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Endelig rapport om § 71-tilsynets uanmeldte tilsynsbesøg på Platangårdens Ung-

domscenter, Vordingborg, den 3. december 2018 

 

1. Indledning 

  
Den 3. december 2018 kl. ca. 13.15-14.35 aflagde § 71-tilsynet et uanmeldt tilsynsbe-

søg på Platangårdens Ungdomscenter i Vordingborg.  

 

Tilsynsbesøget var foranlediget af konkrete henvendelser til tilsynet om en ung person, 

der er tvangsanbragt på Platangårdens Ungdomscenter. Den unges sag behandles ikke 

i indeværende rapport. 

 

Fra tilsynet deltog formand Karina Adsbøl (DF), næstformand Karen J. Klint (S) og Ulla 

Sandbæk (ALT). Desuden deltog udvalgssekretær Anne Nygaard Just og udvalgsassi-

stent Gitte Ravn Jensen.  

 

Tilsynet mødte op ved institutionen og spurgte administrationen om vej til den del af in-

stitutionen, som tilsynet gerne ville besøge på baggrund af henvendelserne til tilsynet. 

Herefter gik tilsynet ned til det konkrete hus, Midthuset.  

 

Formand Karina Adsbøl præsenterede tilsynet og oplyste den mandlige medarbejder 

om, at beboerne skulle have besked om tilsynets besøg og deres mulighed for at tale 

med tilsynet, hvis beboerne ønskede det.  

 

2. Tilsynet udtaler 
 

Tilsynet finder det positivt, at medarbejderne virkede meget imødekommende 

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

kvalificeret modtagelse på et uanmeldt tilsynsbesøg. 
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Tilsynet finder det endvidere positivt, at beboerne var åbne og venlige og vir-

kede glade for at bo på institutionen. 

 

§ 71-tilsynet noterede sig, at Midthuset bar præg af at være et hjem for teen-

agere, og at rengøringen kunne være bedre. § 71-tilsynet har efterfølgende 

fået oplyst af Region Sjælland, at de er opmærksomme på, at rengøringen 

kan forbedres, og at der er iværksat en plan for dette. 

 

3. Kort om Platangårdens Ungdomscenter, Midthuset 

 

Platangårdens Ungdomscenter er et døgntilbud til unge i aldersgruppen 14-25 år. 

Platangårdens Ungdomscenter består af tre huse med i alt 19 pladser. Herudover 

hører der en række selvstændige enheder til institutionen, hvor unge tilknyttet institu-

tionen bor alene. Endvidere hører der en række bygninger til institutionen til bl.a. ad-

ministration og fælleshus. 

 

§ 71-tilsynet besøgte under tilsynsbesøget alene Midthuset, som er det ene af de tre 

huse. 
 

I Midthuset er der syv værelser, hvoraf det ene er en fleksibel plads. På dagen for tilsy-

nets besøg boede der 6 piger i huset i alderen 14-19 år. En af de seks piger var tvangs-

anbragt. Tilsynet fik oplyst, at der kan bo piger og drenge i samme hus, selvom det ikke 

var tilfældet for det hus, som tilsynet så. 

 

4. Tilsynets rundgang  
 

Efter ankomsten og modtagelsen af en mandlig medarbejder blev tilsynet vist 

rundt af en kvindelig socialrådgiver. Lederen af Platangårdens Ungdomscen-

ter stødte til under sidste del af besøget, hvor tilsynet var blevet vist ind på et 

kontor i den ene ende af huset. 

 

Tilsynet fik under besøget lejlighed til at se indgangspartiet, gangarealer, stue, 

køkkenalrum, personalekontor, medicinrum, et kontor samt et værelse, der pt. 

ikke er beboet. Personalet oplyste, at der var eget badeværelse til alle værel-

serne. Det hele fremstod hjemligt og bar præg af, at der bor mange teenagere 

i huset. Rengøringen kunne være bedre. Nogle af gardinerne var trukket for, 

selvom det var midt på dagen.  

 

Medarbejderne var imødekommende, oplysende og venlige, og tilsynet fik en 

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

havde forskellige aftaler med nogle af de unge, som skulle afsted til planlagte 
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aktiviteter. Tilsynet fik indtryk af, at medarbejderne gør meget for at imøde-

komme de forskellige behov og ønsker, som de unge har.  

 

Tilsynet blev ligeledes taget godt imod af de unge, som var åbne og venlige 

og gerne vil fortælle om, hvem de var og hvad de synes om at bo i huset. Til-

synet fik indtryk af, at de fleste unge var glade for at bo i huset. 

 

5. Øvrigt 
 

De unge får morgenmad og aftensmad i huset til hverdag og alle måltider i hu-

set i weekenderne. På hverdage spiser de unge frokost i Fælleshusets kan-

tine, hvis de ikke har skoletilbud uden for institutionen. Her kan de også få for-

middagsmad.  

 

Tilsynet fik oplyst, at der ikke er problemer med at rekruttere personale til in-

stitutionen. Der er bl.a. ansat pædagoger, sosu’er, lærere og socialrådgivere, 

og der er to psykologer tilknyttet institutionen, som hjælper de unge med de-

res problemer. Om natten er der en vågen nattevagt pr. hus, dvs. tre vågne 

nattevagter på institutionen i alt, som også tjekker udendørsarealerne.  

 

Medarbejderne på institutionen arbejder ud fra en systemisk og recovery-ori-

enteret tilgang. Tilsynet sikrede sig, at de unge får oplyst, at de har ret til en 

bisidder. 

 

I forhold til fritidsaktiviteter har institutionen er sportshal, hvor de unge sam-

men med medarbejderne kan gå over og dyrke sport. § 71-tilsynet besigti-

gede ikke sportshallen. Derudover er flere af de unge tilknyttet det lokale moti-

onscenter, fodboldklubber m.v. 

 

Medarbejderne oplyste, at de meget sjældent er nødt til at anvende magt.  

 

Tilsynet fik oplyst, at der pt. ikke er problemer med stofmisbrug, men at der 

kan være problemer med dette i perioder.   

 

Efter tilsynsbesøget har § 71-tilsynet stillet opfølgende spørgsmål til Region 

Sjælland om håndtering af fortrolige oplysninger, adgang til psykologbehand-

ling, rengøring og medicinhåndtering, som regionen har svaret på. 


