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Indledning  

Med denne rapport vil vi for en kort stund dvæle lidt ved 2018. Årsrapportens tilbli-

velse er en helikoptertur, der ikke alene viser Platangården for omverdenen, men som 

også i sin tilblivelse giver os selv et lidt bredere billede af organisationen og vores ind-

sats. Man kan godt sige, at årsrapporten er et slags vidnesbyrd over virksomhedens 

ageren i 2018, som med sine mange små perspektiver på året danner et samlet billede 

på Platangården – om end det på ingen måde er udtømmende. 

I denne myriade af tal, tabeller, beskrivelser af projekter og særlige opgaver skal vi ikke 

glemme, hvorfor vi er her. Det hele handler i bund og grund om det samme – nemlig 

den unge og om at skabe tryghed og udvikling i samarbejde med den unge og den unges 

netværk, således at den unge oplever størst mulig trivsel, meningsfuldhed og selvforvalt-

ning. 

I slutningen af 2018 udskrev vi en skøn og selvstændig ung kvinde på 18 år. Flyvefærdig 

og i stand til at klare sig i livet. Fire år før var hun flyttet ind lige akkurat fyldt 14 år 

med et minimalt netværk og en rygsæk fyldt op med nederlag og udfordringer. Hun 

var svært udfordret af de larmende og voldsomme strategier, som havde været hendes 

værn mod de vilkår, livet bød hende. På de 4 år har vi set det vrede og sårbare barn 

langsomt tage imod trygheden og relationerne og over tid give sig selv lov til at tro på, 

at livet kunne ændre sig til det positive. I dag er hun en velfungerende ung kvinde, der 

forsørger sig selv og som insisterer på at ville skabe sig det gode liv.  

Det er ikke alle unge, der får mulighed for at blive på Platangården, til de er i stand til 

at ”flyve” selv, men vi er af den overbevisning, at et ophold på Platangården giver et 

væsentligt og meningsfuldt bidrag til den unges recoveryproces og at indsatsen der-

med sætter et væsentlig aftryk på fremtiden. 

Årsrapporten her tegner et fragmenteret billede af alt det, der er med til at gøre indsat-

sen mulig. 

Igen i 2018 har vi været meget optaget af at sikre, at vores medarbejdere har de rette 

kompetencer. Vi har påbegyndt en justering af tilgang og metode, for at styrke sam-

menhængen mellem målgruppe og pædagogisk indsats. Ligeledes har også forsknings-

projektet ”Dokumentation i socialpædagogisk praksis” bidraget til at tydeliggøre sam-

menhænge både mellem aktiviteter og dokumentation og mellem dokumentation og 

metode. Yder mere har evalueringen af Platangårdens fleksible organisering og fælles-

teoretiske referenceramme i processen bidraget til at arbejde med de dele af indsatsen, 

som på den ene eller anden måde trængte til opmærksomhed. I praksis har alle tre 

dele afspejlet sig i den vedvarende tværgående kompetenceudvikling – både som forlø-

bet var i 2018 og som det er planlagt til ind i 2019. 
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Et andet fokuspunkt i 2018 har været reduktion af sygefraværet godt understøttet af 

det regionale arbejdsmiljøarbejde. Sygefraværet i 2017 var højere end året før og det 

kaldte på, at vi måtte se om vi kunne gøre en virkningsfuld indsats for at skabe grund-

lag for et højere nærvær. Inspireret af en regional TRIO-temadag og arbejdet med det 

såkaldte Sygefraværshus og den screening det bød på, iværksatte ledelsesgruppen med 

opbakning fra MED-udvalget en lang række tiltag med direkte sigte på at styrke nær-

været. Vi har især haft fokus på korttidssygefravær via bl.a. drøftelse af arbejdsmoral, 

livsfasepolitik og ledelsesstil. Sygefraværet faldt markant i 2018 – noget vi samlet set 

alle kan være stolte af. 

Årsrapporten består af en lang række korte replikker om mange forskellige dele af Pla-

tangårdens opgave og virksomhed. Jeg håber at den samlet set vil give jer et blik ind i, 

hvor Platangården er i dag og hvad der er i fokus fremadrettet. 

God fornøjelse 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Ishøy 

Centerchef 
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De unge i tal   

Platangården har i 2018 haft indskrevet 46 unge på i alt 66 pladser.  Sammenlignet med 

2017 er det 3 færre unge på mere end 20 færre pladser. At der har været færre pladser i 

brug skyldes både nedlæggelse af pladser og lidt mindre brug af tilbuddene i den In-

terne Undervisning.  

15 unge blev indskrevet i løbet af året, hvilket er præcis samme antal som i 2017.  

BELÆGNINGEN 

Platangården har i 2018 haft en smule færre indskrevne end de foregående år. Det kan 

skyldes nedlæggelse af det eksterne døgntilbud på Glentevej og en vigende tilgang i In-

tern Undervisning i årets sidste halvdel. Tendensen fra 2017 med at de enkelte unge 

har behov for mere massive og mere personaletunge indsatser synes at fortsætte. Såle-

des har der i forhold til 8 af de unge været tilkøbt tillægsydelser i kortere eller længere 

tid. De henviste unge er som i de foregående år fortsat præget af særdeles komplekse 

vanskeligheder, ofte med lange indlæggelser eller mange anbringelser bag sig. 

For døgnområdets 19 pladser i Vordingborg har belægningen ligget lidt over niveauet 

for både 2016 og 2017, men henvendelsesmønstret har været ujævnt fordelt over året. 

Tilgangen til indsatsen for unge med en spiseforstyrrelse er fortsat lav. 

 

Fig.1  

Af fig.1 fremgår belægningsprocenten på de 19 rammeaftalte døgnpladser, på 

de 8 særforanstaltningspladser Platangården er godkendt til og på de 12 indi-

viduelt tilrettelagte pladser i Intern Undervisning. § 85 tilbud og tillægsydel-

ser er ikke med i diagrammet. 
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Særforanstaltningsområdet, som drives som indtægtsdækket virksomhed, har en hø-

jere belægning end i 2017, men anvendelse af § 85 ydelser er til gengæld faldet og sam-

let set er belægningen på området med individuelle (døgn)tilbud status quo. Da der er 

tale om samme målgruppe og en sammenlignelig indsats, er disse små udsving antage-

ligt blot et udtryk for kommunernes forskelligartede måde at forvalte lovgivningen på. 

 

Med udgangen af 2017 blev de rammeaftalte pladser på det gamle dagtilbud helt ned-

lagt og vi oprettede i stedet et internt undervisningstilbud. Den Interne Undervisning 

rummer både individuelt tilrettelagte undervisningstilbud til unge udover den skole-

pligtige alder, STU samt Beskyttet beskæftigelse (§ 103) og Samvær og Aktivitet (§ 104). 

Økonomien i tilbuddet er bygget op omkring samlet 12 pladser. Belægningen har været 

meget svingende hen over året, med en vigende belægning i årets sidste måneder. Der 

er ingen tvivl om, at den øgede indskrivning af unge i døgn i den skolepligtige alder 

udfordrer belægningen i Intern Undervisning. De skolepligtige unge får enten under-

visning i de almindelige kommunale tilbud ude i byen eller i Vordingborg kommunes 

undervisningstilbud på Platangården – den såkaldte Heltidsskole. 

     Fig. 2 
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Af fig. 2 fremgår antal af belægningsdage på de forskellige ydelsesområder på 

samtlige af Platangårdens tilbud. Udover dette kommer tillægsydelser, som i 

kortere eller længere tid tilkøbes den enkelte ydelse. Disse er så forskellige i om-

fang, at det ikke giver mening at illustrere dem i tabellen. 

 

ANBRINGELSESLÆNGDE 

Længden af de enkelte anbringelser er meget varieret. Nogle unge er kun på Platangår-

den i nogle uger, fordi de er blevet anbragt akut og skal videre til en måske mere egnet 

placering, mens andre unge er anbragt på Platangården i flere år. Nogle unge kommer 

til døgnafdelingerne som unge teenagere og flytter først, når de som godt 18 årige kan 

klare sig selv eller med minimal støtte.  

Fig. 3 

Fig.3 viser det gennemsnitlige antal måneder for anbringelser i de forskellige indsatser. 

Individuelle døgntilbud dækker over såvel § 107 som § 85 og Intern Undervisning over 

såvel individuelle undervisningstilbud, STU, Beskyttet beskæftigelse og Samvær og ak-

tivitet. 
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ALDER OG KØN 

Aldersfordelingen på de 46 unge, der har været indskrevet i 2018  

Fig. 4 

Det ses af fig. 4 at der er 7 unge på 25 år eller derover. Af disse er 3 ældre end 27 

og er indskrevet i § 85 eller Beskyttet beskæftigelse. Ingen over 25 er indskrevet i 

Platangården døgntilbud.  En overvejende del af de unge over 25 har tidligere væ-

ret indskrevet i døgntilbud og er siden flyttet til et mindre indgribende tilbud. 

Det er også kendetegnende, at hovedparten har været indskrevet i Platangårdens 

Ungdomscenter i 2 år eller mere.  

 

Platangården har i løbet af sidste halvdel af 2017 afviklet flere indsatser for voksne bor-

gere, som aldersmæssigt lå langt uden for Platangårdens målgruppe, og har ikke i 2018 

indskrevet nye unge med en alder, der rækker ud over Platangårdens målgruppe.  

Afviklingen af indsatserne for de voksne borgere er dels for at sikre, at den enkelte 

voksne borger fik et tilbud der matcher, men også for at skærpe Platangårdens egen 

profil og sikre, at der er et match mellem kompetence og opgave. Platangården har dog 

fortsat indskrevne unge over 25 oftest, fordi de i løbet af anbringelsen er blevet 25. Der 

udover har Platangården en enkelt meget voksen borger i § 85 –tilbud (over 45 år). På-

gældende har været tilknyttet Platangården fra før kommunalreformen. Kommunen 

vurderer fortsat, at borgeren, trods det at pågældende for længst er vokset ud af Pla-

tangårdens målgruppe, får den bedste støtte via Platangården. 
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Platangården har igennem nogle år oplevet, at målgruppens alder faldt, således at ho-

vedparten af de unge er under 18 år på indskrivningstidspunktet. I 2018 blev i alt 15 unge 

ny-indskrevet.  2/3 dele af disse var under 18 år på indskrivningstidspunktet.  Der er in-

gen ændringer i forhold til 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 5 viser alderen på de ny-indskrevne unge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 viser, at der næsten har været 3 gange så mange piger som drenge. I 

året før var fordelingen nærmest ligelig.  Det er ikke muligt at give nogen 

forklaring. De 6 døgnpladser rettet mod unge med spiseforstyrrelse eller 

selvskade har været besat med piger.  
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KOMMUNER 

Platangården har også i 2018 haft unge indskrevet fra en lang række kommuner både 
indenfor og uden for Region Sjælland. 

I alt 21 forskellige kommuner har haft tilsammen 46 unge indskrevet i et eller flere til-
bud i 2018. 

Mere end halvdelen af de unge kommer fra andre regioner. Kun Region Midt har ikke 
brugt Platangårdens tilbud i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.7    

I Region Sjælland er det især Lolland og Vordingborg kommuner, der har gjort brug af 
Platangårdens tilbud i 2018. Vordingborg Kommune har brugt 4 døgnpladser og 2 STU-
pladser og Lolland Kommune 6 døgnpladser.  

20 ud af de 46 pladser er brugt af kommuner i Region Hovedstaden. Heraf tegner Kø-
benhavns Kommune sig alene for de 9 pladser. 

 

VISITATION  

Platangårdens visitation har i 2018 løbende haft henvendelser fra kommunerne med fo-

respørgsel på indsats til unge. En del henvendelser er løse forespørgsler på anonymise-

rede unge, men i 42 tilfælde afgav Platangården en vurdering på henvendelse (se Fig. 

8), hvilket er 6 flere tilbud end året før. Ud af disse førte de 15 henvendelser til ind-

skrivning i et eller flere af Platangårdens tilbud. Disse indskrivninger kan dække over 
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flere samtidige indskrivninger – typisk et døgntilbud og et undervisningstilbud. Visita-

tionssager af allerede indskrevne unge er ikke medtaget, ligesom henvendelser i 2018, 

som medførte indskrivning i 2019 ej heller er talt med (der er tale om 2 henvendelser). 

 

Platangården får også henvendelser fra kommuner uden for Region Sjælland. Således 

kom 26 ud af de 42 henvendelser fra kommuner uden for Region Sjælland.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 8 

I 27 tilfælde førte kommunens henvendelse ikke til en indskrivning.  Ofte kender vi 

ikke til den eksakte årsag til, at kommunerne ender med at pege på et andet tilbud. 

Kommunerne indhenter ofte flere tilbud i forbindelse med en anbringelse og økonomi 

bliver ikke sjældent nævnt som et vigtigt parameter for valg at tilbud. Også geografi og 

dermed afstand til netværk nævnes som forklaring for valg af andet tilbud. 

 

VISO 

Platangården har også i 2018 været leverandør til VISO på såvel børne- som voksenom-

rådet. 

Opgavevaretagelsen i VISO-sagerne er reorganiseret i 2018, således at teamet nu består 

af en gruppe medarbejdere med såvel pædagogiske som socialfaglige kompetencer og 

tilsammen mange års erfaring. Til teamet er knyttet en af Platangårdens psykologer 

samt en områdeleder.   
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VISO havde i 2018 voksenområdet i udbud. Platangården blev valgt som leverandør i 

forhold til Socialt Udsathed. Efter udbudsrunden gik henvisningerne fsa voksenområ-

det til Platangårdens VISO-team i stå og først allersidst på året kom der en enkelt ny 

sag ind fra voksenområdet. Vi har i 2018 haft en del både voksen- og børnesager på den 

gamle ordning. Børneområdet skal i udbud i 2019. 

Der er registreret i alt 21 VISO-sager, som har været helt eller delvist i gang i 2018, 

hvoraf nogle har haft overlap til såvel 2017 som til 2019. Der er tale om en blanding af 

unge- og voksen sager (på den ”gamle” aftale) samt en enkelt voksensag på den nye 

ramme – Socialt Udsathed. 

Platangården har i 2018 løst VISO-opgaver svarende til 642.224 kr. 
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Økonomi  

Ved årsrapportens færdiggø-

relse er Platangårdens regn-

skab for 2018 netop afsluttet 

om endnu ikke godkendt af 

Regionsrådet.  

Regnskabet viser som forven-

tet, at Platangården i 2018 vil 

have et merforbrug på godt 

560.000. Platangårdens mer-

forbrug ligger under de 3%, 

som er grænsen for det accep-

table regnskabsresultat, men 

ærgerligt er det naturligvis alligevel at skulle overføre et negativt resultat til 2019. 

I årets løb var Platangårdens bevilling reduceret med 3,8 millioner kr. som følge af ned-

lukning af det eksterne døgntilbud på Glentevej. Det betød, at den samlede bevilling 

ved årets afslutning lød på 23.237.043 kr. Bevillingen bliver i forbindelse med regn-

skabsafslutningen yderligere reduceret med godt 1 million kr. pga. underbelægning på 

de rammeaftalte pladser i døgn. Den indtægtsdækkede virksomhed har i 2018 bidraget 

med lidt under 14 millioner kr., hvoraf 642.224 kr. kommer fra VISO-opgaver.  

Platangårdens samlede ramme skal forstås som summen af den regulerede bevilling 

plus den indtægtsdækkede virksomhed. I 2018 var denne samlede ramme lige godt 37 

millioner kr. Dette ligger et par millioner under niveauet for 2017, hvilket skyldes dels 

vigende VISO-indtægt, dels nedlæggelse af de 7 eksterne døgnpladser og dels et samlet 

fald i den øvrige indtægtsdækkede virksomhed. 
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Personale  

PERSONALESAMMENSÆTNING 

Platangården har i 2018 haft ansatte svarende til godt 65 årsværk. Medtaget i dette er 

også tidsbegrænset ansatte og timelønnede. Fraregnet er studerende, elever og prak-

tikanter. 

I forhold til 2017 er antallet af medarbejdere faldet med ca. 15 fuldtidsansatte. Det 

skyldes først og fremmest afvikling af nogle meget personaletunge individuelle tilbud 

samt nedlæggelse af det eksterne døgntilbud på Glentevej ved udgangen af 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 9 

Relationsmedarbejderne udgør 52,33 fuldtidsmedarbejdere, hvilket svarer til 79,86% 

af alle ansatte. 

Den sidste femtedel er ledelse og stabsfunktioner – herunder udviklingskonsulent, 

administration og servicepersonale. 

Som specialiseret socialt tilbud betjener Platangården sig stort set udelukkende af 

faguddannet personale. For det pædagogiske personale drejer det sig om pædagoger 

og pædagogiske assistenter. For det sundhedsfaglige personale af sygeplejersker, so-

cial- og sundhedsassistenter, plejere og social- og sundhedshjælpere. Platangården 

har fra tid til anden uuddannede timelønnede vikarer, som har erfaring fra området. 

Ofte er der tale om tidligere SSA-elever eller pædagogstuderende som efter afsluttet 

praktik på Platangården tilknyttes som timelønnet vikar. 
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Platangårdens personalesammensætning spænder ikke alene vidt i forhold til faglig-

hed, men også i forhold til alder. 

Platangårdens ældste medarbejder fyldte i 2018 80 år og er stadig i fuldt vigør 12-15 

timer om ugen med at passe Platangårdens biler og andre kørende maskiner. I den 

anden ende af alders spektret er de studerende og elever, hvoraf nogle er i begyndel-

sen af 20´erne. 

Kønsfordelingen er ikke lige, men afspejler formodentligt, hvordan det generelt ser 

ud på socialområdet. Som det ses af nedenstående, er godt ¼ af de ansatte mænd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 10 

PERSONALEGENNEMSTRØMNING 

Platangården har i de senere år erfaret, at det kan være vanskeligt at fastholde tidsbe-

grænsede ansatte pga. usikkerheden i jobsituationen. Udbuddet af arbejde er øget i 

takt med at finanskrisen er ebbet ud og det har naturligvis indflydelse på muligheden 

for at fastholde velkvalificerede medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger. Platangården 

har taget konsekvensen af dette og bruger i højere grad at fastansætte også til opgaver 

med tidsbegrænsning. Det er vores erfaring, at vi for de store faggruppers (pædagogers 

og SSA´eres) vedkommende er i stand til at omplacere til nye opgaver, når den tidsbe-

grænsede opgave er afsluttet. Dette skyldes ikke mindst den fleksible organisering 

som, understøttet af den kontinuerlige tværgående kompetenceudvikling og den tvær-

gående supervision, gør at medarbejdere uden problemer kan flyttes til nye opgaver i 

nye teams. 

Den samtidige afvikling af såvel det eksterne døgntilbud på Glentevej samt flere perso-

naletunge individuelle tilbud i 2017 betød dog, at Platangården måtte erkende, at det 
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ikke var muligt at omplacere alle de tiloversblevne medarbejdere og måtte desværre 

varsle afsked af flere medarbejdere. Disse fratrådte først i de første måneder af 2018, 

hvilket naturligvis har påvirket såvel økonomi som personalegennemstrømningen i 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 11 

Som det ses af ovenstående har 57 af Platangårdens medarbejdere været ansat hele 

året. Kun 2 af disse er ikke fastansat, men ansat i længerevarende tidsbegrænsede an-

sættelser pga. af fastansatte medarbejderes orlov.  

12 ansatte i faste eller tidsbegrænsede stillinger er ophørt i løbet af 2017. Det er et 

fald på 8 medarbejdere i forhold til året før. 6 fratrædelser er en følge af uansøgt af-

sked i forbindelse med tilpasningen i 2017. 

Antallet af nyansættelser er lavt, hvilket dels afspejler, at den fleksible organisering 

fungerer og at vi dermed er i stand til at flytte medarbejderressourcerne derhen hvor 

opgaverne er, men det afspejler også, at henvisning af meget ressourcertunge opgaver 

igennem året har været mindre end årene før. 

Platangården har i 2018 haft timelønnede vikarer svarende til 7,5 årsværk. Dette er 

ca. 2 årsværk mindre end året før.  En af forklaringerne på det noget lavere vikarfor-

brug, er nedgang i sygefravær. Forbruget svarer til det forventede.  
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Der er en tendens til at medarbejdere, der er startet som timelønnede, senere søger 

tidsbegrænsede eller faste stillinger. Blandt de timelønnede er en del pædagogstude-

rende og SSA´elever, som har været i praktik på Platangården og er ved at afslutte el-

ler har afsluttet deres uddannelse. 

Platangården har i 2018 anvendt vikarbureau i meget begrænset omfang. Det har 

udelukkende været i forbindelse med akut opstået behov for personale f.eks. i forbin-

delse med akutindskrivninger med tillægsydelser. 

 

ELEVER OG STUDERENDE 

Platangården har i 2018 haft i alt 23 elever og studerende. Antallet ligger en smule 

under tallet for 2017. Årsagen skal især findes i manglende henvisning af pædagog-

studerende. Platangården har i 2018 efter 1 års pause igen haft socialrådgiverstude-

rende.   

Nedenstående figur viser antal og fordeling mellem uddannelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 12  
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Udviklingsarbejde 

REGSJ STRATEGIPROJEKT 

Platangården har også i 2018 

deltaget aktivt med en 

række medarbejdere i strate-

giprojektets forskellige ar-

bejdsgrupper.  

 

I alt har Platangården deltaget med repræsentanter i følgende 8 arbejdsgrupper: 

 Arbejdsgruppen for forskning (Udviklingskonsulent) 

 Styregruppen for forskningsprojekt om Narrativ metode (Udviklingskonsulent) 

 Arbejdsgruppen for Velfærdsteknologi (Udviklingskonsulent) 

 Arbejdsgruppen for Lighed i sundhed (1 teamkoordinator og 1 medicinansvarlig 

medarbejder) 

 Arbejdsgruppen for Dokumentation på enkeltsagsniveau (1 teamkoordinator og 

1 socialrådgiver) 

 Arbejdsgruppen for Rekruttering og talentudvikling (Souschef) 

 Arbejdsgruppen for Kommunikation og samarbejde (Souschef) 

 Arbejdsgruppen for Metodeudvikling (Centerchef) 

Derudover har den samlede ledelsesgruppe samt teamkoordinatorer deltaget i det år-

lige Kick-Off seminar. 

FORSKNINGSPROJEKT DOKUMENTATION 

Som led i Region Sjæl-

lands strategiprojekt 

deltager Platangården i 

forskningsprojektet 

”Dokumentation af so-

cialpædagogisk praksis”.  

Projektet udføres i sam-

arbejde med Professi-

onshøjskolen Absalon. 

Formål med projektet er at udvikle en meningsfuld dokumentation, der kan sikre kva-

liteten i det socialpædagogiske arbejde i samarbejde mellem forskellige aktører. I 
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forskningsprojektet fokuseres der både på udvikling af de værktøjer tilbuddene anven-

der til at dokumentere den pædagogiske praksis og den måde hvorpå dokumentatio-

nen organiseres og ledes. Projektets primære målgrupper er borgere, medarbejdere og 

ledelsen. 

På Platangården var vi fra starten af projektet meget optaget af spørgsmålet, hvordan 

dokumentation af socialpædagogisk praksis bliver meningsfuld for de relevante aktø-

rer.  

Fokus i projektet fandt vi først rigtigt efter det indledende historieværksted med delta-

gelse af flere medarbejdere. Vi fik herfra en tilbagemelding fra projektets forskere om, 

at mange medarbejdere manglede en grundlæggende forståelse for og indsigt i sam-

menhængen mellem dokumentationens og indsatsens forskellige faser og aktiviteter.  

Med baggrund i forskernes iagttagelse har vi på Platangården arbejdet med udviklin-

gen af en prototype, som synliggør (både visuelt og på skrift) systematikken og sam-

menhæng i indsatsens forskellige faser (fra indskrivning til udskrivning) og deres rela-

tion til både dokumentation, Platangårdens faglige referenceramme og samarbejdet 

med den unge.  
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Prototypen fik betegnelsen ”Den røde tråd”, som blev formidlet til alle pædagogiske 

medarbejdere på to workshops i løbet af 2018 og blev udmøntet i et interaktivt doku-

ment. Dokumentet består af en forside, som fremstiller alle faser og centrale aktiviteter 

i indsatsen fra indskrivning til udskrivning i en grafisk form. Via indlejrede links kan 

man manøvrere til dokumentets uddybende beskrivelser af de enkelte faser og aktivite-

ter (og tilbage til forsiden). Det er forhåbningen, at ”Den røde tråd” vil bidrage til en 

øget indsigt i og forståelse for sammenhængen mellem indsatsens faser, dokumenta-

tion, metode og samarbejdsaspekter og på sigt højne kvaliteten i forhold til både ind-

satsen og dokumentation. Arbejdet med ”Den røde tråd” forsætter i 2019, hvor der er 

planlagt flere workshops. 

INTERN EVALUERING AF ORGANISATORISK FORANDRINGSPROCES 

I slutning af 2016 iværksatte Platangår-

dens centerledelse en evaluering af den 

omfattende organisatoriske forandrings-

proces, som blev påbegyndt i 2014 og som 

bestod i to overordnede og indbyrdes af-

hængige tiltag:  

1.Implementering af en fælles faglig refe-

renceramme med afsæt i den systemiske 

og recovery-orienterede teori og metode 

 

2.Skabelsen af en fleksibel organisering 

Evalueringens formål var at undersøge, 

om og i hvilket omfang det er lykkedes at 

indfri forandringsprocessens formål og 

intentioner. 

For at undersøge forandringsprocessens 

to overordnede tiltag er der anvendt et 

bredt spektrum af primært kvalitative 

metoder, herunder en narrativ metode, kvalitative interviews, dokumentanalyser samt 

en dialogorienteret metode. Bortset fra de kvalitative interviews, som blev gennemført 

med centrale nøglepersoner og dokumentanalyserne har de to andre metodiske til-

gange involveret hovedparten af Platangårdens medarbejdere samt nogle af de unge. 

Evalueringen viser, at implementeringen af den fælles faglige referenceramme og ska-

belsen af en fleksibel organisationsstruktur i videst mulig omfang er lykkedes.  

http://www.platangaarden.dk/media/2742/den-roede-traad-docx.pdf


SIDE 20 

 

 

 

Personalet har både tilegnet sig de centrale aspekter af Platangårdens faglige referen-

ceramme og formår at anvende dem produktivt i den daglige pædagogiske praksis. I 

forhold til et enkelt aspekt af den faglige referenceramme – den netværksbaserede ind-

sats – er der dog stadig rum til forbedringer. Ligeledes er implementeringen af den 

fleksible organisering som helhed og dens enkelte delelementer både vellykket og rele-

vant i forhold til såvel den faglige udvikling, det pædagogiske arbejde som en langt 

række organisatoriske aspekter på Platangården. 

Interesserede læsere kan downloade evalueringsrapporten på Platangårdens hjemme-

side. 

ÅBNE LEDELSESMØDER SOM EN PRØVEHANDLING 

Platangårdens ledelse har for 2018 opsat et mål om at arbejde henimod en implemente-

ring af den fælles teoretiske referenceramme også på det organisatoriske niveau. I ef-

teråret 2018 besluttede ledelsesgruppen derfor at holde åbne ledelsesmøder som en 

prøvehandling i en 3 måneders periode. Formålet med de åbne ledelsesmøder er, at det 

bliver muligt for medarbejdere at bidrage med egne perspektiver på eller spørgsmål til 

et givent emne og samtidig give et indblik i og derved afmystificere, hvad der foregår 

på ledelsesmøderne.  

 

For at undgå at afholde ”pseudo” ledelsesmøder (hvor ledelsen træffer beslutninger 

uden for møderne), undgå at ledelsesmøderne udvikler sig til en banegård og for at 

sikre, at møderne giver mening for andre end lederne, uden at der bruges uforholds-

mæssig meget tid på at forklare og udfolde temaerne, har ledelsesgruppen defineret 

følgende rammer for de åbne ledelsesmøder:  

 

 Deltagelse i et åben ledelsesmøde er en mulighed, men ikke en del af funktio-

nen for andre end lederne. Der gives ikke ekstra timer eller overarbejde etc. for 

at deltage i møderne, men man kan deltage hvis ens opgave giver mulighed for 

det.  

 Ledelsesmøderne er stadig ledelsesgruppens beslutningsfora, men med mulig-

hed for, at alle deltagere kan byde ind eller stille spørgsmål.  

 Medarbejderne kan ikke sætte punkter på dagsordenen. Det foregår ad de sæd-

vanlige kanaler og i MED-udvalget.  

 Dagsorden sendes ud til alle på mail 4-5 dage før mødet.  

 Ledelsesmøderne vil være lukket i den første time til drøftelse af personalesa-

ger og andet personfølsomt.  

 Ledelsesgruppen beder om, at alle hjælper med at finde en form, som er rar at 

være i. Det foreslås, at man som udgangspunkt ikke forlader mødet midt i et 

punkt.  

http://www.platangaarden.dk/media/2715/evaluering-rapport.pdf
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Prøvehandlingen løber fra 1. november 2018 og 3 måneder frem og evalueres på et 

åbent ledelsesmøde primo 2019. Beslutningen om hvorvidt prøvehandlingen skal gøres 

permanent, tages af ledelsesgruppen alene.  

 

OPFØLGNING PÅ PRIORITEREDE INDSATSER 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbedring af samarbejdet med psykiatrien i Region Sjælland  

Platangården har haft en række vellykkede samarbejdsmøder med 2 afdelinger i psyki-

atrien og har i andre tilfælde taget sager videre til Socialafdelingen mhp. at løfte pro-

blemstillingerne højere op i systemet.  

 

Samarbejdsmøderne har bidraget positivt til et øget kendskab til hinandens vilkår og 

metoder og er vejen frem i forhold til at undgå eller i hvert fald minimere eventuelle 

uoverensstemmelser. Platangården vil også fremover invitere til samarbejdsmøder, når 

behovet viser sig.  

 

Udvikling af tilbud til unge som er udfordret af kriminalitet og voldsom adfærd 

I løbet af 2018 har en projektgruppe med baggrund i litteraturstudier, institutions- og 

konferencebesøg udarbejdet en omfattende projektbeskrivelse, som er tilgået Socialaf-

delingen. På nuværende tidspunkt er økonomien dog ikke faldet på plads og det er 

uvist, om projektet overhovedet lader sig realisere. Det kræver nok en risikovillighed, 

som vi ikke har lokalt, fordi vores egen økonomi er for sårbar.  

 

Små lejligheder-projekt 
Også dette projektet er beskrevet, men økonomien er heller ikke på plads på nuvæ-

rende tidspunkt og der er derfor ikke truffet en beslutning om opførelse af disse små 

lejligheder. Små-lejlighedsprojektet er fortsat yderst relevant og vil fortsat være et fo-

kuspunkt i 2019. 
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Udvikling af §-85 rehabiliterende indsats 

Et koordineret samarbejde mellem psykolog, teamkoordinator, teamet og socialrådgi-

ver har skabt udvikling af indsatsen henover året. Der er kommet flere unge ind i til-

buddet, bl.a. fra døgnområdet. For at skabe fortsat fremdrift i indsatsen er der behov 

for en opdateret beskrivelse af indsatsen, således at vi som organisation kan bruge det i 

markedskommunikations sammenhæng.  

 

Byggeprojekt/Undervisningen 

Platangården har sammen med Socialafdelingen beskrevet behovet for forbedring af de 

fysiske rammer for Platangårdens samlede undervisningstilbud og sammen med et 

rådgivende arkitektfirma beskrevet de ønskede fysiske rammer. Økonomien er endnu 

ikke på plads og byggesagen har derfor endnu ikke været i Regionsrådet. Projektet føl-

ges til dørs. 
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Tilsyn og kvalitetsovervågning 

DRIFTSORIENTERET TILSYN 

I maj måned var Socialtilsyn Øst på anmeldt tilsynsbesøg på Platangården og i midten 

af august modtog vi den endelige tilsynsrapport. Resultatet af tilsynet kan vi godt være 

tilfredse med og også lidt stolte af. 

Ikke alene opretholdt vi vurderingen ”i høj grad opfyldt” i 5 ud af de 7 kvalitetstemaer. 

For første gang opnåede vi den højest mulige gennemsnitlige vurdering ”i meget høj 

grad opfyldt”, nemlig ift. kvalitetstemaerne Målgruppe, metoder og resultater og Kom-

petencer. 

 
KVALITETSTEMA 

 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

UDDANNELSE OG  
BESKÆFTIGELSE 

3,8 4 4 

 SELVSTÆNDIGHED  
OG RELATIONER 

3,7 4 4 

 MÅLGRUPPE, METO-
DER OG RESULTATER 

4,7 4,8 5 

SUNDHED OG TRIV-
SEL 

 4,8 
 

4,8 

ORGANISATION OG  
LEDELSE 

4,4 
 

4,5 4,5 

KOMPETENCER 4 
 

4,5 5 

FYSISKE RAMMER 4,7 
 

4,7 4,7 

 

Dette var vi særligt glæde for, fordi vi først og fremmest opfatter det som en anerken-

delse af, at vi er lykkedes med implementeringsprocessen af Platangårdens systemiske 

og recovery orienterede metode, som blev søsat i 2014 og som blev ledsaget af en lang 

række organisatoriske forandringer og ikke mindst et meget systematisk og kontinuer-

ligt kompetenceudviklingsforløb. Socialtilsynet vurderer således, ”at implementeringen 

er lykkedes og at der er en generel tilfredshed i personalegruppen omkring metodevalg, 

uddannelsesforløbet og implementeringen. ” 

http://www.platangaarden.dk/media/2610/tilsynsrapport-2018.pdf
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Et andet positivt aspekt er, at også de unge iflg. Socialtilsynet profiterer af implemente-

ringsprocessen, som for de unges vedkommende især havde fokus på at højne de unges 

inddragelse og indflydelse på eget liv. Således fremhæver Socialtilsynet de unges mu-

lighed for at deltage i alle møder, der vedrører dem selv (herunder også teammø-

derne), at de unge er med til at skrive de daglige journalnotater og at de unge selv gi-

ver udtryk for at være ”meget positive over den mulighed de fik for indflydelse på eget liv 

og de synes at de blev taget alvorligt og at der blev lyttet til dem. ”  

Sidst, men ikke mindst, vurderer Socialtilsynet, at Platangårdens ”pædagogiske tilgang 

langt hen ad vejen sikrer, at magtanvendelser undgås, (og) at niveauet for magtanvendel-

ser er forholdsvist lavt, med tanke på de problemstillinger de unge er beskrevet med.”  

TILSYN AF FOLKETINGETS § 71 UDVALG 

I december 2018 afholdt Folketingets §71 udvalg 

et uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende en tvangs-

anbragt ung.  

I den afsluttende rapport udtaler Tilsynet sig positivt om, at ”medarbejderne virkede me-

get imødekommende overfor de forskellige beboeres ønsker og behov, og at tilsynet fik en 

meget kvalificeret modtagelse på et uanmeldt tilsynsbesøg på trods af, at personalet havde 

forskellige aftaler med nogle af de unge, som skulle afsted til aktiviteter.  

Tilsynet finder det endvidere positivt, at beboerne var åbne og venlige og virkede glade for 

at bo på institutionen. § 71-tilsynet noterede sig, at Midthuset bar præg af at være et hjem 

for teenagere, og at rengøringen kunne være bedre. § 71-tilsynet har efterfølgende fået op-

lyst af Region Sjælland, at de er opmærksomme på, at rengøringen kan forbedres, og at der 

er iværksat en plan for dette. ” 

Tilsynets samlede vurdering af besøget kan læses i den afsluttende rapport. 

KVALITETSOVERVÅGNINGER RGSJ 

Ud over Socialtilsynet, gennemførte Socialafdelingen i 

Region Sjælland i årets løb de obligatoriske kvalitets-

overvågninger af arbejdet med kvalitetsstandarder i ”Den 

Danske Kvalitetsmodel på det sociale område”, samt en 

række regionale kvalitetsstandarder. 

Genstand for kvalitetsovervågningerne var kvalitetsstan-

darder for ”Dokumentation på enkeltsagsniveau”, som 

bestod af 2 kvalitetsovervågninger hhv. primo og medio 

2018, samt en kvalitetsovervågning af arbejdet med ”Vel-

færdsteknologi” i efteråret 2018. 

http://www.platangaarden.dk/media/2737/folketingets-71-udvalg-tilsynsbesoeg-03122019.pdf
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Dokumentation på enkeltsagsniveau 

Årets første kvalitetsovervågning af 10 udvalgte cases viste desværre et ikke særligt 

prangende resultat. Kvalitetsovervågningens resultatet blev efterfølgende drøftet med 

socialrådgiverne på et ledelsesmøde mhp. en kvalificering af indsatserne omkring do-

kumentation. På mødet blev der identificeret en række konkrete udfordringer i forhold 

til arbejdsgange, rollefordelingen mellem socialrådgivere og det pædagogiske perso-

nale samt brugen af indikatormodulet. Det blev besluttet at invitere Socialafdelingens 

konsulent til at afholde et workshop mhp. at kvalificere arbejdet med indikatorer samt 

at teamkoordinatorer understøtter opgaven omkring dokumentation i hverdagen.  

Den efterfølgende kvalitetsovervågning (med samme antal borgersager) viste en mar-

kant forbedring. Resultaterne af begge kvalitetsovervågninger vises i nedenfor stående 

graf: 

Spørgsmål Kvalitetsovervågning 1, 

opfyldelse i %  

Kvalitetsovervågning 2, 

opfyldelse i % 

Er mål fra den kommunale handle-

plan beskrevet – eller er de mål der 

arbejdes med søgt afstemt med 

kommunen? 

70 % 90% 

Er der koblet en relevant indikator 

til de mål der arbejdes med? 

50 % 80% 

Er der koblet en relevant indikator 

til de delmål det er relevant for? 

40 % 90% 

Er der fremsendt en status til kom-

munen, hvor det er relevant, inden 

for det sidste år? 

100 % 100% 

 

Velfærdsteknologi 

Kvalitetsovervågning i forhold til velfærdsteknologi blev gennemført i efteråret 2018, 

hvor der oprindelig skulle svares på et enkelt spørgsmål: Er der velfærdsteknologiske fo-

kuspunkter eller løsninger at finde i mål og/eller delmål? Tilbuddene skulle selv stå for 

undersøgelsen, som skulle omfatte alle indskrevne borgere. 

For at få et mere omfattende overblik over arbejdet med velfærdsteknologien på Pla-

tangården valgte vi at udvide undersøgelsen med 3 yderligere spørgsmål:  

1. Hvor mange screeninger er der i alt gennemført set ift. antal borgere  

2. Forsøgte screeninger, som ikke lykkedes (og hvorfor)  

3. Om der er velfærdsteknologiske fokuspunkter at finde andre steder i indsatsen 
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Især det sidste spørgsmål var væsentligt og interessant for os, fordi man typisk kun vil 

arbejde med et begrænset antal mål og delmål ad gangen og at det derfor var forvente-

ligt, at antallet af mål eller delmål med et velfærdsteknologisk fokus ville være begræn-

set. Vi ønskede derfor at se på, om der arbejdes løbende med velfærdsteknologiske fo-

kuspunkter, selv om der ikke er opstillet egentlige mål eller delmål for det. Resultatet 

ses i nedenstående graf: 

Antal bor-
gere 

Gennem-
førte scree-
ninger 

Er screeningen 
forsøgt gen-
nemført, men 
ikke lykkedes? 

Er der velfærds-
teknologiske fo-
kuspunkter eller 
løsninger at 
finde i mål og/el-
ler delmål? 

Er der velfærds-
teknologiske fo-
kuspunkter at 
finde andre ste-
der i indsatsen?  

31 

 

23 8 4 22 

Som forventet viste undersøgelsen et forholdsvis begrænset antal sager, hvor arbejdet 

med velfærdsteknologi udgjorde et selvstændigt mål eller delmål. Men hos flertallet af 

de unge var der alligevel et velfærdsteknologisk fokus i indsatsen, selv om der ikke var 

opstillet mål eller delmål for det. Disse fokuspunkter ligger typisk i forlængelse af Pla-

tangårdens overordnede fokus i arbejdet med velfærdsteknologi - digital myndiggørelse 

- og består typisk i praktisk hjælp til E-Boks, netbank og andre offentlige platforme, 

samt brugen af sociale medier og adfærden på nettet. 

TRACER BESØG 

I efteråret 2018 gennemførte Defactum et såkaldt tracer besøg. Besøget tog afsæt i en 

enkelt case for at belyse arbejdet med den Danske kvalitetsmodels kvalitetsstandarder.  

Dokumentanalyserne blev suppleret med inter-

views af en leder og medarbejdere, hvorimod det 

ikke lykkedes, at få talt med en ung.  

På baggrund af rapporten blev der udarbejdet en 

handleplan i forhold til standarden for kommuni-

kation med fokus på afdækning af de kommuni-

kative ressourcer og for standarden individuelle 

planer, som vedrører arbejdet med og dokumen-

tationen af mål og delmål.  

Derudover indeholdt rapporten 2 yderligere opmærksomhedspunkter, som handlede 

om hhv. forebyggelse af overgreb og kompetenceudvikling, som der dog allerede var 

handlet på.  
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Kompetenceudvikling  

Også i 2018 har vi på Platangården haft stor opmærksomhed og brugt mange kræfter 

på kompetenceudvikling af både vores ledere og medarbejdere. Kompetenceudvikling 

på Platangården følger Platangårdens politik for kompetenceudvikling, som består af 4 

overordnede områder:  

1. Metodeunderstøttende kompetenceud-

vikling (systemisk teori og metode) 

2.  Almen faglig opkvalificering (Uddannel-

seskarrusellen, temaeftermiddage, work-

shops) 

3.  Individuel kompetenceudvikling/efter-

uddannelse  

4.  Almene ”værktøjskurser” (fx medicin-

håndtering, konflikthåndtering, admini-

strative systemer, arbejdsmiljø)  

Årets kompetenceudviklingsaktiviteter fremgår af den årlige kompetenceudviklings-

plan.  

 

METODEUNDERSTØTTENDE KOMPETENCEUDVIKLING 

I forhold til den metodeunderstøttende kompetenceudvikling blev der i løbet af 2018 af-

holdt en lang række aktiviteter, herunder: 

 Et 2 dages introduktionskursus i systemisk teori og metode for nye medarbej-

dere, vikarer, elever og studerende 

 En workshop-række i systemisk teori og metode med særlig henblik på kobling 

af teori og praksis i forhold til de 6 metodiske elementer/temaer: Recovery, 

netværkssamarbejde, identitetsopbyggende pædagogik, cirkularitet, eksternali-

sering og sociale invitationer. 

Undervisere på de obligatoriske kurser og workshops er Platangårdens psykologer, 

som har deres speciale indenfor systemisk teori og metode. De metodeunderstøttende 

kurser og workshops bliver fulgt op i forbindelse med teamsupervisionen.  

Den metodeunderstøttende kompetenceudvikling blev suppleret med foredrag i Ud-

dannelseskarrusellen, deltagelse i konferencer samt temaeftermiddage og workshops 

omkring særlige emner.  

 

http://www.platangaarden.dk/media/2619/kompetenceudviklingsplan-for-2018.pdf
http://www.platangaarden.dk/media/2619/kompetenceudviklingsplan-for-2018.pdf
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Uddannelseskarrusellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning: Lotte Hilden 

I Uddannelseskarrusellen var det især et heldagsarrangement med ungdomspsykiate-

ren Søren Hertz med fokus på ”Børn, unge, psykiatri og samfund” samt Platangårdens 

psykolog Lotte Jakobsens foredrag om ”Identitetsdannelse som en pædagogisk udfor-

dring”, som bidrog med ny viden og nye perspektiver med direkte relation til Platan-

gårdens faglige referenceramme.  

 

 

 

  



SIDE 29 

 

 

 

Recovery konference 

I maj måned deltog en større gruppe af medarbejdere og ledere i PsykoVisions årlige 

recovery konference, som under overskriften ”Er undervisning den bedste medicin? ” 

havde fokus på recovery-skoler, hvor sindslidende tilbydes undervisning som støtte til 

deres recovery proces.  

 

Workshop om brug af peers 

Ligeledes i maj måned afholdt Pla-

tangårdens peer-gruppe en work-

shop med fokus på brugen af peers. 

Begrebet ”peer” er engelsk og bety-

der oversat til dansk ”ligemand”. Be-

grebet anvendes i mange forskellige 

sammenhænge, men bliver indenfor 

det socialpsykiatriske felt anvendt 

på medarbejdere, som enten har 

haft eller stadig har en psykisk li-

delse, men har lært at mestre den. 
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Formålet med at anvende peer på Platangården er at yde ”støtte til forandring mod et 

bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i 

livet – i denne sammenhæng erfaring med at have været i en udsat position”.  

  

Workshop om responsbaseret praksis 

I starten af juni måned 

afholdt Platangårdens 

psykolog, Janne Dolma, 

en workshop om re-

spons baseret praksis. 

Tilgangen er udviklet af 

psykolog og ph.d. Allan 

Wade og tager udgangs-

punkt i den reaktion, 

respons eller modstand, 

som mennesker, der ud-

sættes for vold, traumer 

eller nedværdigende behandling, anvender som reaktion og strategi på disse hændel-

ser.  

Denne respons er ofte ubevidst og kan antage mange forskellige udtryksformer – f.eks. 

selvskade, misbrug, problemskabende adfærd eller psykiske symptomer. Men selv om 

denne respons ved første øjesyn kan forekomme uhensigtsmæssig og ofte er behæftet 

med både skyld og skamfølelser, indeholder de forskellige modstandsstrategier som re-

gel skjulte styrker ift. at tage vare på sig selv, som der kan bygges videre på i recovery 

processen. I den respons baserede praksis vil man derfor arbejde med at bevidstgøre 

den enkeltes respons med henblik på at styrke den enkeltes selvtillid, identitet og reco-

veryproces. 
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Den røde tråd 

I forlængelse af årets kvalitetsovervågninger og som en ud-

løber af forskningsprojekt om dokumentation, blev der i ja-

nuar måned afholdt en workshop omkring projektet ”Den 

røde tråd”.  Omdrejningspunktet for workshoppen var 

sammenhængen mellem Platangårdens faglige reference-

ramme og dokumentationen af indsatserne. 

Deltagelse i temaeftermiddagen var obligatorisk og omfat-

tede flertallet af det pædagogiske personale. Workshoppen 

var bygget op over en Power Point præsentation, som ek-

semplificerede et forløb startende med visitationen, efter-

fulgt af indflytningen, den specialiserede rehabiliterende 

indsats og udslusningen.  

De enkelte faser blev anskueliggjort ved talrige konkrete eksempler på dokumentation 

i Sensum, kravene til de enkelte faser som fremgår af de respektive retningsgivende 

dokumenter, hjælperedskaberne som fx netværkskort og aftalearket til netværksmø-

der, VUM og ICS kategorier samt eksempler for god dokumentation i både anvendelse 

af indikatormodulet og udarbejdelse af delmålsnotater. 

På et opfølgende workshop i oktober 2018 fordybede deltagerne sig i særligt udvalgte 

emner, herunder spørgsmålet om kompleksiteten såvel ift. de unges problemstillinger 

og samarbejdsrelationerne, den specialiserede koordinerede indsats samt en række øvel-

ser, som relaterede sig til 2 centrale spørgsmål: 

 Kan dokumentationen bidrage til Jeres oplevelse af, at I udfører en kvalificeret 

indsats – uanset effekt eller succes – og hvordan?  

 Dokumentationens afgørende rolle ift. videns- og erfaringsdeling og grundlag 

for at muliggøre samarbejde og koordinering med relevante aktører – i teamet 

og udenfor teamet 

 

Der er planlagt flere workshops om ”Den røde tråd” i 2019. 

 

INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING 

Indenfor rammen af den individuelle kompetenceudvikling gennemfører 2 socialrådgi-

ver hhv. et diplommodul i samskabelse på Professionshøjskolen Metropol og en ma-

steruddannelse i ”Børn og unge” på Aalborg Universitet.  

Faglig tilgang

Indsats

Dokumentation
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Den ene af vores psykologer deltog i en 2 dages masterclass forløb om ”Mentalisering i 

professionelle, familiære og sociale netværk” hos Nordic Interventions, mens den an-

den deltog i både individuel- og gruppesupervisions forløb af 6,5 dages varighed i for-

bindelse med sin autorisation hos Wermer og Mortensen. 

LEDERUDDANNELSER 

Platangårdens teamkoordinatorer og ledere har i løbet af 2018 deltaget i følgende le-

deruddannelser: 

 3 teamkoordinatorer deltog i et kursus i tillidsfremmende ledelse i RGSJ 

 2 områdeledere er fortsat i gang med diplomuddannelse i ledelse på Professi-

onshøjskolen Absalon 

 Souschefen har påbegyndt en masteruddannelse i Public Govenance på CBS 

 Centerchefen, souschef og en områdeleder deltog i et 6 dages kursus vedrø-

rende ledelse i strategisk kompetenceudvikling i RGSJ 

ALMENE VÆRKTØJSKURSER 

Kompetenceudvikling indenfor rammer af de almene værktøjskurser omfattede i 2018 

følgende aktiviteter: 

Medicinkurser 

Relevante pædagogiske medarbejdere, som udleverer medicin i dagligdagen deltog i 

Region Sjællands basismedicinkurs, mens de relevante medarbejdere, som doserer me-

dicin (inkl. PN-medicin) deltog i Region Sjællands udvidede medicinkursus. 

Psykofysisk træning 

Også i 2018 har vi på Platangården haft 

særlig fokus på konflikthåndtering. I ef-

teråret deltog 11 pædagogiske medarbej-

dere i et to dages kursus i psykofysisk 

træning. Kurset bestod af både mundt-

lige oplæg med særlig fokus på bl.a. lov-

givning, kommunikation, kropssprog 

samt en lang række praktiske øvelser, 

herunder borgerbeskyttelse, frigørelse, 

fastholdelse og kollegahjælp. 

Formålet med kurset var at tilegne sig viden og teknikker til at forhindre eller mini-

mere opståen af konfliktsituationer, til at nedtrappe konflikter og træne teknikker i 

forhold til at beskytte de unge, sig selv og kollegaerne i tilspidsede situationer. 
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Førstehjælps- og hjertestarterkursus 

 I slutningen af oktober var tiden så kommet til, at et 

andet hold medarbejdere blev introduceret til livred-

dende førstehjælp og brugen af hjertestarteren. Holdet 

var ligesom sidste år tværfagligt sammensat og omfat-

tede medarbejdere fra administrationen og servicetea-

met, teamkoordinatorer, psykologerne samt pædagogi-

ske medarbejdere. 

Under kyndig vejledning af en erfaren FALK-redder til-

egnede deltagerne sig i løbet af 4 intensive timer 

grundlæggende teoretisk viden om den menneskelige 

anatomi, hjerte-kar-sygdomme samt symptomer på 

livstruende tilstande. Efter den teoretiske optakt stod 

programmet på praktiske øvelser i grundlæggende før-

stehjælp samt øvelser i genoplivning - både med og 

uden hjertestarter. Og ligesom sidste år opnåede alle deltagere deres førstehjælps be-

vis. 

 

Administrative værktøjskurser 

Sidst, men ikke mindst, har Platangårdens ledere og/eller administrative medarbejdere 

i årets løb deltaget i en lang række workshops, brush-up kurser, temadage og net-

værksgrupper vedrørende bl.a. persondataforordning, ledelsestilsyn, VIAS samt 

ORACLE programmet. 

En pædagogisk medarbejder deltog i et introduktionskurs vedr. VISO i Socialstyrelsen. 
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Arbejdsmiljø  

PRIORITEREDE INDSATSOMRÅDER 2018 

Platangårdens arbejdsmiljøudvalg har i 2018 haft særligt fokus på to prioriterede ind-

satsområder, nemlig nedbringelse af sygefraværet og arbejdsskader.  

Nedbringelse af sygefravær  

Arbejdet med nedbringelse af sygefravær er en udmøntning af Socialområdets gene-

relle indsats på området – hér især med inspiration fra temadagen om sygefravær, hvor 

hele Platangårdens TRIO deltog.  Med dette afsæt har arbejdsmiljøudvalget udarbejdet 

en handleplan med følgende indsatsområder for 2018: 

 

Opmærksomhed på kultur og etik omkring sygefravær 

Formålet er at vi på Platangården som organisation - via anvendelse af dialogspillet 

(CABI værktøj) - udfordrer os selv og hinanden på holdninger og handlinger i forhold 

til sygefravær. Dialogspillet blev gennemført i alle teams i løbet af 2018. 

 

Opmærksomhed på ledelsesstil og kultur omkring sygefravær  

Spørgsmålet blev drøftet på ledelses- og teamkoordinator dagen i slutningen af 2018. 

Formålet var at nå frem til en fælles forståelse og praksis i forhold til, at ledelsen og 

teamkoordinatorer ikke alene leverer en ensartet indsats i forhold til de formelle opga-

ver og procedurer, men også har en ensartet tilgang til det, der kan beskrives som mo-

ral og etik. Disse ensartede tilgange skal medarbejderne mødes med i hverdagen. 

 

Udbrede kendskab til regler og procedurer i forbindelse med sygefravær  

Implementering af en ny sygefraværsretningslinje, som indeholder mere tydelige og 

præcise beskrivelser af procedurer og forebyggende tiltag. Implementering skete i et 

samarbejde mellem ledelse, teamkoordinator og AMIR og bestod i en formidling og 

drøftelse af retningslinjen i de enkelte teams, administrationen og stabsfunktioner. 

 

Tidlig opdagelse og håndtering af arbejdsrelateret sygefravær 

Sikre at arbejdsrelateret sygefravær opdages og håndteres så tidligt som muligt via nær-

meste leders kontakt til sygemeldte på 3. sygedag. 

 

Model til generering af viden om lokalt sygefravær i teams 

Der er arbejdet med at udvikle en model til dataopsamling om sygefravær på teamni-

veauet. Modellen skal sikre, at lokalt (team) arbejdsrelateret sygefravær opspores og 

håndteres i tide. Derudover skal modellen bidrage til – via en fælles drøftelse af data i 
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de respektive teams – at øge viden om det ”lokale” sygefravær. Udvikling af modellen 

er ikke afsluttet. 

 

Optimeret indsats for at få sygemeldte hurtigere tilbage i arbejde  

Via omsorgskontakt fra nærmeste kolleger (gennem tidlig aktivering af omsorgsdata) 

holder den sygemeldte kontakt til arbejdspladsen og får omsorg fra kolleger mhp. 

hurtig tilbagevenden. 

 

I et parallelt spor har Platangården fortsat sin offensive strategi i forhold til sygefravær 

ved: 

 Afholdelse af omsorgssamtale inden for de første sygedage ved arbejdsrelateret 

sygefravær 

 Gennemgang af arbejdsskader, registrering af nærved-ulykker samt magtan-

vendelser på arbejdsmiljøudvalgsmøder, på alle ledelsesmøder samt generel op-

samling og analyse på arbejdsmiljøudvalgsmøder og dernæst på MED-udvalgs-

møder. Gennemgangen og analysen har dels det formål at sikre, at arbejdsska-

der mv. håndteres korrekt og har desuden det overordnede formål at identifi-

cere mønstre, som der skal handles på. 

 Anvendelse af fleksible, men ofte midlertidige løsninger for at hjælpe den syge-

meldte tilbage på arbejde – det være sig skift i funktion eller opgave, ændring af 

arbejdstid, nedgang i arbejdsmængde, etc. 

 Kvartårlig analyse af sygefravær med drøftelse i arbejdsmiljøudvalg, ledelses-

gruppe og MED-udvalg mhp. at identificere mønstre, der skal handles på. 

 

Platangårdens Ungdomscenter følger naturligvis de regionale politikker og procedurer 

i forhold til sygefravær (omsorgssamtaler, mulighedserklæringer, fast track mv). 

 

Initiativerne vedrørende nedbringelse af sygefraværet har resulteret i en reduktion af 

sygefravær fra 8,32 % i 2017 til 5,15 % i 2018. En del af faldet i sygefraværet skyldes færre 

langtidssyge, men der har også været et synligt fald i kortidssygefraværet. 

 

Forebyggelse af arbejdsskader 

Forebyggelse af arbejdsskader har været det andet fokusområde i 2018. Platangården 

følger fortsat det retningsgivende dokument om forebyggelse af overgreb og den under-

liggende interne retningslinje om forebyggelse oo håndtering af vold og trusler.  

 

Platangården har i forhold til forebyggelse af arbejdsskader arbejdet primært med fem 

indbyrdes afhængige fokusområder: 
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 Sikre, at indsatsen omkring de unge er en koordineret indsats med afsæt i en 

fælles tilgang og metode, i Platangårdens værdier og under stabile og trygge 

rammer. Dette arbejdes der kontinuerligt med via den gennemgående kompe-

tenceudvikling, supervision og refleksion. 

 Iagttagelse af et væsentligt element i Platangårdens tilgang: ”intet om den unge 

uden den unge”.  Via samarbejde med den unge om indsatsen arbejdes der med 

at sikre, at den unge bliver aktør i eget liv. Dette understøttes af strukturen i 

indsatsen ” den røde tråd”, som inviterer den unge til samarbejde i alle elemen-

ter af indsatsen. 

 Kontinuerlig undervisning i konfliktnedtrappende metoder, som alle medarbej-

dere skal gennemgå. (Psyko-fysisk træning som huskursus) 

 Læring gennem løbende analyser af arbejderskader, nærved-episoder og magt-

anvendelser.  

 Platangårdens interne krisehåndtering, som flytter fokus fra det individuelle og 

personlige over til teamet og det faglige. Teamrefleksionen efter en krise fore-

stås af teamets psykolog.1 

 

Opgørelsen over arbejdsskader 2017 og 2018 viser en reduktion af arbejdsskader i for-

bindelse med fysisk vold fra 5 episoder i 2017 til 4 episoder i 2018. Ingen af episoderne 

resulterede i et fravær. I samme periode faldt episoder med psykisk vold (trusler og 

chikane) fra 17 til 7 episoder. Mens episoder med psykisk vold medførte et fravær i 14 

tilfælde i 2017 var fraværet faldet til 0 i 2018. Politianmeldelser af episoder med fysisk 

eller fysisk vold faldt fra 19 anmeldelser i 2017 til 9 i 2018. 

I forhold til uheld er antallet dog steget fra 6 uheld i 2017 til 10 uheld i 2018.  

 

DIALOGISK APV 

Platangårdens Ungdomscenter har i første halvdelen af 2018 (jf. driftsaftalen) for første 

gang gennemført en dialogisk APV. Der blev brugt mange ressourcer på at planlægge 

                                                      

1 Denne ændring i Platangårdens krisehåndtering startede op i slutningen af 2016 som en prøvehandling ud 

fra en idé om, at arbejdsskade, som jo opstår i en arbejdsrelation, også bør efterreflekteres i en arbejdsrelation 

og derigennem kan være en del af læring og udvikling for hele teamet (inklusiv den unge om muligt). For den 

enkelte flyttes hændelsen (og dermed ansvaret for den) fra det personlige domæne til det faglige domæne. 

Prøvehandlingen blev evalueret i et samarbejde mellem ledelsesgruppe og arbejdsmiljøudvalg i slutningen af 

2017 og gjort permanent med MED-udvalgets godkendelse i marts 2018. 
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og afvikle møderne, men selve mødernes afvikling og facilitatorernes styring af disse 

var meget vellykkede. 

En opfølgning på metoden i Arbejdsmiljøudvalget i august 2018 viser, at de enkelte 

processer var præget af stort engagement, at en række udsagn tilkendegiver et godt 

psykisk arbejdsmiljø og at hele APV’ens dialogiske form betød, at der i højere grad end 

tidligere var fokus på udførelsen af kerneopgaven.  Således ses det af de udvalgte te-

maer, at der med få undtagelser er tale om problemer med relation til det fysiske ar-

bejdsmiljø.   

 

I følge arbejdsmiljøudvalgets opsamling fandt flere medarbejdere det problematisk, at 

besvarelsen ikke var anonym og nogle oplevede, at de temaer der kom frem og blev 

valgt ud til nærmere drøftelse, var såkaldte ”ufarlige” emner. Hovedparten fandt den 

dialogiske form og den hurtige drøftelse og løsning på de rejste problemer som en stor 

gevinst for APV. 

 

Deltagerprocenten i 2018 var på 46,9 %.  APV i 2016, som var elektronisk, havde en del-

tagelsesprocent på 73 %. Årsagen til den meget lavere deltagerprocent i 2018 er selve 

indførelsen af den dialogiske APV. På en døgninstitution med hovedparten af medar-

bejderne på skiftende arbejdstider og et stort antal timelønnede vikarer har det vist sig 

at være en meget stor logistisk opgave at gennemføre modellen, selv med det lave del-

tagerantal. Økonomisk er det et meget stort ressourcetræk, hvis vi skal sikre, at alle - 

både faste medarbejdere og vikarer - skal have mulighed for at deltage.  

 

Den dialogiske APV indkredsede følgende temaer, hvorpå der er udarbejdet handle-

plan, som blev godkendt i MED-udvalgte den 25. maj 2018: 

 Snerydning 

 Rengøring af kontorer 

 Bookning og renholdelse af biler  

 Udendørsbelysning på hovedmatriklen 

 Ergonomi (tilpassede stole) 

 Internt alarmsystem til nattevagter 

 Minimering af ændringer i tjenesteplan 

 Oprydning/opvask af service efter ferie 
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Markedsføring  

Arbejdsgruppen for markedskommunikation 

blev i midten af 2018 konstitueret på ny idet 

den forhenværende områdeleder gik på pen-

sion. Arbejdsgruppen er nu sammensat af 

centerchefen Charlotte Ishøy, souschefen Li-

sette Kaptain, områdeleder Pia Hell Bøje, so-

cialrådgiver Julie Christensen samt udvik-

lingskonsulent Uwe Schmacke.  

Gruppen mødes 4 gange årligt og souschefen 

deltager, som tidlige nævnt, som Platangår-

dens repræsentant i arbejdsgruppen for mar-

kedskommunikation i Socialafdelingen. 

 

KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 

I slutningen af februar 2018 modtog vi kundetilfredshedsundersøgelsen fra 2017.  Over-

ordnet tegner rapporten stadig et positivt billede af de anbringende myndigheders til-

fredshed med kvaliteten af Platangårdens tilbud. Resultaterne er dog mindre pran-

gende og tegner et mere broget billede end undersøgelsen fra 2016.  

På et møde i marts analyserede arbejdsgruppen undersøgelsens resultater mhp. at 

identificere eventuelle indsatsområder og reflektere over undersøgelsens koncept. 

 

Generel hilser Platangården kundetilfredshedsundersøgelser meget velkommen, da de 

i princippet kan udgøre et værdifuldt feedback på den oplevede kvalitet af Platangår-

den. På den anden side er det dog meget vanskeligt at bruge undersøgelserne til at 

identificere konkrete indsatsområder, som skyldes flere faktorer: 

 

 Kundetilfredshedsundersøgelser bygger som regel på forholdsvis få besvarelser. 

Når kun få respondenter i undersøgelsen afgiver vurderinger, er det således 

meget vanskeligt at udpege konkrete indsatsområder - især når besvarelserne 

peger i forskellige retninger. 

 En anden udfordring udgør selve fortolkningrn af besvarelserne – især når de 

ikke ledsages af konkrete kommentarer, som uddyber besvarelsen.  

 Et andet aspekt, som gør det vanskeligt at fortolke materialet er, at besvarelser 

er anonyme og det således er uklart, hvilken konkret sag vurderingen vedrører.  

Platangården har i forlængelse af kundetilfredshedsundersøgelsen udarbejdet en ud-

førlig oversigt over udfordringerne i forhold til at anvende undersøgelsen til opstilling 
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af konkrete indsatser. Oversigten blev sendt til og drøftet med Socialafdelingens kon-

sulent. 

ANALYSE AF HENVENDELSESMØNSTRE 

Et tilbagevendende emne på arbejdsgruppens møder er den årlige analyse af henven-

delsesmønstre. Analysen ser bl.a. på årets samlede antal henvendelser, hvor mange af 

dem, der medførte en indskrivning samt årsagerne til, at henvendelser ikke fører til en 

indskrivning. 

Gennemsnitligt er det over halvdelen af alle henvendelser, som ikke fører til en ind-

skrivning og årsagerne hertil kan overordnet sammenfattes i 4 kategorier:  

 

 Uenighed med den anbringende myndighed om kontraktforhold eller pris 

 For store geografiske afstande mellem den unges hjemkommune og Platangår-

den 

 En faglig vurdering af, at Platangården ikke kan tilbyde en indsats, der matcher 

de beskrevne problematikker 

 Kommunen vender ikke tilbage efter, at der er givet et tilbud på opgaveløsnin-

gen og svarer heller ikke på en opfølgning 

I forhold til henvendelser som fører til en indskrivning viser analysen, at Platangården 

primært vælges, fordi vi har et godt renommé – både lokalt og på landsplan – og at vi 

bliver efterspurgt, fordi vi laver et godt stykke arbejde – såvel ift. den pædagogiske ind-

sats som ift. sagsbehandling. Derudover tager vi unge med vanskelige problemstillin-

ger og udviser størst mulig fleksibilitet i forbindelser med akutte henvendelser og an-

bringelser.  

Det spiller også en rolle, at visitationen har og plejer de gode kontakter til kommuner-

nes anbringelseskonsulenter og sagsbehandlere, hvilket også de tilbagevendende kun-

detilfredshedsundersøgelser bekræfter. Langt de fleste respondenter angiver i undersø-

gelserne, at de vælger Platangården fordi de kender os i forvejen.  

Det er således især kvaliteten af Platangårdens tilbud og sagsbehandlingen, som er en 

væsentlig grund til, at de anbringende myndigheder vælger Platangården - hvilket ef-

ter arbejdsgruppens opfattelse er den mest centrale og effektive form for markedsfø-

ring vi bør fokusere på, set i forhold til ”den vare vi sælger”.  

ELEKTRONISKE PLATFORME  

Et andet centralt element i markedsføringen af Platangården er vores hjemmeside og 

Tilbudsportalen. Ud over opdateringer af formalia (så som takster etc.) og løbende in-

formation om nyheder, arrangementer, foredrag i Uddannelseskarrusellen og aktivite-
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ter på hjemmesiden har vi i 2018 opdateret beskrivelsen af den faglige tilgang og me-

tode på såvel hjemmesiden som Tilbudsportalen. Desuden har vi opdateret vores Vel-

komstpjece til unge og pårørende på hjemmesiden. 

 

2018 var også året hvor den europæiske dataforordning (GDPR) trådte i kraft. I denne 

forbindelse har vi udarbejdet en persondata politik, som er i overensstemmelse med 

den nye persondataforordning og tilgængelig for alle vores interessenter på hjemmesi-

den. 

 

NYHEDSBREVET 

Platangårdens nyhedsbrev udkommer 4 gange årligt. I nyhedsbrevet beretter vi om så-

vel faglige aspekter af Platangårdens virke, faglige og sociale arrangementer, aktivitets-

tilbud for de unge, fester samt om undersøgelser, rapporter og evalueringer med rele-

vans for vores målgruppe. Nyhedsbrevet har omkring 160 abonnementer, hvoraf ca. en 

tredjedel er eksterne.  

 

Desværre har vi i forbindelse med oprettelsen af en GDPR-konform tilmeldingsblanket 

til nyhedsbrevet – hvor man skulle genbekræfte sit abonnement - mistet ca. to tredje-

dele af vores abonnementer, hvoraf langt de fleste er medarbejdere på Platangården. I 

det nye år udsender udviklingskonsulenten en mail med information og en vejledning 

til, hvordan man meget nemt og hurtig kan tilmelde sig igen.  

  

http://www.platangaarden.dk/kommunen/det-faglige/systemisk-og-narrativ-tilgang/
http://www.platangaarden.dk/kommunen/det-faglige/paedagogiske-metoder/
http://www.platangaarden.dk/kommunen/det-faglige/paedagogiske-metoder/
http://www.platangaarden.dk/media/2667/velkomstpjece-til-unge-og-deres-netvaerk2019.pdf
http://www.platangaarden.dk/media/2667/velkomstpjece-til-unge-og-deres-netvaerk2019.pdf
http://www.platangaarden.dk/platangaarden/politikker/persondatapolitik/
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Platangårdens mål og prioriterede indsatser for 2019 

 

Platangårdens mål og prioriterede indsatser tager afsæt i målsætning for Socialområ-

det, som den er beskrevet i Driftsaftalen 2019: 

”… målet for Socialområdet (er) overordnet at udvikle tilbud, der i indhold og pris svarer 

til kommunernes efterspørgsel. De sociale tilbud skal være attraktive for kommunerne 

både i og uden for Region Sjælland og dermed bidrage erhvervsfremmende til regionens 

udvikling. ” 2 

Og desuden i Platangårdens kerneopgave, som den er formuleret i 2016: 

”Platangårdens kerneopgave er at skabe tryghed og udvikling i samarbejde med den unge 

og den unges netværk, således at den unge oplever størst mulig trivsel, meningsfuldhed 

og selvforvaltning. ”3 

I 2019 arbejder Platangården med de mål, der indgår i driftsaftalen 2019 og som om-

handler økonomi, arbejdsmiljø, kvalitetsarbejde og strategiplan. I forlængelse af og i 

sammenhæng hermed har ledelsesgruppen opstillet en række særlige prioriterede ind-

satser, som vurderes at være relevante og nødvendige for at sikre Platangårdens virk-

somhed og udvikling fremadrettet. 

                                                      
2 http://intra.regionsjaelland.dk/social/organisation/Driftsaftaler/Driftsaftaler%202019/Driftsaftale%202019%20-
%20Platangårdens%20Ungdomscenter.pdf 
 
3 http://www.platangaarden.dk/platangaarden/om-platangaarden/vaerdigrundlag/ 
 

http://intra.regionsjaelland.dk/social/organisation/Driftsaftaler/Driftsaftaler%202019/Driftsaftale%202019%20-%20Platangårdens%20Ungdomscenter.pdf
http://intra.regionsjaelland.dk/social/organisation/Driftsaftaler/Driftsaftaler%202019/Driftsaftale%202019%20-%20Platangårdens%20Ungdomscenter.pdf
http://www.platangaarden.dk/platangaarden/om-platangaarden/vaerdigrundlag/
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DRIFTSAFTALEN 2019 

Driftsaftalen beskriver målene for 2019 på områderne økonomi, arbejdsmiljø, kvalitets-

arbejde og strategiprojekt. Platangården deltager i og bidrager til udviklingen på eget 

tilbud og udvikling på tværs af Socialområdet via indsatsen i de forskellige projekt-

grupper og netværk. Platangården deltager således i arbejdet med: 

 Produktudvikling på Socialområdet 

 Leverandør af landsdækkende specialrådgivningsopgaver - Samarbejde om til-

budsgivning 

 Rekruttering og kompetenceudvikling – Elever/studerende 

 Forskning 

 Arbejdsmiljø (pilottest af forbedringsmodellen) 

 Kommunikation og samarbejde – samarbejde om markedsføring 

 Sundhed 

 Dokumentation 

 Refleksions- og udviklingsbesøg  

 Velfærdsteknologi 

Platangården følger driftsaftalens krav i forhold til økonomi (Stabile takster) og kvali-

tetsovervågning (Metodeudvikling) både den interne og den eksterne overvågning på 

dokumentation og på øvrige retningsgivende dokumenter vedr. DDKM. 

Ovenstående uddybes i Driftsaftale 2019.  

PRIORITEREDE INDSATSER 2019 

Platangårdens ledelse har for 2019 opstillet en række prioriterede indsatser, som ligger 

i forlængelse af målene i driftsaftalen. De særligt prioriterede indsatser skal ses som en 

nødvendig strategi for at sikre Platangårdens fortsatte virke på det specialiserede soci-

alområde. 

Indsatserne er ikke statiske, idet vilkår og muligheder er under stadig forandring. Det 

betyder, at ledelsesgruppen løbende vil forholde sig til udviklingen i vilkår og mulighe-

der og om nødvendigt tilrette de prioriterede indsatser. 

De særligt prioriterede indsatser er opstillet af ledelsesgruppen, men forelægges Pla-

tangårdens MED-udvalg i maj 2019 (fremsendt til MED-udvalget i marts 2019). 

 

http://www.platangaarden.dk/media/2721/driftsaftale-2019-platangaardens-ungdomscenter.pdf
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Anvendelse af evaluering af fælles teoretisk referenceramme og fleksibel organi-

sering 

Platangården påbegyndte i 2017 evaluering af omstillingen til fælles teoretisk referen-

ceramme og fleksibel organisering. Evalueringen, som metodisk tager afsæt i narrative 

metoder, er afsluttet i januar 2019. Under processen er viden fra evalueringen taget i 

anvendelse i forhold til at justere på metode (via implementeringsgruppen) og på en-

kelte elementer i det, der understøtter den fleksible organisering. 

Opgaven i 2019 bliver at formidle evalueringens konklusioner både internt og i forhold 

til eksterne samarbejdspartnere og andre interessenter. Ledelsesgruppen vil desuden 

se på den viden, evalueringen har givet, -  ikke kun om den konkrete forandring, men 

også om selve implementeringsprocessen mhp styring af fremtidige forandringsproces-

ser. 

 

Udvikling af og beskrivelse af indsatsen for unge i individuelle tilbud. 

Det seneste år har kommunerne i stigende grad henvist unge indenfor målgruppen til 

Platangården med anmodning om støtte efter §85 eller individuelle døgntilbud efter § 

107. Der er hovedsageligt tale om unge, som tidligere har været i døgnforanstaltninger 

på Platangården og som qua alder og problematik har krav på, at den støtte der ydes i 

de mere individuelle tilbud  også ydes i et fokuseret udviklingsperspektiv, hvor der ar-

bejdes aktivt med at understøtte den enkeltes recoveryproces. 

Platangården vil i 2019 fortsat udvikle på en rehabiliterende indsats, som er tilpasset 

det særlige, at denne foregår uden for den institutionelle ramme. Udviklingsarbejdet 

foregår i den daglige pædagogiske praksis i et samarbejde mellem team, teamkoordina-

tor, områdeleder, socialrådgiver, psykolog og ikke mindst de unge.  Arbejdet skal 

munde ud i en reformulering af Platangårdens individuelle tilbud, som kan anvendes i 

markedsføringsøjemed. 

 

Samarbejde med pædagogseminarium om udvikling af seksualpædagogik for 

Platangårdens målgruppe 

Platangården ser det som en del af sit ansvar at sikre, at de unge får den rette vejledning 

og støtte omkring udvikling af en sund seksualitet. Både for at støtte dem i udviklingen 

fra barn til voksen, men også som en del af indsatsen for forebyggelse af overgreb eller 

for at støtte unge, som selv har været udsat for overgreb (i bred forstand), mhp. at ud-

vikle en sund seksualitet. Det har imidlertid vist sig ikke at være så enkelt. Platangårdens 

målgruppe falder nærmest mellem ”to stole”. På den ene side er de ikke målgruppen for 

de særlige indsatser, der gives på handicapområdet, men er på den anden side også så 
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belastede af de udfordringer de hver især bærer på, at de tilbud, der gives på normalom-

rådet, ikke når dem (og ej heller tilbydes). 

For at kunne tilbyde de unge en relevant, tilpasset, systematisk og sammenhængende 

indsats mhp at understøtte en sund seksualitet, har Platangården tidligere undersøgt 

mulighederne for at hente viden udefra mhp kompetenceudvikling af relationsmedar-

bejderne, men uden held. De fagprofessionelle vi har været i kontakt med fandt emnet 

(seksualvejledning/udvikling af sund seksualitet for Platangårdens målgruppe), både 

meget relevant, men også meget underbelyst.  Platangården har herefter forsøgt at rejse 

et forskningsprojekt om emnet, men kom ikke i betragtning. 

Platangården vil i 2019 tage kontakt til pædagoguddannelsen med henblik på at under-

søge muligheden for at indlede et samarbejde om udvikling af metoder til at understøtte 

den unges udvikling af en sund seksualitet (seksualpædagogik). Ved tidligere kontakt 

oplyste seminariet Absalon at de ikke kunne tilbyde undervisning i seksualpædagogik 

til de unge/personalet, men var dog meget interesseret i en udvikling af samme. 

Ny tænkning af metode mv. 

Færdiggørelse af ny metodebeskrivelse (tilgang, metode og værktøjer mv), implemen-

tering og formidling til eksterne samarbejdspartnere/relevante aktører. Evt. videreud-

vikles til at kunne udbydes som ekstern undervisning (måske set i sammenhæng med 

den fleksible organisering og fælles referenceramme). 

Platangårdens psykologer, implementeringsgruppen og ledelsesgruppen vil samarbejde 

om projektet.  


