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Forord 
Nærværende rapport sammenfatter resultaterne af en evaluering, som havde til formål at undersøge im-

plementeringen af en omfattende organisatorisk forandringsproces, som ledelsen på Platangårdens Ung-

domscenter påbegyndte i 2014. I slutningen af 2016 besluttede centerledelsen at iværksætte denne evalu-

ering med henblik på at stoppe op og undersøge, om og i hvilket omfang det er lykkedes at indfri foran-

dringsprocessens formål og intentioner.    

Evalueringens fokusområder er to centrale aspekter, som udgør de bærende søjler i den organisatoriske 

forandringsproces og som består i implementering af en fælles faglig referenceramme med afsæt i den sy-

stemiske og recovery orienterede teori og metode, samt implementeringen af en fleksibel organisations-

struktur. Hvert af de undersøgte delaspekter er i sig selv omfattende og kompleks nok til at være genstand 

for en særskilt evaluering. Centerchefen ønskede imidlertid, at evalueringen skulle omfatte de centrale ho-

vedkomponenter af den organisatoriske forandringsproces, for at få en indsigt i, hvor langt vi er nået i for-

hold til den samlede implementering. Evalueringen tegner derfor snarere et bredt generelt (øjebliks) billede 

af de opnåede resultater, end dybdegående analyser af de enkelte delaspekter. Ligeledes har evalueringen 

primært haft et pragmatisk sigte og udforsker ingen teoretiske eller metodiske perspektiver. 

For at undersøge forandringsprocessens hovedkomponenter er der anvendt et bredt spektrum af primært 

kvalitative metoder, herunder en narrativ metode, kvalitative interviews samt en dialogorienteret metode. 

Bortset fra de kvalitative interviews, som blev gennemført med centrale nøglepersoner, har de to andre 

metodiske tilgange involveret hovedparten af Platangårdens medarbejdere og nogle af de unge, hvilket i 

perioder har trukket kraftigt på deres tid og ressourcer. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle de 

involverede, som har bidraget med deres erfaringer og konstruktive input og som har gjort tilblivelsen af 

denne evaluering mulig.  

Implementeringen af den organisatoriske forandringsproces er på ingen måde afsluttet og vil også i de 

kommende år være et prioriteret indsatsområde på Platangården. Ligeledes har udviklingen ikke stået stille 

mens evalueringen blev gennemført, og de relevante aktører har løbende videreudviklet konceptet og 

adresseret udfordringer i forhold til implementeringsprocessen. Det er dog undertegnedes forhåbning, at 

evalueringen kan bidrage med et kvalificeret indblik i det, som vi er lykkes med samt det, som med fordel 

kan videreudvikles. 

 

Uwe Schmacke, januar 2019 
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Resumé 
Evalueringen af implementering af en fælles faglig referenceramme tog afsæt i spørgsmålet, om og i hvilket 

omfang det pædagogiske personale har tilegnet den viden og de metodiske tilgange, som blev formidlet på 

de omfattende kompetenceudviklingsforløb i systemisk og recovery orienteret teori og metode, og om 

denne viden afspejler sig i den konkrete praksis. Til det formål blev alle pædagogiske medarbejdere bedt 

om, at skrive en fortælling med udgangspunkt i deres daglige praksis.  

Analysen af praksisfortællinger viste, at personalet har både tilegnet sig de centrale aspekter af Platangår-

dens faglige referenceramme og formår at anvende dem produktivt i den daglige pædagogiske praksis. 

Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at den rehabiliterende indsats i høj grad fremstår som en samskabelses-

proces, hvor de unges perspektiver løbende inddrages i forhold til både evalueringer af den unges udvikling 

og i forbindelse med udvikling af løsningsforslag. Den omfattende inddragelse af de unge har også en posi-

tiv effekt i forhold til den identitetsopbyggende pædagogik. Det kommer bl.a. til udtryk i et generelt fokus-

skifte fra de unges diagnoser og problemstillinger, til en øget opmærksomhed på de unges kompetencer og 

kvaliteter. Selv om enkelte teoretiske og metodiske aspekter forekommer i mindre grad i fortællingerne, 

herunder især kategorierne cirkularitet og eksternalisering, tyder analyserne af praksisfortællinger dog på, 

at implementeringen af den fælles faglige referenceramme er nået rigtig langt og at den pædagogiske prak-

sis hviler på et solidt fagligt fundament, som der kan bygges videre på i de kommende år.  

Analysen af implementeringen af den netværksbaserede indsats byggede på kvalitative interviews med 

teamkoordinatorer og tog afsæt i dokumentet ”Ramme for netværksbaseret indsats på Platangårdens Ung-

domscenter”. Analysen viste, at der i forhold til implementeringen af den netværksbaserede indsats fortsat 

er stort rum til forbedringer. Dette gør sig især gældende i forhold til den indledende fase af netværkssam-

arbejdet, som kun i mindre grad levede op til de i det rammesættende dokument beskrevne procedurer og 

systematik. Derudover viste analysen, at netværkssamarbejdet udfordres af en lang række problemstillin-

ger, som ikke i tilstrækkelig grad blev drøftet i de relevante faglige fora. Dette kan skyldes, at den enkelte til 

en start ikke har oplevet, at der var tilstrækkelig mulighed for at drøfte det, der var svært i praksis og at 

man derfor agerede ”som man plejer”. 

Analysen af implementeringen af den fleksible organisering bygger på et dialogmøde, hvor Platangårdens 

medarbejdere skulle forholde sig til den fleksible organiserings delelementer, ved at vurdere, hvad der fun-

gerer hhv. godt og hvor der er rum til forbedringer. Analysen viste, at implementering af den fleksible orga-

nisering som helhed og dens enkelte delelementer er både vellykket og relevant i forhold til den faglige ud-

vikling, det pædagogiske arbejde samt en lang række organisatoriske aspekter på Platangården. Medarbej-

dernes besvarelser viste en stor tilfredshed med samt en stor tilslutning til den organisatoriske forandrings-

proces, som ifølge medarbejderne har skabt en fælles faglighed, øget vidensdeling og en forbedret udnyt-

telse af de tværfaglige kompetencer i organisationen, som samlet set har bidraget til en øget fleksibilitet. 

Medarbejderens talrige konstruktive forbedringsforslag vil med fordel kunne inddrages i den fortsatte ud-

vikling af Platangården.  
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Baggrund 
I efteråret 2014 besluttede Platangårdens ledelse at iværksætte en omfattende organisatorisk forandrings-

proces, som et forsøg på at forholde sig proaktiv til en lang række interne og eksterne udfordringer samt 

ønsket om at inkorporere nye faglige strømninger og tendenser i den faglige praksis. Blandt de eksterne 

udfordringer, som manifesterede sig efter gennemførelsen af strukturreformen i 2007, var de mest frem-

trædende: 

 En ændring af målgruppen, som blev både yngre og som var kendetegnet ved mere sammensatte 

og komplekse problemstillinger end før 

 Store udsving i henvisninger, som gjorde det både vanskeligt at styre økonomien, og som medførte 

store afskedigelsesrunder i tider med en markant tilbagegang i henvisningerne og nye ansættelser i 

tider med en øget efterspørgsel 

 En større socialpolitisk fokus på sammenhængen mellem målgruppe, metode og resultat, anven-

delse af evidensbaserede metoder samt kravet om en større transparens mellem ydelsen og prisen, 

som var hovedelementerne i tilsynsreformen, der blev lanceret i 2012 

På de interne linjer bestod udfordringerne primært i en organisationsstruktur, som ikke havde forandret sig 

væsentligt siden Platangården hed Amtsungdomscenter, og som var kendetegnet ved små autonome afde-

linger med hver sin leder, metode, arbejdsform, intern organisering og kultur.  

Mens denne organisationsstruktur fungerede forholdsvis uproblematisk i tider med stabile henvendelser, 

efterlod den organisationen som meget sårbar i forandringstider, idet den vanskeliggjorde, at medarbej-

dere kunne indgå i forskellige sammenhænge og løse opgaver på tværs i organisationen.  

Med afsæt i de ovenfor beskrevne udfordringer iværksatte ledelsen i 2014 en organisatorisk forandrings-

proces, som bestod af to overordnede og indbyrdes afhængige tiltag: 

1. Skabelsen af en fleksibel organisationsstruktur 

2. Implementering af en fælles faglig referenceramme 

 

Skabelsen af en fleksibel organisationsstruktur 
Den fleksible organisering bestod primært i en sammenlægning af de små adskilte døgnafdelinger til en 

samlet døgnafdeling under en leder. Ud over at understøtte en større fleksibilitet og optimering af persona-

leressourcer skulle tiltaget ligeledes bidrage til skabelsen af en fælles faglighed og kultur samt en mere ty-

delig ledelse ift. opgaveløsning og kompetenceveje.  

 For at skabe et større ledelsesmæssigt råderum, og frigøre den samlede døgnafdelings leder fra en 

række organisatoriske opgaver, blev der etableret 3 teamkoordinator stillinger på døgnområdet, og 

en række ledelsesopgaver blev uddelegeret til andre ledere, herunder bl.a. områder som kompe-

tenceudvikling, personalesager, arbejdsskader og magtanvendelser. Uddelegeringen af ledelsesop-

gaver var desuden en udmøntning af en ny organisering af ledelsesgruppen, som centerchefen 

havde introduceret, og som fik betegnelsen Ledelse på tværs. I stedet for at hver leder har en fast 

(og ofte sammenfaldende) opgaveportefølje i henhold til deres ansvarsområde, blev ledelsesopga-

verne fordelt på de ledere, som har den største kompetence ift. de konkrete ledelsesopgaver.  

 For at understøtte skabelsen af den fleksible organisationsstruktur blev der i årene 2016 og 2017 

afholdt en række medarbejdermøder, hvor vi arbejdede med bl.a. relationel koordinering, social 

kapital samt kommunikation.  
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 I samme periode blev der – ligeledes som et projekt, der involverede alle medarbejdere - udarbej-

det et nyt værdigrundlag og udformet en ny definition af Platangårdens kerneopgave.  Både værdi-

grundlaget og kerneopgaven er udformet således, at de er i overensstemmelse med Platangårdens 

metodiske tilgang.  

 Implementering af ensartede administrative systemer, herunder: husregler, definition af centrale 

begreber, administration af kostkasser og lommepenge, administrative procedurer som ferieplan-

lægning, orlov, kursusansøgninger, sygdom m.m. 

 

Implementering af en fælles faglig referenceramme 
Sideløbende med skabelsen af den fleksible organisering, og som en nødvendig forudsætning for samme, 

blev der truffet beslutning om, at implementere en fælles faglig referenceramme på Platangården. Formå-

let med implementering af en fælles faglig referenceramme faldt i flere dele: Den vil for det første under-

støtte den fleksible organisering ved at give medarbejdergruppen både et fælles sprog og en ensartet for-

ståelse af og tilgang til kerneopgaven. For det andet vil de unge, i forbindelse med skift af tilbud inden for 

Platangården, mødes ud fra den samme faglige tilgang og metode, og for det tredje vil en ensartet faglig 

tilgang også bidrage til en mere tydelig profilering af Platangården. For det fjerde vil det give mulighed for 

en fælles kompetenceudvikling på tværs i organisationen og styrke den fælles faglighed. 

Valget faldt på den systemiske og recovery orienterede teori og metode, fordi dens helhedsorienterede og 

relationelle forståelse, og dens afsæt i de unges ressourcer, bedst matchede den forståelse, som Platangår-

den havde ift. til såvel indsatsen, som kerneopgaven. Derudover var tilgangen tilstrækkelig forskningsmæs-

sig belyst, som en virksom metode og lovende praksis ift. Platangårdens målgruppe. 

Belært af tidligere erfaringer var der fra starten en stor bevidsthed og bevågenhed hos ledelsen om nød-

vendigheden af systematisk implementeringsproces. Implementeringsprocessen blev ledsaget af en lang 

række initiativer og organisatoriske tilpasninger, herunder: 

 Iværksættelse af et omfattende kompetenceudviklingsforløb i grundprincipperne i systemisk teori 

og metode samt viden om social Recovery til alle medarbejdere på Platangården. Kompetenceud-

viklingsforløbet bliver afholdt af Platangårdens psykologer, som begge er uddannet og har speciali-

seret sig indenfor systemisk teori, samt eksterne undervisere med et tilsvarende faglig baggrund. 

Derudover bliver forløbet understøttet af foredrag i Uddannelseskarrusellen med samme teoretiske 

og metodiske fokus.  

Kompetenceudviklingsforløbet blev påbegyndt i 2015 og har siden været en årligt tilbagevendende 

begivenhed og vil formodentlig være det mange år fremover. Forløbets enkelte initiativer fremgår 

af Platangårdens årlige kompetenceudviklingsplan. 

 Udarbejdelse af en systemisk og recovery orienteret pædagogik, som ”oversætter” de faglige til-

ganges teoretiske koncepter og begreber til konkrete pædagogiske redskaber og principper.   

 Nedsættelse af en implementeringsgruppe bestående af Platangårdens souschef, teamkoordinato-

rer, psykologerne samt særligt interesserede medarbejdere – de såkaldte ambassadører. Gruppens 

funktion er bl.a. at iværksætte, koordinere og tilpasse aktiviteter og initiativer, som understøtter 

implementeringsprocessen, løbende tage pulsen på udviklingen og nye behov samt bidrage innova-

tivt til udvikling af nye tiltag og initiativer.  

 Ny organisering af supervisionen, i form af såvel team- som tværgående supervision på tværs af 

teams.  Supervisionen har primært fokus på omsætning af systemisk teori og metode i forhold til 

den konkrete pædagogiske praksis. Derudover skabtes der mulighed for, at medarbejdere kan 

http://www.platangaarden.dk/platangaarden/om-platangaarden/vaerdigrundlag/
http://www.platangaarden.dk/platangaarden/om-platangaarden/vaerdigrundlag/
http://www.platangaarden.dk/media/2619/kompetenceudviklingsplan-for-2018.pdf
http://www.platangaarden.dk/media/1219/systemisk-og-recoveryinspireret-paedagogik-002.pdf
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modtage supplerende individuel supervision. I 2017 blev ordningen udvidet til, at også unge invite-

res til at deltage i supervisionen sammen med deres relationsmedarbejder. 

 Implementering af netværksarbejde, som består af et ændret fokus, indhold og struktur i alle mø-

der (teammøder, statusmøder, planlægningsmøder), som vedrører den unge. Formålet med at ind-

drage både de unge og deres netværk i møderne er bl.a. at skabe (om muligt) en fælles forståelse 

for og konsensus om problemforståelser og løsningsmodeller (indsatser), inddrage netværkets vi-

den og ressourcer i indsatsen omkring den unge og skabe et større ejerskab hos den unge og net-

værket om indsatsen.  

Beskrivelsen af netværksarbejdets centrale elementer, så som formål, rammesætning, procedurer, 

mødeform og -frekvens etc. er beskrevet i dokumentet ”Ramme for netværksbaseret indsats på 

Platangårdens Ungdomscenter. ” 

 Udarbejdelse af praktiske redskaber til netværksarbejdet, så som netværkskort til kortlægning af 

den unges netværk, aftaleark til både forventningsafstemning i starten af indsatsen og indgåelse af 

konkrete aftaler med netværket om, hvor netværket kan inddrages i og understøtte indsatsen. 

 Systematisk formidling til medarbejdere, både på møder og i skriftlig form, om bl.a. formål med og 

rammesætning af netværksarbejde og beskrivelse af elementer i systemisk og recovery orienteret 

metode. Endvidere bliver alt undervisningsmateriale fra kompetenceudviklingsforløbene arkiveret 

på Platangårdens intranet og er dermed løbende tilgængelig for medarbejdere.  

 Et øget fokus på sprog, som tager afsæt i den faglige referencerammes videnskabsteoretiske stå-

sted, nemlig socialkonstruktionismen. Formålet med at sætte fokus på sproget er først og fremmest 

at skabe en øget bevidsthed om og opmærksomhed på, at sproget skaber virkeligheder og identite-

ter, og derfor er et betydningsfuld element i den pædagogiske praksis, som skal anvendes med om-

tanke.  

 En løbende tilpasning af politikker, retningslinjer og vejledninger i forhold til den nye faglige til-

gang og praksis. 

 

  

file:///C:/Users/uwes/Downloads/ramme-for-netvaerksbaseret-indsats.pdf
file:///C:/Users/uwes/Downloads/ramme-for-netvaerksbaseret-indsats.pdf
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Undersøgelsesdesign 

Organisering 
Evalueringen blev gennemført med Platangårdens udviklingskonsulent som hovedaktør, med ansvar for til-

rettelæggelse og gennemførelsen af de forskellige delundersøgelser, analyser af det empiriske materiale 

samt afrapportering.  

Udviklingskonsulenten blev understøttet af en følgegruppe, som bestod af centerchefen Charlotte Ishøy, 

souschef Lisette Kaptain samt psykolog Janne Dolma. Arbejdsgruppen bidrog i forbindelse med afgrænsning 

af genstandsfeltet, valg af metodedesign og undersøgelsesmetoder, analysen af praksisfortællinger, diskus-

sionen af delanalyser samt tilrettelæggelsen af processen. 

Fokusområder for evaluering  
Evalueringens fokusområder tager afsæt i de ovenfor beskrevne to overordnede tiltag, dvs. implementering 

af den fælles faglige referenceramme og den fleksible organisering.  

Implementering af den fælles faglige referenceramme  
I forhold til implementering af den fælles faglige referenceramme har erkendelsesinteressen koncentreret 

sig om to centrale aspekter: 

1. Kompetenceudviklingsforløb til alle medarbejdere i systemisk og recovery orienteret teori og me-

tode  

Kompetenceudviklingsforløbenes formål faldt som beskrevet i to dele: Forløbene skulle både for-

midle grundprincipperne i systemisk teori og Recovery og gøre denne viden anvendelig i den dag-

lige pædagogiske praksis. Erkendelsesinteressen i forhold til dette aspekt blev spørgsmålet:  

 

”Har det pædagogiske personale taget viden fra kompetenceforløbene til sig, og hvordan afspejler 

det sig i den konkrete pædagogiske praksis? ” 

 

2. Implementeringen af netværksarbejde 

Da inddragelse og samarbejde med netværket udgør et helt centralt aspekt i den systemiske tænk-

ning og recovery tilgangen, blev det andet undersøgelsesområde selve implementeringen af net-

værkssamarbejdet. Erkendelsesinteressen i forhold til denne del af undersøgelsen bestod primært i 

spørgsmålet, om den i dokumentet ”Ramme for netværksbaserede indsats” beskrevne rammesæt-

ning for netværksarbejdet var implementeret i praksis, og om de til formålet udviklede hjælpered-

skaber bliver anvendt.  

Implementering af den fleksible organisering  
I forhold til implementering af den fleksible organisering koncentrerede erkendelsesinteressen sig om 

spørgsmålene, hvad der hhv. fungerer godt og hvor der stadig er rum til forbedringer ift. de mest centrale 

organisatoriske tiltag, som skulle understøtte den fleksible organisering. Disse omfatter: 

 Den ændrede ledelsesstruktur 

 Tværgående supervision og kompetenceudvikling 

 Arbejdet med formulering af et nyt værdigrundlag, kerneopgaven, relationel koordinering etc. 

 Ensartede administrative systemer 

Derudover var vi interesseret i at undersøge, om to centrale formål med den samlede implementeringspro-

ces var indfriet: 
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 Har de samlede tiltag bidraget til udvikling af en fælles faglighed? 

 Understøtter den fleksible organisering, at det pædagogiske personale nemmere kan vikariere eller 

skifte stilling til et andet team? 

Metode 
For at undersøge evalueringens fokusområder er der anvendt et bredt spektrum af kvalitative metodiske 

tilgange, som omfatter både narrative metoder, individuelle- og fokusgruppeinterviews, dokumentanalyser 

samt dialogiske tilgange. De metodiske tilgange blev valgt ud fra en vurdering af, hvor egnet de er for at be-

lyse de enkelte fokusområder for evalueringen – både i forhold til besvarelsen af de konkrete undersøgel-

sesspørgsmål og i forhold til ressourceforbruget. Der er således ikke tale om en metodetriangulering, hvor 

flere metoder anvendes for at styrke validiteten af evalueringens resultater, men om anvendelse af forskel-

lige metoder til at belyse evalueringens forskellige fokusområder. 

Valget af de anvendte metoder har derudover været inspireret af den videnskabsteoretiske antagelse, som 

også Platangårdens faglige referenceramme tager afsæt i, at ”betydning af en handling eller et fænomen 

skabes i interaktion mellem mennesker eller mellem mennesker og ting.  (…) Betydning er således ikke en 

uafhængig størrelse, man som forsker kan afdække. Betydning er derimod et relationelt fænomen, som kun 

kan bestemmes situationelt med inddragelse af konteksten. ”1  

I det følgende præsenteres de valgte metodiske tilgange, som blev anvendt i forhold til evalueringens fo-

kusområder. 

Implementering af den fælles faglige referenceramme 
Som allerede nævnt faldt denne del af evalueringen i to dele: En evaluering af, om kompetenceudviklings-

forløbene i systemisk og recovery-orienteret teori og metode afspejlede sig i den pædagogiske praksis samt 

en evaluering af implementering af netværkssamarbejde. 

Evaluering af kompetenceudviklingsforløbene 
For at belyse det første fokusområde, nemlig spørgsmålet om kompetenceudviklingsforløbene har tilført ny 

viden og om denne nye viden afspejler sig i den pædagogiske praksis, har vi anvendt en narrativ metode, 

som er udviklet af Janne Hedegaard Hansen.2 Metodens formål er at udvikle pædagogisk arbejde med børn 

og unge, og består af fem trin, som præsenteres (i en meget komprimeret form) i det følgende.  

1 . Som et første skridt producerer det pædagogiske personale skriftlige fortællinger med udgangs-

punkt i deres konkrete daglige praksis. Disse praksisfortællinger analyseres efterfølgende med henblik 

på at afdække den mening og betydning, som pædagogen konstruerer i sin praksisfortælling, og som er 

udtryk for fortællerens faglige selvforståelse.  

2. Trin to består i at kollegaer stiller uddybende spørgsmål til fortællingen med henblik på at opnå en 

mere kompleks og nuanceret indsigt i den faglige selvforståelse, som fx: 

 Hvorfor valgte du, at…? 

 Hvilke overvejelser gjorde du dig? 

                                                           
1 Margareta Järvinen & Nanna Mik-Meyer (2005): Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv – interview, ob-
servationer og dokumenter, Hans Reitzels Forlag  
2 Janne Hedegaard Hansen (2009): Narrativ dokumentation – En metode til udvikling af pædagogisk arbejde, Akade-

misk Forlag 
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 Hvordan gav det mening for dig at handle sådan? 

Formålet er ikke at vurdere eller diskutere pædagogens handlinger, men at forstå, hvorfor fortælleren 

handler, som hun gør, og hvorfor hendes valg af handlinger er meningsgivende for hende selv. Desuden 

åbnes der op for flere stemmer og blikke på fortællingen, som skal fastholdes. 

3. Dernæst arbejdes der med fortællingerne på tværs for at indfange den herskende mening og be-

tydning: 

 Hvilke centrale begreber, tegn, betydninger og forståelser går igen i fortællingerne?  

 Hvilke fællestræk kommer til udtryk på trods af forskelligheder? 

 

4. Efterfølgende analyseres fortællingerne med afsæt i det fokus, som man konkret har valgt for ud-

viklingen og kvalificeringen af det pædagogiske arbejde. 

5. Efter afdækningen af de dominerende diskurser i praksis gøres konstruktionen af pædagogik til 

genstand for en dekonstruktion i betydning af at søge efter det implicitte i fortællingerne, som fx 

grundantagelser, forforståelser og logikker, som ikke italesættes i fortællingerne, men som den 

specielle konstruktion af betydning gør mulig. Med afsæt i disse analyser fastsættes nye mål for 

den pædagogiske praksis, som igen bliver genstand for den ovenfor beskrevne analyseproces. Me-

toden er således tænkt som en kontinuerlig udviklingsproces af den pædagogiske praksis.  

Af primær ressourcemæssige og praktiske årsager har vi ikke stringent anvendt hele modellen, men tilpas-

set den til vores muligheder og evalueringens formål. For det første har vi undladt trin to, da det var vores 

ambition, at alle pædagogiske medarbejdere skulle skrive en praksisfortælling. Den efterfølgende dialog, 

hvor kollegaer stiller uddybende spørgsmål til de enkelte fortællinger, vil være enorm tids- og ressource-

krævende, som ikke realistisk kunne afsættes indenfor evalueringens rammer. For det andet har vi ikke fo-

retaget en omfattende dekonstruktion af fortællingerne ift. at fremanalysere implicitte og ikke italesatte 

aspekter i fortællingerne. Vi har dog i nogen grad haft en opmærksomhed på aspekter, som var fraværende 

eller som optrådte implicit i fortællingerne. Ligeledes har det primære fokus fra analyserne været den do-

minerende praksis og ikke den enkelte medarbejders faglige selvforståelse.  

Konkret foregik det således, at vi bad alle pædagogiske medarbejdere om at skrive en fortælling med ud-

gangspunkt i deres daglige praksis. Fortællingerne blev skrevet i perioden marts til juni 2017 i forbindelse 

med supervisionsmøder, hvor der var afsat ca. en halv time til formålet. Fortællingerne skulle bygges op 

efter nogle bestemte kriterier og overholde en række formelle krav, herunder: 

 Fortællingen skulle følge en klassisk narrativ struktur med en indledning, som skitserer konteksten 

og introducerer de centrale aktører, et hændelsesforløb, som fortæller om den centrale begivenhed 

samt en afslutning, der fortæller om, hvordan episoden ender. 

Rammen for fortællingerne var at de: 

 Skulle skrives i et hverdagssprog 

 Ikke måtte indeholde faglige vurderinger, bedømmelser eller udtalelser ift. en særlig problematik 

eller en faglig/teoretisk redegørelse  

 Helst skulle indeholde dialogsekvenser 

 Og at fortælleren skulle optræde som aktør i fortællingen 

Der var ingen krav til fortællingernes omfang og alle fortællinger var anonyme. 
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På indholdssiden skulle fortællingerne tage udgangspunkt i en hverdagshistorie fra den pædagogiske prak-

sis (fx samvær med de unge, pædagogiske aktiviteter, netværks- eller teammøder, hygge etc.), og tage ud-

gangspunkt i en begivenhed, som man eksempelvis var lykkes med, som havde været en udfordring, eller 

noget, som man havde undret sig over. 

De samlede fortællinger blev efterfølgende fortolket i følgegruppen med henblik på, om der kunne identifi-

ceres elementer fra den systemisk og recovery-orienterede referenceramme og/eller Platangårdens værdi-

grundlag3 i fortællingerne. Kriterierne fra referencerammen var de centrale elementer og redskaber, som 

blev formidlet i forbindelse med kompetenceudviklingsforløbene og som er beskrevet i dokumentet Syste-

misk og recovery orienteret pædagogik:  

 Elementerne fra referencerammen omfatter: Cirkularitet, Recovery, Netværksarbejde/brugerind-

dragelse, Identitetsopbyggende pædagogik, Sociale invitationer og Eksternalisering.  

 Værdigrundlagets aspekter omfattede værdierne: Samskabelse, Åbensindethed, Meningsfuldhed og 

Håb.  

Derudover blev væsentlige aspekter i fortællingerne, som ikke svarede til de ovenfor nævnte kriterier, sam-

let under rubrikken ”Andet”. 

Analysen af de håndskrevne fortællinger foregik således, at alle fortællinger blev transskriberet til word-

filer, for at gruppens medlemmer kunne analysere materialet individuelt. Analysen foregik vha. et kode-

ringssystem, hvormed de ovenfor stående kategorier, som blev identificeret i fortællingerne, blev markeret 

med en farvekode. Således blev elementer fra den systemisk/recovery orienterede pædagogik markeret 

vha. følgende tekstfremhævningsfarver: 

Cirkularitet  

Recovery orientering  

Netværkssamarbejde eller brugerinddragelse   

Identitetsopbyggende pædagogik 

Sociale invitationer  

Eksternalisering  

Elementer fra værdigrundlaget blev markeret vha. de følgende tekstfarver: 

Samskabelse  

Åbensindethed  

Meningsfuldhed  

Håb  

 

Andre bemærkelsesværdige aspekter i fortællingerne blev markeret med understreget tekst. 

                                                           
3 At værdigrundlaget blev inddraget i fortolkningen skyldes, at Platangårdens værdigrundlag er en del af en samlet 
helhed, bestående af kerneopgaven, den faglige tilgang og metode samt værdigrundlaget. 



12 
 

Der blev samtidigt knyttet en kommentar til hvert markering, som begrundede nærmere, hvorfor bestemte 

aspekter i fortællingen tilhørte elementerne fra den faglige referenceramme eller værdigrundlaget. Neden-

for stående illustration eksemplificerer denne del af analyseprocessen4: 

  

 

På følgegruppens arbejdsmøder blev der foretaget en fælles analyse af materialet ved, at hvert medlem 

præsenterede sine resultater, begrundelser for samme og afgav en foreløbig vurdering. Herefter blev de 

individuelle fund diskuteret og der blev afgivet en fælles vurdering efter konsensusprincippet. Afslutnings-

vis blev hver fortælling klassificeret som en hhv. stærk eller svag fortælling, som indikerede hvorvidt de 

identificerede kriterier i de enkelte fortællinger fremstod som meget overbevisende eller mere usikker. 

Efterfølgende blev der foretaget en analyse på tværs af fortællingerne, hvor praksisfortællinger blev dels 

analyseret med henblik på forekomsten af kategorierne i fortællingerne, dels ved at analysere fortællinger 

med udgangspunkt i de følgende spørgsmål: 

1. Hvilke problemforståelser og løsningsforslag kommer til udtryk i fortællingerne? 

2. Hvad er intentionen med de pædagogiske handlinger? 

3. Hvad lægger den professionelle vægt på i sine handlinger? 

4. Hvilke værdier repræsenterer pædagogens handlinger? 

                                                           
4 N.B. Farvegengivelsen i illustrationen afviger delvis fra den originale Word fil ligesom kommentarfelterne heller ikke 
fremtræder som i originalen. Det skyldes at Word filen blev først konverteret til en PDF fil og efterfølgende i Pho-
toshop til et JEPG fil, hvorved enkelte farverinformationer tabtes/får en anden nuance og kommentarerne afbildes i 
en let ændret form.  
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I et forsøg på yderligere at validere analysen af medarbejdernes praksisfortællinger har vi spurgt de unge, 

om de vil dele nogle af deres oplevelser og erfaringer fra deres dagligdag på Platangården, ved ligeledes at 

bidrage med nogle fortællinger. Det valgte 3 unge at sige ja til. 

De unge blev tilbudt enten selv at skrive en fortælling eller blive interviewet. 2 unge afleverede en skriftlig 

fortælling, medens 1 ung foretrak at blive interviewet.  

Implementering af netværkssamarbejde 
For at undersøge implementeringen af netværkssamarbejdet blev der i et første skridt gennemført indivi-

duelle interviews med Døgnafdelingernes tre teamkoordinatorer, som er de centrale aktører i forbindelse 

med invitationen til, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af netværksmøder. Endvidere er teamkoordina-

torer, i samarbejde med områdelederen og psykologerne, ansvarlige for implementeringen af netværks-

samarbejdet.  

Fokusområderne for interviewene var dels de formelle aspekter af netværkssamarbejdet, som er beskrevet 

i dokumentet ”Ramme for netværksbaserede indsats”, dels kvalitative aspekter - som fx hvad der hhv. er 

netværkssamarbejdets største styrker og udfordringer.5  

Som et andet skridt blev der gennemført en søgning i Sensum efter dokumentation af netværkssamarbej-

det og foretaget dokumentanalyser. Formålet med denne del af undersøgelsen var dels at får et overblik 

over omfanget dokumentationen, dels for at se, om dokumenterne kunne give supplerende svar på nogle 

af spørgsmålene fra de individuelle interviews. 

I et tredje skridt blev der gennemført et opfølgende fokusgruppeinterview med teamkoordinatorer, som 

primært havde til formål at belyse nogle uafklarede spørgsmål.6 

Fokusområder for analysen har dels bestået i en undersøgelse af, om de beskrevne procedurer og redska-

ber, som fremgår af dokumentet ”Ramme for netværksbaserede indsats” bliver fulgt og anvendt, dels af en 

undersøgelse af, hvilke styrker og udfordringer, som kan identificeres i forbindelse med netværkssamarbej-

det. 

Implementering af den fleksible organisering 
I forhold til undersøgelsen af det store kompleks af forskellige tiltag, som skulle understøtte den fleksible 

organisering, havde vi, ligesom i forbindelse med evalueringen af kompetenceudviklingsforløbene, en ambi-

tion om at inddrage så mange stemmer som muligt. Samtidigt ønskede vi – ud fra et ressourcemæssigt per-

spektiv – at belyse så mange af de mest centrale tiltag samtidigt. Til dette formål lod vi os inspirere af en 

dialogisk metode, som blev anvendt i forbindelse med den dialogiske APV.  

Undersøgelsen blev gennemført på et medarbejdermøde, hvor medarbejderne først blev introduceret til 

opgaven og efterfølgende fordelt på 6 grupper på tværs af afdelingerne. Indledningsvis blev der afsat en 

halv time til medarbejdernes individuelle forberedelse, hvor de skulle forholde sig til spørgsmålene, hvad 

der hhv. fungerer godt og hvor der stadig var rum til forbedringer ift. følgende aspekter: 

1. Ledelse på tværs 

2. Fælles faglighed 

3. Tværgående supervision og kompetenceudvikling 

4. Udarbejdelsen af et nyt værdigrundlag og en ny definition af kerneopgaven 

                                                           
5 Den fuldstændige spørgeguide til de individuelle interviews er vedlagt som bilag 1. 
6 Spørgeguiden til fokusgruppeinterviewet er vedlagt som bilag 2 
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5. Implementering af ensartede administrative systemer 

6. Om den fleksible organisering understøtter at man kan vikariere i eller kan skifte stilling til et andet 

team? 

Efterfølgende mødtes medarbejderne i deres respektive grupper, hvor de hver især fremlagde deres vurde-

ringer for fællesskabet. Dernæst skulle gruppen diskutere sig frem til de mest væsentlige vurderinger, som 

blev nedskrevet af gruppens mødeleder. De håndskrevne resultater af gruppernes arbejde blev efterføl-

gende transskriberet til Word-filer. 

Gruppernes tilbagemeldinger blev i et første skridt analyseret gruppevis med henblik på at identificere gen-

nemgående temaer ift. de 6 aspekter, som var genstand for undersøgelsen, og i et andet skridt på tværs af 

de enkelte grupper.  
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Analysen 
I det følgende præsenteres analyserne af evalueringens tre fokusområder begyndende med analysen af 

praksisfortællingerne, efterfulgt af analysen af netværkssamarbejdet og analysen af den fleksible organise-

ring.  

Analysen af praksisfortællingerne 
Der blev i alt skrevet 41 praksisfortællinger, dvs. at ca. 78 % af alle pædagogiske medarbejdere bidrog med 

en praksisfortælling.  

Hvad handler fortællingerne om? 
Medarbejdernes praksisfortællinger omhandler et meget bredt spektrum af forskellige pædagogiske indsat-

ser og kontekster, og er i overvejende grad fortællinger om noget, som man (i større eller mindre grad) er 

lykkedes med.  

Nogle af de fremtrædende temaer i praksisfortællingerne er bl.a.: 

 Motivationsarbejde fx i forbindelse med praktiske opgaver så som rengøring og madlavning, per-

sonlig hygiejne, genoptage kontakten til pårørende, fortsættelse i et STU forløb, deltagelse i fælles 

spisning og socialt samvær samt deltagelse i eksterne aktiviteter. 

 Håndtering af vrede eller udadreagerende unge, konflikter mellem unge samt unges konflikter med 

eksterne aktører – fx pårørende eller sagsbehandleren. 

 Håndtering af samt støtte og hjælp til unge, som er i en akut krise -  fx i forbindelse med en psy-

kose, selvskadende adfærd eller stærk belastende personlige udfordringer. 

 Dialog mellem medarbejder og den unge om fx hashrygning, den bedste form for støtte når den 

unge har det svært, dialog om situationer, som den unge oplevede som værende negativ, dialog om 

strategier til at håndtere belastende situationer. Derudover er der 3 fortællinger som omhandler 

dialoger mellem medarbejdere om en ny mødestruktur, hvordan man bedst kan motivere de unge 

til i højere grad at deltage i fællesskabet samt sparring af en medarbejder i forhold til samarbejde 

med den anbringende myndighed. 

 Introduktion af nye medarbejdere til de unge samt introduktionsbesøg af nye unge på Platangår-

den.  

 Hjælp og støtte til unge i forbindelse med lægebesøg, personlig hygiejne, en bedre søvnrytme samt 

ansøgninger hos den anbringende myndighed om økonomisk støtte til fx inventar eller computer. 

Fortællingernes kontekst er såvel en-til-en situationer med den unge, fælles aktiviteter i tilbuddene samt 

aktiviteter udenfor Platangården, forskellige mødeaktiviteter, herunder samarbejdsmøder med den unge, 

teammøder samt statusmøder.  

Forekomsten af de analytiske kategorier i fortællingerne 
Ud af de 41 fortællinger blev 33 fortællinger vurderet som værende stærke og 3 som svage fortællinger. 5 

fortællinger blev kasseret, da de af forskellige grunde ikke levede op til opgavestillingen - primært fordi for-

tælleren var fraværende som aktør i fortællingen og bare berettede om en hændelse.  Endvidere blev en-

kelte fortællinger kasseret, fordi de var ekstremt korte og derfor manglede væsentlige oplysninger, som 

gjorde det vanskeligt at fortolke fortællingen.  
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Som det fremgår af ovenstående anses den overvejende del af fortællingerne som stærke fortællinger, dvs. 

at de identificerede kategorier fremstod som meget sikkre og overbevisende.  

Denne tendens af overvejende stærke fortællinger bekræftes yderligere af, at langt de fleste fortællinger 

indeholder flere af de analytiske kategorier. Mens der var 4 fortællinger (ca. 10 %), hvor der kun forekom 1 

kategori pr. fortælling, indeholdt hovedparten af fortællingerne (ca. 64 %) mellem 2 og 4 kategorier og ca. 

25 % mellem 5 og op til 8 kategorier pr. fortælling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv om selve antallet af kategorier i fortællingerne ikke alene var udslagsgivende for, om en fortælling blev 

vurderet som hhv. svag eller stærk, fremstod de fortællinger, som indeholdt flere kategorier, dog som mere 

sikkre, fordi de indikerede en mere helhedsorienteret forståelse og anvendelse af de pædagogiske princip-

per og metodiske aspekter, som i sidste ende er indbyrdes afhængige af hinanden. Der var dog også fortæl-

linger, som på trods af, at de ”kun” indeholdt en enkelt kategori, blev vurderet som stærke når er pædago-

gisk princip/metode blev anvendt ”lige efter bogen”. 

Ser man på, hvilke af de analytiske kategorier fra den faglige referenceramme, som forekommer i fortællin-

gerne og med hvilken hyppighed, dominerer de (relationelle) kategorier så som identitetsopbyggende pæ-

dagogik, recovery, brugerinddragelse og sociale invitationer. Disse korrelerer med den forholdsvis hyppige 

forekomst af kategorierne fra værdigrundlaget, idet samskabelse står i en tæt relation til såvel identitetsop-

byggende pædagogik og brugerinddragelse, åbensindethed står i tæt relation til bl.a. sociale invitationer, 

medens håb og meningsfuldhed er betydningsfulde aspekter indenfor recovery tankegangen.   

Fortællinger i alt 41 100 % 

Stærke fortællinger 33 80,5 % 

Svage fortællinger 3 7,3 % 

Kasserede fortællinger 5 12,2 % 

Kategorier pr. 
fortælling 

Antal fortællinger Andel i % 

1 4 9,7 % 

2 8 19,5 % 

3 9 22 % 

4 9 22 % 

5 5 12 % 

6 4 9,7 % 

7 0  

8 2 4,8 % 

I alt 41 99,7 % 

Analytiske kategorier Antal forekomster 
 

Andel i % 

Cirkularitet 5 12 % 

Recovery 14 34 % 

Netværksarbejde 13 31 % 
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Hvordan kommer kategorierne til udtryk i fortællingerne? 
I det følgende vil vi give nogle eksempler på, hvordan de enkelte analytiske kategorier konkret kommer til 

udtryk i fortællingerne begyndende med de kategorier, som er mest fremtrædende i fortællingerne. Efter-

følgende diskuteres mulige årsager til, at enkelte kategorier optræder i mindre omfang i det empiriske ma-

teriale.  

Hver kategori eksemplificeres først med en konkret fortælling og analyse af fortællingen. De valgte fortæl-

linger repræsenterer eksempler på fortællinger, hvor kategorien er særligt fremtrædende uden at være 

”rene” fortællinger om fx recovery. Som det fremgik af de ovenfor stående oversigter, optræder der som 

regel flere kategorier i samme fortælling og der er desuden et vist sammenfald mellem enkelte kategorier. 

Efter hver fortælling gives en generel karakteristik af, hvordan kategorien kommer til udtryk ift. de samlede 

fortællinger, hvor kategorien optræder. 

Identitetsopbyggende pædagogik 

Identitetsopbyggende pædagogik er den kategori, som forekommer hyppigst i fortællingerne. Kategorien 

repræsenterer af flere årsager et helt centralt aspekt i den pædagogiske indsats. Helt overordnet er de 

unge midt i den mest afgørende identitetsdannelsesproces i overgangen fra barn til voksen, og kæmper 

samtidigt med mange udfordringer, som ofte gør det vanskeligt for de unge at opleve en positiv selvidenti-

tet. Nedenfor stående fortælling er et blandt mange eksempler på, hvordan personalet muliggør en ople-

velse af en positiv selvidentitet hos de unge.  

Jeg kommer ud i køkkenet, der står en ung sammen med sin kæreste og er ved at smøre sig 

en mad. Jeg kommer og er åben for at høre, hvad de laver, samtidig med at jeg skal infor-

mere den unge om, at jeg har snakket med den unges mor. Jeg fortæller, at det var en god 

samtale jeg havde, og at jeg kunne fornemme, at den unges mor ville det bedste for den 

unge.  

Den unge siger: ”Ja men min mor er der 100% for mig”. 

Brugerinddragelse 

Identitetsopbyggende  
Pædagogik 

16 39 % 

Sociale invitationer 12 29 % 

Eksternalisering 1 2 % 

Samskabelse 16 39 % 

Åbensindethed 6 14 % 

Meningsfuldhed 2 4 % 

Håb 10 24 % 

Andet 
 

Forstyrrelse i systemisk forstand, dialogisk kommunikation, valg af 
relationsmedarbejder, professionel rammesætning, tillid til kollega-
ernes faglighed, afstemt indsats, professionel forberedelse, tryg-
hedsskabende kommunikation, selvrefleksivitet, professionel kon-
flikthåndtering, anvendelse af velfærdsteknologi 
 

Hvad var fraværende i 
fortællingerne? 

Henvisninger til diagnoser som problemforståelser 
Fastlåsende positioneringer af de unge  
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Jeg siger: ”Det kunne jeg virkelig mærke, hvor er det dejligt”. 

Jeg siger: ”Jeg kan mærke at du virkelig kæmper for tiden” 

Den unge: ”Ja, men det er sgu sindssyg hårdt, jeg vil så mange ting i mit liv, det er bare så 

svært”. 

Jeg siger: ”Det er så fedt du kæmper, jeg har lagt mærke til, at du i sidste uge var så glad og 

ovenpå over alle de ting, du har gang i for tiden”. (Kørekort, misbrugssamtale), så bliver jeg 

bare så nysgerrig på, hvordan kan vi støtte dig bedst lige nu”? 

Den unge: ”Jamen kør en tur med mig. Når jeg har det sådan her, har jeg brug for luft, brug 

for at komme væk”. 

Jeg siger: ”Hvor godt, så er det da det vi skal, jeg tænker, at det er enormt vigtigt, at du gi-

ver udtryk for de det behov, så vi kan hjælpe dig, er det så ikke en plan for aften måske”. 

Den unge: ”Jo, helt sikkert, lad os lige finde ud af det”. 

Jeg siger: ”Ja, det synes jeg vi skal, jeg kommer tilbage senere, så synes jeg vi skal snakke 

meget mere omkring dette ”. 

Til at starte med giver medarbejderen over for den unge udtryk for, at hun oplever, at den unges mor vil 

det bedste for den unge, som den unge også bekræfter i samtalen. Og netop opbakning fra forældre kan 

være en medvirkende faktor til at give en basal fornemmelse af tryghed hos den unge, hvorimod afvisning, 

manglende tillid eller konflikter med forældre ofte resulterer i en fornemmelse af ikke at være god nok – 

eller en negativ identitetsoplevelse. Medarbejderen bestyrker den unge i sin positive oplevelse af morens 

opbakning, ved at bekræfte det igen og fremhæve hvor dejligt det er, dvs. at hun gør opmærksom på og 

glædes ved et positivt aspekt i den unges liv.  

Dernæst giver medarbejderen udtryk for, at hun har lagt mærke til, at den unge gør sig store anstrengelser, 

hvori der ligger en anerkendelse af den unges egen indsats og en fremhævelse af personlige kvaliteter hos 

den unge. Den unge bekræfter, at det er det, han gør og at han har mange mål, men at det samtidig er me-

get svært for ham. Medarbejderen svarer den unge, ved igen at anerkende den unges kamp, og samtidig 

fremhæver både de mange konstruktive ting, som den unge har gang i, og den positive effekt det har på 

den unge. Det vil sige, at fokus i dialogen bliver flyttet fra det, der er svært for den unge, til det, den unge er 

lykkes med.  

Det som er svært for den unge bliver dog ikke negligeret. Medarbejderen giver udtryk for sin oprindelige 

interesse i, hvordan personalet kan støtte den unge i sin positive udvikling bedst, når han har det svært. Det 

vil sige, at den unge inviteres ind i en samskabelsesproces om, hvordan den unge og personalet i fællesskab 

kan understøtte den positive udvikling, den unge er i.  

Medarbejderen modtager den unges egen forslag positivt og opfordrer samtidig den unge til at huske at 

give udtryk for sine behov, så personalet kan hjælpe og fortsat understøtte den unges positive udvikling – 

som italesættes som ”enormt vigtigt”. Den unge tager imod invitationen. Afslutningsvis understreger med-

arbejderen igen vigtigheden af, at man i fællesskab finder måder og veje til at støtte den unges positive ud-

vikling, ved at love at vende tilbage senere for at snakke mere om det. 
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Generelt kommer aspekter af den identitetsopbyggende pædagogik til udtryk i fortællingerne ved at det 

pædagogiske personale:  

 Understøtter og italesætter den unges egen motivation til forandring, fx ved at anerkende, itale-

sætte og vise tillid til den unges egne ressourcer. 

 Understøtter og italesætter andre (ikke problemfyldte) fortællinger/narrativer om den unge eller 

hjælper den unge med ikke at holde fast i den problemfyldte identitet – fx ved at påpege den unges 

udvikling og det, som den unge er lykkes med. 

 Understøtter den unge i at bidrage med det, den unge faktisk selv magter – fx ved en afstemt ind-

sats ift. det, den unge selv kan klare. 

 Hjælpe den unge med at give udtryk for sine behov og anerkende dem som legitime. 

 Gøre den unge opmærksom på personlig udvikling og fremskridt, som den unge ikke selv kan få øje 

på samt fremhæve effekten af denne forandring/udvikling – fx ved at påpege, at det er deres ople-

velse, at den unge har fået mere overskud, er gladere eller har fået mere styr på sit temperament. 

 Understøtte den unges egne forslag og ideer til, hvordan den unge kan opnå mål eller delmål for 

indsatsen og vise tiltro til den unges evner. 

Recovery 

Recovery, som er den næst hyppigst optrædende kategori i fortællingerne, adskiller sig fra de øvrige kate-

gorier ved, at den både er et paraplybegreb for en bestemt forståelse af sindslidelser og rehabilitering af 

mennesker med en sindslidelse, et bestemt menneskesyn og et sæt etiske principper, samt nogle metodi-

ske tilgange. Derfor er der også et vist sammenfald med nogle af de andre analytiske kategorier, som identi-

ficeres i fortællingerne, herunder brugerinddragelse, identitetsopbyggende pædagogik samt værdierne 

samskabelse, håb og meningsfuldhed. Nedenfor stående fortælling er et fint eksempel på dette: 

Det er formiddag, planen for dagen er at besøge den lokale afdeling af LAP, hvor der hver 

torsdag spilles fodbold. Holdet består af et blandet antal spillere, der alle byder ind, så godt 

som de formår.   

Derudover er nogle frivillige, de sørger for, at lokalerne er tilgængelige, (og) den efterføl-

gende fælles frokost. 

X. har på ingen måder lyst til at tage af sted, han har mange forestillinger om, hvad de andre 

mente om ham, nu hvor han ikke havde været der længe, grundet sin lange indlæggelse. 

Efter en lang snak om, at det jo netop var for alle, at alle bød ind med, hvad de havde over-

skud til, netop på dagen og at alle jo kendte ham, lykkedes det at give X. lyst til, at vi kørte til 

fodbold bare som tilskuere.  

Da vi ankommer i hallen er spillet godt i gang, men på skift kommer de andre spillere hen og 

hilser på X. 

X. er glædeligt overrasket over de andre spillers reaktion, og efter pausen vælger X. at deltage 

i anden halvleg og efterfølgende frokost.  

Fortællingen blev overordnet fortolket som en recovery understøttende aktivitet/episode, idet den beskri-

ver en meningsfuld aktivitet uden for den institutionelle kontekst i et netværk af ligesindede, hvor alle bi-

drager efter evne. Fortællingens plot er, at X. s bekymringer bliver gjort til skamme, og han oplever sig som 
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inkluderet og savnet af de andre, og at han stadig er en del af fællesskabet, selv om han har været fravæ-

rende pga. en langvarig indlæggelse. Det er de andre brugere, som formidler denne positive oplevelse, men 

det er medarbejderen, som faciliterer muligheden.  

Fortællingen indeholder også elementer af den identitetsopbyggende pædagogik. På et overordnet niveau 

understøtter aktiviteten andre sider af X. end det at være sindslidende, nemlig som én, der går til fodbold. 

Medarbejderen er i et første skridt opmærksom på og åben overfor X. sociale invitation, hvor han giver ud-

tryk for sine bekymringer. Medarbejderen nedtoner X. forestillinger om, hvad de andre mener om ham ved 

selv at tale ind i en social invitation, hvor medarbejderen både gør opmærksom på, at alle jo kender X. og at 

enhver kun behøver at byde ind med det, man har overskud til. Medarbejderen perspektiverer således X. s 

bekymringer og formidler til ham, at han er god nok og invitationen ind i en social aktivitet lykkes. Det ska-

ber en første åbning hos X., til at køre med og være tilskuer. De andre deltageres positive modtagelse af X. 

bidrager til at X. deltager i fodboldkampen og frokosten på lige fod med de andre.  

De værdier, som kommer til udtryk i fortællingen er samskabelse, åbensindethed og håb. Samskabelse og 

åbensindethed fordi medarbejderen godtager X. s bekymringer som forståelige, men ikke nødvendigvis som 

udtryk for virkeligheden, og skaber via dialogens vej motivation hos X. til alligevel at køre med for (i første 

omgang) at være tilskuer. Værdien håb kommer til udtryk idet X. oplever, at selv en længerevarende ind-

læggelse ikke er ensbetydende med, at de andre på holdet ser ned på X. og at man efter en psykotisk epi-

sode ikke nødvendigvis skal begynde helt forfra.  

Generelt kommer praktiseringen af recovery tilgangen konkret til udtryk i fortællingerne ved, at det pæda-

gogiske personale: 

 Sikrer de basale behov for og trygge rammer omkring den enkelte unge og fællesskabet, så daglig-

dagen kan fungere. 

 Betragter og behandler den unge som ekspert i eget liv. 

 Mindsker den unges isolation og stigmatisering ved at understøtte deltagelse i almindelige og inte-

grerende aktiviteter i og samvær med netværk på og uden for Platangården. 

 Ikke afviser psykotiske tanker, stemmehøring etc. som værende ”ikke virkelige” eller betragter spi-

seforstyrrelser og selvskadende adfærd som patologier, men forholder sig til fænomenerne, som 

noget, der har en (midlertidig) funktion for den unge, som man kan udforske i fællesskabet og ar-

bejde med.    

 Bærer håbet for den unge. 

 Har fokus på den unges udviklingspotentiale. 

Netværkssamarbejde/brugerinddragelse 

Kategorien netværkssamarbejde/brugerinddragelse er ligeledes en kategori, som optræder hyppigt i fortæl-

lingerne – dog med hovedvægten på brugerinddragelse.  Den forholdsvis sparsomme forekomst af katego-

rien netværkssamarbejde diskuteres senere i dette kapitel.  

En fortælling, hvor brugerinddragelse kommer meget eksplicit til udtryk er følgende fortælling fra et team-

møde, hvor udover fortælleren også teamkoordinatoren, tovholderen og den unge deltager: 

Den unge havde nogle ønsker og forventninger til teammødet. Og så skulle der evalueres 

fra sidste møde. Den unge har tidligere været tilbageholdende med at snakke til møder, 

men mest lyttet. Til dette teammøde var den unge mere aktiv end normalt og han fik 

nævnt, hvad han havde af ønsker. Denne ung har svært ved at spise, så mødet handlede 
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egentlig om, hvad og hvordan personalet kunne hjælpe den unge bedst, men også hvad 

den unge selv kunne gøre. 

Mødet kom til at handle om det, fordi det var det, den unge ønskede. Den unge har tidli-

gere fortalt tovholder, at han følte at sidde fast og ikke rykke sig i sin udvikling. 

Den unge havde et ønske om at rykke værelse, længere væk fra personalet, for at kunne 

være mere sig selv. Lave sin mad selv, spise uden/minimal støtte. Den unge blev ikke lovet 

noget, da det værelse den unge ønskede, var reserveret til en, der muligvis ville have det. 

Men den unge blev tilbudt et andet værelse, som var lidt længere væk fra personalet, end 

det den unge havde i forvejen. Dette ville den unge tænke over.  

Et andet ønske den unge havde, var at spise efter en APP på sin mobil i stedet for en kost-

plan. På den kunne den unge selv indtaste det og bestemme, hvad den unge ville spise, så 

længe det svarede til det kalorieindtag, som var på den unges kostplan. 

Personalet skulle så ikke ”blande” sig i den unges kost, men bare observere og spørge ind 

til, hvad den unge skulle have, når den unge skulle tilberede sin mad. Og så blev der aftalt, 

at det ville være den ugentlige vejning, der ville være personalets pegepind, for at se, at 

den unge fik det han skulle. 

Efterfølgende har den unge brugt sin APP og selve måltiderne og portionsstørrelserne har 

set realistiske ud.  

Det har været angstprovokerende for den unge. Den unge har fortalt, at han føler at han 

har meget mere ansvar og det gør det svært for ham.  

Men trods, at det er svært så er den unge ikke gået tilbage til sin kostplan.  

Det som umiddelbar falder i øjnene i denne fortælling er, at medarbejdere udviser en stor lydhør- og 
åbensindethed overfor den unges ønske om aktiv deltagelse i teammødet, hvor den unge både bidrager 
med en analyse af, at han oplever at sidde fast og ikke rykker sig og samtidig præsenterer egne løsningsfor-
slag til, hvordan han – i samarbejdet med personalet - kan komme videre i sin udvikling. Det er således den 
unge, som får lov til at sætte hele dagsordenen for mødet.  

Det er desuden tydeligt, at den unge har behov for, at opleve sig i højere grad som en mere selvstændig 
aktør i eget liv, hvilket kommer til udtryk i den unges ønsker om at flytte i et andet værelse, som ligger læn-
gere værk fra personalet, og at arbejde mere selvstændig med sin spiseforstyrrelse, uden at personalet skal 
”blande sig” i hans kost. Sidst nævnte skal ske ved hjælp af en APP, som giver den unge mulighed for at ar-
bejde mere selvstændigt med spiseforstyrrelsen. Der er tale om en form for selvstændiggørelse i forhold til 
personalet hen mod en større grad af selvbestemmelse. 

Den unge vælger dog ikke personalet fuldstændig fra, men vil gerne samarbejde om en måde at monitorere 
hans selvstændige arbejde med spise-appen, som man i fællesskab aftaler skal ske via en ugentlig vejning 
og ved at personalet holder lidt øje med bl.a. portionsstørrelserne. Der er således tale om en samskabelses-
proces og en udvidet brugerinddragelse, som giver den unge videst mulige rammer for selvbestemmelse, 
uden at personalet slipper kontrollen fuldstændig. Fortællingen er også et fint eksempel på, hvordan perso-
nalet understøtter den unges selvbestemmelse, idet personalet, på trods af at eksperimentet er angstpro-
vokerende for den unge, støtter den unge i at tage et selvstændig ansvar for at arbejde med sin udvikling. 
Personalets decente monitorering udgør således også et sikkerhedsnet omkring den unges eksperiment i 
øget selvbestemmelse. 
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Derudover indeholder fortællingen også elementer af identitetsopbyggende pædagogik, idet personalet 
udviser stor tillid til den unges ressourcer til at arbejde selvstændigt med sin spiseforstyrrelse. Personalet 
går med på den unges egne forslag og støtter den unge i realiseringen af eksperimentet, som har til formål 
at give den unge et større rum til selvbestemmelse. Personalet følger efterfølgende op på, hvordan eksperi-
mentet forløber. 

På det generelle niveau kommer praktisering af brugerinddragelse til udtryk i fortællinger ved at det pæda-

gogiske personale: 

 Inddrager de unge i alle møder, som handler om de unge. 

 Inddrager den unge i tilrettelæggelsen af indsatsen ved at tage afsæt i den unges behov og det, 

som er meningsfyldt og har betydning for den unge. 

 Spørger ind til den unges egne perspektiver i forhold til et givet emne eller problemstilling. 

 Fremmer den unges selvbestemmelse ved at være åben overfor den unges egne forslag til at ar-

bejde med en given problemstilling.  

 Forholder sig åben og nysgerrig overfor ting, som den unge er utilfreds med. 

Sociale invitationer 

Kategorien sociale invitationer vedrører både invitationer, som udgår fra de unge, og som kan antage 

mange forskellige og til tider også ret voldsomme og provokerende udtryksformer, samt invitationer, som 

udgår fra personalet. Ligeledes kan de sociale invitationer have mange forskellige formål, idet de fx kan 

være udtryk for ønske om kontakt, blive lyttet til, fortrolighed, behov for støtte, samvær eller ønsket om 

inddragelse. I nedenstående fortælling er der både tale om sociale invitationer, som udgår fra den unge og 

personalet. 

Ung ligger på gulvet og græder/hulker samtidig med, at der bliver banket hoved. Den unge 

er ikke meget for at svare, på tiltale. Efter kort tid vælger den unge at ringe til en pårø-

rende, der bliver talt i telefon i en kort periode. 

Da den unge har lagt på, spørger ut. ind til ”om der er noget ut kan hjælpe med - har du 

brug for at komme på toilettet f.eks.”, hvortil den unge siger:  ”Det er så flovt, grænseover-

skridende, pinligt” osv. 

Ut vælger at række den unge en hånd og siger: ”Det kan jeg godt forstå du føler/syntes, nu 

hjælper jeg dig ud på toilettet, så vi kan få det ordnet. ” På badeværelset taler ut med den 

unge om, ”at vi i fællesskab skal huske at du kommer på toilettet. Sådan er det lige nu, men 

det skal nok blive bedre, at det vil være godt, hvis du selv kan sige, at du har brug for at 

komme på toilettet. ” 

Til at starte med forsøger medarbejderen at få den unge i tale om, hvad der er galt eller hvad den unge er 

så ked af, uden dog at få et svar. Den unge vælger først at ringe til en pårørende og efter samtalen henven-

der medarbejderen sig igen til den unge. Medarbejderen har – via sin kendskab til den unge – en formod-

ning om, hvad det evt. kunne handle om. Den unge har tilsyneladende et problem og medarbejderen spør-

ger den unge om han/hun har brug for at komme på toilet. Den unge bekræfter dette og giver samtidig ud-

tryk for, hvor flovt, pinligt og grænseoverskridende det er. Medarbejderen har således læst den unges lidt 

uforståelige og voldsomme udtryksform som det, det er, nemlig en social invitation, der er et desperat råb 

om hjælp til noget, som den unge oplever som ekstremt nedværdigende og som den unge hverken kan 

klare selv eller kan få sig til at italesætte.  
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Medarbejderen byder nu selv ind med en social invitation ved både at række den unge hånden og ved at 

sige til den unge, at hun godt forstår, at den unge oplever situationen som meget grænseoverskridende, og 

tilbyder sin hjælp til at få det ordnet. Det gør medarbejderen på en så forstående og skånsom måde, at den 

unge kan tage imod invitationen/tilbuddet om hjælp, hvilket igen åbner op for en dialog om, hvordan man 

på sigt kan arbejde med at løse problemet. 

Medarbejderen anvender i denne sammenhæng en form for eksternalisering, idet hun i første omgang om-

taler det pinlige med et neutralt ”det” - dvs. som noget, der ikke knyttes direkte til den unges personlighed. 

Det er bare en ting/omstændighed, der skal ordnes. I den efterfølgende dialog på badeværelset flyttes fo-

kusset yderligere fra den unge ved at medarbejderen italesætter problemet som et fælles anliggende, idet 

hun siger: ”at vi i fællesskab skal huske at du kommer på toilet. ” Medarbejderen bærer desuden håbet for 

den unge, ved at sige ”at sådan er det lige nu, men det skal nok blive bedre ” og anviser samtidig en løs-

ningsmodel for den unge – nemlig at den unge skal huske at sige til, hvis den unge har brug for at komme 

på toilettet.  

På det generelle niveau kommer kategorien sociale invitationer til udtryk i fortællingerne ved at personalet: 

 Er meget lydhør overfor de unge sociale invitationer. 

 Er i stand til at abstrahere fra til tider provokerende og voldsomme udtryksformer ved at forholde 

sig undersøgende til det, den unge forsøger at udtrykke eller italesætte. 

 Selv inviterer til aktiviteter og socialt samvær, som i nogle tilfælde også giver rum og lejlighed til at 

tale om ting, som den unge er optaget af - på godt og ondt. 

 Normaliserer en tilspidset situation ved at invitere ind til at tale om noget fælles/almindeligt eller 

at gøre noget andet. 

Samskabelse 

Værdien samskabelse defineres i Platangårdens værdigrundlag på følgende måde: ”SAMSKABELSE er et væ-

sentligt element i forhold til indsatsen med den unge, men også i forhold til at danne og understøtte de ram-

mer, som sikrer indsatsen og udviklingen af denne. I SAMSKABELSE ligger en forståelse af, at alle perspekti-

ver er lige betydningsfulde og at vi skal bringe de forskellige perspektiver i spil, for rigtig at kunne lykkes 

med vores kerneopgave”. I den følgende fortælling optræder værdien samskabelse både i forhold til ram-

mesætning og indsatsen omkring den unge. 

Jeg skulle hilse på og besøge en ung for første gang. Den unge skulle have støtte i eget 

hjem. Den ene af hendes faste støttepersoner var syg. Der var tre dage, indtil jeg skulle op 

til den unge. 

Jeg kontaktede den anden af den unges støttepersoner (B), der skulle op til hende inden, 

med tilbud om, at jeg evt. kunne hilse på hende der. Det kunne ikke lade sig gøre pga., at 

hun havde lagt andre planer. Han fortalte, hvordan han plejer at kontakte hende, samt 

hvordan et besøg kan være, samt at jeg måske ikke ville blive lukket ind, pga. angst for nye 

mennesker. 

Vi aftalte, at han præsenterede hende for, at det var mig der kom næste gang, samt 

spurgte hende, hvordan vi skulle gribe det an.  

På dagen jeg skulle op til den unge, skrev jeg til hende ved kl. 12.00 tiden, og vi bekræfter 

her tidspunktet jeg skulle komme på. Derefter skrev jeg igen, en halv time før besøget, at 

jeg nu var på vej. (Kørslen derop tager en halv time +.) 
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Da jeg ankom, bankede jeg på og hun lukkede mig straks ind. Jeg gav hende hånden, og 

sagde, at ”det vigtigste i dag er, at du får set mig og du skal kun fortælle mig det, du er tryg 

ved, og så vil jeg meget gerne hilse på dine dyr, for B har fortalt mig, de betyder meget for 

dig”.  

A begyndte straks at fortælle om hendes dyr, jeg fik lov at ”hilse” på dem. Efter en halv time 

begynder A at fortælle af sig selv, hvad hun har brug for støtte til, næste gang jeg skulle 

derop.  

Medarbejderen er meget opsat på, at det første møde med en ung, som medarbejderen ikke har mødt før, 

både skal blive et godt og især trygt møde for den unge, og samtidig skabe et godt fundament for det fort-

satte samarbejde med den unge. Medarbejderen rådfører sig derfor i første omgang med en kollega, som 

kender den unge, om hvad der vil være den bedste fremgangsmåde i forhold til det første møde, og får ved 

denne lejlighed også lidt viden om den unge, som medarbejderen aktivt anvender til at forberede sig på 

besøget.  

Da det ikke er muligt at medarbejderen kan hilse på den unge sammen med en kollega forud for det aftalte 

møde, aftaler de, at kollegaen forbereder den unge på, at der om nogle dage kommer en ny medarbejder, 

som fremover skal yde hjælp og støtte til den unge, og samtidig spørger den unge til råds om, hvordan det 

bedst kan gennemføres. Det vil sige, at den unge både forberedes og inddrages allerede på et meget tidligt 

tidspunkt.  

På selve dagen kontakter medarbejderen den unge både inden hun tager afsted og kort før hun ankommer. 

Ved ankomsten lægger hun i sin kommunikation med den unge meget vægt på, at den unge kun skal for-

tælle medarbejderen om det, den unge føler sig tryg ved og tager samtidig afsæt i det, der er betydnings-

fuldt for den unge, nemlig den unges dyr. Medarbejderen får straks lov til at hilse på dyrene, som bliver ind-

gangen til, at den unge fortæller lidt om sig selv og hvilken form for støtte den unge har brug for. Ud over 

samskabelse med både kollegaer og den unge indeholder fortællingen også stærke elementer af brugerind-

dragelse samt et aktivt forsøg på at skabe meningsfuldhed for den unge. 

Åbensindethed 

Værdien åbensindethed defineres i Platangårdens værdigrundlag på følgende måde: ÅBENSINDETHED rum-

mer den oprigtige og ikke nyfigne nysgerrighed, men også nærværet og rummeligheden, der giver plads til 

forskellighed. Den næres af anerkendelse og respekt og giver plads til den gode samtale, den understøtter 

de endnu nye og usikre ideer og den åbne og frie refleksion. Således bliver ÅBENSINDETHED en væsentlig 

faktor i udvikling, både i forhold til den enkelte unge, men også i forhold til Platangården som højtspecialise-

ret tilbud. I den efterfølgende praksisfortælling kommer værdien åbensindethed primært til udtryk ved 

medarbejderens oprigtige nysgerrighed og rummelighed i forhold til en ungs voldsomme adfærd i en hver-

dagssituation. 

Jeg sad i en PUC bil, sammen med to unge piger, som skulle i Netto. Kort forinden havde vi disku-

teret/meningsudvekslet om det, i forhold til deres aktuelle livssituation, var hensigtsmæssigt eller 

ej, om de tog et andet bestemt sted hen efter Netto. 

I bilen ventede vi på to unge mænd, som skulle i motionscenter for at træne. Efter lang tids ven-

ten, kommer kun den ene af de to. Han kaster sig ind i bilen råbende og begynder at slå løs på 

bilen indvendigt, hårdt.  

Jeg ved, at den unge i øjeblikket er særlig sårbar, idet han er i gang med at stoppe med at ryge 

hash.  
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Den unge råber gentagne gange til mig, at jeg bare skal køre nu, ellers vil han smadre mig. Jeg si-

ger, at vi kan kun køre hvis han er rolig. Den unge bliver mere vred og jeg drejer nøglen og stiger 

ud. Den unge går i huset og raser. Jeg går med, men min tilstedeværelse øger vreden hos den 

unge og jeg siger ”Det er vist bedst at jeg går lidt, men er lige herude… ” 

Senere kommer den unge ud til mig, giver et kram og undskylder. Jeg sætter mig mageligt og er 

nysgerrig og bekymret i forhold til, hvilke ærgerlige situationer den unge kan havne i, i øjeblikket.  

Den unge forklarer, at han blev afvist af den anden ung i forhold til træning. Han forklarer også, at 

da han i bilen sagde ”kør nu”, var det fordi han vidste, at det kun ville hjælpe at være i bevægelse 

væk.  

Jeg tilkendegiver, at det var forståeligt, men at jeg ikke kunne køre med nogen der var så vred og 

hvor tingene kunne udvikle sig så uforudsigeligt, også for de andre unge i bilen.  

Den unge tilbydes gåtur, snak og andet samvær, men ville bare op til en kammerat for at slappe 

af. Den unge blev kørt derop. 

Medarbejderen giver i fortællingen udtryk for, at hun lige fra starten af den voldsomme episode har været 

bevidst om og opmærksom på, at den unge er i en sårbar periode, fordi han prøver at stoppe med at ryge 

hash, og giver samtidig udtryk for en oprigtig bekymring for den unge. Denne viden og bekymring (i stedet 

for en umiddelbar reaktion på den unges voldsomme og truende adfærd) danner afsættet for medarbejde-

rens efterfølgende ageren. Da medarbejderen fornemmer, at hendes tilstedeværelse øger vreden hos den 

unge trækker hun sig, men signaliserer samtidig til den unge, at hun stadig er til rådighed for den unge og 

gerne vil ham, selv om den unge reagerer så voldsomt. Efter et stykke tid vender den unge tilbage og und-

skylder overfor medarbejderen og giver et kram.  

Medarbejderens åbensindethed overfor den unges udfordringer og hendes afstemte reaktion skaber efter-

følgende rum til en åben dialog, hvor både den unge og medarbejderen kan forklare deres respektive per-

spektiver og handlemåder overfor hinanden. Denne dialog skaber en gensidig forståelse og nedtrapper kon-

flikten i en potentil tilspidset situation. 

Håb 

Værdien håb defineres i Platangårdens værdigrundlag på følgende måde: Platangården ser HÅB som en 

slags metaværdi, som er til stede i enhver handling som drivkraft og struktur. HÅB peger mod noget, som 

endnu ikke er, men som er erkendt som en potentiel mulighed. I arbejdet med de unge er vi, som deres nær-

meste støtte, dem der bærer HÅBET, når de ikke selv kan, og som hjælper HÅBET frem og som understøtter 

HÅBET, når det spirer. I den følgende fortælling er der primært tale om, at medarbejdere bærer håbet for 

den unge, som er ved at opgive et STU-forløb. 

Der er møde med en ung mand ifb. med, at han ønsker at sætte sin STU på pause. Der er, ud-

over den unge mand, STU-vejleder, psykolog, medarbejderen i undervisningen, socialrådgiver 

og medarbejder fra botilbuddet til stede. 

Den unge mand forklarer, at han gerne vil sætte sin STU på pause, da han ikke mener, at han 

pt. kan leve op til tidskravene. 

Han har haft det svært psykisk i løbet af vinteren og derfor har det været svært for ham at 

møde op på PUC, som aftalt. 
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Medarbejderen fra bo-delen, nævner dog, at den unge mand har passet den del af STU’en, 

som foregår i eller fra boligen – f.eks. en times virksomhedspraktik om ugen.  

STU-vejlederen nævner, at han mener, at den unge mand har leveret flere timer end han tror 

og giver eksempler på det. Han er sikker på, at den unge mand kan leve op til tidskravene. Den 

unge man oplyses også om, at hvis STU’en sættes på pause, vil hans sag bliver oversendt til 

Jobcenteret i Næstved og aktiveret herfra. 

Den unge mand vælger at lade STU-en fortsætte. 

I denne lille fortælling vælger de tilstedeværende medarbejdere at fremhæve det, som den unge har nået i 

stedet for det, som den unge tror, han ikke har nået. Man forsikrer den unge om, at han lever op til kravene 

vedrørende hans fremmøde, hvilket giver den unge et håb om, at han kan afslutte forløbet succesfuldt. Den 

unge vælger at fortsætte STU-forløbet. 

*** 

De øvrige kategorier fra den faglige referenceramme, cirkularitet, eksternalisering og netværkssamarbejde 

samt værdien meningsfuldhed, optræder også i fortællingerne, dog ikke så hyppigt, som i de foregående. I 

det følgende vil vi derfor dels give nogle eksempler på, hvordan kategorierne optræder i fortællingerne og 

diskutere mulige årsager til, at de ikke optræder med samme hyppighed.  

Cirkularitet 

At cirkularitet ikke optræder med tilsvarende hyppighed kan forklares med, at kategorien kan betegnes 

som en ”Meta-kategori”, idet der her ikke alene er tale om at udføre en bestemt pædagogisk indsats, men 

at pædagogen samtidig reflekterer over sin egen rolle i og påvirkning af det samlede system og afstemmer 

indsatsen i forhold til det. Der er således tale om en øget selvrefleksivitet, der kræver en vis erfaring og ru-

tine. Derudover vil identificeringen af kategorien cirkularitet i høj grad være afhængig af forholdsvis ekspli-

citte dialogsekvenser, hvor der enten anvendes en cirkulær spørgeteknik eller forekommer eksplicitte re-

fleksioner over, hvordan systemerne påvirker hinanden. I fortællingerne fra den pædagogiske praksis er der 

særligt én fortælling, hvor sidstnævnte er tilfældet:  

Ung pige ligger på leje på sygehus, hvor hun skal have kul, grundet overdosis af afføringspil-

ler. 

Unge pige er meget krævende i sine anmodninger til sygehuspersonalet. 

Hun stiller krav om bestemt slangestørrelse, der skal føres gennem næsen, kræver at lægen 

skal være tilstede, vil kun have den halve dosis kul, som er udmeldt etc. 

Lægen kommer ind på stuen, og ung pige beder lægen om at stå for behandlingen. 

Lægen sider: ”Jeg har tilkaldevagt på fødeafdelingen, så måske bipper de mig”. 

Ung pige siger: ”Nu er du hos mig, jeg er også vigtig”. 

Lægen går i gang med at føre slange ned til maven. Pludselig bipper hendes alarm. Hun rin-

ger op og meddeler, at der er brug for hende på en fødestue.  

Sygeplejerske tager straks over, men ung pige protesterer, og hun flår i slangen, så den ry-

ger ud.  

”Jeg vil have lægen skal komme tilbage og tage sig af mig! ” 

Jeg forklarer ung pige, at der tilsyneladende er brug hjælp til en fødsel.  

Pigen siger ”Jeg er ligeså vigtig”. 
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Jeg siger:  ”Ja, du er vigtig. Derfor er der også sygeplejersker, der står klar til at hjælpe dig. 

Lægen er måske på fødestue for at hindre, at en barn bliver hjerneskadet eller får andre 

handicaps, grundet svær fødsel”.  

Unge pige siger: ”Jeg tænkte slet ikke på, at det kunne være derfor lægen gik. Jeg er jo vant 

til at blive fravalgt”. 

Jeg svarede den unge pige, at hun ikke blev fravalgt, men at nogen havde mere brug for læ-

gens hjælp pt. Ung pige sagde derefter til sygeplejersken: ”Du må gerne lægge slangen 

ned”. 

 

Den unge pige har primær fokus på sine egne umiddelbare behov, som hun forventer, at alle skal tage hen-

syn til. Motivationen for pigens adfærd udspringer ifølge pigen selv, af en oplevelse af altid at blive valgt fra 

og en insisteren på, også at være vigtig. Desuden fremstår hun lidt som en ekspert, hvilket bl.a. fremgår af 

hendes eksplicitte krav om en bestemt behandlingsform, samt at det er lægen, som skal stå for behandlin-

gen. Situationen tilspidses, da lægen bliver kaldt til fødeafdelingen.  

Medarbejderen formår dog gennem anvendelse af cirkularitet at forhindre, at situationen tilspidses yderli-

gere. Den cirkulære måde at forholde sig til situationen på består i denne episode i, at medarbejderen for-

klarer pigen sammenhængen og baggrunden for, at lægen ikke kan tage sig af hende, som skaber både re-

fleksion og forståelse hos den unge for andre aktørers perspektiver. Samtidigt bekræfter hun den unge pige 

i, at hendes krav om også at være vigtig er helt legitim ved at sige: ”Ja, du er vigtig ”, og ved igen at forklare, 

at hun ikke blev valgt fra. Fortællingen indeholder således også elementer af den identitetsopbyggende pæ-

dagogik, idet medarbejderen understøtter den unge piges behov for at blive set, hørt og opleve sig som væ-

rende vigtig. Derved understøtter hun pigens eget initiativ i forhold til at gøre sig synlig, som i sig selv er po-

sitiv og understøtter den unges identitetsdannelse.  

Eksternalisering 

Den enkelte forekomst af kategorien eksternalisering, som vi så i fortællingen om sociale invitationer, har 

vagt en vis undren, da det er en integreret del af den identitetsopbyggende pædagogik, som jo udgjorde 

”topscoreren” blandt kategorierne fra den faglige referenceramme. Den sparsomme forekomst af eksterna-

lisering i fortællingerne kan skyldes selve koderingen eller fortolkningen af materialet. Derudover kræver 

identificeringen af eksternalisering konkrete og eksplicitte dialogsekvenser eller refleksioner. 

Men selv om eksternalisering kun forekommer i et meget begrænset omfang hæfter vi os ved, at de unges 

problemstillinger i samtlige fortællinger konsekvent bliver omtalt eller kommunikeret til den unge som en 

udfordring, den unge har, men aldrig som noget, den unge er. Således er enhver reference til diagnoser, 

som problemforståelse eller forklaringsmodel, eller stigmatiserende positioneringer af de unge (fx det er 

også fordi du/hun/han er skizofren, spiseforstyrret, borderliner etc.) fuldstændig fraværende i fortællin-

gerne.  

Netværkssamarbejde 

Et sidste aspekt, som kun optrådte få gange i fortællingerne, var netværkssamarbejde – eller snarere mang-

len på fortællinger, hvor netværkssamarbejde udgjorde enten konteksten eller plottet for fortællingen. I 

praksisfortællingerne er der dog en enkelt fortælling, hvor netværkssamarbejde optræder eksplicit: 
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Vi skulle holde et planlagt teammøde med en voksen borger A. Før mødet havde jeg 

planlagt, at jeg ville tale med ham om, at han ikke længere var i kontakt med sin fami-

lie/forældre og at han talte meget grimt om dem. Emnet kunne være ”farligt”, så jeg 

havde besluttet på forhånd, hvordan jeg ville prøve at gribe det an.  

Vi mødtes som aftalt i et af de mindre mødelokaler og A. havde ”dagens støtte” med. 

Desuden deltog S. fra det socialfaglige team.  

A kan ikke lide møder og startede med at sige: Jeg har det fint, der skal ikke laves noget 

om og mødet er slut! 

Da min rolle er mødehjælperfunktionen sagde jeg, at vi andre havde noget at sige og 

spørge om, så mødet var ikke helt slut endnu.  

Derefter ridsede jeg lige rammen for mødet op og A blev hurtigt aktivt deltagende og 

fortællende. Efter, at vi havde drøftet mål/delmål sagde jeg til A: Jeg har en ting jeg har 

tænkt over: Jeg ved at du har haft besøg af dine forældre sidste sommer og vil lige høre 

dig om årsagen til, at du ikke længere ser dem? 

A svarede, at de nok var uvenner eller måske ikke uvenner, men heller ikke gode ven-

ner. Kropssproget virkede afvisende, så jeg valgte ikke at presse på. Vi kom hver især 

med nogle få afsluttende bemærkninger til mødets indhold og var ved at afslutte, da A 

sagde: 

Jeg har jo skiftet adresse og ikke længere en telefon.  Så mine forældre kan ikke få fat i 

mig. Du må meget gerne ringe til dem og fortælle dem, hvor jeg bor nu. Det lovede jeg 

at gøre. 

Samme dag talte jeg med moderen og lovede hende, at A sammen med en af sine tov-

holdere ville ringe til hende snarest. A’s mor havde forgæves prøvet at kontakte ham på 

telefon og havde været meget bekymret. 

Medarbejderen har på forhånd besluttet at ville tale med A. om den afbrudte kontakt til hans familie, og 

har gjort sig nogle overvejelser om, hvordan det følsomme emne skal italesættes og håndteres. Medarbej-

deren vælger – både i forhold til at sætte dagsordenen for mødet og italesættelsen af den afbrudte kontakt 

til A´ s netværk – en strategi, hvor hun italesætter emnerne uden at forcere dem, men i stedet giver A lidt 

rum til refleksion.  

Det har den effekt, at A først begynder at deltage aktivt i selve teammødet, selv om han i starten erklærede 

mødet for afsluttet, og efterfølgende også forholder sig til den afbrudte kontakt til forældrene. I denne 

sammenhæng reflekterer A først over det konfliktfyldte i relationen til forældrene (uvenner/ikke gode ven-

ner), som han dog ikke ønsker at uddybe nærmere, da det muligvis er for vanskeligt at håndtere for ham 

eller fordi det kunne afstedkomme diskussioner, som han ikke ønsker at indgå i. I stedet for kommer han 

lidt senere med en mere praktisk og dermed neutral forklaring, som vedrører den omstændighed, at han er 

flyttet og ikke længere har telefon. Han afslutter med at give medarbejderen lov til at kontakte forældrene 

og meddele dem, hvor han nu bor.  

Medarbejderen kontakter samme dag A ´s mor og lover, at A sammen med sin tovholder snart vil ringe til 

hende. Således blev der skabt en åbning, som muligvis kan føre til at A genoptager kontakten til sin familie. 
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Derudover forekommer netværkssamarbejde som et implicit tema i nogle få andre praksisfortællinger – fx 

når pædagogen i en relevant kontekst refererer til en samtale med den unges pårørende, anerkender den 

unge for at være meget omsorgsfuld overfor en søskende eller bistår den unge i at deltage i en aktivitet, 

som arrangeres af et eksternt netværk. Også i to af de unges fortællinger, som vi ser nærmere på i det næ-

ste afsnit, er netværkssamarbejde et eksplicit optrædende tema.  

Den forholdsvis sparsomme forekomst af kategorien netværkssamarbejde i fortællingerne indikerer efter 

vores opfattelse ikke, at netværkssamarbejde kun forekommer i et begrænset omfang i den daglige praksis. 

En forklaring på, at netværkssamarbejde ikke forekommer hyppigere i fortællingerne kunne være, at perso-

nalet i forbindelse med valget af bestemte begivenheder for praksisfortællingerne har taget udgangspunkt i 

deres daglige interaktion med de unge, som er den mest fremtrædende og ”naturlige” arena i det pædago-

giske arbejde. Det er således påfaldende, at ovenstående fortælling er skrevet af en medarbejder, som har 

funktionen som mødehjælper, og således har en fast og tilbagevendende funktion i møder, hvor den unges 

relation til sit netværk typisk tematiseres.  

Meningsfuldhed 

Værdien meningsfuldhed defineres i Platangårdens værdigrundlag på følgende måde: Indsatsen i forhold til 

kerneopgaven skal give mening for alle involverede, det vil sige både for medarbejderne og de unge. ME-

NINGSFULDHED er oplevelsen af sammenhæng, at tilværelsen (i dette tilfælde kerneopgaven) er forståelig 

og at de krav og udfordringer den giver, er værd at investere sin energi og engagement i. Oplevelsen af ME-

NINGSFULDHED skabes i relationen mellem os og vi har derfor alle et ansvar for, at vores indsats opleves 

som MENINGSFULD.  

Den sparsomme forekomst af værdien meningsfuldhed i fortællingerne kan forklares ved, at det pædagogi-

ske personale selvfølgelig altid kan bestræbe sig på, at facilitere indsatser, der er meningsfulde for den en-

kelte, men at det i sidste ende kun er den enkelte unge, som kan vurdere, om indsatsen, interaktionen eller 

konteksten er eller opleves som meningsfuld – og som det af samme grund er vanskelig for personalet at 

konstruere en fortælling omkring. Det vil sige, med mindre den unge giver eksplicit udtryk for, at han/hun 

oplever meningsfuldhed i indsatsen skal personalet selv tolke sig frem til det i interaktionen med den unge.  

Vi har derfor set lidt nærmere på de fortællinger, som de unge har bidraget med, for at se, om de kan være 

udtryk for episoder eller oplevelser, som de unge – på hver deres måde – oplevede som meningsfulde.  

 
Ungefortælling 1 
En oplevelse jeg husker specielt godt, og som har gjort det største indtryk på mig i min tid på 
Platangården, er en jeg havde for godt og vel 1 år siden. 
På daværende tidspunkt, var jeg ikke fyldt 18 endnu, så kommunen betalte for, at mine foræl-

dre kunne komme på besøg én gang om måneden. Selvom det selvfølgelig var rigtig dejligt, 

at de kom på besøg hos mig hele vejen fra Bornholm, så havde jeg stadig ikke været på min 

fødeø i ca. 1½ år. Jeg savnede de mennesker, jeg havde mistet en smule kontakt med, dem 

jeg stadig havde kontakt med og bare øen generelt. Jeg havde ikke haft mulighed for at 

komme hjem, da hverken jeg eller mine forældre kunne håndtere måltidssituationer alene. 

I starten af efteråret, udtrykker jeg mit ønske om at komme til øen overfor min kontaktperson 

Karina. Mit ønske er, at jeg får mulighed for at komme hjem og holde fødselsdag for mine 

nærmeste. Vel vidende at det nok ikke kan lade sig gøre, lader jeg den ligge. 
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Et par dage efter hiver Karina fat i mig, og fortæller at hun har snakket med teamkoordinato-

ren, og at de har fundet en løsning. Det er fra Platangårdens ledelses side blevet bevilliget, at 

jeg har mulighed for at tage til øen ledsaget af et personale. Jeg får at vide, at de hellere end 

gerne vil imødekomme mit ønske om at komme hjem – selvom de ved, at det kan blive en ud-

fordring både for mine forældre og jeg. 

Det bliver besluttet, at det er Karina, der skal ledsage mig til øen. Hun bliver indlogeret på et 

hotel i byen, og vil derudover faktisk – efter min egen forespørgsel - kun være til stede ved 

måltider, og hvor det ellers passer ind. Jeg holder en dejlig fødselsdag, hvor både veninder og 

familie tager godt imod mig og ikke mindst Karina og hendes rolle i besøget. 

Dette er én blandt mange oplevelser, jeg husker særligt godt. Fællesnævneren for de fleste 

oplevelser er, at jeg i de fleste tilfælde er blevet hørt. Pædagogerne omkring mig, har ikke 

bare vendt det døve øre til, og gjort tingene på deres egen måde – de har rent faktisk lyttet til 

mine forslag og lagt stor vægt på, at jeg selv er en så stor del af behandlingen som overhove-

det muligt.  

Overordnet indeholder fortællingen mange referencer til Platangårdens faglige referenceramme. Det som 
umiddelbar falder i øjnene er recovery aspektet. Det har stor betydning for den unge at holde fødselsdag 
sammen med sine nærmeste, som hun – på trods af, at spiseforstyrrelsen til tider gør samværet meget van-
skeligt – holder meget af, og som hun har mistet en smule kontakt til. Fortællingen handler overordnet om 
den unges ønske om at vedligeholde relationen til de mennesker og det miljø, som hun holder meget af og 
som hun på et tidspunkt skal vende tilbage til.  

Forudsætningen for, at besøget kan blive en god oplevelse for alle parter er, at den unge ledsages af en 
medarbejder, som kan støtte den unge og familien i forhold til de vanskelige spisesituationer. Dette ønske 
imødekommes, hvilket er udtryk for en høj grad af brugerinddragelse – ikke kun i forhold til at muliggøre 
selve besøget, men også i forhold til at medarbejderen, efter den unges eget ønske, kun deltager i familiens 
samvær i forhold til at yde støtte i forbindelse med de vanskelige spisesituationer. Det vil sige, at besøget 
kan foregå så naturligt, som muligt. 

I denne forstand er fortællingen også udtryk for et eksemplarisk stykke netværkssamarbejde, ikke kun i for-
hold til at muliggøre besøget, men ved samtidig at støtte den unge og netværket i de vanskelige spisesitua-
tioner. Heri ligger der et potentielt læringsaspekt for både den unge og netværket i forhold til at håndtere 
de potentielle konflikter i forbindelse med den unges spisning. Besøget har derfor karakter af en ”prøve-
handling”, hvor den unge og familien kan afprøve samværet i familien, som den unge på et tidspunkt skal 
vende tilbage til. Fortællingen indeholder også elementer af håb om, at det i sidste ende kan lykkes. 

Samlet set kan man godt fortolke fortællingen som et udtryk for oplevelsen meningsfuldhed, selv om den 

unge ikke eksplicit betegner oplevelsen som meningsfuld. I forhold til den konkrete episode imødekommes 

den unges ønske, som havde stor betydning for den unge og som bliver til en god oplevelse for alle involve-

rede. Derudover giver den unge i sin afsluttende replik udtryk for, at personalet på Platangården på et ge-

nerelt plan ”har rent faktisk lyttet til mine forslag og lagt stor vægt på, at jeg selv er en så stor del af be-

handlingen som overhovedet muligt. ” Og netop det, at opleve sig som en ligeværdig aktør med en høj grad 

af indflydelse på den rehabiliterende indsats, fremhæves indenfor både den systemiske og recoverybase-

rede tilgang, som særligt meningsgivende for den enkelte. 

Ungefortælling 2 
Mit hoved flyder over og jeg går i ”overlevelses” tilstand. Tror den eneste måde jeg kan klare 
det på, er ved at stikke af og tage billetten. Så hopper jeg ud af vinduet, i retning af broen/den 
store vej. 
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Da jeg er nået 800 m væk fra Platangården, går jeg rundt ude på vejen, og håber at der er en 
som kører mig ned. Mathias kommer tilfældigvis (?) forbi. Han stopper bilen og vender rundt. 
Jeg har sat mig på vejen og håber stadig der kommer en bil kørende rundt om hjørnet. Han går 
ud af bilen, og i stedet for at sige jeg skal komme med og hive mig ind i bilen, som jeg har ople-
vet så mange gange før, så krammer han mig og siger det skal nok gå. Kan ikke helt huske 
hvad han siger, men han får mig ind i bilen, og jeg falder til ro.  

 
Er stadig meget ked af det og ulykkelig, så da jeg kommer hjem, sidder han inde ved mig, så jeg 
ikke skal være alene. Kan ikke huske præcis hvad vi snakkede om, men jeg faldt i søvn. 
Det at han var omsorgsfuld, i stedet for sur og bruge magt, hjalp rigtig meget! 

 

I fortællingen beretter den unge om en episode, hvor hun er i en dyb krise, som hun ikke kan håndtere og 
derfor ikke kan se anden udvej end at forsøge at tage livet af sig selv. Det som den unge fremhæver i for-
tællingen er, at medarbejderen reagerer mod forventning (og hendes tidligere erfaringer) ved ikke at an-
vende magt i en situation, som erfaringsmæssigt håndteres ved en magtanvendelse, idet man forsøger at 
beskytte den unge mod at gøre skade på sig selv. I stedet for reagerer medarbejderen stille og roligt og med 
stor omsorg over for den unge – både under episoden og efterfølgende da de er kommet tilbage til Platan-
gården, hvor medarbejderen sidder hos og snakker med den unge, fordi hun ikke skal være alene. Derved 
signaliserer medarbejderen, at ”du er ikke alene, jeg er her for dig”, hvilket også kan fortolkes som en social 
invitation på længere sigt, om at tale sammen, når den unge har det svært. Samtidig bærer medarbejderen 
håbet for den unge, at en forandring er mulig. At medarbejderen forholder sig omsorgsfuld i stedet for at 
bruge magt bidrager faktisk til, at den unge kan falde til ro, mens en magtanvendelse sandsynligvis blot vil 
bidrage til at forværre den unges krisetilstand. 

Der ligger i medarbejderens handling også en anerkendelse af, at det er legitimt og almen menneskeligt at 

være i en krise. Hun føler sig set og behandlet som et menneske i krise, og får ikke påført identiteten som 

psykisk syg, som ved hjælp af en magtanvendelse skal beskyttes mod sig selv. At medarbejderen ikke bliver 

sur og bruger magt i disse situationer opleves i høj grad som meningsfuld af den unge, idet den unge kan 

abstrahere fra krisetilstanden og falde til ro. Episoden, som i høj grad er udtryk for en recovery orienteret 

tilgang, kan på sigt også give den unge håb om, at opholdet på Platangården kan være meningsfyldt i for-

hold til at komme sig.  

Ungefortælling 3 
Den sidste ungefortælling har den unge ikke skrevet selv, men er et referat af et interview, som underteg-
nende har ført med den unge. De unge fik tilbuddet om, at blive interviewet i stedet for selv at skrive en 
historie, hvis de ønskede det. Da en af de unge syntes, at hun ikke var så god til at skrive, valgte hun inter-
viewformen. Referatet blev efterfølgende godkendt af den unge. 
 

Jeg synes, at personalet er rigtig god. Nogen kommer jeg rigtig godt ud af det – fx S., som er en 

slags husmor for mig. Det skyldes måden jeg lærte hende at kende på, hendes personlighed. Vi 

har knyttet et stærkt bånd. Vi har snakket om, at hun skal blive min tovholder. 

Jeg kommer godt ud af det med hele personalegruppen. Det er godt at være her. Personalet 

hjælper mig, når jeg har det svært. Fx lige nu har jeg kærestesorg. Så har de trøstet mig, snak-

ket med mig og givet mig gode råd. Det har de også gjort når jeg havde problemer med venner 

og familien. Jeg havde fx problemer/konflikter med en veninde og så har de snakket med mig 

om, hvordan jeg kan sige fra over for min veninde og sætte grænser for, hvad jeg vil finde mig i. 

Det giver mig tryghed. 
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De har også hjulpet mig med vægttab. De støtter mig i at jeg gå nogle ture, og siger, at jeg skal 

gøre det i mit eget tempo og uden at stresse. (Hun fortæller i denne sammenhæng, at både 

familien og plejefamilien har stillet mere rigide krav til hende). 

Jeg har en god kontakt til min familie og gode venner på Platangården og uden for Platangår-

den. Jeg har mødt nogle rigtig søde mennesker. Min plejefamilie vil ikke have at jeg mødtes 

med mine venner og jeg skulle være hjemme kl. 20.00. Her kan jeg være mere teenager, voksen 

og ude-menneske. Min plejefamilie og min rigtige familie har været meget beskyttende. Her 

føler jeg mig mere fri og får lov til at prøve nogen ting.  

Den unge fortæller afslutningsvis, at relationen til faren også er bleven bedre og at det er hen-

des fornemmelse, at han har sat hende fri. Han er ikke så bekymret mere og har mere tillid til 

hende, når hun fortæller hvad hun laver og at hun har det godt. Helt overordnet er hun rigtig 

glad for at være på Platangården. 

 
Den sidste af de unges fortællinger adskiller sig fra de to foregående ved ikke at omhandle en bestemt epi-

sode, men er snarere en overordnet vurdering af forskellige aspekter af den unges ophold på Platangården.  

Helt overordnet er den unges ”fortælling” en fortælling om recovery, idet den unge beretter primært om 

aspekter i sit liv, hvor hun kan konstatere en personlig udvikling, som hun i høj grad tilskriver personalets 

indsats og ageren. Den udvikling, som den unge beskriver, handler primært om udviklingen af den unges 

identitet fra barn til voksen, som personalet støtter ved at give den unge tro på, at hun kan klare noget selv 

ved at gøre det i sit eget tempo/på sin egen måde, hvad enten det handler om vægttab, at sætte grænser 

overfor en veninde eller at have et rigtigt ungdomsliv. Det vil sige, at personalet inviterer den unge til både 

en øget selvbestemmelse, end det var tilfældet hos familien og plejefamilien, og bærer løbende håbet for 

den unge, at hun er i stand til at takle forskellige udfordringer. Dette giver den unge en oplevelse af en øget 

frihed til afprøve nogen ting. Og der er vel næppe noget, som opleves mere meningsfyldt for en teenager 

end at afprøve sig i forhold til alle de aspekter, som hører et ungdomsliv til. 

Dernæst indeholder fortællingen også elementer af netværkssamarbejde, idet personalet understøtter den 
unge i at fastholde, udvikle og udvide de relationer, som hun skal have med sig videre i livet. De nye erfarin-
ger, som hun får med sig ved at prøve ting af i trygge rammer, giver desuden ro i netværket og den unge 
oplever, at især hendes far udviser mere tillid til hende, er mindre bekymret og er begyndt at indrømme 
hende et større frirum.  

Opsamling og diskussion 
Formålet med denne delundersøgelse af den samlede evaluering var at besvare spørgsmålet, om persona-

let i forbindelse med kompetenceudviklingsforløbene har tilegnet sig de centrale elementer af den systemi-

ske og recovery orienterede pædagogik, og hvordan det afspejler sig i den konkrete pædagogiske praksis. Vi 

vil med afsæt i de foregående analyser besvare spørgsmålet i det følgende, samt diskutere nogle metodiske 

overvejelser. 

Som både de kvantitative og kvalitative analyser af medarbejdernes praksisfortællinger indikerer, har per-

sonalet både tilegnet sig de centrale aspekter af Platangårdens faglige referenceramme og formår at an-

vende dem produktivt i den daglige pædagogiske praksis. Praksisfortællingerne indikerer endvidere, at den 

pædagogiske praksis har fået en solid forankring i den systemiske og recovery-orienterede tilgang.  

Det kommer bl.a. til udtryk ved en omfattende praktisering af brugerinddragelse og at den rehabiliterende 

indsats i høj grad er kendetegnet ved at være en samskabelsesproces, hvor de unges perspektiver løbende 
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inddrages i forhold til både evalueringer af den unges personlige udvikling og i forbindelse med udvikling af 

løsningsforslag. I denne sammenhæng kan man tale om, at implementeringen af den faglige reference-

ramme har bidraget til en form for paradigmeskift fra en praksis hvor ”vi gjorde noget ved de unge” til en 

praksis hvor ”vi gør noget i samarbejde med de unge”. Fra at være objekter for pædagogiske interventioner 

er de unge i høj grad blevet til subjekter, som aktivt deltager i og bidrager til deres egen udvikling. Dette 

bekræftes også af de unges egne fortællinger og de unges tilbagemeldinger i forbindelse med de to seneste 

tilsynsbesøg, hvor de unge udtaler sig meget positivt om deres muligheder for at blive inddraget i alle for-

hold, der vedrører dem selv. 

Den omfattende brugerinddragelse har også en direkte relation til den identitetsopbyggende pædagogik, 

idet personalet løbende viser stor tillid til de unges evner, hvilket bidrager til at støtte de unge i deres iden-

titetsdannelse. Det kommer bl.a. til udtryk i et generelt fokusskifte fra de unges diagnoser og problemstil-

linger, som tidligere i langt højere grad definerede forståelsen af den unges identitet, til de unges kompe-

tencer og kvaliteter. Som tidligere nævnt indeholder praksisfortællingerne ingen henvisninger til diagnoser 

som forklaringsmodeller, hvorimod mange fortællinger viser, hvordan personalet bringer de unges kompe-

tencer og kvaliteter aktivt i spil for at understøtte de unges identitetsdannelse i overgangen fra barn til vok-

sen samt fra en problemfyldt til en mindre problemfyldt identitet. Og når den unge en gang i mellem fejler 

eller har det svært, bærer personalet håbet for den unge, at en forandring altid er mulig. 

Praksisfortællingerne viser endvidere, at medarbejderne har tilegnet sig forståelsen af konceptet sociale 

invitationer, som ud fra et systemisk perspektiv beskriver al adfærd som invitationer til enten samvær eller 

dialog. Det kommer bl.a. til udtryk i praksisfortællingerne ved at personalet er meget lydhør overfor de un-

ges sociale invitationer og formår at abstrahere fra til tider provokerende og voldsomme udtryksformer ved 

at forholde sig undersøgende til det, den unge forsøger at udtrykke eller italesætte. I de praksisfortællinger, 

som omhandler konfliktsituationer eller udadreagerende adfærd, viser det sig, at medarbejdernes åbensin-

dethed overfor det, de unge forsøger at udtrykke, (i stedet for at reagere umiddelbart på en voldsom ud-

tryksform) har en potentiel konfliktnedtrappende effekt. Ofte lykkes det personalet i disse situationer at 

aflede den unge eller via dialog, at skabe et perspektivskifte eller ligefrem forståelse hos den unge. 7 

At enkelte aspekter forekommer i mindre grad i fortællingerne, herunder især kategorierne cirkularitet og 

eksternalisering, kunne som nævnt skyldes, at især disse to kategorier kræver nogle meget eksplicitte dia-

logsekvenser, som enten repræsenterer anvendelsen af cirkulære spørgeteknikker eller eksternalisering. 

Overordnet tyder analyserne af praksisfortællingerne dog på, at implementeringen af den fælles faglige re-

ferenceramme er nået rigtig langt og at den pædagogiske praksis hviler på et solidt fagligt fundament, som 

der kan bygges videre på i de kommende år.  

Metodediskussion 
Afslutningsvis vil vi knytte nogle kommentar til den valgte metode, som analyserne bygger på. At undersøge 

hvorvidt en stor personalegruppe har tilegnet sig ny viden og hvorvidt denne viden bliver omsat til konkret 

praksis er et meget komplekst spørgsmål, som kan undersøges på mange forskellige måder, men som altid 

vil være en meget omfattende og ressourcekrævende proces. Hedegaards metode ”Narrativ dokumenta-

tion” tilbyder et umiddelbart anvendeligt og meget gennemarbejdet koncept, som vi dog af ressourcemæs-

sige årsager var nødt til at begrænse til metodens mest centrale dele. Således bygger analyserne udeluk-

                                                           
7 Socialtilsynet har i øvrigt i de to seneste tilsynsrapporter hæftet sig ved, at ”niveauet for magtanvendelser er for-
holdsvis lavt, med tanke på de problemstillinger de unge er beskrevet med.” 
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kende på følgegruppens og især undertegnendes læsning og tolkning af medarbejdernes praksisfortællin-

ger. Spørgsmålet er så, om vi ikke bare har fundet det i materialet, som vi ledte efter? Svaret er både ja og 

nej.  

Som udgangspunkt var det vores interesse, at opnå et så realistisk indblik som muligt i implementeringspro-

cessens status quo, som jo gerne skal danne afsæt for evt. korrektioner samt fremtidige tiltag og initiativer. 

Et skønmaleri af resultaterne vil derfor være særdeles kontraproduktiv. Vi har generelt foretaget nogle kriti-

ske læsninger af materialet og diskuteret resultaterne i fællesskab, og de fremlagte resultater bygger på en 

udpræget konsensus i gruppen. Som det endvidere fremgår af analysen, har vi også måttet konstatere, at 

enkelte elementer ikke optræder med samme store hyppighed som andre. Derudover håber vi, at de kon-

krete analyser af udvalgte fortællinger skaber tilstrækkelig indsigt og transparens for læseren, til at kunne 

vurdere analysernes validitet.   

I bagklogskabens klare lys vil vores analyser kunne valideres yderligere, hvis vi også havde anvendt trin 2 i 

Hedegaards model, hvor vi efter vores egne analyser havde stillet uddybende spørgsmål til fortælleren med 

henblik på at be- eller afkræfte vores analyser og opnå en mere kompleks og nuanceret indsigt i fortælle-

rens faglige selvforståelse. Men da vi ønskede at inddrage så mange medarbejdere som muligt i processen, 

for at opnå et repræsentativt indblik i forhold til vores erkendelsesinteresse, har vi valgt at gå i bredden i 

stedet for i dybden. Hvis vi i stedet for havde valgt at anvende Hedegaards samlede model ved at fokusere 

på nogle få udvalgte fortællinger, vil udfordringen efterfølgende have været at generalisere resultaterne i 

forhold til den samlede medarbejdergruppe.  
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Analysen af netværkssamarbejde 
Som beskrevet i metodeafsnittet tager analysen af netværkssamarbejdet afsæt i dokumentet ”Ramme for 

netværksbaseret indsats på Platangårdens Ungdomscenter”. Analysen bygger på interviews med centrale 

nøglepersoner om de i dokumentet beskrevne rammer, procedurer, fremgangsmåder og intentioner, med 

henblik på at undersøge om eller i hvilket omfang disse er implementeret. Det som ikke er genstand for 

nærværende analyse er den konkrete netværksbaserede indsats - eller kvaliteten af samme - på netværks- 

og temmøder i det løbende samarbejde med netværket eller i forbindelse med den daglige pædagogiske 

indsats og aktiviteter. Et sådan fokus vil både kræve supplerende undersøgelsesmetoder (fx observationer) 

samt en bredere sammensætning af informanter (fx de unge og deres netværk samt medarbejdere). Analy-

sen kan imidlertid give et vigtigt fingerpeg om, hvor Platangårdens ledelse skal sætte ind for at styrke im-

plementeringen af den systematik og struktur i netværkssamarbejdet, som dokumentet byder ind med. 

Ud over rammesætning og procedurer beskriver dokumentet to overordnede faser i netværkssamarbejdet. 

I den indledende fase, som i dokumentet benævnes som ”det formelle netværksarbejde” og som er af tre 

måneders varighed, skal der minimum afholdes tre netværksmøder. På disse møder skal der både foretages 

en kortlægning af den unges netværk samt en generel forventningsafstemning med netværket. Kortlægning 

af den unges netværk påbegyndes i visitationsfasen, men skal fortsættes i løbet af de første tre måneder og 

løbende under den unges ophold. Det er også i den indledende fase den unges netværk introduceres til Pla-

tangårdens faglige tilgang og formålet med netværkssamarbejde. 

Til den indledende fase er der udarbejdet et netværkskort til kortlægningen af den unges netværk og et af-

taleark8, som skal sikre, at man i fællesskab forholder sig til en række praktiske spørgsmål (fx adresseskift, 

lægevalg, medicin, hjemmebesøg etc.), og indgår aftaler vedrørende mødeaktiviteter og den løbende dialog 

og vidensdeling mellem netværket og tilbuddet. Såvel netværkskortet som aftalearket skal dokumenteres i 

Sensum.  

Derudover skal deltagere på de tre indledende netværksmøder foreholde sig til to centrale spørgsmål, som 

vedrører indholdsmæssige aspekter med en direkte relation til selve indsatsen: 

 Hvor ønsker den unge forandring i sit liv og hvordan kan vi sammen støtte op om dette? 
 Ud fra fælles viden – drøftelse af, hvordan vi sammen kan håndtere de mest fremtrædende udtryks-

former (ex. selvskade, misbrug, vold o.a.) 
 

 

Netværkssamarbejdets indledende fase skal således skabe fundamentet og etablere samarbejdsrelatio-

nerne for netværkssamarbejdets anden fase, hvor netværksmøderne integreres med teammøderne. Team-

møderne afholdes minimum hver 8. uge, og indholdsmæssigt er der primært fokus på arbejdet med den 

unges individuelle plan. Det vil sige, at alle væsentlige beslutninger vedrørende den pædagogiske indsats 

træffes i dette forum. 

Supplerende til de to nævnte faser beskriver dokumentet også det løbende netværkssamarbejde, som ek-

sempelvis består af dialog og samarbejde via telefonsamtaler, gensidig sparring og orientering. Derudover 

har det løbende netværkssamarbejde også til formål at inddrage netværkets perspektiv og bringe familiens 

værdier i spil i det daglige pædagogiske arbejde. 

                                                           
8 Aftaleark er vedlagt som bilag 3 
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Netværkssamarbejdets centrale ressourcepersoner beskrives i dokumentet som værende: 

 Teamkoordinator 

 Psykolog 

 Den unges tovholder 

Psykologerne tildeles en central rolle i forbindelse med netværkssamarbejdets opstartsfase, idet de skal 

påtage sig rollen som mødeleder og samtidigt sikre sidemandsoplæring af både teamkoordinatoren og øv-

rige personaler – såvel i forhold til, at teamkoordinatorer på sigt kan agere som mødeleder, som i forhold til 

at skabe læring for alle parter i forbindelse med netværksmøder. Det overordnede ansvar har områdelede-

ren. 

Metodisk fremgangsmåde 
Det skal indledningsvis nævnes, at baggrunden for de to interviewrunder er, at de individuelle interviews 

efterlod en række ubesvarede spørgsmål, hvorfor det besluttedes at følge op med et fokusgruppeinterview. 

Formålet med fokusgruppeinterviewet var således primært at få uddybet og præciseret nogle centrale 

aspekter fra de individuelle interviews. De to interviewrunder blev på grund af ændringer i personsammen-

sætningen afholdt med en forskellig sammensætning af informanter, forskellige spørgeguides og formål. De 

individuelle interviews er således gennemført med 3 teamkoordinatorer fra døgnafdelingen. I fokusgruppe-

interviewet var der 2 gengangere fra den første runde samt teamkoordinatorer fra Ekstern team og Under-

visningen. Derudover deltog Platangårdens psykologer i fokusgruppeinterviewet dog kun med supplerede 

perspektiver ift. enkelte aspekter i løbet af interviewet.  

Den følgende analyse fokuserer primært på de individuelle- og fokusgruppeinterviewet med Døgnafdelin-
gernes tre teamkoordinatorer samt dokumentanalyser i Sensum.  
 

Netværkssamarbejdets indledende fase 
Overordnet viser såvel de individuelle interviews som fokusgruppeinterviewet, at der hverken anvendes 

netværkskort til kortlægning af den unges netværk, eller aftalearket til indhentning af relevant information 

og viden samt forventningsafstemning med netværket i forbindelse med de indledende netværksmøder. 

Desuden viser interviewene, at ingen af tilbuddene indfrier forventningen om at afholde tre indledende 

netværksmøder indenfor de første tre måneder.  

Netværkskortet 
På spørgsmålet om, hvorfor netværkskortet ikke anvendes til kortlægning af den unges netværk, giver in-
formanterne forskellige forklaringer: 

 At man italesætter anvendelsen af netværkskortet som en mulighed 

 Anvendes ikke, men man har planer om at de skal udfyldes og ligge hos teamkoordinatoren 

 Gruppen har et godt netværk og derfor virker det unødvendigt i forhold til den aktuelle unge-

gruppe  

 At netværkskortet forekommer lidt rigidt, da relationerne hurtigt forandrer sig og netværkskortet 

måske for tit skal ajourføres  

 At der kan være mange andre ting at afklare i starten, som er vigtigere end at udfylde netværkskor-

tet – fx at forældre føler sig trygge ved barnets anbringelse, at man undgår misforståelser og at 

man anvender forældrenes viden 
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At netværkskortet italesættes som en mulighed er sådan set i overensstemmelse med beskrivelsen i doku-
mentet om rammesætningen for netværkssamarbejdet, hvor der også bruges formuleringen, at netværk-
skortet kan anvendes til formålet. Det burde dog også italesættes, hvordan netværket kan/skal kortlægges 
på en systematisk måde, når netværkskortet ikke anvendes.  
 
Forklaringen, at man ikke anvender netværkskortet fordi den aktuelle gruppe har et godt netværk, må bero 
på en misforståelse, da det rammesættende dokument ikke siger noget om, at indsatserne er forbeholdt 
unge, der har et godt eller mindre godt netværk. Forventningen er netop, at alle de unges netværk skal 
kortlægges – uanset om de har et godt eller dårligt, stort eller lille netværk. 
 
Argumentet, at netværkskortet ikke opleves som et egnet redskab, kunne i princippet være en begrundet 
anke mod at anvende netværkskortet. Men da man i ingen team har anvendt netværkskortet bygger be-
grundelsen ikke på erfaringsbaseret viden. Desuden er netværket pr. definition en dynamisk størrelse, og i 
dokumentet om rammesætningen af netværkssamarbejdet gøres der også opmærksom på, at netværket er 
foranderligt og derfor kræver en løbende kortlægning.  
 
Forklaringen, at der er mange andre ting i starten af indsatsen, som er vigtigere end at kortlægge den unges 
netværk (fx skabe tryghed, undgå misforståelser, anvende forældrenes viden) ser bort fra det faktum, at 
det iflg. dokumentet om rammesætning af netværkssamarbejde netop er begge disse aspekter, som skal 
foretages i netværkssamarbejdets indledende fase. 
 
Praksis omkring kortlægning af netværket 
Adspurgt om hvordan og i hvilken sammenhæng man opnår viden om og kendskab til den unges netværk, 
når netværkskortet ikke anvendes, nævner informanterne følgende primære kilder og fremgangsmåder: 
 

 Ved at (skiftende medarbejdere) taler med de unge i dagligdagen eller når man hører om en 

kæreste, ven, arbejdsgiver etc. 

 Når de unge selv spørger, om de må tage bestemte personer med til et netværksmøde eller når 

personalet foreslår, at bestemte personer deltager i et netværksmøde. 

 Ved at spørge de unge forud for et teammøde, hvilke personer fra de unges netværk, de unge 

ønsker skal deltage i mødet 

 Ved at medarbejdere bliver enkelte unges (midlertidige) netværkspersoner. Her er der typisk 

tale om unge, som enten ingen har, hvor netværket er meget lille eller hvor netværket ikke er 

godt. 

 Ved det indledende netværksmøde, hvor man får oplysninger fra det socialfaglige team og/el-

ler de unges pårørende, medarbejdere fra tidligere opholdssteder, plejefamilier, netværksfa-

milier (fx en mor til en ven) eller professionelle aktører. 

Overordnet fremstår den beskrevne praksis omkring kortlægning af den unges netværk som forholdsvis 

uensartet og usystematisk. Den angivne praksis har næppe det indhold, som kortlægningen i det ramme-

sættende dokument lægger op til, nemlig at man i en dialog med den unge identificerer betydningsfulde 

personer i den unges personlige og professionelle netværk og via netværkskortet giver den unge mulighed 

for at tilkendegive, hvilken grad af betydning de enkelte personer har eller har haft for den unge og hvorfor.  

Desuden kan der sættes spørgsmålstegn ved, om den beskrevne praksis i det hele taget kan betegnes som 

en kortlægning. Placeringen af netværkspersonerne i forhold til deres betydning for den unge kan give an-

ledning til en dialog om den unges livshistorie, hvilken funktion udvalgte personer kan have for den unge i 

al almindelighed eller i forhold til indsatsen samt en lang række andre relevante aspekter. I informanternes 
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svar er det vanskeligt at identificere disse aspekter og dermed er det heller ikke muligt at konkludere om 

denne dialog foregår, idet informanterne primært forholder sig til, hvilke personaler der er involveret eller i 

hvilke kontekster man opnår viden om den unges netværk, men ikke til hvordan det konkret forgår. 

På spørgsmålet om, hvilke personer i den unges netværk man typisk samarbejder med, skelnes der mellem 

den unges personlige netværk, som typisk består af forældre, plejefamilier, venner, kærester, forældre til 

venner, en tidligere lærer, bedsteforældre samt søskende i skiftende konstellationer, og den unges professi-

onelle netværk, hvor der bl.a. nævnes psykiatrien, hjemmeplejen, praktiksteder, skoler, kriminalforsorgen 

og sagsbehandlere.  

Vidensdeling og formidling af viden om den unges netværk 
Den måde hvorpå man fastholder og videreformidler viden om den unges netværk i personalegruppen, an-
tager – ligesom kortlægningen af netværket - forskellige former. Et tilbud nævner, at man fastholder oplys-
ninger fra indskrivningsmødet i et referat, som skrives af socialrådgiveren og dokumenteres i Sensum, og at 
man derudover anvender journalnotater. I de andre tilbud nævnes ligeledes journalnotater i Sensum, e-
mails i Outlook samt mundtlig formidling i forskellige fora (fx planlægningsmøder, teammøder eller teamsu-
pervision), som kanaler til vidensdeling om den unges netværk med og i teamet.  
 
Udover den uensartede praksis i forhold til vidensdeling om den unges netværk på tværs af tilbuddene 
fremstår den beskrevne praksis som både meget kontekstafhængig og flygtig. Det pædagogiske personale 
indgår i et vagtrul og arbejder således på forskellige dage og tidspunkter som medfører, at ikke alle medar-
bejdere vil være til stede i de nævnte mødefora, hvor man typisk modtager mundtlige beskeder. E-mails 
kan være et relevant medium til formidling af praktiske eller supplerende meddelelser, som vedrører den 
unges netværk, men de kan nemt drukne i den konstante strøm af forskellig information i Outlook.  
 
Ligeledes er journalnotater i Sensum ikke nødvendigvis den bedste løsning til spredning af information og 
orientering om den unges netværk. Journalnotater indeholder meget forskelligartede informationer og det 
er kun muligt at søge indenfor tre overordnede kategorier (VUM, ICS og Øvrige). Så med mindre man ved, 
hvem der har udarbejdet et journalnotat eller hvornår det er udarbejdet, kan det være meget vanskeligt og 
tidskrævende at finde frem til den relevante information. Derudover er de ovenfor beskrevne formidlings-
former og kanaler særdeles uegnede ift. medarbejdere fra andre teams, som skifter stilling eller vikarierer i 
teamet.  
 
Aftalearket 
Aftalearket anvendes kun i et team, som dog ikke udfylder skemaet, men primært anvender det som en 
form for dagsorden til mødet. Det oplyses, at der efterfølgende skrives et referat af mødet, som lægges i 
Sensum. Et andet team oplyser, at man får oplysninger fra det socialfaglige team, som indhenter dem i for-
bindelse med det indledende netværksmøde. Det tredje team oplyser, at man får oplysninger fra den unge 
og forældrene, og hvis det sker på et netværksmøde skrives de ind i et referat, som arkiveres i Sensum.  
 
Som ovenstående viser, oplyser informanterne at de relevante oplysninger og selve forventningsafstemnin-
gen med netværket vedrørende de praktiske spørgsmål, mødeaktivitet samt spørgsmålene der har en di-
rekte relation til den pædagogiske indsats tilvejebringes, men på forskellig vis. Oplysningerne skal jf. det 
rammesættende dokument journaliseres i aftalearket, men bliver jf. det oplyste journaliseret i de referater, 
som udarbejdes i forbindelse med indledende netværksmøde.  
 
De tre indledende netværksmøder 
Som allerede nævnt indfrier ingen af tilbuddene forventningen om at afholde tre indledende netværksmø-

der indenfor de første tre måneder. Det oplyses,at man typisk kun afholder et netværksmøde indenfor de 

første tre måneder. Der gives en række forskellige forklaringer på dette: 
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 Skyldes til dels at man har haft en del akutte indskrivninger, dels at nogle forældre udebliver fra 

møder eller aflyser. Det er også svært at invitere netværk inden det er afdækket. Unge, som er i en 

løsrivelsesproces fra forældre ønsker ikke altid at samarbejde med netværket, mens andre unge 

ikke bryder sig om formaliserede mødeformer. Man forsøger dog at vedligeholde kontakten til den 

unges netværk via telefon.  

 Manglende dialog mellem tilbuddet og netværket – fx når netværket ikke ønsker at deltage i net-

værksmøder. Så mødes man fx først ved statusmøder eller opfølgningsmøder. Man har forholdsvis 

mange ressourcesvage forældre, som ikke møder op til aftalte møder.  

 Det bliver for komprimeret, der er jo også det løbende netværksarbejde. Store geografiske afstande 

kan også være en forhindring. Man mødes af og til halvvejs eller på netværkets hjemmebane. Desu-

den har forældre også mange andre møder omkring deres barn (Opus, skole etc.). Derfor tilpasses 

mødefrekvensen til netværkets behov og muligheder. 

Som det ses af ovenstående opleves forventningen om at afholde 3 netværksmøder over de første tre må-

neder som noget nær umulig. Forklaringerne er mangeartede og kunne indikere, at det i implementeringen 

ikke er lykkedes at give møderne tilstrækkelig mening i den pædagogiske praksis og ej heller er lykkedes at 

formidle sammenhængen mellem de enkelte elementer i det rammesættende dokument.  Sammenhængen 

mellem den netværksbaseredes indsats’ enkeltelementer er imidlertid væsentlig for at lykkes med opga-

ven.  Eksempelvis kunne kortlægning af netværket have betydning for, sammen med den unge at finde ud 

af, hvem der er relevante deltagere på netværksmøderne – og dermed være med til at sikre, at det rent 

faktisk lykkes at få det relevante netværk til at deltage.  

Svarene kunne også pege på, at det heller ikke er lykkedes at få en dialog i gang internt på Platangården om 

de konkrete vanskeligheder, afholdelse af netværksmøderne støder ind i, og ikke mindst hvordan man i fæl-

lesskab overkommer dem. 

Dokumentation 
I forlængelse af og som et supplement til interviews med Platanhusenes teamkoordinatorer blev der i star-

ten af 2018 gennemført en række søgninger i Sensum vedrørende dokumentation omkring netværkssamar-

bejdet. Den første søgning blev gennemført som en stikprøveundersøgelse på tre unge, som havde været 

længst indskrevet i døgnafdelingens tre huse/teams9. Stikprøven viste følgende resultat: 

 

Case 1 
Det indledende netværksmøde blev afholdt ca. en måned efter den unge blev indskrevet og der aftales et 
opfølgende møde ca. to måder sener, dvs. at man indenfor de første tre måneder vil nå at afholde to indle-
dende netværksmøder. Den unges pårørende informeres om formålet med netværksmødet, og mødets 
overordnede fokus og indhold. Der foretages ligeledes en gensidig forventningsafstemning mellem moren 
og tilbuddet, om spørgsmål med relation til indsatsen samt arten og omfanget af den løbende orientering 
og informationsudveksling. Referatet indeholder dog hverken en drøftelse af, hvordan man i fællesskab kan 
støtte op om den unges rehabilitering, eller en kortlægning af den unges øvrige netværk.  
 
Der fandtes ingen yderligere dokumentation, da den unge blev udskrevet forud for det næste aftalte møde. 
 

 
 

                                                           
9 De 3 cases er vedlagt som bilag 4 
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Case 2 
Det første indledende netværksmøde blev afholdt 3 uger efter den unge blev indskrevet, mens det andet 
netværksmøde først blev afholdt ca. fire måneder efter indskrivningen, og det første teammøde først efter 
ti måneder. Det vil sige, at det andet netværksmøde ikke blev afholdt indenfor de første tre måneder og at 
afholdelsen af teammødet heller ikke overholdt kravet om, at teammøderne afholdes minimum hver 8. 
uge. Endvidere indeholdt ingen af dokumenterne en kortlægning af den unges netværk. Af referatet fra det 
første indledende netværksmøde fremgår det heller ikke eksplicit, at man har drøftet, hvordan man i fæl-
lesskab kan støtte op om den unges rehabilitering. Det fremgår dog implicit af både referatet fra det første 
netværksmøde samt referatet fra teammødet, at reguleringen af kontakten og samværet mellem moderen 
og den unge er et centralt og gennemgående tema med relevans for den rehabiliterende indsats, som alle 
parter anerkender som værende betydningsfuld, og som man bestræber sig at udvikle løsninger på. 
 
Case 3  
I forhold til den tredje case var det mere end et år efter den unges indskrivning ikke muligt at finde nogen 

form for dokumentation vedrørende netværks- eller teammøder. Der fandtes ligeledes ingen afdækning af 

den unges netværk. 

I forlængelse af denne stikprøveundersøgelse blev der gennemført to yderligere søgninger på dokumenta-

tion vedr. netværksarbejde på de øvrige indskrevne unge, men det gav desværre ingen resultater. 

Søgningerne i Sensum bekræfter interviewundersøgelsen, nemlig at den netværksbaserede indsats ikke sy-

stematisk og struktureret følger anvisningerne i det rammesættende dokument, og at der heller ikke doku-

menteres ensartet. Det vil imidlertid være forhastet at konkludere, at den sparsommelige dokumentation 

er ensbetydende med, at indsatsen omkring netværkssamarbejdet har begrænset sig til de 2 beskrevne ca-

ses. Både medarbejdernes og de unges praksisfortællinger vidner om, at der praktiseres gode og menings-

fulde netværksbaserede indsatser, som er befordrende for den unges udvikling og trivsel, men som ikke 

altid dokumenteres i tilstrækkelig grad eller de rette steder. 

Vanskeligheden med at finde ud af, hvad der skal dokumenteres hvor, er et problem der rækker langt ud 

over den netværksbaserede indsats. Det er der ikke en enkel forklaring på, men et par bud kunne være, at 

Sensum som dokumentationsredskab er forholdsvist komplekst og at det kan være vanskeligt for den en-

kelte at beslutte, hvor der dokumenteres. Sensum er endvidere under konstant udvikling, hvilket stiller 

store krav til den enkelte medarbejders it-kunnen, forståelse for dokumentation samt naturligvis også orga-

nisationens evne til at sikre fortløbende undervisning i systemet. Det kan i denne sammenhæng nævnes, at 

dokumentation i de seneste år (og mens evalueringen er pågået) har været et indsatsområde på hele det 

regionale Socialområde og således også på Platangården, og med det øgede fokus er kvaliteten af doku-

mentationen øget med en højere grad af systematik. 

De integrerede netværks-teammøder  
Som beskrevet indledningsvis overgår netværkssamarbejdet efter de første tre måneder til en anden form, 

hvor netværkssamarbejde kombineres med teammøderne, og hvor fokusset nu skifter til det konkrete ar-

bejde med mål og delmål. Netværks-teammøderne skal minimum afholdes hver 8. uge. 

Initiativet til indkaldelse og afholdelse af netværks/teammøder ligger typisk hos teamkoordinatoren, men 

også relationsmedarbejdere eller den unge kan tage initiativ til et møde. Teamkoordinatorerne oplyser 

samstemmende, at der ikke udarbejdes en skriftlig dagsorden forud for mødet. En teamkoordinator oply-

ser, at der udarbejdes en dagsorden ved at spørge de unge og netværket, hvad der skal tales om – hvilket 

formodentlig sker på selve mødet. En anden teamkoordinator henviser til, at der til teammøder er en dags-
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orden omkring mål og delmål, observationer eller konkrete anledninger, men at den ikke skrives ned. Infor-

manterne oplyser endvidere, at der efterfølgende udarbejdes et referat af mødet, som tilgår mødets delta-

gere og at referatet arkiveres i Sensum.  

I forhold til personalets rolle- og ansvarsfordeling oplyser informanterne, at teamkoordinatorer agerer som 

mødeleder, mens relationsmedarbejderens eller tovholderens funktion er at skabe tryghed hos den unge 

og støtte den unge under samtalen – fx ved at hjælpe den unge med at få væsentlige ting frem og bidrage 

med konstruktive nuancer ift. den unges udvikling. Psykologernes funktion beskrives som at forklare Platan-

gårdens faglige tilgang for netværket, agere som observatør og have øje for det faglige. Derudover nævner 

en informant, at vedkommende af og til bruger psykologer som sparringspartner i forhold, hvilke emner 

eller temaer, som skal italesættes på mødet. Socialrådgiverens rolle beskrives som at have ansvar for det 

formelle i forhold til den kommunale myndighed samt fungere som referent. 

Da netværks-teammødernes formål er samarbejdet omkring indsatsens mål og delmål blev informanterne 

bedt om at give nogle eksempler på, i hvilken sammenhæng netværket inddrages i indsatsen. I denne sam-

menhæng nævnes, at netværket bidrager i forhold til praktiske aspekter, som fx at formidle en praktikplads 

til den unge, understøtte den unge i at tage sin medicin, bestille et telefonabonnement, ledsage den unge 

til samtaler hos psykologen.  Derudover bruger de unge af og til deres netværk til at videreformidle ting til 

personalet, som de har svært ved selv at italesætte. I et tilfælde har netværket overtaget selve indsatsen.  

Som de største gevinster ved et velfungerende netværkssamarbejde nævner informanterne, at netværket 

ikke modarbejder indsatsen, men bliver en konstruktiv medspiller, hvilket i høj grad befordrer den unges 

udvikling. Et velfungerende netværkssamarbejde kan desuden bidrage til at familiekonflikter kan mindskes 

eller bilægges, og at man generelt kan være mere tydelig, når samarbejdet fungerer godt. Sidst, men ikke 

mindst nævnes, at netværket kan bidrage med deres viden, oplevelse af og de gode fortællinger om den 

unge, som kan være værdifuld i forhold til tilrettelæggelsen af indsatsen. Ligeledes inddrages netværkets 

tanker, bekymringer og spørgsmål.  

I forhold til spørgsmålet, hvad der er de største udfordringer, som man oplever i forbindelse med netværks-

samarbejdet, nævner informanterne en række forskellige aspekter. Som den største udfordring nævnes et 

dårligt fungerende samarbejde eller kommunikation med netværket. Det sker fx når forældrene overtager 

styringen i møderne, hvilket især går ud over den unge, som bliver forvirret eller ked af det. I denne forbin-

delse nævnes, at de ressourcestærke forældre kan opleves som meget krævende og at det kan være svært 

at italesætte eller komme i dybden med det, som er vanskeligt at tale om eller som fungerer dårligt. Mens 

en af informanterne oplever at udfordres af (nogle af) de ressourcestærke forældre, nævner en anden, at 

vedkommende især oplever samarbejdet med (nogle af) de ressourcesvage forældre som en udfordring. I 

denne sammenhæng nævnes eksempelvis vanskeligheden ved at forklare Platangårdens faglige tilgang, 

psykologernes rolle samt meningen med de valgte pædagogiske tilgange overfor netværket. Vedkom-

mende giver derudover udtryk for, at den formelle mødeform kan være en forhindring for at lære hinanden 

at kende, som jo er en forudsætning for et godt samarbejde. Vedkommende oplever, at det ofte er nem-

mere med telefonisk kontakt.  

De nævnte udfordringer viser, at mødet mellem det professionelle og det personlige netværk ikke altid er 

uproblematisk, og at det har betydning for den unge og for indsatsen, hvis man ikke kan få relationen til at 

fungere til gavn for indsatsen. Informanternes udtalelser giver et fingerpeg om, at den netværksbaserede 

indsats let kan miste sin mening, når relationerne mellem det personlige og det professionelle netværk har 

trange kår.  
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Som et sidste aspekt nævner en informant, at det kan være svært at tale om det nødvendige på møder, 

hvor der deltager (for) mange forskellige professionelle aktører. 

Det løbende netværkssamarbejde 
Det løbende netværkssamarbejde beskrives i dokumentet for rammesætning af netværkssamarbejdet som 

en form for supplement til de formelle indledende netværksmøder og efterfølgende netværks-teammøder. 

Dette samarbejde foregår primært via telefonsamtaler samt sms´er eller e-mail, hvor der udveksles rele-

vant information og orienteres om væsentlige ting af såvel praktisk som faglig karakter. En informant be-

skriver det løbende netværkssamarbejde som ”der, hvor det meste arbejde bliver lagt.” Samstemmende 

beskriver informanterne, at det løbende netværkssamarbejde primært foregår via telefon og handler om 

gensidig udveksling af information om akutte problemstillinger, sygdom, indlæggelser, og om det, som fun-

gerer.  

Mens en informant nævner, at det er teamkoordinator alene, som har ansvaret for det løbende netværks-

samarbejde, nævner en anden, at det er overordnet teamkoordinatoren og tovholderen, mens den tredje 

informant oplyser, at det i princippet er alle medarbejdere, men at teamkoordinatoren har det overord-

nede ansvar. Vedkommende nævner endvidere, at ansvaret delegeres ud til andre medarbejdere, når kom-

munikationen mellem teamkoordinator og netværket ikke kører optimalt.  

Det løbende netværkssamarbejde dokumenteres ved hjælp af journalnotater i Sensum, hvor tidspunktet og 

indholdet for samtalen noteres. 

Vedrørende Platangårdens Undervisning og Eksterne Team 
Som tidligere nævnt har nærværende analyse af netværkssamarbejdet koncentreret sig om den identificer-

bare praksis i Døgnafdelingerne. For en god ordens skyldt skal det her kort refereres, hvad hhv. Platangår-

dens Undervisning og det Eksterne team, som deltog i fokusgruppeinterviewet, oplyste omkring deres prak-

sis omkring netværkssamarbejdet. 

Platangårdens Undervisning oplyser, at man ikke har så meget fokus på netværkssamarbejde. Der nævnes 

dog, at forældre af ot til deltager i undervisningen i opstartsfasen. Af dokumentet for rammesætning for 

netværkssamarbejdet fremgår det imidlertid, at ”for unge, som er indskrevet i PUC´s undervisning, indgår 

personalet som en del af det professionelle netværk for den unge. For at undervisningen kan løse sin op-

gave, er der nødvendigt at de deltager i teammøderne. (…) For unge, som bor eksternt, afholder undervis-

ningen team- og netværksmøder. ” 

Teamkoordinatoren fra det Eksterne Team oplyser, at man har anvendt både netværkskort og tjekliste 

stringent på en ung under 18 år, hvorimod man er af den opfattelse, at det ikke giver så megen mening ift. 

de voksne brugere. Generelt har teamets brugere et svagt netværk og man undersøger derfor alternative 

netværk - fx med udgangspunkt i den enkeltes generelle interesser og fritidsinteresser. Et særligt fokus-

punkt i arbejdet med brugernes netværk har været at arbejde med at vedligeholde eller reetablere bruger-

nes relationer til deres pårørende.  

Som led i et stærkere fokus på at få implementeret kortlægning af de unges netværk har Eksternt Team stil-

let sig til rådighed for at yde en ekstra fokuseret indsats i 2018 med henblik på at kortlægge alle brugeres 

(dvs. også de voksnes) netværk ved at anvende netværkskortet. Resultatet af prøvehandlingen er på nuvæ-

rende tidspunkt ikke kendt. 
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Opsamling og diskussion 
I det følgende vil vi samle op på analysen af netværkssamarbejde, som tog afsæt i de rammer og procedu-

rer som er beskrevet i dokumentet ”Ramme for netværksbaseret indsats på Platangårdens Ungdomscen-

ter”.  

Overordnet viser analysen, at der i forhold til implementeringen af netværkssamarbejdet fortsat er stort 

rum til forbedringer. Dette gør sig især gældende i forhold til den indledende fase af netværkssamarbej-

det/det formelle netværksarbejde, hvor der skal skabes et fundament for et godt og konstruktiv samarbej-

det med den unges netværk i al almindelighed og i forhold til teammøderne, hvor fokus for samarbejdet er 

de opstillede mål og delmål i den unges individuelle plan.  

For det første viser analysen, at en af de grundlæggende forudsætninger for netværkssamarbejdet, 

nemlig en systematisk og omfattende kortlægning af den unges netværk, ikke finder sted. Af den be-

skrevne praksis fremgår det dog, at der er (nogen) viden om de unges netværk, som er fremkommet i 

dialog med den unge, men også at denne viden indhentes sporadisk og usystematisk.  

De således indhentede informationer fastholdes ikke et centralt sted – nemlig i den til formålet opret-

tede mappe ”Netværk” i Sensum – men spredes ud i forskellige mapper i Sensum og i forskellige fora, 

hvorved den indhentede viden om den unges netværk generelt fremstår som både ufuldstændig og 

flygtig.  

Alle de adspurgte informanter oplyser, at man – af forskellige grunde – ikke anvender netværkskortet 

som redskab til kortlægning af den unges netværk. Informanternes begrundelser og forbehold overfor 

anvendelsen af netværkskortet bygger dog ikke på konkrete erfaringer i arbejdet med dette værktøj, 

men udelukkende på subjektive antagelser eller forbehold.  

Det vil således være oplagt, at man enten gør sig nogle konkrete praktiske erfaringer med anvendelsen 

af netværkskortet, fx i form af en prøvehandling, og vurderer fordele og ulemper på baggrund af kon-

krete erfaringer, eller udvikler (evt. på baggrund af en prøvehandling) en anden metode, hvorved man 

opnår en systematisk og den til formålet nødvendige viden om den unges netværk. I denne sammen-

hæng kunne det også være relevant at italesætte de talrige pædagogiske formål, som kortlægning af 

den unges netværk muliggør. Kortlægning af den unges netværk er ikke alene forbeholdt identificering 

af potentielle deltagere på netværksmøder, men kan også bruges pædagogisk i en en-til-en situation, 

fx til samtaler om den unges livshistorie og mestringsstrategier, og hvor man også kan have en dialog 

om den unges relation til betydningsfulde personer, selv om disse ikke er fysisk til stede.  

Uanset hvilken metode der anvendes er det dog nødvendigt, at den opnåede viden fastholdes skriftligt 

og dokumenteres også i mappen ”Netværk” i Sensum, således at denne viden altid er nemt tilgængelig 

for alle relevante aktører. Derudover burde den dokumenterede viden også indeholde nogle mere kva-

litative oplysninger om netværket end fx ”mor, far, ven, kæreste” og evt. kontaktoplysninger. 

Selv om kun en informant oplyste, at aftalearket anvendes som dagsorden for afholdelse af netværksmø-

der, viste analysen, at man på de afholdte møder formåede at opnå en forventningsafstemning med net-

værket, og ligeledes fik en fælles forståelse for relevante aspekter, der vedrørte indsatsen. Det indikerer, at 

anvendelsen af værktøjet kan være et udmærket redskab til at planlægge og gennemføre netværksmøder, 

som er i overensstemmelse med intensionerne i det rammesættende dokument. Det kan ikke udelukkes, at 

en lignende praksis også finder sted i det hele taget. Det er bare ikke muligt at finde dokumentation for det. 

Den yderst sparsomme dokumentation af netværkssamarbejdet er endvidere et problem i forhold til den 

organisatoriske læring, selve implementeringsprocessen og videreudvikling af den faglige tilgang. I denne 
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sammenhæng vil det også være relevant, at man dokumenterer årsagerne til, hvorfor det ikke har været 

mulig at afholde planlagte netværksmøder. 

Analysen viste også, at ingen af tilbuddene indfriede kravet om at afholde tre indledende netværksmøder 

inden for de første tre måneder. Det forekommer imidlertid mindre relevant, om der afholdes et bestemt 

antal møder indenfor en given tidsperiode eller ej. Det centrale i forhold til det formelle netværksarbejde er 

snarere, at der indfries de vigtigste indholdsmæssige og processuelle aspekter, som er nødvendige for at 

etablere en god og konstruktiv samarbejdsrelation mellem netværket og Platangården. 

Et andet aspekt, som kunne være relevant at se på, er den sproglige udformning af dokumentet ”Ramme 

for netværksbaseret indsats på Platangårdens Ungdomscenter”, som i forhold til kortlægning af netværket 

kan fremstå lidt tvetydig. I forbindelse med kortlægning af den unges netværk hedder det, at man ”… lø-

bende under en indskrivning sammen med den unge skal tage initiativ til samtaler om, hvilke personer den 

unge føler sig tryg ved, hvem de godt kunne tænke sig var en del af deres netværkscirkel. Denne udforskning 

kan ikke formaliseres – men er en integreret del af det pædagogiske arbejde. (…) I inspirationskataloget fin-

des et netværkskort, som kan benyttes som et værktøj til at få overblik over netværk og mulige ressource-

personer, som den unge ønsker at invitere ind i sit liv. Brug af netværkskort opstartes af tovholder i opstarts-

fasen. ”  

Her refereres der både til samtaler og til et netværkskort, som kan anvendes, og at brugen af netværkskor-

tet påbegyndes i opstartsfasen, hvilket i princippet kan give rum til forskellige fortolkninger af den intende-

rede praksis. Formuleringen, at udforskning af netværket ”ikke kan formaliseres”, kan desuden vække kon-

notationer hos de respektive læsere i retning af, at der i princippet hersker en form for metodefrihed om-

kring kortlægningen af netværket.  

På et overordnet niveau synes der først og fremmest være et behov for en gentænkning af rammen for im-

plementeringen af den netværksbaserede indsats. Især synes det væsentligt at fokusere på det meningsgi-

vende i et tæt netværkssamarbejde igennem en fornyet drøftelse af de faglige intentioner og ophænget til 

den fælles teoretiske referenceramme, herunder også Platangårdens værdier. I forbindelse med informan-

ternes udtalelser om udfordringer ved netværksarbejdet nævnes eksempelvis ”når forældrene overtager 

styringen af møderne” eller ” forældrene opleves som krævende”. Sådanne udtalelser giver en indikation på, 

at forståelsen af at værdier (Samskabelse – at alle perspektiver er lige væsentlige/ Åbensindethed – at vi 

møder hinanden med anerkendelse og respekt) samt referencerammes systemiske tilgang – her især for-

ståelsen af, at vi på en og samme tid påvirker og påvirkes af systemet - ikke er implementeret helt. Når det 

ikke fungerer, må vi som professionelle se på vores egen tilgang og egen praksis og se om vi i vores relation 

til den unges personlige netværk kan byde ind på en måde, som er mere meningsgivende for alle parter. 

Udover de ovenfor nævnte problemstillinger udfordres netværkssamarbejdet af forskelligartede problem-

stillinger, som fx den unges relation til sit netværk, den unges generelle ubehag ved formelle møder, samt 

manglende vilje eller ressourcer hos selve netværket.  

Mens nogle af disse udfordringer evt. kunne mindskes eller helt undgås ved en mere systematisk tilgang i 

den indledende fase, er der andre, som det er mere vanskeligt at finde en hurtig løsning på. I denne sam-

menhæng kunne man forestille sig, at der skabes yderligere rum for og incitament til at tage de faglige 

drøftelser – også om det, der er vanskeligt og det der ikke lykkes. Det er ikke muligt at sige sig helt fri for 

overvejelsen om, hvorvidt den manglende succes med implementeringen af de i det rammesættende doku-

ment beskrevne rammer og procedurer også kan skyldes, at den enkelte til en start ikke har oplevet, at der 

var tilstrækkelig mulighed for at drøfte det, der var svært i praksis og det der ikke fungerede. Når den mu-
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lighed ikke synes lige for, var det måske alt i alt lettere at gøre ”som vi plejer”. Der er som sådan formalise-

rede fora (fx implementeringsgruppen, de forskellige supervisionsfora samt undervisningsforløbene) til så-

danne drøftelser, men om formen og kulturen på disse så også giver mulighed for at drøfte det, man som 

enkelt medarbejder ikke er så stolt af, står hen i det uvisse – og kunne nok med fordel gives mere opmærk-

somhed. 
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Analysen af den fleksible organisering 
I det følgende vil vi præsentere resultaterne af evalueringens tredje tema, nemlig de forskellige organisato-

riske tiltag, som skulle understøtte den fleksible organisering. Som beskrevet i metodekapitlet blev evalue-

ringen af den fleksible organisering gennemført på et medarbejdermøde, hvor deltagerne i de tværfagligt 

sammensatte grupper skulle forholde sig til hhv. fordele og forbedringsmuligheder i forhold til de organisa-

toriske tiltag, som omfattede ledelse på tværs, fælles faglighed, tværgående supervision og kompetenceud-

vikling, formuleringen af kerneopgaven og et nyt værdigrundlag, implementering af ensartede administra-

tive systemer samt spørgsmålet, om den fleksible organisering understøtter at vikariere i eller skifte stilling 

til et andet team. 

Ledelse på tværs 
I forhold til aspektet ledelse på tværs fremhæver flertallet af medarbejdere på positivsiden, at den nye le-

delsesstruktur har bidraget til en øget synlighed og tilgængelighed af ledere i de enkelte teams samt en 

større tydelighed i forhold til fordelingen af roller og ansvarsområder, herunder rollefordelingen mellem 

områdeleder og teamkoordinatoren. Det opleves endvidere, at den nye ledelsesstruktur har medført kor-

tere beslutningsveje, som er tidsbesparende for opgaveløsningen, og især en øget faglighed i forhold til 

kompetencer og indsigt i specifikke områder samt et øget kendskab til teamets medarbejdere og hvad der 

generel rører sig. Derudover bidrager den ændrede ledelsesstruktur iflg. medarbejderne til en forbedret 

videns- og erfaringsspredning i organisationen samt en hurtigere ekspedition af formelle opgaver, så som 

indberetning af magtanvendelser og arbejdsskader. Sidst, men ikke mindst giver medarbejderne udtryk for, 

at den nye ledelsesstruktur forventes at give positive ledere. 

I forhold til mulige opmærksomheds- eller forbedringsområder nævnes behovet for en øget opmærksom-

hed på introduktionen af nye medarbejdere, således at de nye kollegaer (samt studerende og elever) hur-

tigt kan navigere i organisationen og er klar over rollefordelingen mellem områdeleder og teamkoordinato-

rer. Derudover efterlyses en bedre kommunikation mellem de enkelte teams i forhold til såvel praktiske 

aspekter samt samarbejdsflader omkring de unge. Enkelte medarbejdere efterlyser dog fortsat en større 

tydelighed i forhold til ledernes ansvars- og kompetenceområder og et bedre kendskab til alle ledere. Lige-

ledes oplever enkelte medarbejdere en lejlighedsvis uenighed mellem ledere i forhold til procedurer, som 

kan medføre kringlede beslutningsveje. Enkelte medarbejdere efterlyser også en hyppigere og mere konti-

nuerlig tilstedeværelse af døgnområdets områdeleder (gerne med fast kontor i afdelingen) med henblik på 

et større kendskab til både de unge og personalet samt hurtige svar på spørgsmål og løsning af problemstil-

linger.  

Fælles faglighed 
Overordnet giver flertallet af medarbejdere udtryk for en stor tilfredshed med implementering af den fæl-

les faglige referenceramme. Flertallet af medarbejderne oplever, at den fælles faglige referenceramme gi-

ver tryghed, stabilitet og gennemsigtighed for både medarbejdere, de unge og deres pårørende. Endvidere 

fremhæves det generelt forbedrede samarbejde på tværs af teams, og at det fælles sprog og den ensartede 

tilgang til kerneopgaven bidrager til en bedre udnyttelse af de tværfaglige kompetencer samt muligheden 

for at hjælpe hinanden på tværs, både fagligt og praktisk. På et overordnet niveau oplever medarbejderne, 

at der med den fælles faglige referenceramme er skabt et fælles læringsrum, hvor der også er mulighed for 

at forstyrre rammen.  
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De faglige elementer, som fremhæves som særligt positive og velfungerende er inddragelsen af de unge og 

princippet ”intet om mig, uden mig” samt kompetenceudviklingsforløbenes moduler og workshops, super-

visionen og den løbende sparring fra psykologerne. Der gives samtidig udtryk for et udpræget ønske om 

mere undervisning for fortsat at kunne udvikle og vedligeholde både viden og den konkrete praksis. 

I forhold til fortsatte forbedringsmuligheder efterlyser medarbejdere, at man i forbindelse med undervis-

ning har et øget fokus på samspil mellem teori og praksis, med særlig fokus på praksis samt en afklaring og 

nuancering af metodiske misforståelser. I denne sammenhæng nævnes fx misforståelser omkring indfly-

delse på eget liv, som kan give anledning til en opfattelse af, at de unge bestemmer alt og at man derfor 

som pædagog ikke kan stille noget op. Derudover nævner medarbejdere behovet for at have opmærksom-

hed på undervisning af nye medarbejdere, vikarer og nattevagtsteamet.  

I forhold til fortolkning af den faglige tilgang giver nogle medarbejdere udryk for, at divergerende fortolk-

ninger eller forståelser af den faglige tilgang kan medføre usikkerhed i håndtering af opgaven og give anled-

ning til unødvendige diskussioner om noget, som på forhånd er besluttet. I denne sammenhæng efterlyses 

der løbende justeringer og tydelig ledelse.  

I forhold til selve anvendelsen af de metodiske tilgange gøres der opmærksom på behovet for løbende at 

lægge trædesten for de unge i form af afstemte mål og tilpasse forstyrrelser, således at de unge har mulig-

hed for at være med i processen, deres eget liv og udvikling.  

I forhold til formidling af den fælles faglige referenceramme påpeger flere medarbejdere et behov for at 

man bliver bedre til at forklare og definere Platangårdens faglige tilgang overfor såvel netværk, samarbejds-

partnere og nye kollegaer.  

I forhold til dokumentation nævnes det, at dokumentationen kan blive bedre på det indholdsmæssige. 

Tværgående supervision og kompetenceudvikling 
Overordnet giver flertallet af medarbejdere udtryk for en stor tilfredshed med den tværgående supervision 

og kompetenceudvikling, som giver et større kendskab til andres viden og perspektiver samt inspiration i 

forhold til den daglige praksis. Ligeledes fremhæves det konstante fokus på den faglige udvikling som me-

get positiv, da den er medvirkende til at øge den faglige specialisering eller det ”vi er gode til”. Desuden gi-

ver det en følelse af, af være med ”på beatet” i forhold til progressive faglige tilgange. Det fremhæves end-

videre, at der generelt er gode muligheder for at kunne deltage og bidrage i faglige udvalg og grupper.  

Der, hvor man kan konstatere divergerende opfattelser i medarbejdergruppen er gruppernes størrelse i for-

bindelse med den tværgående supervision. Mens nogle er af den opfattelse, at de store grupper er vældig 

egnede til drøftelse af overordnede, fælles temaer, mener andre, at de store grupper kan opleves som 

utrygge for den enkelte, fordi der deltager både kollegaer, som man ikke kender samt ledere, hvilket kan 

være en barriere i forhold til at deltage aktivt. Derudover giver nogle medarbejdere udtryk for, at de store 

grupper ikke er så velegnede til sagssupervisionen, og at den tværgående supervision til tider kan blive for 

detaljeorienteret i forhold til det enkelte team, da det kan være vanskeligt at forholde sig til problemstillin-

ger fra de andre teams. Flere vil af de nævnte grunde foretrække supervisionen i eget team. 

Flere medarbejdere er desuden enige i forslaget om, at den tværfaglige supervision kunne organiseres 

mere workshop-lignende med fokus på et særligt tema eller emne. I denne sammenhæng nævnes det, at 

man kunne inddrage temaer, perspektiver og viden fra foredragene i Uddannelseskarrusellen, som ellers 

har en tendens til hurtigt at blive glemt. Ligeledes ønsker et flertal af medarbejdere at også studerende og 
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elever får mulighed for supervision. Enkelte medarbejdere efterlyser desuden muligheden for ad hoc super-

vision – især når den unge viser særlige vanskeligheder – samt muligheden for særligt tilrettelagt teamsu-

pervision i forhold til nyindskrevne unge. 

I forhold til undervisning og kompetenceudviklingsforløbene efterlyser flere mere kontinuitet samt at der er 

mulighed for gentagelse eller genopfriskning af temaer for at undgå at viden glemmes, overses eller ikke 

bliver brugt i dagligdagen.10  

En større gruppe medarbejdere efterlyser desuden mulighed for inspirationsbesøg på andre institutioner, 

som arbejder med samme eller lignende metoder og målgrupper. 

Arbejde med værdigrundlag og kerneopgaven 
Et flertal af medarbejdere oplever, at værdierne fungerer godt og bruges aktivt i hverdagen, samt at de ud-

gør en naturlig del af den faglige praksis og spiller godt sammen med den faglige tilgang. Endvidere gives 

der udtryk for, at værdigrundlaget virker samlende for, og styrker fagligheden på tværs i organisationen. 

Det opleves som positivt, at værdierne er gældende både for den pædagogiske indsats og i relationen mel-

lem medarbejdere og ledelsen. Udover værdigrundlaget opleves også den relationelle koordinering som 

styrende i den daglige praksis, idet personalet involverer hinanden på tværs i forhold til opgaveløsningen. 

Helt overordnet vurderes inddragelsen af medarbejdere i hele processen som meget positivt og relevant, 

og som har bidraget til, at man føler ejerskab på processen og resultatet.  

Som et fortsat opmærksomhedspunkt nævnes, at værdierne og kerneopgaven løbende skal sættes i spil 

med henblik på, at gøre værdierne og kerneopgaven synlige i hverdagen – med særligt fokus på kerneopga-

ven, som opleves at være trådt lidt i baggrunden.  

Ud over de nævnte opmærksomhedspunkter er der enkelte kritiske røster i forhold til både arbejdet med 

kerneopgaven samt selve processen. I forhold til kerneopgaven er der enkelte som mener, at kerneopgaven 

er for snævert defineret, og at selve begrebet kerneopgave er en floskel, som kan benyttes til enhver lejlig-

hed. I forhold til processen er der to stemmer, som hhv. mener, at man har brugt megen tid på værdiarbej-

det på medarbejdermøderne og at tiden ville have været bedre givet ud, hvis emnerne var drøftet på tvær-

faglige møder, eller at medarbejdermøderne hellere skulle bruges til socialt samvær, idet det vil give mere 

på den lange bane. Endelig er der en medarbejder, som stiller spørgsmål, om hvert hus måske skulle have 

sine egne værdier, for særligt at fremhæve, hvad man vil kendes ved. 

Ensartede administrative systemer  
Implementeringen af ensartede administrative systemer på tværs af organisation betegnes overordnet som 

både en nødvendighed og som velfungerende. Det skaber genkendelighed i procedurer, giver tryghed, let-

ter kommunikationsveje og sparer tid, samtidigt med at det højner det pædagogiske arbejde, når der ikke 

skal bruges tid på afklaringen af de administrative procedurer. De unge oplever en ensartethed i afdelin-

gerne og det gør det nemmere for både de unge og medarbejdere at være ”klar i spyttet”.  

Kritik rettes dels på, at der er for megen administration på de forskellige niveauer og at regler og retnings-

linjer kan spænde ben for opgavevaretagelsen – fx kan kravet om at bære en alarm virke optrappende i 

samværet med klienten, og at man derfor kan komme til at bryde reglerne. I forhold til opmærksomheds-

punkterne efterlyses en øget formidling af retningslinjer samt et behov for en bedre oplæring i de (især 

elektroniske) administrative systemer og brugen af dem. 

                                                           
10 Muligheden for ad hoc supervision findes allerede ligesom muligheden for at får genopfrisket tidligere behandlede 
temaer i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb.  
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Understøtter den fleksible organisering at man kan vikariere eller skifte stilling til et andet team? 
Overordnet giver flertallet af medarbejdere udtryk for, at den fleksible organisering gør det nemmere at 

hjælpe til i et andet team, vikariere eller skifte team. Selve muligheden for at skifte team giver desuden 

tryghed i ansættelsen, idet det er blevet nemmere at fastholde medarbejdere i ansættelse. Generelt hilses 

den store lydhørhed i forhold til medarbejdernes ønsker for jobrotation velkommen. 

Den fleksible organisering øger desuden fokus på at lære de unge bedre at kende. 

I forhold til samarbejdet giver flertallet af medarbejderne udtryk for, at den fleksible organisering bidrager 

til et forbedret internt samarbejde i organisationen, som giver en større fleksibilitet og gør det lettere at 

vikariere i en anden afdeling – dog primært i forhold til opgaver, som ikke relaterer sig til relationsarbejdet, 

fordi der vil man typisk komme til kort i forbindelse med en midlertidig vikariering i et andet team. Det op-

leves også, at der er flere åbne invitationer til at besøge hinanden i de forskellige teams og at der opstår 

små samarbejdsprojekter på tværs i organisationen.  

Som et opmærksomhedspunkt nævner flere medarbejdere nødvendigheden af at afsætte mere tid til at få 

et større kendskab til de unge, som måske kunne øges ved en mere systematisk udveksling af information 

samt jobrotation mellem husene. I denne sammenhæng nævnes fx, at særlige målgruppers behov kræver 

mere erfaringsudveksling, kommunikation og samarbejde, og at man typisk ikke har den samme relation til 

de unge og heller ikke det samme kendskab til aftaler og beskrivelser af de unge i Sensum. I forhold til en 

forbedret kommunikation efterlyses en afklaring af, hvor og hvornår vigtige aftaler eller andet relevant vi-

den noteres, hvem informationen handler om og henvender sig til samt en definition af relevanskriterier.  

Enkelte efterlyser endvidere en større fleksibilitet i koordinatorteamet samt et bedre overblik hos koordina-

torerne i forhold til personalet. Flere er derudover enige i, at det er vigtigt at udbrede kendskabet til nye 

kollegaer – som fx kunne ske ved altid at præsentere nye medarbejdere på medarbejdermøder – og at per-

sonaler generelt skal være bedre til at tage nye kollegaer imod. 

Opsamling og diskussion 
Samlet set vurderer medarbejderne, at implementering af den fleksible organisering som helhed og dens 

enkelte delelementer er både vellykket og relevant i forhold til den faglige udvikling, det pædagogiske ar-

bejde samt en lang række organisatoriske aspekter på Platangården. Den løbende inddragelse af medarbej-

dere i de organisatoriske forandringsprocesser har endvidere bidraget til, at medarbejdere kunne gøre de-

res indflydelse gældende i forhold til de forskellige processer og således også føler en vis grad af ejerskab i 

forhold til den samlede organisatoriske forandringsproces. Dette kommer dels til udtryk i de talrige kon-

struktive forslag og ideer til den fortsatte faglige og organisatoriske udvikling af Platangården, dels i en ud-

præget tilslutning til og accept af den organisatoriske forandringsproces, hvis formål var og er at skabe en 

fælles faglighed og kultur samt en fleksibel organisering. 

Den fælles faglighed har ifølge medarbejderne bidraget til øget tryghed for unge, medarbejdere og pårø-

rende. Som særlig positivt fremhæves det store fokus på inddragelse af de unge samt den kontinuerlige 

kompetenceudvikling i form af undervisning, supervision og den løbende sparring fra psykologerne. Kompe-

tenceudviklingen (med alle dens elementer) har i høj grad været medvirkende til at skabe den intenderede 

fælles faglighed på Platangården, som både muliggør en ensartet tilgang til kerneopgaven og ikke mindst en 

bedre udnyttelse af tværfaglige kompetencer samt et bedre fagligt og praktisk samarbejde på tværs i orga-

nisationen. Denne øgede fleksibilitet giver derudover mulighed for (forholdsvis uproblematisk) enten at vi-

kariere i eller skifte stilling til et andet team. Derudover giver den fleksible organisering en større tryghed i 

ansættelsen.  
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Det synes endvidere, at det er lykkedes at skabe en fælles kultur på Platangården, som er kendetegnet ved 

en større åbensindethed overfor andres perspektiver og samskabelse omkring opgaveløsningen i al almin-

delighed. Medarbejderne oplever, at værdigrundlaget og den fælles faglige tilgang spiller godt sammen og 

værdierne udgør en naturlig del af den faglige praksis.  

I forhold til den nye ledelsesstruktur fremhæver medarbejderne ledernes øgede synlighed og tilgængelig-

hed, kortere beslutningsveje, en øget faglighed og en forbedret videns- og erfaringsspredning i organisatio-

nen, mens de ensartede administrative systemer og procedurer letter kommunikationen og frigør tid til ker-

neopgaven.   

Samlet set kan man konkludere, at implementeringen af den fleksible organisering er vellykket og til gavn 

for unge, medarbejdere og organisationen som helhed.  
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Bilag 

Bilag 1: Spørgeguide individuelle interviews med teamkoordinatorer  
 

1. Avendes netværkskortet? 

2. Hvis ja, hvor findes/arkiveres de? 

3. Hvis nej, hvordan kortlægges den unges netværk og hvordan/hvor dokumenteres dette? 

4. Hvordan udforskes de unges netværk løbende og hvordan/hvor dokumenteres dette? 

5. Anvendes aftaleark/tjekliste? 

6. Hvis ja, hvor findes/arkiveres de? 

7. Hvis nej, hvordan foretages forventningsafstemning i starten af indsatsen og hvordan/hvor fasthol-

des oplysningerne? 

8. Er aftaleark/tjeklisten fyldestgørende? 

9. Hvis ikke, hvad mangler? 

10. Hvem har ansvaret for at udfylde aftalearket og netværkskort (Visitator/socialrådgiver i visitationsfa-

sen eller teamkoordinator/andet personale ved netværks- og/eller teammøder? Eller begge – og 

hvordan koordineres det?) 

11. Afholdes 3 netværksmøder indenfor de første 3 måneder? 

12. Hvis ikke, hvad er typisk årsagen til det og hvor mange afholdes så? 

13. Hvem tager typisk initiativ til et netværksmøde efter de første 3 måneder (den unge, personalet, 

netværket)? 

14. Udarbejdes der altid en dagsorden til netværks- og teammøderne? 

15. Skrives der referat af netværks- og teammøder og hvem modtager dem? Hvor arkiveres de? 

16. Hvilke personaler deltager på netværksmøder/teammøder? 

17. Hvad er personalets ansvars- og rollefordelingen på netværks- og teammøder? 

18. Hvad gør man, når den unge ikke har noget netværk eller ikke må have samkvem med netværket? 

19. Kan du nævne nogen konkrete aftaler med netværket om, hvor netværket inddrages i understøttelse 

af indsatsen? 

20. Hvad er de største gevinster ved netværks- og teammøder (når alt kører optimal)? 

21. Hvad er de største udfordringer ved netværks- og teammøder (når det kører suboptimal)? 

22. Hvad består den uformelle del af netværksarbejdet typisk i? 

23. Hvordan sikres: Den løbende dialog og samarbejde via telefon? Gensidigt sparring? 

Gensidigt orientering? 

24. Hvem har ansvaret? 

25. Hvordan inddrages netværkets perspektiv i det daglige pædagogiske arbejde? 

26. Hvordan integreres familiens værdier i den pædagogiske indsats? 
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Bilag 2: Spørgeguide fokusgruppeinterview med teamkoordinatorer 
1. Hvordan og i hvilke sammenhæng afdækkes/kortlægges de unges netværk, når der nu ikke anven-

des netværkskort? 

2. Hvordan bliver viden om den unges netværk fælles viden i afdelingen? 

3. Hvem samarbejdes der typisk med? 

4. Hvad er formålet med netværkssamarbejde? 
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Bilag 3: Aftaleark og tjekliste 
 

Tjekliste og aftaleark netværksmøder 

Emne Aftaler 

FORMALIA 

Adresseskift, lægevalg og tandlæge – hvem gør 
det? 

 

Den unges økonomi – bankkonto  

Hvad er omfattet af forsørgelsen for u/18-årige?  

Forsikringsforhold – har forældrene en forsikring, 
som den unge er omfattet af? 

 

Udveksling af mailadresser og telefonnumre  

Medicin  

Fritidsinteresser  

Hjemmebesøg – hyppighed  

Overblik over netværket  - hvem består netværket 
af? (familie, venner og andre betydningsfulde 
relationer for den unge) 

 

MØDEAKTIVITET 

Netværksmøder  

Teammøder  

Kommunens møde  

Evt. opstartsmøde i heltidsundervisningen  

Indgå aftaler om næste møder  

LØBENDE DIALOG OG VIDENSDELING 

Drøftelse af, hvordan samarbejdet i hverdagen 
kan være 
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Hvilke situationer er det vigtigt for 
forældre/netværk at blive kontaktet 

 

I hvilke situationer har vi brug for at inddrage 
netværkets viden 

 

Er der behov for aftaler om hyppighed af kontakt?  

Dialog om den unges rytme i døgnafdelingen  

Netværkets besøg hos den unge  

Holdning til alkohol og rygning  

Holdning til gå i byen, fester, komme-hjem tider  

Holdning til overnattende gæster af begge køn  

INDHOLDSMÆSSIGT 

Ud fra fælles viden – drøftelse af, hvordan vi 
sammen kan håndtere de mest fremtrædende 
udtryksformer (ex. selvskade, misbrug, vold o.a.) 

 

Heltidsundervisningen eller anden aktivitet i dagti-
merne 

 

Fritidsinteresser – hvordan kan vi sammen støtte 
op om det? 

 

Hvor ønsker den unge forandring i sit liv og 
hvordan kan vi sammen støtte op om dette? 

 

Eventuelt  

 
 

Underskrift/dato 
 
 
Den Unge  Medarbejder  Forældremyndighedsindehavere 
  
 
Andre I netværket 
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Bilag 4: Cases fra dokumentanalysen 
Case 1 – indskrevet 7.11.16 
1 fyldigt referat fra det første indledende netværksmøde den 2.12.2016.  
I mødet deltog den unge, den unges mor og bonusfar, den unges relationsmedarbejder samt afdelingens 
teamkoordinator og socialrådgiver. Mødets formål beskrives som ”at etablere et tæt netværkssamarbejde 
omkring (den unge), herunder indgå relevante aftaler vedr. (den unges) ophold på PUC. ”  
 
Indledningsvis beskriver den unge, at flytningen og overgangen til hverdagen på Platangården har været lidt 
svær, men at hun efterhånden er faldet godt til og at hun har en forhåbning om, at opholdet på PUC kan 
hjælpe til at få det bedre – hvilket både moren og bonusfaren tilslutter sig.  
 
Efterfølgende giver relationsmedarbejderen en kort beskrivelse af, at der er opbygget en god relation til 
den unge, som gør det lettere at opfange, hvordan den unge har det og yde den unge den rette støtte. Des-
uden vurderer medarbejderen, at den unge til at starte med har brug for at arbejde med at bede om hjælp 
samt sige til og fra. 
 
Den resterende del af mødet omhandler forventningsafstemningen med den unges mor om bl.a. hvordan 
og hvornår en supplerende bevilling af støttetimer skal anvendes, samt hvordan og hvor hyppig moren kon-
taktes vedrørende generel information om, hvordan den unge har det, og i tilfælde af psykiater- eller læge-
besøg, selvskadende adfærd, suicidale forsøg eller indlæggelser. Derudover træffes aftaler vedrørende 
overnattende gæster, fester, indtagelse af alkohol uden for PUC. Afslutningsvis planlægges det næste net-
værksmøde, som skal afholdes om ca. 2 måneder. 
 

Case 2 – indskrevet 8.8.16 
1 fyldigt referat fra det første indledende netværksmøde den 30.8.2016.  
I mødet deltog den unge, den unges mor, en mand, (formodentlig morens samlever), den unges relations-
medarbejder samt afdelingens teamkoordinator, socialrådgiver og psykolog. 
 
Formålet med mødet beskrives som ”en forventningsafstemning til opholdet, udveksling af oplysninger 
samt skitsering af aftaler mellem Platangården, (den unge) og den unges netværk. ”  
 
Teamkoordinatoren giver indledningsvis en introduktion til konceptet omkring netværksarbejdet på Platan-
gården, og oplyser desuden de pårørende om, at den unge er faldet godt til i huset og opleves allerede styr-
ket i forhold til at sige fra overfor uønskede aktiviteter eller aftaler. 
 
Den unges mor giver efterfølgende udtryk for, at hun er meget tryg ved den unges anbringelse på Platan-
gården og at hun føler sig godt taget imod og rummet trods sine store bekymringer for sit barn. Derudover 
oplever hun, at den unge er glad for at være på Platangården.  
 
I den efterfølgende dialog giver den unges mor udtryk for et stort behov for løbende information, når den 
unge har det dårligt, er selvskadende eller skal indlægges i psykiatrien, mens den unge udtaler, at hun ople-
ver moderens behov for løbende information og ønsket om hyppig kontakt med den unge, som en form for 
overvågning, hvilket opleves som belastende. Hovedparten af mødet drejer sig således om en lang række 
konkrete aftaler vedr. den løbende informationsudveksling mellem tilbuddet og moderen samt aftaler, der 
vedrører regulering af kontakten mellem moren og den unge. Sidstnævnte vedrører såvel telefonisk kon-
takt, sms´er, besøg i weekender samt besøg i forbindelse med indlæggelser.  
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Derudover fandtes der et referat fra et netværksmøde den 9.1.2017 - som dog ikke kunne åbnes, da filen 
var beskadiget – samt et kort teammødereferat fra den 5.7.2017, hvor moren og den før omtalte mand del-
tog. Dette møde omhandler moderens udfordring med at tage afsked på en god måde, når den unge har 
været på weekendophold samt status på 2 delmål. 
 
Case 3 – indskrevet 22.12.16 
I forhold til denne case var det mere end et år efter den unges indskrivning ikke muligt at finde nogen form 
for dokumentation i forhold til netværks- eller teammøder. Der fandtes ligeledes ingen afdækning af den 
unges netværk. Ved en tilfældig søgning under fanen ”Familieforhold” i Sensum fandtes dog nogle få oplys-
ninger om den unges netværk, hvor det oplyses, at faren er død, moren afsoner en fængselsstraf, og at den 
unge fortsat har lidt kontakt til farmor og farfar samt til plejeforældre, som PUC støtter op om mhp. at den 
unge ”… får skabt og fastholdt et netværk uden for PUC. ” 

 
 


