vejen fik det bedre, synes han at det måske var værd at prøve, og er nu startet i et praktikforløb.  

Hjælpen til at blive aktør i eget liv begrænser sig imidlertid ikke til at give de unge størst mulighed for ind-

flydelse på egen behandling. Friheden til at træffe egne valg og forfølge egne målsætninger er tæt forbun-

det med at give de unge et ansvar for at arbejde (med støtte og vejledning fra boligmedarbejderne) med 

deres problemstillinger. En af de unge fortæller i interviewet, at han før har haft problemer med at styre sin 

                                                           
7
 Den individuelle plan er en af de 6 ydelsesspecifikke kvalitetsstandarder i den fællesregionale Danske Kvalitetsmodel. 
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økonomi. På det opholdssted, hvor han tidligere var anbragt, blev han sat under administration og frataget 

sit Dankort.  

”I støtteboligen har man hjulpet mig med at få et overblik over min økonomi. På den måde lærte jeg, 

at der skal være balance mellem indtægter og udgifter. Her fik jeg selv ansvar for at styre min øko-

nomi.” 

Også i forhold til den indflydelse de unge har som gruppe – fx på husmøder, hvor der også forhandles om 

regler i boligen og normer for samværet - svarer 92 % af samtlige unge, der deltog i spørgeskemaundersø-

gelsen, at de enten i høj grad eller i nogen grad er tilfredse med den indflydelse de har som gruppe. I inter-

viewet uddyber en af de unge dette aspekt på følgende måde: 

”Vi har indflydelse på det hele. Der er selvfølgelig nogle regler, men inden for det, har man indflydelse 

på stort set alt. Så længe det ikke er ulovligt, må vi selv bestemme det hele.” 
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6.  En aktiv hverdag 
Støtteboligkonceptets sidste behandlingsprincip – kravet om, at den unge har en aktiv hverdag – har både 

internt og uden for PUC givet anledning til både misforståelser og mytedannelser, idet kravet ofte blev for-

tolket som, at man enten skal være i praktik, arbejde eller under uddannelse for at kunne bo i en støttebo-

lig. I forbindelse med spørgsmålet om, hvordan boligmedarbejderne definerer det at have en aktiv hverdag, 

tegnes der imidlertid et mere nuanceret billede af dette princip.  

 

Selvom støtteboligernes målgruppe kan samles under betegnelsen ”udsatte unge med psykosociale pro-

blemer”, og derved kan opfattes som en forholdsvis homogen gruppe, er der i realiteten tale om en stor 

diversitet og variation de unge imellem. Der er således forskelle i forhold til de unges sociale og uddannel-

sesmæssige baggrund, sværhedsgraden af deres sociale problemstillinger og psykiske lidelser, deres kogni-

tive evner og sociale kompetencer. Nogle unge har på grund af deres psykiske lidelse allerede fået tilkendt 

en førtidspension, og vil muligvis aldrig kunne integreres på det regulære arbejdsmarked, mens andre af-

slutter en gymnasial uddannelse for at begynde på en videregående uddannelse, mens de bor i støtteboli-

gen.  

 

Tilsvarende definerer boligmedarbejderne kravet om en aktiv hverdag snarere som et kontinuum, der in-

deholder nogle minimumskrav, end en kategorisk målsætning om, at alle unge skal være integreret på ar-

bejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Minimumskravene omfatter, at man har en almindelig dagryt-

me, deltager i husets forpligtigelser og på husmøderne. Derudover forventes det, at den unge arbejder med 

sig selv og viser viljen til at yde en indsats, selvom det i starten kan være helt på et mikro niveau. ”Man skal 

ikke nødvendigvis kunne, men helst ville”, som en boligmedarbejder udtrykte det. I perioder, hvor den unge 

har det psykisk meget dårligt, kan der midlertidigt suspenderes for kravene, men ikke som et permanent 

vilkår. Til de unge, som enten er i dagbehandling på Platangården, i praktik, uddannelse eller beskæftigelse, 

stilles der endvidere krav om, at de passer deres aftalte beskæftigelse.  

 

Boligmedarbejderne støtter og motiverer de unge til at have en aktiv hverdag ved at italesætte emnet kon-

tinuerligt og vedvarende i forbindelse med de individuelle samtaler, samt ved uformelle samtaler i hverda-

gen. I disse sammenhænge undersøges der muligheder sammen med den unge, opstilles små og overskue-

lige mål, der tales om, hvordan forhindringer kan overkommes og der trækkes på den unges erfaringer for, 

hvornår tingene lykkedes. I forhold til de unge, som har fået tilkendt en førtidspension, ligger samtalernes 

fokus i højere grad på, hvordan man kan have et godt, indholdsrigt og meningsfuld liv, når man har fået 

tildelt en pension. Det kan fx omhandle, at den unge står op om morgenen, deltager i husets forpligtigelser 

og på husmøderne, vedligeholder kontakten til pårørende og/eller netværket og passer sine fritidsinteres-

ser. 

 

Boligmedarbejderne oplyser i interviewene, at ansvaret for vejledning og etableringen af praktik-, uddan-

nelses- og arbejdsforhold siden kommunalreformens ikrafttræden er overgået til de kommunale jobcentre. 

Boligmedarbejderne har dog fortsat et tæt samarbejde med de relevante aktører på uddannelses- og ar-

bejdsmarkedsområdet, så som jobcentrene, UU-vejledere, de unges sagsbehandlere samt kontakter til 
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studie- og praktikvejledere og de unges respektive uddannelses-, praktik- eller arbejdspladser. Derudover 

har man et formaliseret samarbejde med Platangårdens Dagbehandling og STU. I starten af et arbejdsfor-

hold, samt praktik- eller uddannelsesforløb, ledsager boligmedarbejderne de unge til et indledende besøg 

og der udveksles kontaktoplysninger med de relevante samarbejdspartnere.  

Som vist tidligere, svarede 84 % af de unge, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen, at de enten i høj grad 

eller i nogen grad får den støtte de har brug for til at komme i arbejde, praktik eller uddannelse. 8 % svarer 

nej, kun i mindre grad mens 8 % ved ikke/ikke relevant.  

Ser man dernæst på, hvor mange unge der er under uddannelse, i praktik, dagbehandling eller beskæftigel-

se, viser sig følgende resultat: 

50 % af samtlige unge er i arbejde, praktik eller dagbehandling, 14 % skal snart begynde mens 36 % hverken 

er i arbejde, praktik eller dagbehandling. Konkret er to unge fra Vordingborg i dagbehandling på PUC (hvor-

af en snart skal starte i virksomhedspraktik) og to er under uddannelse. I Næstved er en i praktik, en går på 

produktionsskole og en er under uddannelse. Samlet er således lidt over 40 % af de unge i regulær beskæf-

tigelse eller uddannelse. 

De lokale besvarelser viser dog nogle markante forskelle de enkelte boliger imellem. Blandt de unge, som 

deltog i undersøgelsen, var alle unge fra boligen i Vordingborg enten i dagbehandling på PUC eller under 

uddannelse, mens 40 % af de unge fra boligen i Næstved og samtlige unge fra boligen i Nakskov hverken 

var i arbejde, praktik, dagbehandling eller under uddannelse.  

Hvad denne markante forskel mellem især boligerne i Vordingborg og Nakskov skyldes, kan ikke besvares 

med sikkerhed ud fra det foreliggende materiale. Det kan skyldes forhold ved de enkelte unge i de to boli-

ger, som kan have forskellige forudsætninger eller problemstillinger. Ligeledes har boligen i Nakskov, på 

grund af den geografiske afstand, ikke som boligen i Vordingborg, den samme nemme adgang til dagbe-

handlingstilbuddet på Platangården, som jo netop to af de unge fra Vordingborg benyttede sig af. Ydermere 

er Lolland som bekendt en del af hvad man populær betegner som ”Udkantsdanmark”, med en forholdsvis 

høj arbejdsløshed, hvilket udgør en særlig udfordring i forhold til de sårbare unges integration i uddannel-

sessystemet og/eller på arbejdsmarked. Sidst, men ikke mindst, tegner nærværende undersøgelse kun et 

øjebliksbillede af en række forhold på et givet tidspunkt, som i mellemtiden kan have forandret sig.  

Et interessant spørgsmål, som man kunne diskutere i denne sammenhæng, er dog, hvordan man som pro-

fessionel tænker og italesætter de unges integration på arbejdsmarkedet overfor unge, som på grund af 

deres psykiatriske diagnose allerede har fået tilkendt en førtidspension. Her tænkes der på, at psykisk syge 

unges integration på arbejdsmarkedet, jo ikke behøver at have den enkeltes potentielle selvforsørgelse som 

det primære sigte. I Platangårdens årsskrift ”Platanbladet” beskriver projektleder, Simon Bordal Hansen, 

med baggrund i et konkret projekt, hvilket betydeligt personligt og socialt udbytte psykisk syge får af at 

være del af et arbejdsfællesskab.8 Her er perspektivet netop ikke, hvad den psykisk syge (unge) gennem et 

aktivt arbejdsliv kan levere af output og værdi til samfundet, men snarere, hvad et arbejdsliv kan give den 

enkelte i form af perspektiver på livet uden for institutionen, venner, netværk og øget selvværd – eller om 

man vil, et indhold i og mening med tilværelsen.  

                                                           
8
 Bordal Hansen, Simon: ”Job åbner døren til bæredygtige netværk”, Platanbladet: Psykisk syge unge – boliger, uddan-

nelse, arbejde. 2011, Platangårdens Ungdomscenter 
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På spørgsmålet, ”Har du en indholdsrig og meningsfuld hverdag?”, svarer 67 % af de unge i spørgeskema-

undersøgelsen, at de har en indholdsrig og meningsfuld hverdag. 8 % svarer nej, kun i mindre grad mens 17 

% svarer nej, slet ikke. 8 % svarer ved ikke/ikke relevant. En af det unge tilføjede følgende kommentar:  

 

”Savner at komme ud og møde andre mennesker og lave noget.”  

 

Der synes således at være et fortsat udviklingspotentiale i forhold til et større fokus på de unges integration 

i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Derudover kan man på baggrund af de seneste politiske 

udmeldinger om bl.a. udviklingsplaner, førtidspensions- og kontanthjælpsreformen formode, at der i frem-

tiden vil blive sat et langt større fokus på netop denne gruppe unges uddannelses- og beskæftigelsesmulig-

heder. 
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Konklusion 
Inden evalueringsrapportens forskellige tråde samles for at besvare spørgsmålet, om vi gør det, vi siger, vi 

gør, skal de unges egne subjektive vurderinger af, hvad de har fået ud af deres ophold i støtteboligerne, 

afslutningsvis præsenteres. 

På spørgsmålet: ”Når du ser tilbage, synes du så, at du har fået et positiv udbytte af at have boet i støttebo-

ligen?”, svarer 73 % af samtlige unge, at de har haft et positiv udbytte af at bo i en støttebolig, mens 27 % 

har svaret ved ikke/ikke relevant. Sidstnævnte er sandsynligvis unge, som ikke har boet særlig længe i støt-

teboligen og derfor ikke kunne vurdere deres udbytte på nuværende tidspunkt. 

Enkelte af de unge valgte at tilføje en skriftlig kommentar til spørgsmålet: 

 Jeg har opnået rigtig meget, både personligt og uddannelsesmæssigt. Jeg har nået mit mål sådan 
ca. 

 Er bleven mere social og bruger det til at være sammen med andre. 
 Jeg vil gerne opnå noget mere, men jeg har lært mange ting. 
 Startet på en uddannelse. Trygge rammer. 

 

Disse generelle positive tilkendegivelser i spørgeskemaundersøgelsen kan yderligere underbygges og nuan-

ceres ved hjælp af de kvalitative interviews.  

Helt overordnet giver begge de unge i interviewene udtryk for, at de har en erkendelse af, at de havde brug 

for hjælp til at overkomme en række personlige problematikker, at de under deres ophold i støtteboligerne 

har fået den nødvendige hjælp til dette og at de har gennemgået en positiv udviklingsproces. I forhold til 

det konkrete udbytte af deres ophold, peger de to unge på de følgende aspekter, som her kun skal gengives 

i stikordform: 

 Udvikling af praktiske færdigheder og evnen til at klare hverdagens gøremål, som de nu er i stand til 

at varetage selvstændigt – herunder rengøring, madlavning, vaske tøj, styre økonomien m.m. 

 Lært at tage ansvar for sig selv og for fællesskabet i boligerne. 

 Lært at begå sig i sociale sammenhænge: De unge peger på, at de har opnået en større forståelse 

for andre, udviser et større hensyn til andre, fået øget tillid og tiltro til andre samt lært om uhen-

sigtsmæssige adfærdsformer. 

 Blevet mere sociale, har fået et større socialt netværk samt vedligeholdt relationer til pårørende og 

venner. 

 Større selverkendelse og revision af tidligere antagelser om dem selv og livet. 

 Øget selvværd. 

 Blevet bedre til at tale om problemer og vanskeligheder. 

 Droppet amfetaminmisbrug og dårlige venner fra misbrugsmiljøet. 

 Overkommet psykiske problemer. 

 Integration på arbejdsmarked (gennemgået forskellige virksomhedspraktikforløb og har konkrete 

planer for fremtidigt erhverv). 
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Ud over at beskrive de områder, som de unge vurderede at havde udviklet under forløbet i støtteboligen, 

siger interviewene også noget om, hvad der har befordret denne udviklingsproces. Helt overordnet peger 

begge unge på det trygge miljø i støtteboligerne, som de beskriver som deres hjem. Her fremhæves især de 

gode sociale relationer beboerne og støttebeboerne imellem, samt det inkluderende fællesskab i boligerne. 

Dernæst sætter de unge pris på, at man altid kan komme i kontakt med boligmedarbejdere, når man har 

behov for det, ligesom de begge er af den opfattelse, at de har fået den hjælp og støtte, de havde behov 

for, for at kunne arbejde med sig selv. I denne sammenhæng fremhæves såvel samtalerne med boligmed-

arbejdere, som begge beskriver som gode og brugbare, samt det feedback man modtager fra både med- og 

støttebeboere. 

Der er dog et aspekt ved støtteboligerne, der fremhæves som særligt positiv, nemlig den høje grad af bru-

gerindflydelse, frihed og autonomi, som iflg. de unge kendetegner livet i støtteboligerne. De hæfter sig bl.a. 

ved: 

 At de selv kan definere målene for deres udvikling med afsæt i deres egne ønsker og behov. 

 At man kan eksperimentere med og finde sine egne løsningsmodeller og handlemåder. 

 At man – indenfor de givne rammer – kan leve sit liv, som man vil samt den store indflydelse på bo-

ligens fællesanliggender, som de unge har. 

 Den anerkendelse og læringsaspekt, der ligger i, at man får ansvaret for at arbejde med sine re-

spektive problemstillinger, i stedet for at blive sat under ”administration” eller at det er medarbej-

dere, der definerer, hvad der skal arbejdes med og hvordan. 

De unge vurderer i interviewet støtteboligtilbuddet som et rigtig godt tilbud, og en af de unge vurderer sit 

ophold med følgende ord: ”Platangården er det bedste, der er sket for mig.”  

I spørgeskemaundersøgelsen blev de unge ligeledes bedt om at vurdere kvaliteten af deres ophold i støtte-

boligerne. På spørgsmålet: ”Hvad er dit samlede indtryk af dit ophold i støtteboligen?”, vurderer 8 % af de 

unge støtteboliger som et enestående tilbud, mens 50 % vurderer tilbuddet som værende godt. 42 % har 

svaret både godt og dårligt. De unges skriftlige kommentar til spørgsmålet, som indeholder både ris og ros, 

var følgende: 

 (Enestående) Fordi jeg fik kæreste og venner da jeg flyttede ind. 

 (Godt) For indtil videre har det været meget godt, synes jeg. Har jo ikke været her i så lang tid. 

 (Godt) Der vil altid være op- og nedture, og sådan skal det være. Men generelt har det været meget 

fint. 

 (Godt) Fordi jeg har det godt her. 

 (Godt) Fordi jeg bor sammen med nogle flinke mennesker. 

 (Både godt og dårligt) Fordi jeg har haft mulighed for at kende Kent og ha´ ham som kæreste, og 

haft det dårligt med de andre fra støtteboligen. 

 (Både godt og dårligt) Fordi der er mange ting, som godt kunne blive bedre. 

 (Både godt og dårligt) Fordi jeg mødte en flink støttebeboer. Husets dårlige tilstand og det dårlige 

sociale miljø. 

 (Både godt og dårligt) Fordi jeg synes at jeg får hjælp og andre gange ikke. 
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De unge havde i spørgeskemaet også lejlighed til at komme med forslag til forbedringer. Ud over en opfor-

dring om at ”Keep up the good work!”, afgav to unge følgende kritiske kommentar: 

 I skal blive bedre til at ændre jer. I skal ikke tro at alle unge er ens og sådan føles det tit. Vi er meget 

forskellige og har brug for forskellig hjælp. Men det virker ikke som om I fatter det. 

 En større irettesættelse når ting ikke fungerer. 

 

Sammenfattende kan man konkludere, at flertallet af de unge i støtteboligerne giver udtryk for, at de har 

haft et positiv udbytte af deres ophold samt at de vurderer støtteboligerne som et overvejende godt tilbud, 

omend der også er nogle kritiske stemmer. Det generelle positive indtryk bekræftes ligeledes i evaluerin-

gens undersøgelse af støtteboligkonceptets forskellige aspekter. 

Overordnet giver flertallet af samtlige unge udtryk for en stor til relativ stor tilfredshed med de forskellige 

aspekter af støtteboligkonceptet, som undersøges i spørgeskemaet (og i interviewene). I forhold til alle 

spørgsmål dominerer de positive tilbagemeldinger i de unges samlede besvarelser - ofte med en meget høj 

procentdel.  

 

Overordnet kan man derfor konkludere, at den pædagogiske praksis i støtteboligerne i høj grad lever op til 

konceptets centrale aspekter: De unge føler sig trygge; der afsættes tilstrækkelig tid til samtaler; relationer 

til såvel boligmedarbejdere, støttebeboere og de andre beboere er overordnet gode; de unge modtager 

den nødvendig støtte til gøremål i hverdagen, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og netværk; de er tilfredse 

med deres muligheder for indflydelse på individ- og fællesskabsniveau; de fleste har en aktiv hverdag og 

fået en bedre kontakt til deres pårørende og et større netværk. Ligeledes vurderer flertallet, at de har haft 

et positiv udbytte af deres ophold og vurderer støtteboligerne som et godt tilbud.  

 

Evalueringen har ligeledes kunnet påvise, at støtteboligerne formår at leve op til konceptets for-

mål/mission: De unge tilegner sig såvel personlige og sociale kompetencer til at kunne relatere sig til både 

andre og sig selv, og de lærer at indgå i forpligtende sociale relationer. Flertallet har en struktureret hver-

dag og omkring halvdelen har en tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet (inkl. dagbe-

handling). Evalueringens overordnede spørgsmål og problemformulering - gør vi det, vi siger, vi gør – må 

således besvares med et ja.  

 

Der rejses imidlertid også nogle spørgsmål i evalueringen, som kunne pege på fortsatte udviklingsperspek-

tiver for støtteboligernes praksis. Her tænkes på, at der kunne spores en tendens til et forholdsvist stort 

fokus på boligernes fællesskaber, som den centrale arena for de unges udvikling. I denne forbindelse kan 

man spørge, om støtteboligerne måske burde åbne sig endnu mere for det omgivende samfund, end det er 

tilfældet. Selvom støtteboligerne er et godt og udviklingsorienteret miljø, er det ikke et permanent fælles-

skab. Som også diskussionen om den metodiske tilgang i boligerne viste, er der også en tid efter støttebo-

ligopholdet for de unge, som man måske i højere grad kunne indtænke i støtteboligkonceptet. Derudover 

er de unges integration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet en fortsat udfordring, som i de 

kommende år bestemt ikke bliver mindre. 

Tilbage står så spørgsmålet, om støtteboligerne har en ensartet praksis? Evalueringen kunne ikke konstate-

re egentlige forskelle i forhold til den pædagogiske praksis i boligerne. Boligmedarbejdernes fortællinger 
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om samme var overvejende i overensstemmelse med støtteboligkonceptet. Men selvfølgelig er der forskel-

le de enkelte boliger imellem, som dels skyldes medarbejdernes personlighed, dels geografiske forhold. 

Derudover viste spørgeskemaundersøgelsen nogle relative forskelle i forhold til de unges tilfredshed med 

forskellige aspekter, som undersøges i evalueringen. De unge i Vordingborg var med afstand de mest til-

fredse, mens de unge fra boligen i Nakskov var mindst tilfredse. Hvad disse relative forskelle de enkelte 

boliger i mellem skyldes, kan dog ud fra den foreliggende empiri ikke besvares med sikkerhed.  
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Bilag 1 Evalueringsdesign og empirisk materiale 
Det empiriske materiale, der blev anvendt i evalueringen, bestå af både kvantitative og kvalitative data: 

 

 En spørgeskemaundersøgelse, som havde til formål at generere et bredt og generelt overblik over 

centrale aspekter af støtteboligernes koncept og brugernes tilfredshed med samme, og som i høje-

re grad en de kvalitative interviews kunne danne et repræsentativt grundlag for en vurdering af, 

om støtteboligerne leverer et ensartet tilbud.  I alt valgte 12 ud af de 16 indskrevne unge i Støtte-

boligerne at besvare spørgeskemaet (svarende til 75 %).  

 Kvalitative interviews med 3 medarbejdere fra Støtteboligerne i Vordingborg, Næstved og Nakskov. 

Fokus i interviewene med medarbejderne lå primært på tilbuddets metodiske aspekter set i relati-

on til tilbuddets formål og de fem behandlingsprincipper. 

 Kvalitative interviews med 2 unge9 fra Støtteboligerne i Vordingborg og Næstved. Interviewene 

med de unge havde, ud over at belyse centrale aspekter af støtteboligkonceptet fra de unges per-

spektiv, især fokus på, hvilken udbytte de unge havde af tilbuddet og hvorfor. 

 Et kvalitativt interview med områdets psykolog, som både yder individuelle terapeutiske samtaler 

til boligernes unge og supervision for medarbejderne samt faglig sparring på afdelingens teammø-

der. Interviewets fokus lå på psykologens funktion og en vurdering af metodologiske aspekter. 

 Endvidere inddrages et interview med en støttebeboer, som blev gennemført i foråret 2011 i for-

bindelse med en almen erfaringsopsamling om hvad det vil sige at være støttebeboer.   

 

Analysen af det kvantitative og kvalitative empiriske materiale vil ikke blive præsenteret særskilt, men ind-

drages løbende under evalueringens respektive temaer og fokuspunkter. 

 

                                                           
9
 Antallet af respondenter i de kvalitative interviews var af hensyn til ressourceforbruget defineret af centerlederen. 

Der skulle gennemføres interviews med max. 3 medarbejdere og 3 unge, hhv. 1 medarbejder og ung fra hver bolig. 
Det lykkedes dog ikke at arrangere et interview med en ung fra boligen i Nakskov.  
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Bilag 2 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 
I alt har 12 ud af 16 indskrevne unge deltaget i undersøgelsen. Det giver en besvarelsesprocent på 75 %. 

Besvarelsesprocenten for de enkelte boliger er: Vordingborg 67 % (4 unge), Næstved 100 % (5 unge) og 

Nakskov 60 % (3 unge). 

Der er en mindre overrepræsentation af mænd, og aldersspredningen går fra 17 - 25 år. Flertallet af de 

adspurgte er mellem 19 og 20 år gamle. 
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Kommentar fra de unge: 

Næstved:  
Savner at komme ud og møde andre mennesker og lave noget. 
På nuværende tidspunkt fungerer huset ikke. 
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Kommentar fra de unge: 

Vordingborg:  

 Jeg har opnået rigtig meget, både personligt og uddannelsesmæssigt. Jeg har nået mit mål 
sådan ca. 

Næstved:  

 Er bleven mere social og bruger det til at være sammen med andre. 

 Jeg vil gerne opnå noget mere, men jeg har lært mange ting. 

 Startet på en uddannelse. Trygge rammer. 
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Kommentar fra de unge på spørgsmålet: Hvorfor gav du det antal stjerner? 

Vordingborg 
(Godt) For indtil videre har det været meget godt, synes jeg. Har jo ikke været her i så lang tid. 
(Godt) Der vil altid være op - og nedture, og sådan skal det være. Men generelt har det været meget fint. 
(Godt) Fordi jeg har det godt her. 
(Godt) Fordi jeg bor sammen med nogle flinke mennesker. 
 
Næstved 
(Enestående) Fordi jeg fik kæreste og venner da jeg flyttede ind. 
(Både godt og dårligt) Fordi jag har haft mulighed for at kende Kent og ha´ ham som kæreste, og haft det 
dårligt med de andre fra støtteboligen. 
(Både godt og dårligt) Fordi der er mange ting, som godt kunne blive bedre. 
(Både godt og dårligt) Fordi jeg mødte en flink støttebeboer. Husets dårlige tilstand og det dårlige sociale 
miljø. 
 
Nakskov 
(Både godt og dårligt) Fordi jeg synes at jeg får hjælp og andre gange ikke. 
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35. Øvrige kommentar og forslag til forbedringer: 

Vordingborg: 

 Keep up the good work! 
Næstved: 

 I skal blive bedre til at ændre jer. I skal ikke tro at alle unge er ens og sådan føles det tit. Vi er meget 
forskellige og har brug for forskellig hjælp. Men det virker ikke som om I fatter det. 

 En større irettesættelse når ting ikke fungerer. 
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Bilag 3 Spørgeguide til interview med boligmedarbejdere 
 

1. Har du læst beskrivelsen af støtteboligkonceptet? 

2. Er det en beskrivelse, som du synes er dækkende for den praksis i har i støtteboligerne? 

3. Hvis ikke, hvad synes du er forkert, mangler eller skal nuanceres? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Af konceptet fremgå det, at behandlingsarbejdet foregår i et samspil mellem både de unge, støtte-

beboerne og Jer medarbejdere (gruppemetoden).  

 Kan du give mig et konkret eksempel på et forløb, hvor alle 3 parter har spillet sammen for at 

løse et bestemt problem eller opgave? 

 Hvilken rolle spillede i denne fortælling: Støttebeboerne, medarbejdere, den/de unge 

 Fællesskabet? 

5. Den individuelle plan har meget stor fokus på brugerinddragelse: Både mål og delmål skal define-
res i samarbejde med den unge, og der er en særlig rubrik, som omhandler den unges forudsæt-
ninger for og ønsker til brugerinddragelse. 

 Kan du give mig et konkret eksempel på, hvordan I understøtter, at den unges egne ønsker, 
drømme og håb kan komme til udtryk i den IP? 

 

6. Hvilken rolle og opgaver har støttebeboerne, og hvordan gearer I støttebeboerne til opgaven? 

7. Hvilke fritidstilbud /foreninger i lokalområdet benytter I jer af?  
(Medarbejdere, gruppen, støttebeboere) 
 

8. Hvad gør I konkret for at den unge vedligeholder eller genoptager relationen til sine pårørende? 
(Medarbejdere, gruppen, støttebeboere) 
 

9. Hvad gør I konkret for, at unge, som ikke har et netværk, får et? 

(Medarbejdere, gruppen, støttebeboere) 

 

10. Hvordan definerer I det, at have en aktiv hverdag? 

 

11. Hvordan motiverer I de unge, til at have en aktiv hverdag? 

12. Hvad gør I konkret for, at de unge har en aktiv hverdag (arbejde, praktik, dagbehandling, uddan-
nelse)? Hvem støtter op omkring det og hvordan? (Medarbejdere, gruppen, støttebeboere) 

 

13. Hvilke eksterne (evt. interne) samarbejdsrelationer har I i forhold til de unges beskæftigelse? 

 

14. Hvilke samarbejdsrelationer har I med Platangårdens øvrige funktioner, tilbud, medarbejdere? 

 Hvordan foregå det konkret? 
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Bilag 4 Spørgeguide til interview med de unge 
 

 Hvor længe har du boet i støtteboligen? 

 

 Har du boet i et af PUC’s andre tilbud eller en anden social foranstaltning, inden du flyttede i støt-
teboligen? 

 Hvis ja, hvad er forskellen? 
 

 Hvad har du personligt fået ud af at bo i støtteboligen? 
 

 Hvad synes du har hjulpet dig videre? 
 

 Hvad kan man lære af at bo i et bofællesskab? 
 

 Hvem (eller hvilke situationer) har du lært mest af? 
 

 Kan bofællesskabet også have nogen ulemper? 
 

 Hvad har du (og de andre beboer) indflydelse på? 
 

 Hvad laver i af fritidsaktiviteter? (regelmæssigt eller efter behov)? 
 

 Har du et netværk uden for boligen? 
 

 Inviterer du venner eller familie i boligen? 
 

 Kan du beskrive din relation til: 

 de andre beboere,  

 støttebeboere og  

 medarbejdere?  
 

 

 Har du nogen forslag til forbedringer – ting man burde gøre anderledes? 
 

 Hvad skal man ikke ændre ved? 
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Bilag 5 Spørgeguide til interview med psykolog 
 

 Hvilke funktioner har du ift. støtteboligers brugere og medarbejdere (støttebeboere)? 

 

 I hvilket omfang varetager du udredning/vurdering/diagnosticering af de unges problematikker? 

 

 I hvilket omfang bidrager du med forslag til den pædagogiske indsats?  

 

 Følger man dine anbefalinger? 

 

 I hvilket omfang inddrages du i udarbejdelsen af den individuelle plan? 

 

 Hvori ligger efter din mening styrken i støtteboligernes koncept? 

 

 Er der efter din vurdering behov for at revidere eller tilpasse konceptet til en forandret virkelighed 

(kommunens forventninger og/eller ændrede forhold ved målgruppen)? 

 

 Hersker der efter din vurdering en ensartet praksis ift. anvendelsen og omsætning af konceptet de 

3 støtteboliger imellem? 

 

 

 Har medarbejdergruppen efter din vurdering den tilstrækkelige faglige ballast til at praktisere 

gruppemetoden og udnytte dens potentiale? 

 

 Hvis du var leder af støtteboligerne: Hvad vil du bibeholde og hvad vil du gøre anderledes? 
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Bilag 6 Spørgeguide til interview med støttebeboer 
 

 Hvordan blev du opmærksom på muligheden for at blive støttebeboer? 

 Hvad tiltrak dig ved ideen om at blive støttebeboer? 

 Hvad laver man som støttebeboer – hvilke(n) rolle/opgaver har man? (Netværk, fritidsaktiviteter, 

støtte, rollemodel m.v.) 

 Hvad ligger udenfor støttebeboerens ansvarsområde – hvad skal man ikke tage sig af? 

 Synes du, at du har fået de nødvendige informationer om din rolle og dine opgaver som støttebe-

boer? 

 Hvad har du fået ud af/hvad har det givet dig at være støttebeboer – personligt, evt. i forhold til 

fremtidig studie- eller erhvervsvalg? 

 Hvad synes du selv, du kunne give/bidrage med i forhold til de unge i støtteboligen? 

 Hvordan vil du beskrive den relation/de relationer du har til beboerne? (venner, klienter…) 

 Hvordan tror du, beboerne vil beskrive deres relation til dig? 

 Hvad vil du fremhæve som din bedste oplevelse som støttebeboer? 

 Hvad for nogle situationer, synes du har været vanskelige? 

 Hvilken hjælp får man til at takle vanskelige situationer? 

 Hvordan er samarbejdet mellem støttebeboeren og boligmedarbejdere? (regelmæssige mø-

der/efter behov?) 

 Hvad for egenskaber skal man have som støttebeboer? 

 Hvad synes du er det bedste ved støtteboligkonceptet? 

 Hvor synes at konceptet kunne forbedres? 
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