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Indledning 

Vintertid er også statustid for os på Platangården. Vi standser op og ser tilbage på det 

gamle år, både for at blive klogere på, hvad vi er lykkedes med og hvad vi skal gøre 

mere af i det nye år, men også for at samle alle brikkerne fra en fragmenteret og kom-

pleks hverdag til et helt billede af, hvad Platangården er for et sted og tilbud her i be-

gyndelsen af 2018. 

Også 2017 har været præget af markedsmekanismernes uforudsigelighed med store ud-

sving i henvendelsesmønstret. Henvendelsesmønstret er i høj grad det komplekse bil-

lede af den politiske og økonomiske virkelighed i de mange forskellige kommuner, Pla-

tangården samarbejder med. Efter i en del år at have haft en konstant fremgang i antal-

let af særforanstaltninger, er efterspørgslen på dette område igen dalet og vi går ud af 

2017 med færre særforanstaltning end da året startede. Til gengæld har der været flere 

henvendelser på tilbud efter § 85-støtte i egen bolig til den samme målgruppe. Også på 

dagtilbudsområdet oplevede vi, at efterspørgslen flyttede sig. Således har der været en 

bevægelse fra de oprindelige rammeaftalte dagpladser til individuelt sammensatte til-

bud i Platangårdens interne undervisning eller i vores STU. 

Virksomheden Platangården kom, trods de store udsving i henvendelsesmønster og 

belægning, ud af 2017 med en økonomi i balance, men dog ikke uden en nødvendig or-

ganisationstilpasning. Det var en hård proces for hele organisationen, som endte med, 

at vi desværre måtte tage afsked med nogle af vores dygtige medarbejdere. Platangår-

dens organisering er ellers med sine ensartede tilgang og metode, fælles kompetence-

udvikling og tværgående supervision en meget fleksibel organisation, og dermed i høj 

grad i stand til at tilpasse sig ændringer i henvendelsesmøntret uden at skulle ud i 

større afskedigelsesrunder. I 2017 var sammenfaldet af manglende henvisninger, æn-

dret henvisningsmønster fra bl.a. VISO og udskrivninger så markant, at organisationen 

ikke kunne opsuge tiloversblevet personale og derfor måtte ud i afskedigelser. 

Platangårdens interne kompetenceudvikling har i 2017 haft fokus på at udvikle den pæ-

dagogiske praksis inden for den systemiske og recovery-inspirerede ramme. Det er sket 

i et stort anlagt workshopsprogram ledet af Platangårdens psykologer. Alle relations-

medarbejdere har været igennem de 6 workshops centreret omkring 6 temaer. Sidelø-

bende har vi afviklet opsamlende basisundervisning og vi er nået den første milepæl, 

nemlig at alle nu har gennemført det første modul i den interne kompetenceudvikling. 

Platangården har i 2017 deltaget i forskningsprojektet ”dokumentation i socialpædago-

giske praksis”. Forskningsprojektet er en del af forskningen på regionens Socialområde 

og ledes af forskere fra Absalon. Projektets omdrejningspunkt er at se på, hvordan do-

kumentation kan være med til at øge kvaliteten i socialpædagogisk praksis. Projektet 

går hånd i hånd med den del af Platangårdens egen metodeudvikling omkring reco-

very-inspireret pædagogik, som handler om at øge graden af selvbestemmelse. I praksis 

omfatter dette nemlig også i langt højere grad at inddrage de unge i den daglige doku-

mentation. 
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Samfundets fokus på vold på sociale tilbud for borgere med psykiatriske problemstil-

linger sætter også sine spor på Platangården. Vi har således også i det forgange år haft 

vældig meget fokus på arbejdsmiljø og ikke mindst på at skabe en arbejdsplads, hvor 

det ikke alene er sikkert at gå på arbejde, men også hvor der er trivsel i hverdagen. 

Vi arbejder konstant på at skabe en balance, hvor der både kan arbejdes rehabilite-

rende med unge, der har voldsom adfærd som en del af deres udfordringer, og samti-

digt sikres et sikkert og trygt arbejdsmiljø. Platangården arbejdsmiljøgruppe arbejder 

på at udvikle vores nuværende risikovurderinger til tryghedsplaner, som i meget højere 

grad inddrager de unge selv. Arbejdet er ikke fuldført, men føres med ind i 2018. 

 
Du kan læse mere om året der gik i denne årsrapport, som har til formål at give et bil-
ledet af organisationen Platangården og de opgaver vi har haft fokus på i 2017.  
 
Der er imidlertid tale om en kortfattet fremstilling i tal og lidt tekst, hvorfor jeg også 
vil henvise til Platangårdens hjemmeside. Vi stiller os også gerne til rådighed med 
yderligere oplysninger og evt. besøg.  
 
På Platangårdens vegne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Charlotte Ishøy  

Centerchef 
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De unge i tal 

Platangården har i 2017 haft 

indskrevet 59 unge på i alt 81 

pladser. 15 unge blev indskre-

vet i løbet af året.  

6 af disse foranstaltninger er 

typisk en døgnforanstaltning 

kombineret med et internt 

undervisningstilbud. Enkelte 

af de unge havde tillige også 

en tillægsydelse. 

 

BELÆGNINGEN 

Udviklingen fra 2016 er forsat ind i 2017. Der har været en svag vigende belægning i 

2017. Til gengæld viser henvisningerne, at de enkelte unge har behov for mere massive 

og mere personaletunge indsatser. Således har der i forhold til 6 af de unge været til-

købt tillægsydelser og i et enkelt tilfælde fordoblet en forholdsvis massiv støtte over en 

længere periode. De henviste unge er som i 2016 forsat præget af særdeles komplekse 

vanskeligheder, ofte med lange indlæggelser bag sig. 

 

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

fra 2016, men henvendelsesmønstret har været ujævnt fordelt over året. Tilgangen til 

indsatsen for unge med en spiseforstyrrelse er fortsat lav. 

 

På det eksterne døgnområde er belægningen på 50% og der er ikke kommet nye hen-

visninger til i løbet af 2017. Området havde for nogle år tilbage 28 pladser fordelt over 5 

huse, men har haft en konstant vigende belægningen i de senere år. Tilbuddet ligner 

formentlig nogle af de tilbud, som kommunerne selv har, og vi har da også taget kon-

sekvenser heraf, idet vi her i begyndelsen af 2018 er begyndt afviklingen af de sidste 7 

pladser på takstområdet. 

 

De rammeaftalte dagpladser har også igennem de senere år haft vigende belægning. En 

af årsagerne er, at kommunerne ikke kan finde lovhjemmel til placering i dagtilbud for 

en aldersgruppe, som ellers typisk går i skole eller er under ungdomsuddannelse. Plad-

serne er derfor fuldt nedlagt fra årsskiftet og var under afvikling i 2017, hvilket ses på 

den lave belægning.   
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Fig. 1 

 

Af fig.1 fremgår belægningsprocenten på de rammeaftalte pladser samt på særforan-

staltninger.  

Det vigende brug af de rammeaftale dagspladser kompenseres i et øget brug af interne 

undervisningsforløb eller STU.  

 

Særforanstaltningsområdet, som drives som indtægtsdækket virksomhed, har en lavere 

belægning end i 2016, men anvendelse af § 85 ydelser er til gengæld steget. Da der er 

tale om samme målgruppe, kunne ændringen være udtryk for, at kommunerne ønsker, 

at støtten til borgeren skal ydes i eget hjem.  

 

Samlet set har der været flere belægningsdage på det indtægtsdækkede område, og det 

følger udviklingen fra de senere år, hvor det ses, at efterspørgslen efter individuelt til-

rettelagte indsatser stiger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 læn-

gere tid tilkøbes den enkelte ydelse. Disse er så forskellige i omfang, 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. Endelig har Platangården også nogle enkelte 

voksne, som har været tilknyttet Platangården fra før kommunalreformen. Det er bor-

gere, som kommunerne vurderer får den bedste støtte via Platangården, også selvom 

disse borgere for længst er kommet ud over Platangården aldersmæssige målgruppe. 

Nedenstående figur viser det gennemsnitlige antal måneder for anbringelser i de for-

skellige døgntilbud og samlet i dag/undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 
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ALDER OG KØN 

Aldersfordelingen på de 49 unge, der har været indskrevet i 2017:  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 

 

   
 

Det ses af fig. 4, at der er 7 unge på 26 år eller derover. Disse unge er hovedsageligt 

indskrevet i særforanstaltninger eller i §85-støtte. En overvejende del af disse har været 

indskrevet i Platangårdens Ungdomscenter i 2 år eller mere.  

 

Platangården har igennem nogle år oplevet, at målgruppens alder faldt, således at ho-

vedparten af de unge er under 18 år på indskrivningstidspunktet. I 2017 blev der ny-

indskrevet i alt 15 unge. Godt 2/3 dele af disse var under 18 år på indskrivningstids-

punktet.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 
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Fordelingen er jf. fig. 6 næsten ligelig mellem kønnene. De 6 døgnpladser rettet mod 

unge med spiseforstyrrelse eller selvskade har overvejende været besat med piger.  

      

 

 

 

 

 

 

Fig.6 

 

 

KOMMUNER 

Platangården har også i 2017 haft unge indskrevet fra en lang række kommuner både 

indenfor og uden for Region Sjælland. 

I alt 22 forskellige kommuner har haft tilsammen 49 unge indskrevet i et eller flere til-

bud i 2017. 

Næsten halvdelen af de unge kommer fra andre regioner. Samtlige regioner i Danmark 

har brugt en eller flere af Platangårdens tilbud i 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 

 



SIDE 9 

 

 

I Region Sjælland er det ikke overraskende de geografisk nærmest liggende kommuner, 

der har gjort mest brug af Platangårdens tilbud. Således kommer 19 af de 49 unge fra 

enten Vordingborg, Næstved, Lolland eller Guldborgsund kommune.  

Næsten 1/3 af de 49 pladser er brugt af kommuner i Region Hovedstaden. Heraf tegner 

Københavns Kommune sig for de 7 pladser. 

 

VISITATION  

Platangårdens visitation har i 2017 løbende haft henvendelser fra kommunerne med fo-

respørgsel på indsatser til unge. En del henvendelser er løse forespørgsler på anonymi-

serede unge, men i 36 tilfælde afgav Platangården en vurdering på henvendelsen (se 

Fig. 8). Ud af disse førte 15 henvendelser til indskrivning i et eller flere af Platangårdens 

tilbud. Disse indskrivninger kan dække over flere samtidige indskrivninger – typisk et 

døgntilbud og et dagtilbud. Visitationssager af allerede indskrevne unge er ikke medta-

get. 

Platangårdens tilbud anvendes også af kommuner uden for Region Sjælland. Således 

kom 12 ud af de 36 henvendelser kom fra kommuner uden for Region Sjælland.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 

 

 

I 21 tilfælde førte kommunens henvendelse ikke til en indskrivning. I 6 tilfælde måtte 

Platangårdens visitation konkludere, at Platangården ikke var det rette tilbud til den 

unge. I 4 tilfælde angav kommunen økonomien som årsag til, at de valgte et andet til-

bud og i de øvrige tilfælde var det blandt andet geografien, dvs. især afstanden til den 

unges netværk. 

I flere tilfælde kom der aldrig en tilbagemelding på det fremsendte oplæg og tilbud. 
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VISO 

Platangården har også i 2017 været leverandør til VISO i såvel udrednings-og rådgiv-

ningssager. 

Opgavevaretagelsen i VISO-sagerne er organiseret omkring Platangårdens socialfaglige 

team, som udover egen ekspertise kan trække på øvrige af Platangårdens kompetencer. 

Til teamet er knyttet en af Platangårdens psykologer samt områdeleder. Ud over VISO-

opgaver varetager det socialfaglige team også Platangårdens visitation samt de social-

faglige opgaver, der er knyttet til Platangårdens øvrige indsatser.  

Platangården har i 2017 løst VISO-opgaver svarende til knap 1 million kr. Det har for-

delt sig på i alt 19 sager, hvoraf nogle er oprettet i 2016 og andre endnu ikke afsluttet 

ved udgangen af 2017.  

Det er mere end en halvering i forhold til 2015 og også en væsentlig nedgang i forhold 

til 2016. Årsagen er først og fremmeste Platangårdens ændring i organiseringen af op-

gavevaretagelse. En ændring, som betød oplæring og kompetenceudvikling af medar-

bejderne, og som i en periode betød at Platangården ikke har kunnet varetage så 

mange VISO-opgaver som tidligere år. 

I slutningen af 2017 kom VISO-opgaver på voksenområdet i udbud, og Platangården 

bød ind på de områder, hvor vi har ekspertise. Resultatet af udbuddet forventes at fo-

religge i marts 2018.  
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Økonomi 

Ved årsrapportens færdiggø-

relse er Platangårdens regn-

skab for 2017 endnu ikke en-

deligt afsluttet, men regnska-

bet forventes at vise en øko-

nomi i balance. 

I årets løb var Platangårdens 

bevilling reduceret med 1,2 

millioner kr., som følge af 

nedlukning af dagspladser, 

hvilket betød, at den samlede 

bevilling ved årets afslutning lød på 28.437.752 kr. Bevillingen bliver i forbindelse med 

regnskabsafslutningen yderligere reduceret med 3.966.030 kr. pga. underbelægning. 

Den indtægtsdækkede virksomhed har i 2017 bidraget med godt 20 millioner kr., 

hvoraf knap 1 million kr. kommer fra VISO-opgaver. 

Platangårdens samlede ramme skal forstås som summen af den regulerede bevilling 

plus den indtægtsdækkede virksomhed. I 2017 var denne samlede ramme lige knap 45 

millioner kr. Dette ligger et par millioner under niveauet for 2016, hvilket skyldes dels 

vigende VISO-indtægt og dels et samlet fald i den øvrige indtægtsdækkede virksom-

hed, herunder ikke mindst et par dyre individuelle døgntilbud. 
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Personale 

PERSONALESAMMENSÆTNING 

Platangården har i 2017 haft ansatte svarende til 80,61 årsværk. Medtaget i dette er også 

tidsbegrænsede ansatte og timelønnede. Fraregnet er studerende, elever og praktikan-

ter. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 

 

 

Som det ses af ovenstående udgør relationsmedarbejderne 60,69 medarbejdere, hvilket 

svarer til 75,2% af alle ansatte. 

Den sidste fjerdedel er ledelse og stabsfunktioner – herunder socialrådgivere og psyko-

loger. 

Ledelsens andel udgør 4,9% af samtlige ansatte. 

Som et specialiseret socialt tilbud betjener Platangården sig stort set udelukkende af 

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

pædagogiske assistenter, mens det sundhedsfaglige personale omfatter sygeplejersker, 

social- 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. 

Platangården har i 2017 brugt timelønnede vikarer og svarende til 9,75 årsværk, hvilket 

svarer til det forventede forbrug. 

 



SIDE 13 

 

GENNEMSTRØMNING 

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 haft indflydelse på mulig-

heden for at fastholde velkvalificerede medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger. Pla-

tangården har taget konsekvensen af dette og har i slutningen af 2016 fastansat flere til 

at varetage opgaver med blandt andet særforanstaltninger. Det har haft betydning for 

personalegennemstrømningen i 2017, som er faldet. Ulykkeligvis betød dette også, at 

Platangården, pga. af manglende nye opgaver samtidig med udskrivninger fra ikke 

mindst 2 meget ressourcetunge særforanstaltninger i efteråret 2017, desværre måtte af-

skedige 7 af vores medarbejdere. Disse afskedigelser slår ikke igennem på personale-

gennemstrømningen før i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 

 

Som det ses af ovenstående har 66 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. I forhold til 2016 er der tale om en 

stigning på 23 medarbejdere eller mere end 30 %.  

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

på 12 medarbejdere i forhold til året før. 4 fratrædelser er en følge af uansøgt afsked. 

Antallet af nyansættelser er lavt, hvilket afspejler, at opgavemængden på de ressource-

tunge opgaver igennem året har været vigende. 

Platangården har i 2017 haft timelønnede vikarer svarende til 9,7 årsværk. Det kan 

umiddelbart synes som et stort antal, men dækker over, at ingen funktioner i det pæ-

dagogiske felt kan undvære personale. 

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, som har været i praktik på Platangården og er ved at afslutte eller har afsluttet 

deres uddannelse. 
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Platangården har i 2017 anvendt vikarbureau i begrænset omfang. Det har udelukkende 

været i forbindelse med akut opstået behov for personale, f.eks. i forbindelse med 

akutindskrivninger med tillægsydelser. 

 

ELEVER OG STUDERENDE 

Antallet af elever og studerende var i 2017 stabilt i forhold til foregående år. Platangår-

den har i 2017 ikke haft socialrådgiverstuderende, hovedsageligt fordi Platangårdens 

socialfaglige team har været under omorganisering. 

Nedenstående figur viser antal og fordeling mellem uddannelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 
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Udviklingsarbejde 

REGSJ STRATEGIPROJEKT 

Platangården har også i 2017 deltaget 

aktivt med en række medarbejdere i 

strategiprojektets forskellige arbejds-

grupper.  

I alt har Platangården deltaget i føl-

gende 6 arbejdsgrupper: 

 Arbejdsgruppen for forskningsprojektet om Dokumentation af socialpædago-

gisk praksis (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) 

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

lige Kick-Off seminar. 

 

FORSKNINGSPROJEKT DOKUMENTATION 

Som et led i Region 

Sjællands strategipro-

jekt deltager Platangår-

den i forskningsprojek-

tet om Dokumentation 

af socialpædagogisk 

praksis.  

 

Projektet udføres i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og har til formål 

at udvikle en meningsfuld dokumentation, der kan sikre kvaliteten i det socialpædago-

giske arbejde i samarbejde mellem de forskellige aktører.   

Forskere har været 2 gange på besøg på Platangården, hvor de har afholdt hhv. et hi-

storie- og et prototypeværksted med en udvalgt gruppe af medarbejdere. I forbindelse 

med historieværkstedet har forskere koncentreret sig på de deltagende institutioners 

dokumentationspraksis i et historisk perspektiv, mens prototypeværkstedet havde et 

http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/forskning/Sider/Dokumentation-af-socialp%c3%a6dagogisk-praksis.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/forskning/Sider/Dokumentation-af-socialp%c3%a6dagogisk-praksis.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/forskning/Sider/Dokumentation-af-socialp%c3%a6dagogisk-praksis.aspx
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eksplorativt og innovativt sigte med fokus på alternative bud på dokumentationsprak-

sisser, der kunne favne den kompleksitet og divergens, som kom frem i forbindelse 

med historieværkstederne. 

De første resultater af forskningsprojektet blev præsenteret på en fordybelsesdag, som 

arbejdsgruppen for forskning havde arrangeret, og som blev afholdt i slutningen af ja-

nuar 2018 i Regionshuset. Her fremlagte Jonas Sprogø fra UCSJ et Review af de forelø-

bige resultater. I kapitel 1 præsenteres projektets baggrund, begrebsdefinitioner, den 

anvendte metode, et historisk oprids af dokumentation på det socialpædagogiske om-

råde samt feltets lovgivningsmæssige- og administrative rammer. Kapitel 2 er en gen-

nemgang af forskningslitteraturen omkring dokumentation på specialiserede socialom-

råde, som forskere har opdelt i 4 overordnede temaer:  

1. Dokumentation og skriftlighed 

2. Aktørers opfattelse af kvalitet 

3. Pædagogiske metoders balance mellem standarder og individuel tilpasning 

4. Eksterne rammers betydning for det socialpædagogiske arbejde 

De fire temaer forfølges videre i kapitel 3 med et supplerende litteraturstudie, som ud-

dyber de forskellige interesser, dilemmaer, udfordringer og spændingsfelter på områ-

det. I kapitel 4 sammenfatter forfattere de foreløbige resultater og peger samtidig på 

behovet for yderlig forskning i en dansk kontekst. 

Som et overblik over de første foreløbige resultater af forskningsprojektet er reviewet 

interessant læsning, idet det udpeger en lang række dilemmaer og udfordringer i et 

komplekst felt af til dels modsatrettede fagligheder og interesser.  

 

TALENTUDVIKLING OG REKRUTTERING 

Som led i driftsaftalen for 2017 har 

Platangården deltaget i to coaching-

forløb om hhv. talentudvikling og re-

kruttering.  

Coachingforløbet om talentudvikling 

blev gennemført en dygtig konsulent 

fra HR-afdelingen i Region Sjælland. 

Forløbet tog afsæt i en definition af, 

hvad talentudvikling er og en ana-

lyse af, hvilke kompetencer Platan-

gården har behov for.  

Overordnet var der tale om et meget tilfredsstillende og inspirerende forløb, som bl.a. 

skærpede opmærksomheden på, hvad vi gør og hvad vi kunne gøre mere af, og at man 

i stedet for at finde det perfekte match i forbindelse med ansættelser, også kan skabe 

http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/forskning/Documents/Dokumentation%20af%20Socialpædagogisk%20praksis%20-%20et%20review%20af%20vores%20nuværende%20viden.pdf
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de medarbejdere, der er behov for ved at udvikle medarbejderkompetencer - også ift. 

nye områder og fremtidige opgaver. 

Coachingforløbet om rekruttering blev gennemført af en konsulent fra en professionel 

rekrutteringsvirksomhed. Med udgangspunkt i en analyse af eksempler på Platangår-

dens stillingsopslag og proceduren for ansættelsessamtaler, pegede konsulenten på ek-

sempler på en kreativ rekrutteringsproces, som også kunne være et led i at brande Pla-

tangården som virksomhed. Konkret blev der peget på: 

 At afholde ansættelsessamtaler på en ny måde 

 Skabe bedre muligheder for ansættelsesudvalget til at forberede sig til samtalen 

 Give bedre tilbagemeldinger til ansøgere 

 Finde det bedst match 

Samlet set har forløbene været inspirerende og har givet gode ideer til både talentud-

vikling og rekruttering af nye medarbejdere. 

 

LOVENDE PRAKSIS 

I slutningen af 2017 deltog Platangårdens sous-

chef, udviklingskonsulent og en af vores psyko-

loger i et pilotprojekt om Lovende praksis, som 

Socialafdelingen i Region Sjælland havde invite-

ret til.  

 

Pilotprojektet forløb over 3 fredage i december, 

hvor deltagerne blev introduceret til og havde 

mulighed for at diskutere og arbejdede med kon-

ceptet samt udvekslede erfaringer. 

 

 

Konceptet bag Lovende praksis er udarbejdet af SFI for og i samarbejde med Socialsty-

relsen, og består af en typologi til klassifikation af praksis på det specialiserede social-

område, som har en særligt stor sandsynlighed for at skabe gode resultater for borgere 

og samfundet.  

 

Lovende praksis kan således betragtes som et supplement til begrebet ”sikker” eller 

”evidensbaseret praksis”, hvor der er en stærk dokumentation for en positiv effekt ift. 

bestemte målgrupper af borgere, og hvor man typisk arbejder med evidensbaserede 

programmer og metoder. Derudover er der udviklet et måleredskab, som indkredser i 

hvilken grad en given praksis på det specialiserede socialområde kan betegnes som 

mere eller mindre lovende.  

 

https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/hvad-er-lovende-praksis-1
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Selve konceptet er interessant, idet det udgør et alternativ til de seneste års massive fo-

kus på evidensbaserede metoder, og dermed anerkender, at der er andre tilgange end 

evidensbaserede metoder på det specialiserede socialområde, som skaber gode resulta-

ter for borgere. 

Derudover kan konceptet være et bidrag til at udvikle og/eller beskrive sin praksis, el-

ler stille skarp på bestemte aspekter af en given praksis. Lovende praksis definerer såle-

des en række kriterier, som institutioner på det specialiserede socialområde kan bruge 

som guidelines for, hvad der udgør en faglig funderet, og dermed lovende praksis. 

Når man har besvaret de i alt 56 spørgsmål i typologien kan man overføre beskrivelsen 

af sin praksis til selve måleredskabet, som består af et regneark. I vores tilfælde blev re-

sultatet en score på 8,71 ud af en max. score på formodentlig 10. Desværre ledsages sco-

ren ikke af en egentlig vurdering af den praksis man har beskrevet – altså om eller i 

hvilken grad den er udtryk for Lovende praksis. Scoren er således ikke en form for kva-

litetsvurdering af den beskrevne praksis, men skal i stedet for bruges til refleksion over 

praksis, som fx ”hvordan er vi lovende” eller ”hvordan kan vi blive mere lovende”. 

 

NY RUSMIDDELPOLITIK  

I løbet af foråret har en arbejdsgruppe på Pla-

tangården udarbejdet en ny rusmiddelpolitik. 

Rusmiddelpolitikken har til formål at professi-

onalisere tilgangen til unge og rusmidler i den 

kontekst den udspiller sig på Platangården. 

Den nye politik er tilpasset Platangårdens fag-

lige referenceramme og sætter i højere grad 

fokus på relationsmedarbejdernes rolle og 

indsats. Politikken indeholder endvidere et 

kapitel med FAQ (Frequently Asked Questions), som forholder sig proaktiv og hand-

lingsanvisende til konkrete dilemmaer, som den enkelte medarbejdere kan møde i den 

daglige pædagogiske praksis.  

 

Den nye rusmiddelpolitik blev lanceret på en temaeftermiddag for det pædagogiske 

personale i juni måned, og fulgt op på planlægningsmøder i de enkelte teams.  

 

Rusmiddelpolitikken suppleres af et inspirationskatalog til personalets brug, som er til-

gængelig på Platangårdens intranet. Her kan personalet finde mere baggrundsviden, 

inspiration og konkrete værktøjer, som kan være nyttige, når man samarbejder med 

unge med et rusmiddelforbrug. 

 

http://www.platangaarden.dk/media/2390/rusmiddelpolitik-for-puc290817.pdf
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INTERN EVALUERING 

I slutningen af 2016 besluttede Platangår-

dens centerchef, at tiden var kommet til at 

iværksætte en intern evaluering af den om-

fattede organisatoriske udviklingsproces, 

som blev påbegyndt i 2014 og som bestod 

af to overordnede tiltag, som også udgør 

de overordnede fokusområder for evalue-

ringen:  

1. Implementering af en fleksible organisationsstruktur  

2. Implementering af en systemisk og recovery-orienteret faglig referenceramme 

Den fleksible organisering bestod bl.a. i en sammenlægning af de små adskilte døgnaf-

delinger til én samlet døgnafdeling under én leder. Ud over at understøtte en større 

fleksibilitet og optimering af personaleressourcer, skulle tiltaget bidrage til skabelsen 

af en fælles faglighed og kultur, samt en mere tydelig ledelse ift. opgaveløsning og 

kompetenceveje.  

Sideløbende med iværksættelse af den fleksible organisering - og som en nødvendig 

forudsætning for samme - blev der truffet beslutning om at implementere en fælles 

faglig referenceramme med afsæt i systemisk teori/metode samt recovery tilgangen. 

Formålet med implementering af en fælles faglig referenceramme faldt i flere dele: Den 

skulle for det første understøtte den fleksible organisering ved at give medarbejder-

gruppen både et fælles sprog og en ensartet forståelse af og tilgang til kerneopgaven. 

For det andet vil de unge blive mødt 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 udad til. 

Da implementeringen af den fælles faglige referenceramme udgør alfa og omega for 

den samlede organisatoriske udviklingsproces, har evalueringen i løbet af 2017 koncen-

treret om denne del af evalueringen, ved at undersøge og besvare 2 overordnede 

spørgsmål: 

1. Om og i hvilken grad det er lykkedes at implementere Platangårdens fælles fag-

lige referenceramme, som en integreret del af den daglige pædagogiske prak-

sis? 

2. Om og i hvilket omfang rammer og procedurer for det netværksbaserede sam-

arbejde efterleves, som er beskrevet i dokumentet ”Ramme for afholdelse af 

netværksmøder på Platangårdens Ungdomscenter” 
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For at besvare det første spørgsmål har vi ladet os inspirere af Janne Hedegaard Han-

sens bog om ”Narrativ dokumentation”1. Vores erkendelsesinteresse gjaldt især spørgs-

målet, hvorvidt centrale begreber og redskaber, som blev formidlet i forbindelse med 

kompetenceudviklingsforløbene og oversat til konkrete metodiske redskaber, samt 

værdierne fra Platangårdens værdigrundlag, kunne identificeres i den daglige pædago-

giske praksis. De metodiske redskaber er beskrevet i dokumentet Systemisk og reco-

very orienteret pædagogik og omfatter følgende elementer: Cirkularitet, Recovery, Net-

værksarbejde/brugerinddragelse, Identitetsopbyggende pædagogik, Sociale invitatio-

ner og Eksternalisering. Begreberne fra værdigrundlaget omfattede: Samskabelse, 

Åbensindethed, Meningsfuldhed og Håb. 

For at undersøge spørgsmålene bad vi det pædagogiske personale om at skrive en for-

tælling med udgangspunkt i den daglige praksis. Fortællinger skulle bygges op efter 

nogle bestemte kriterier og overholde en række krav, herunder: 

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

skitserer konteksten og introducerer de centrale aktør, 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 

 Fortælleren skulle optræde som aktør i fortællingen 

Der blev i alt skrevet 41 fortællinger. Dvs., at ca. 78 % af alle pædagogiske medarbej-

dere deltog i denne del af undersøgelsen. Fortællingerne blev efterfølgende fortolket 

med henblik på, om referencerammens og værdigrundlagets teoretiske og metodiske 

elementer afspejlede sig i fortællingerne. 

I et forsøg på, at yderligere kvalificere analysen af medarbejdernes fortællinger, bad vi 

også en gruppe af unge om at skrive en fortælling fra hverdagen på Platangården for 

også at få deres perspektiver i spil. 

For at besvare det andet spørgsmål, om og i hvilket omfang rammer og procedurer for 

det netværksbaserede samarbejde efterleves, er der både gennemført kvalitative inter-

views med teamkoordinatorerne og foretaget en omfattende dokumentanalyse. 

                                                      

Hedegaard Hansen, Janne (2009): Narrativ dokumentation - en metode til udvikling af pædagogisk ar-

bejde, Akademisk Forlag 

 

http://www.platangaarden.dk/media/1219/systemisk-og-recoveryinspireret-paedagogik-002.pdf
http://www.platangaarden.dk/media/1219/systemisk-og-recoveryinspireret-paedagogik-002.pdf
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I løbet af 2018 skal evaluering af implementeringen af den faglige referencerammes af-

sluttes med en undersøgelse af de unges og deres pårørendes/netværks oplevelse af 

netværkssamarbejdet vha. kvalitative interviews og/eller en spørgeskemabaseret un-

dersøgelse. Ligeledes er det forventningen, at implementering af den fleksible organi-

sationsstruktur afsluttes i løbet af 2018. 



SIDE 22 

 

Tilsyn og kvalitetsovervågning                                                                         

SOCIALTILSYN ØST 

Socialtilsyn Øst har den 13. og 27. juni været på anmeldt 

tilsynsbesøg på Platangården. Genstand for tilsynsbesø-

gene var denne gang Platangårdens døgnboliger og Pla-

tangårdens projektorganisation, som primært varetager 

særforanstaltninger. 

Afsættet for tilsynet dannede de 7 kvalitetstemaer af So-

cialtilsynets kvalitetsmodel, som dog i forhold til den 

sidste tilsynsrapport har ændret sig lidt.  

Kvalitetstema økonomi er udgået som et selvstændig tema. Til gengæld er der indar-

bejdet et nyt kvalitetstema i modellen, nemlig ”Sundhed og trivsel”. 

Resultatet af tilsynsbesøget kan Platangården godt være tilfredse med og også lidt 

stolte af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud over, at vi igen er blevet godkendt, opnår vi i forhold til samtlige kvalitetstemaer 

enten vurderingen ”I høj grad opfyldt” eller ”I meget høj grad opfyldt”.  

Derudover har vi opnået en lidt højere vurdering i 4 ud af 5 af de gamle kvalitetstemaer 

set i forhold til den forrige tilsynsrapport.  

I forhold til temaet fysiske rammer har vi derimod bibeholdt en gennemsnitlig vurde-

ring på 4,7, mens vi i forhold til det nye tema ”Sundhed og trivsel” opnåede et gennem-

snit på 4,8.  

Den samlede tilsynsrapport kan læses på vores hjemmeside. 

http://www.platangaarden.dk/media/2486/socialtilsyn-oest-tilsynsrapport-2017.pdf
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Efter tilsynet var afsluttet blev ledelsen kontaktet af den tilsynsførende konsulent, som 

syntes, at det var meget beklageligt, at det generelt kun er få unge, som indvilliger i at 

ville tale med de tilsynsførende ved tilsynsbesøgene. Centerchefen diskuterede spørgs-

målet om de unges deltagelse ved tilsynsbesøgene, brugertilfredsheds- eller andre for-

mer for undersøgelser med de unge på et ungdomsrådsmøde i november måned. En 

enkelt ung havde deltaget i interviewet med de tilsynsførende og kunne fortælle, at det 

var ok at deltage. De unge gav efterfølgende udtryk for, at de i princippet gerne vil del-

tage, men at det vil gøre det nemmere, hvis de informeres i god tid og har mulighed for 

at få en medarbejder med, hvis de ønsker det. 

 

BRUGER- OG PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 

Den 3. august blev der i regi af den ”Danske 

kvalitetsmodel for det sociale område” gen-

nemført en bruger- og pårørendeundersøgelse, 

som skulle tage pulsen på den brugeroplevede 

kvalitet af Platangården.  

Den afsluttende rapport tegnede overordnet et 

positivt billede af de unges og pårørendes op-

levelse af forskellige aspekter af Platangården. 

Både unge og pårørende giver i deres svar bl.a. 

udtryk for, at de er trygge ved, at de unge bor på Platangården og at personalet går 

langt for at hjælpe den enkelte unge til et bedre liv.  

Rapporten indeholdt dog også nogle opmærksomhedspunkter, herunder at enkelte på-

rørende ikke oplever, at de i tilstrækkelig grad bliver inddraget som en ressource i de 

unges liv (både i form af viden om den unge og i praktiske sammenhænge), og som 

samtidig efterlyser en bedre forventningsafstemning i forbindelse med indskrivnings-

møderne. Opmærksomhedspunkterne blev drøftet i ledelsesgruppen, i implemente-

ringsgruppen og på afdelingernes team- og planlægningsmøder mhp. at forbedre sam-

arbejdet med de unges pårørende og netværk. 

Rapporten tegnede således et relevant og brugbart øjebliksbillede, omend den des-

værre byggede på et forholdsvist spinkelt datagrundlag. Det var kun to unge og fire på-

rørende, som valgte at deltage i undersøgelsen. 

Den samlede brugerundersøgelse og pårørendeundersøgelse kan læses på vores hjem-

meside.  

 

http://www.platangaarden.dk/media/2394/rapport-brugerundersoegelse-platangaarden.pdf
http://www.platangaarden.dk/media/2395/rapport-paaroerendeundersoegelse-platangaarden.pdf
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KVALITETSOVERVÅGNING REGSJ 

Ud over Socialtilsynet, gennemførte Socialafdelingen i Re-

gion Sjælland i årets løb de obligatoriske kvalitetsovervåg-

ninger af arbejdet med kvalitetsstandarder i ”Den Danske 

Kvalitetsmodel på det sociale område”, samt en række re-

gionale kvalitetsstandarder.  

Kvalitetsovervågningerne fordelte sig på i alt 7 dage og 

strakte sig over hele 2017. De fleste kvalitetsovervågninger 

blev afholdt på Platangården, mens enkelte foregik i regi-

onen. Genstand for kvalitetsovervågningerne var kvali-

tetsstandarder for: Velfærdsteknologi, Kommunikation, 

Indflydelse på eget liv, Individuelle planer, Kompetenceudvikling, Utilsigtede hændel-

ser, Bruger- og pårørendeinddragelse på det kollektive niveau, Dokumentation på en-

keltsagsniveau og Medicinhåndtering. 

Vi vil her ikke komme nærmere ind på resultaterne af de enkelte kvalitetsovervågnin-

ger. De er til dels tilgængelig på vores hjemmeside, dels blev de omtalt i Platangårdens 

nyhedsbrev. I stedet for vil vi knytte nogle kommentar til kvalitetsovervågningernes 

indhold og form. 

Som nærværende kapitel om kvalitetsarbejde viser, gennemføres der hvert år en omfat-

tende monitorering af kvaliteten af Platangårdens tilbud, som er forbundet med et be-

tydelig forbrug af tid og medarbejderressourcer. Det er dog i årenes løb, og i samar-

bejde med Socialafdelingens konsulenter lykkedes at minimere ressourceforbruget. 

Især imødekommelse af vores forslag om at gennemføre kvalitetsovervågninger som en 

”Live-audit”, hvor man gennemgår de enkelte cases på en storskærm i Sensum, i stedet 

for, at der skal udsendes et meget omfattende dokumentationsmateriale til alle delta-

geres individuelle forberedelse, har bidraget til at nedbringe ressourceforbruget til et 

overkommeligt niveau.  

  

http://www.platangaarden.dk/platangaarden/om-platangaarden/tilsyn/
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Kompetenceudvikling 

KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB I SYSTEMISK OG RECOVERY-ORIEN-

TERET TEORI OG METODE 

Platangården har også i 2017 brugt mange kræfter på at understøtte implementeringen 

af den systemiske og recovery-orienterede tilgang ved hjælp af et omfattende kompe-

tenceudviklingsforløb til de pædagogiske 

medarbejdere. 

I løbet af foråret og efteråret blev der, 

under kyndig vejledning af vores 2 psy-

kologer afholdt 2 basismoduler, som fo-

kuserede på de grundlæggende antagel-

ser og principper i Platangårdens faglige 

referenceramme.  

Derudover blev der i årets løb afholdt 21 

metodeunderstøttende workshops, hvor der var mulighed for at fordybe sig i de en-

kelte pædagogiske elementer så som recovery, netværkssamarbejde, identitetsopbyg-

gende pædagogik, cirkularitet, eksternalisering og sociale invitationer.  

Det samlede kompetenceudviklingsforløb havde 176 deltagere, som omfattede flertallet 

af Platangårdens medarbejdere. For medarbejdere fra nattevagtsteamet samt medar-

bejdere, som pga. sygdom, ferie eller andre årsager ikke har deltaget i workshop-ræk-

ken, afholdes et afsluttende forløb i første halvår af 2018. 

Kompetenceudviklingsforløbet fortsætter i 2018 med fokus på ”Recovery i praksis”, som 

består af følgende initiativer: 

 Intern temaeftermiddag om recovery, som følges op i team- og tværgående su-

pervision 

 Workshop om brug af Peers (medarbejdere med brugererfaring) 

 Deltagelse i Recovery konference i maj 

Derudover er der planlagt følgende nye initiativer: 

 Et temaeftermiddag om metoden Styrket indsats, som har fokus på at forbedre 

skolegang og livsduelighed blandt anbragte børn. Temaeftermiddagen følges op 

i forbindelse med bl.a. teamsupervision 

 Et forløb om metoden Responsbaseret praksis, som er udviklet af terapeuten 

Allan Wade og handler om, hvordan man på en udviklende måde både kan tale 

med og hjælpe mennesker, som har været udsat for vold, overgreb eller andre 

former for traumatiske oplevelser. Forløbet vil blive fulgt op i forbindelse med 

teamsupervisionen. 
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DEN RØDE TRÅD  

I forlængelse af årets kvalitetsovervågninger, og som et led 

i Platangårdens plan for kvalitetsforbedringer og som en 

udløber af forskningsprojekt om dokumentation, blev der 

afholdt en temaeftermiddag med overskriften ”Den røde 

tråd”.  Omdrejningspunktet for temaeftermiddagen var 

sammenhængen mellem Platangårdens faglige reference-

ramme og dokumentationen af indsatserne. 

Deltagelse i temaeftermiddagen var obligatorisk og var 

tænkt som en ”brush-up” målrettet det pædagogiske perso-

nale. Temaeftermiddagen var bygget op over en Power Po-

int præsentation, som eksemplificerede et forløb startende 

med visitationen, efterfulgt af indflytningen, den speciali-

serede 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 do-

kumenter, hjælperedskaberne som fx netværkskort og aftalearket til netværksmøder, 

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

indikatormodulet og udarbejdelse af delmålsnotater. 

Afslutningsvis blev der henvist til, hvor og hvordan man kan få hjælp til selvhjælp. Po-

wer Point præsentationen blev til sidst lagt på Platangårdens intranet. 

Temaeftermiddagen afholdes igen til efterår 2018. 

 

PSYKOFYSISK TRÆNING 

Også i 2017 har vi på Platangården haft 

særlig fokus på konflikthåndtering. I ef-

teråret deltog alle pædagogiske medar-

bejdere i et to dages kursus i psykofy-

sisk træning, som bygger på Low Arou-

sal metoden. Kurset bestod af både 

mundtlige oplæg med særlig fokus på 

bl.a. lovgivning, kommunikation, krops-

sprog 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. 

Faglig tilgang

Indsats

Dokumentation
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LEDERUDDANNELSER 

Ud over at tilbyde Platangårdens medarbejdere løbende 

kompetenceudvikling har vi også haft fokus på ledernes 

kompetenceudvikling. En områdeleder og to teamkoordi-

natorer er midt på året påbegyndt en 2-årig diplomuddan-

nelse i ledelse på UCSJ. 

Ved årets udgang havde alle tre succesfuldt gennemført de første 2 semestre i fagene 

”personlig ledelse” og ”personaleledelse” med meget flotte resultater. I såvel de mundt-

lige som skriftlige eksamener i de to fag fik alle topkarakteren 12! 
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Arbejdsmiljø 

FOKUS PÅ SIKKERHED OG FOREBYGGELSE AF ARBEJDSSKADER 

Arbejdsmiljøudvalget har i 2017 været særlig optaget af medarbejdernes trivsel i hver-

dagen i forbindelse med varetagelse af kerneopgaven, som til tider kan være belastet af 

vold og trusler om vold. Selvom antallet af arbejdsskadeanmeldelser i forbindelse med 

vold og trusler om vold er faldet fra 34 anmeldelser i 2016 til 22 i 2017, har arbejdsmiljø-

udvalget og ledelsen iværksat en række tiltag, for yderligere at reducere arbejdsskader, 

som er forårsaget af vold og trusler om vold.  

Der er derfor stor opmærksomhed på, at medarbejderne instrueres i forebyggelse og 

håndtering af en evt. truende adfærd. Et af tiltagene var det allerede omtalte to dages 

kursus i psykofysisk træning, som alle pædagogiske medarbejdere deltog i. Dernæst er 

Platangårdens interne retningslinjer om forebyggelse af vold og trusler om vold blevet 

skærpet, herunder især sikkerhedsreglerne omkring alene-arbejde. Samtidig blev det 

understreget overfor medarbejderne, at en manglende overholdelse af retningslinjerne 

kan medføre ansættelsesmæssige konsekvenser. 

Ved de efterfølgende samtaler, som oftest foretages af arbejdsmiljøleder med de skade-

lidte medarbejdere, ligger fokus på forebyggelse af lignende episoder. Ved disse opfan-

ges både nye ideer til forebyggelse samt spørgsmålet, om de tiltag, der er iværksat, også 

virker. Arbejdsmiljøudvalget gennemgår efterfølgende arbejdsskadesanmeldelserne 

samt tilbagemeldingen fra samtalerne med den skadelidte. 

 

FØRSTEHJÆLPS- OG HJERTESTARTERKURSUS 

I starten af januar kunne centerchefen præsentere Platangårdens nye hjertestarter, 

som skal give tryghed i hverdagen og redde liv, hvis uheldet er ude. For at sikre det 

nødvendige knowhow blandt personalet deltog i midten af marts en tværfaglig sam-

mensat gruppe på 14 medarbejdere og ledere i et kombineret førstehjælps- og hjerte-

starter kursus.  

Under kyndig vejledning af en erfa-

ren FALCK-redder tilegnede delta-

gerne sig i løbet af 4 intensive timer 

grundlæggende viden om anatomi 

og hjerte-kar-sygdomme, sympto-

mer på livstruende tilstande, og 

gennemførte en række konkrete 

øvelser i genoplivning - både med 

og uden hjertestarter. 



SIDE 29 

 

Kurset startede med en test af deltagernes viden om den menneskelige anatomi, hvor 

man skulle placere livsvigtige organer på en tegning af kroppen. 

Denne indledende øvelse skabte den rette opmærksomhed for den efterfølgende un-

dervisning, som bestod af en fin blanding af skiftende teoretiske oplæg, introduktionen 

til hjertestarteren og ikke mindst praktiske øvelser i anvendelsen af hjertestarteren. 

Alle deltagere fik efterfølgende et bevis på succesfuld gennemførelse af kurset. 

 

FOKUS PÅ KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE  

I 2017 var Arbejdsmiljøudvalget primus 

motor for at tilrettelægge og afholde med-

arbejdermøder, som henvender sig til Pla-

tangårdens samlede medarbejdergruppe. 

For bl.a. at understøtte samskabelse og 

den relationelle koordinering ift. den om-

fattende organisationsudviklingsproces, 

som vi har omtalt i afsnittet om den in-

terne evaluering, har Arbejdsmiljøudvalget 

arrangeret 4 medarbejdermøder med fo-

kus på kommunikation og samarbejde. 

Optakten dannede et medarbejdermøde i marts under overskriften ”Den gode historie”. 

I en travl hverdag, der er præget af mange udfordringer, kan disse nemt komme til at 

dominere den enkeltes og organisationens narrativer og man glemmer at have øje for 

alt det, der faktisk lykkes. Den gode historier kan således danne et konstruktiv afsæt, 

man kan bygge videre på. Der blev dannet 6 grupper, som skulle udvælge den bedste 

af de gode historier, deltagerne fortalte til hinanden. Historierne favnede meget for-

skellige aspekter – lige fra fantastiske succeser i det pædagogiske arbejde med de unge, 

til Platangården som en god og samskabende arbejdsplads og uddannelsessted. 

Den 31. maj havde Arbejdsmiljøudvalget inviteret til et alternativt medarbejdermøde, 

som blev afholdt i Bogø Skovpavillon. Programmet for dagen bestod af en række udfor-

drende samarbejds- og samskabelses øvelser, der tog udgangspunkt i Platangårdens 

værdigrundlag: Samskabelse, Åbensindethed, Meningsfuldhed og Håb. 

Medarbejderne blev inddelt i 4 tilfældigt sammensatte grupper, som hver især skulle 

arbejde med en bestemt opgave: Et hold skulle tilberede frokosten, et andet hold tage 

sig af borddækning og pynt, det tredje hold skulle genskabe 4 gamle malerier således, 

at hvert maleri afspejlede et af værdiordene, mens den sidste gruppe havde til opgave 

at skabe en skulptur, som symboliserede alle 4 værdiord. Som om det ikke var udfor-

dringer nok, skulle grupperne bytte opgaver efter en halv time, således at alle kom til 

at arbejde med de 4 opgaver i løbet af dagen. Dagen udviklede sig til et sandt fyrvær-

keri af kreativitet og samskabelse, og der blev i den grad tænkt ud af boksen. Selvom 

både de kreative og praktiske opgaver skiftede form og karakter mange gange i løbet af 
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dagen, var der tillid til, at den efterfølgende gruppe ville bidrage positivt til dét, den fo-

regående gruppe havde skabt. 

Efter sommerferierne havde Arbejdsmiljøudvalget og ledelsesgruppen i fællesskab ar-

rangeret et medarbejdermøde under overskriften ”1000 spørgsmål til ledelsen”, hvor der 

var mulighed for at spørge ledelsen til alt, hvad man som medarbejder ønskede at vide 

noget om. Tilbuddet blev taget godt imod af det spørgelystne publikum, og der opstod 

en god dialog om mange aspekter – lige fra organisatoriske anliggender til den pæda-

gogiske praksis. Mødet blev afrundet med et dialogspil, hvor der blev efterlyst gode 

ideer til at nytænke Platangården. 

Årets sidste medarbejdermøde blev afholdt i efteråret under overskriften ”Hvordan 

spiller vi hinanden gode? ” Her skulle de enkelte afdelinger og funktioner på Platangår-

den fokusere på det positive samspil afdelingerne imellem, og hvordan de hver især bi-

drager til, at organisationen kan varetage sin kerneopgave og udvikle sig. 

 

TRIVSELSMÅLING 

Trivselsmålingen blev gennemført i 

perioden 27. februar til 19. marts, med 

en besvarelsesprocent på 73 % for Pla-

tangården. Trivselsmålingen har ef-

terfølgende været genstand for drøf-

telser i både afdelingerne og på mø-

der i Arbejdsmiljøudvalget. Overord-

net viste trivselsmålingen, at 91 % af 

medarbejderne enten er meget til-

fredse eller tilfredse i deres job, mens 

9 % svarede hverken/eller. 

I maj måned fik ledelsesgruppen forelagt Arbejdsmiljøudvalgets analyse af trivselsmå-

lingen med et forslag om at interviewe udvalgte medarbejdere for at belyse følgende 2 

spørgsmål, som stak ud i den samlede undersøgelse: 

1. Jeg oplever, at alle på min arbejdsplads bliver behandlet ligeværdigt? Her sva-

rede 18 %, at de var uenige. 

2. Jeg er belastet af arbejdsmængden. Her svarede 29 %, at de var enige. 

På både planlægningsmøderne i afdelingerne og ved interviewet viste det sig, at der var 

forskellige opfattelser af, hvad de enkelte medarbejdere havde i tankerne, når de for-

holdt sig til de to spørgsmål. Det blev bl.a. tilkendegivet, at besvarelserne afhang af den 

dagsaktuelle opfattelse af tingenes tilstand. Flertallet af medarbejdere tilkendegav lige-

ledes - både på møder og i interviewene - at de trives og oplever, at de yder en god ar-

bejdsindsats, som også bliver værdsat. 
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I forhold til spørgsmålet om at være belastet af arbejdsmængden, konkluderede Ar-

bejdsmiljøudvalget på baggrund af medarbejdernes udtalelser på planlægningsmøder 

og i interviewene, at trivslen sagtens kan være i top, selvom man oplever belastninger 

ift. arbejdsmængden, når det kun er i perioder og at der bliver lyttet og forholdt sig til 

dette. 

På baggrund af den samlede trivselsmåling samt den nævnte analyse vurderede Ar-

bejdsmiljøudvalget, at der ikke var behov for at udarbejde en handleplan. 

 

LEDELSESEVALUERING 

Ledelsesevalueringen, som blev gennemført i forbindelse med trivselsmålingen, re-

sulterede i en pæn evaluering for alle ledere. Overordnet pegede medarbejdernes eva-

luering af de respektive ledere på en generel tilfredshed med den nytænkning og ud-

vikling, som kendetegner ledelsesgruppen. Et enkelt opmærksomhedspunkt (på 

tværs af ledelsesevalueringen) var, at der kan rettes mere fokus på at udtrykke klare 

forventninger. Opfølgningen af ledelsesevalueringen skete i såvel ledelsesgrup-

pen og MED-udvalget og de enkelte ledere drøftede resultatet med deres 

medarbejdere på både personale- og planlægningsmøder. 
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Markedsføring 

Markedsføring på Platangården varetages af 

en arbejdsgruppe, som består af centerche-

fen, souschefen, områdelederen for det soci-

alfaglige team og visitation, en socialrådgiver 

og udviklingskonsulenten. Gruppen mødes 6 

gange om året og er ansvarlige for at udvikle, 

planlægge og (evt. i samarbejde med andre 

aktører) at gennemføre markedsføringsiniti-

ativer.  

I slutning af marts afholdt arbejdsgruppen et 

samarbejdsmøde med konsulent Stine 

Arendt Larsen fra Socialafdelingen om Kommunikation og samarbejde, der er et speci-

fikt indsatsområde i driftsaftalen. Det centrale tema for mødet var en ”afdækning af 

kommunikation målrettet kommunerne som primære samarbejdspartnere og målgrup-

pen samt en afklaring af, hvilke indsatser, der skal prioriteres. ” Mødet tog afsæt i ret-

ningslinjen for ”Samarbejde med centrale interessenter”, som specificerer en række 

krav for følgende 3 hovedområder: 

 

Information på elektroniske platforme  

I forhold til de elektroniske platforme (hjemmeside og Tilbudsportalen) opfylder Pla-

tangården kravene i retningslinjen. Platangårdens nye hjemmeside er udarbejdet i for-

hold til kravene og Tilbudsportalen bliver opdateret en gang årligt. Der er desuden tale 

om ensartede beskrivelser af fx Platangårdens tilbud samt faglige tilgang og metode på 

tværs af de to platforme.  

 

Dialog og samarbejde med den bevilligende myndighed 

Her opfylder vi kravene om, at indsatser tager udgangspunkt i VUM og ICS og at vores 

tilgang og metode tager afsæt i fagligt anerkendte begreber. Ligeledes opfylder vi kra-

vet om, at skriftligt materiale tager udgangspunkt i regionens sprogpolitik og at vi an-

vender regionens skabelon for signatur ved mailkorrespondance. Desuden foregår den 

direkte dialog med den bevilligende myndighed (mail, telefonsamtaler, mødeaktivitet) 

professionelt. 

Markedsføring 

I forhold til temaet markedsføring orienterede vi om såvel vores netværksbaserede 

markedsføring, konkrete initiativer samt de generelle udfordringer, som vi oplever i 

forbindelse med markedsføringen. Platangårdens markedsføring er primært netværks-

baseret, da det både er vores erfaring og en erkendelse af de seneste kundetilfredsheds-

undersøgelser, at de fleste kommuner bruger os, fordi de kender os i forvejen. For at 
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fastholde de tilfredse ”kunder”, prioriterer vi på den ene side en høj faglig kvalitet i for-

hold til både indsatser og sagsbehandling, en nem tilgængelighed for både fagprofessi-

onelle og borgere/pårørende samt en høj fleksibilitet i forbindelse med henvendelser.  

Desuden er der iværksat en årlig analyse af henvendelsesmønstre, for at få mere sikker 

viden om behovene hos de anbringende myndigheder. Analysen ser på kategorier som 

køn, anbringende kommune og årsag til henvisningen (problemstilling). Analysen ser 

samtidig på henvendelser, som ikke førte til en anbringelse på Platangården og årsa-

gerne til dette.  

På den anden side har vi iværksat forskellige tiltag for at udbrede kendskabet til Pla-

tangården. I løbet af året har det bl.a. bestået i tilbuddet om de såkaldte ”Road shows”, 

som er læringsbaserede oplæg/temadage til kommunale medarbejdere/forvaltninger 

om Platangårdens tilbud og faglige ekspertise. Initiativet udspringer af tema- og under-

visningsdage i regionen, hvor kommunernes efterlyste fagligt input fra de specialise-

rede institutioner. Initiativet blev tilbudt Lolland, Køge, Roskilde og Vordingborg 

Kommune. Desværre var interessen for initiativet meget begrænset.  

En generel udfordring i forhold til at udbrede kendskabet om Platangården blandt de 

anbringende myndigheder er, at de ofte mangler tid og ressourcer til at tage imod til-

buddet om fx faglige oplæg, besøg el.lign. og at de får mange henvendelser af denne 

art.  

For at udbrede kendskabet til vores tilbud til unge med en spiseforstyrrelse, tog vi kon-

takt til en lokal avis, som gav tilsagn om at ville lave en artikel om tilbuddet. Artiklen 

var bygget op omkring et interview med en af de unge, og der blev også taget billeder. 

Desværre valgte avisen i sidste ende ikke at udgive artiklen. 

Sidst men ikke mindst, udsender vi Platangårdens nyhedsbrev 6 gange om året, som 

har omkring 30% eksterne abonnementer. Desuden har vi fornyet fokus på at øge syn-

ligheden bland vores centrale interessenter gennem artikler til relevante fagblade. 
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Platangårdens mål og prioriterede indsatser for 2018 

Platangårdens mål og prioriterede 

indsatser tager afsæt i målsætning 

for Socialområdet, som den er be-

skrevet i Driftsaftalen 2018: ”… må-

let for Socialområdet (er) overordnet 

at udvikle tilbud, der i indhold og 

pris svarer til kommunernes efter-

spørgsel. De sociale tilbud skal være 

attraktive for kommunerne både i og uden for Region Sjælland og dermed bidrage er-

hvervsfremmende til regionens udvikling. ”  

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. ” 

I 2018 arbejder Platangården med de mål, der indgår i driftsaftalen 2018 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. 

 

DRIFTSAFTALEN 2018 

Driftsaftalen beskriver målene for 2018 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 lighed i sundhed, 

dokumentation, velfærdsteknologi, forskning, metodeudvikling og kompetenceudvik-

ling, rekruttering og fastholdelse. Derudover kommer arbejde med kommunikation og 

samarbejde og arbejdsmiljø. 

Platangården deltager i 2018 i forskningsprojektet ”Dokumentation af socialpædago-

gisk praksis”. 

Platangården følger driftsaftalens krav i forhold til økonomi (budgetopfølgning) og 

kvalitetsovervågning (både den interne og den eksterne overvågning på dokumenta-

tion og på øvrige retningsgivende dokumenter DDKM). Ovenstående uddybes i Drifts-

aftale 2018.   

http://intra.regionsjaelland.dk/social/organisation/Driftsaftaler/Driftsaftaler%202018/Driftsaftale%202018%20Platangården.pdf
http://www.platangaarden.dk/platangaarden/om-platangaarden/vaerdigrundlag/
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PRIORITEREDE INDSATSER 2018 

Platangårdens ledelse har for 2018 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 forsatte virke på det specialiserede social-

område. 

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

betyder, at indsatser, der synes relevante og nødvendige i vinteren 2018, ikke nødven-

digvis er det ½ år senere. Det betyder, at ledelsesgruppen løbende vil forholde sig til 

udviklingen i vilkår og muligheder, og om nødvendigt tilrette de prioriterede indsatser. 

De særligt prioriterede indsatser er opstillet af ledelsesgruppen, men forelagt og god-

kendt af Platangårdens MED-udvalg i marts 2018. 

 

Forbedring af samarbejdet mellem psykiatrien i Region Sjælland og Platangår-

den 

En stor del af Platangårdens målgruppe er qua deres vanskeligheder også brugere af 

den regionale psykiatri. For at yde den bedst mulige rehabiliterende indsats overfor 

den målgruppe af unge, som viser særdeles komplekse problemstillinger, anser Platan-

gården det for nødvendigt at alle aktører kan yde en samtidig og koordineret indsats 

med den unge i centrum. For at kunne yde denne samtidige og koordinerende indsats 

skal der samarbejdes tæt, og det samarbejde må i Platangårdens optik nødvendigvis 

basere sig på kendskab til og gensidig anerkendelse af hinanden opgaver, vilkår og me-

toder/tilgange.  

Platangården vil i 2018 tage initiativ til en række besøg/møder, hvor Platangården og 

psykiatrien på forskellige niveauer og i forskellige konstellationer kan møde hinanden - 

både for at udvide kendskabet til hinandens opgave og vilkår mv, og for at drøfte og 

planlægge samarbejdet fremover. Platangården vil desuden i relevante enkeltsager tage 

initiativ til, at der udarbejdes en koordineret indsatsplan.  

 

Udvikling af tilbud til unge i udsatte positioner som er udfordret af kriminalitet 

og voldsom adfærd 

Platangårdens målgruppe har siden kommunalreformen forandret sig betydeligt. Langt 

de fleste nyhenviste var unge under 18 år. Således var kun 2 ud af 14 nyindskrevne unge 

i 2017 over 18 år. Henvisningsårsagerne viser, at de unge er ramt af meget komplekse 

vanskeligheder. Mange har flere anbringelser eller indlæggelser bag sig og en stor del 

har et netværk, som oplever sig som slidt og som selv værende i en udsat position. 

Nogle af de unge viser de udfordringer, de oplever ved at have en voldsom og konfron-

terende kontaktform. En kontaktform, som kan virke skræmmende for de øvrige unge, 

og som kan være vanskelig at arbejde med i miljøet. Platangården har i flere tilfælde i 
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de senere år måttet erkende, at vi ikke kunne yde en tilstrækkelig indsats overfor 

denne gruppe af unge, fordi de kommer til at virke skræmmende på de øvrige unge og 

dermed meget let kommer til at blive bragt i en situation, som bekræfter dem i at de 

ikke passer ind. 

Platangården ønsker at udvikle et lille døgntilbud, som er skræddersyet til denne mål-

gruppe af unge, som udover denne voldsomme kontaktform, også er kriminalitetstru-

ede. 

Platangården har i 2018 nedsat en projektgruppe, som indhenter viden fra såvel fagvi-

denskab som praksis, og med denne viden in mente beskriver økonomi, organisering, 

metode, indhold, kompetence mv. med henblik på at kunne tilbyde pladser optimalt i 

anden halvdel af 2018. Samtidig med projektgruppens arbejde, samarbejder ledelses-

gruppen med sit regionale bagland om udvikling af en økonomisk model til igangsæt-

telse og drift. 

 

Små lejligheder-projekt 

Platangården måtte i slutningen af 2017 erkende, at den mangeårige æra med støttebo-

liger (senere eksterne døgnboliger) måtte afsluttes pga. manglende nyhenvisninger. 

Tilbuddet lignede for meget det kommunerne selv udbød og kunne med sin beliggen-

hed uden for hovedmatriklen ikke byde ind med den tryghed og genkendelighed, som 

kan være en nødvendighed, når en ung efter et meget indgribende døgntilbud, har 

brug for et mindre indgribende tilbud, som en mellemstation til en endnu mere selv-

stændig tilværelse. 

Flere kommunale samarbejdspartnere har vist interesse for at kunne flytte unge efter 

længere ophold i en af de nuværende døgnafdelinger til noget mindre indgribende og 

mere selvstændigt (og til en lavere pris), men med samme fleksibilitet og faglighed i 

støtten.  

Platangården vil i 2018 arbejde på at udvikle et nyt tilbud på hovedmatriklen til unge, 

som er så langt i deres recovery proces, at de kan klare sig med mindre indgribende 

indsats, men dog stadig har brug for den tryghed og struktur, som det kendte byder på.  

Ideen er at ombygge den eksisterende undervisningsbygning til ca. 4-5 små 1-værelses 

lejligheder, som skal være et selvstændigt takstområde. 

Platangårdens ledelse har indledt samarbejde med sit regionale bagland om oprettelse 

af pladser. 

 

Afslutning af evaluering af fælles teoretisk referenceramme og fleksibel organi-

sering 

Platangården påbegyndte i 2017 evaluering af omstillingen til en fælles teoretisk refe-

renceramme og fleksibel organisering. Evalueringen, som metodisk tager afsæt i narra-
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tive metoder, har været i proces i hele 2017. Der er indsamlet empiri i form af fortællin-

ger fra såvel medarbejdere som de unge, dokumentanalyser og interviews. Udviklings-

konsulenten, som forestår opgaven, har udarbejdet delanalyser af den fælles teoretiske 

referenceramme. 

Evalueringen forventes afsluttet i løbet af 2018. 

 

Udvikling af §-85 rehabiliterende indsats 

Platangården har igennem mange år haft et antal voksne borgere indskrevet jf. Service-

lovens § 85 med støtte i eget hjem. Der er tale om borgere, som kommunen ikke har 

ønsket at hjemtage i forbindelse med kommunalreformen. I mange år har der ikke væ-

ret henvendelse om nye tilbud efter § 85 og Platangården besluttede i 2017 at påbe-

gynde en afvikling af de få § 85 forløb, idet borgerne pga. alder for længst var vokset ud 

af Platangårdens målgruppe og heller ikke på sigt synes at kunne få gavn at indsatsen. 

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

Platangården med anmodning om støtte efter §85. Der er tale om en enkelt nyhenvis-

ning, og ellers unge, som tidligere har været i døgnforanstaltninger på Platangården. 

Det har naturligvis afstedkommet en gentænkning af tilbuddet. De unge, der henvises, 

er unge, som typisk tidligere var indskrevet i døgn eller i en særforanstaltning, og som 

qua alder og problematik har krav til, at den støtte der ydes i et fokuseret udviklings-

perspektiv, hvor der arbejdes aktivt med at understøtte den enkeltes recovery proces. 

Platangården vil i 2018 udvikle på en rehabiliterende indsats, som er tilpasset det sær-

lige, at denne foregår uden for den institutionelle ramme. Arbejdet vil foregå i praksis i 

samarbejdet mellem Platangårdens psykologer og Eksternt Team. 

 

Byggeprojekt /Undervisningen 

Platangårdens Interne Undervisning, STU og Heltidsundervisningen (i samarbejde 

med Vordingborg Kommunes Ungdomsskole) har i de senere år haft en stabil belæg-

ning. Det, at der udbydes en så bred vifte af tilbud om undervisning på hovedmatrik-

len, giver de unge nogle unikke muligheder for at komme i gang med at genop-

tage/genopdage læring. Mange af de unge har dårlige erfaringer med undervisning og 

skolegang og det kræver en særlig indsats at vække interesse og skabe mod og energi 

til at indgå i læring. Det, at det kan foregå på matriklen betyder, at vi kan skabe en god 

og tryg sammenhæng, som kan være det fundament, vi kan skabe udvikling på.  

Vi har i de senere år set unge, som havde meget lidt skolegang bag sig, men som kunne 

gennemføre folkeskolens afgangsprøve, komme videre over i almindelig folkeskole-

klasse eller afslutte en STU. Platangården vil fortsat gerne kunne skabe gode og invite-

rende rammer for undervisning i forskellige afskygninger. De nuværende fysiske ram-

mer er meget utidssvarende og meget slidte og lever slet ikke op til standarderne på 

området. Skal vi kunne vedblive at have så god søgning til vores egne tilbud, og skal vi 
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kunne fastholde aftalen med Vordingborg Kommune om levering af tilbud til de un-

dervisningspligtige unge, må vi også kunne tilbyde nogle gode og mere tidssvarende 

fysiske rammer.   

Platangården arbejder sammen med det regionale bagland om mulighederne for at op-

bygge nogle bedre fysiske rammer. 

 


