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Billedet på forsiden er tegnet af Platangårdens relationsmedarbejder Lotte Hilden. Hun har ind-

samlet betydningsfulde ord og tanker om livet på Platangården hos kolleger og de unge og har 

brugt det som inspiration til en tegning af platantræet. 

Siden er billedet trykt i plakatformat og de unge har på forskelligvis farvelagt det, således at det 

får forskellige udtryk.  
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Indledning  

Kære læsere. 

Årsrapporten for 2019 har været længe undervejs og den sidste del – herunder denne 

lille indledning – er blevet til i skyggen af Corona-krisen. 

Det er på sin vis besynderligt at stå midt i en alvorlig krise og så forholde sig til noget 

så almindeligt som årets gang på et specialiseret socialt tilbud. Det, der optager os nu, 

er så langt fra det, der fyldte sidste år, Man kan i hvert fald sige, at så alvorlig en krise 

som den, denne pandemi har medført, og så stor indflydelse, den har på alt det vi ken-

der til og den måde vi lever vores liv på gør, at vi helt sikkert er et andet sted i dag, end 

vi var før krisen. Men lad os kaste et blik tilbage på 2019 – tilbage til før verden gik af 

lave. 

2019 var et på alle måder godt år for Platangården. Der var god efterspørgsel på vores 

pladser, fuld belægning og dermed også en økonomi i balance. 

Platangårdens strategi fra 2017 om at samle aktiviteterne mere på og omkring hoved-

matriklen i Vordingborg og langsomt afvikle tilbuddene til de voksne borgere, som for 

længst var vokset ud over Platangårdens målgruppe, har i 2019 fået sat en vigtig mile-

pæl. Det, at vi som specialiseret tilbud nu centrerer os geografisk mere omkring Vor-

dingborg og om vores målgruppe betyder, at vi bedre kan udnytte vores organisations 

muligheder i forhold til de ydelser vi leverer og i forhold til den pris vi leverer dem til. 

Det understøtter også fastholdelse og udvikling af de gode faglige miljøer, hvor medar-

bejderne trives i en faglig og kollegial sammenhæng.  

Alle aktiviteter er nu samlet i Vordingborg-området og vi har efter flere års forarbejde 

fået regionsrådets godkendelse på at gå videre med udbygning af tilbuddene på hoved-

matriklen. Regionsrådet har bevilliget midler til udarbejdelse af projektforslag til byg-

ning af 4 små lejligheder samt en ny undervisningsbygning.  

Med den viden vi har nu, er der ingen tvivl om, at der vil blive efterspørgsel på de små 

lejligheder. Det at være færdig med at bo i det tætte døgnmiljø, betyder ikke nødven-

digvis, at den unge er parat til at slippe det døgndækkede og kendte miljø. Vi ser, at 

unge, der flytter fra døgnafdelingen til en af de 2 lejligheder vi har allerede, pludselig 

tager nogle kvantespring i forhold til at udvikle sig mod på sigt at klare sig selv. Det 

kan være en svær overgang at skulle klare sig selv, når man som ung flytter ”hjemme-

fra”, men når man som ung ikke alene skal lære at stå på egne ben for første gang, men 

også samtidig skulle håndtere svære sociale og psykiske udfordringer, er der forsat be-

hov for en specialiseret indsats til at understøtte den fortsatte recovery. En periode i en 

af de små lejligheder i det kendte trygge miljø kan danne grundlaget for at turde tage 

de næste skridt ud i til et mere selvstændigt liv. 

2019 har stået i forbedringsarbejdets tegn. Platangården var en del af pilotprojektet og 

var igennem først undervisning i og siden afprøvning af metoden. Det skal ikke være 

nogen hemmelighed, at vi var noget skeptiske, men har måttet erkende, at den 

stramme struktur og systematiske opfølgning kan noget, når det der skal udvikles på 
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noget, der ikke er så komplekst. Således har vi anvendt metoden i forhold til imple-

mentering af sundhedsscreeninger med stor succes og vi vil helt sikker anvende den 

igen i lignende situationer. Vi har tilpasset modellen, så den passer ind i den måde Pla-

tangården arbejder på – og dermed kunnet tage det bedste fra de to verdner. 

I 2019 havde vi mulighed for igen at lave et meget flot sommeraktivitetsprogram. Pro-

grammet er blevet til i samarbejde med Ungerådet og med rigtig mange gode ideer fra 

de unge. Platangårdens unge kommer typisk ikke på ferie og når skolen/studiet/be-

skæftigelsen holder ferielukket, så skal der ske noget andet. I 6 uger hen over somme-

ren har der hver uge været planlagt 3 aktiviteter. Der har været fast ugentlig kanosejl-

lads, hygge og småture i og omkring Vordingborg og en egentlig heldagsudflugt til fx 

Skovtårnet, Bakken eller til gokartkørsel. De fleste af aktiviteterne har haft fin opbak-

ning fra de unge og har givet et lille afbræk i en ellers lang sommer. For at kunne gen-

tage succesen i 2020 har vi søgt og heldigvis også fået midler fra Møenbogårdfonden til 

afholdelse af udgifterne Det er vi meget taknemmelige for. 

2020 er allerede næsten 1/3 gået og synes nu helt at stå i Corona-krisens tegn. Mit håb 

er, at vi i den rette hastighed og uden at sætte liv over styr, kan vende tilbage til det 

kendte liv uden, at krisen har haft for store omkostninger for vores unge og for vores 

trivsel på arbejdspladsen. Men jeg håber også, at vi kan vende tilbage klogere end vi 

var før krisen, både som mennesker og som specialiseret socialt tilbud.  

Rigtig god fornøjelse med læsningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Ishøy 

Centerchef 
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De unge i tal   

Platangården har i 2019 haft indskrevet 46 unge på i alt 63 pladser, hvilket ligger på 

linje med belægningen i 2018. 

12 unge blev indskrevet i løbet af året, hvilket er 3 færre end i 2018.  

BELÆGNINGEN 

Platangårdens belægning i 2019 har stort set været identisk med belægningen i 2018, 

hvilket kunne indikere, at belægningen efter tilpasningen i 2018 har fundet sit leje. Der 

har været en lille overbelægning på døgnpladserne. Det drejer sig om i alt 138 belæg-

ningsdage. Der er ikke tale om en enkelt merindskrivning, men om, at skiftet mellem 

indskrivning og udskrivning i flere tilfælde har overlappet, hvilket kan lade sig gøre 

pga. af et ekstra værelse. 

 

I lighed med tidligere år, har der også i 2019 været behov for at tilknytte ekstra perso-

naleressourcer til enkelte forløb. Således har der i 5 tilfælde være tilknyttet tillægsydel-

ser til døgnophold. I 2 af disse er der tale om kortvarige tillægsydelser i forbindelse 

med akutindskrivning. En akutindskrivning er oftest kulminationen på en turbulent og 

usikker periode for den unge, og betyder også, at den relationsdannelse, der ellers fore-

går via indledende besøg, ikke har fundet sted. En tillægsydelse giver Platangården 

mulighed for at sætte ekstra personaleressourcer ind for at tage sig særligt af den unge 

og skabe tryghed og ro i de nye rammer.  

 

I 1 et enkelt tilfælde har der været tilknyttet tillægsydelse i forbindelse med individuelt 

undervisningstilbud, idet den unge, for overhovedet at kunne være i et undervisnings-

forløb, havde behov for konstant støtte og guidning fra en relationsmedarbejder. 

 

De unge, som henvises til Platangården, er som i de foregående år fortsat præget af 

særdeles komplekse vanskeligheder, ofte med lange indlæggelser eller mange anbrin-

gelser bag sig. Mange af de unge benytter strategier, som på det almene område kan 

synes voldsomme og uforståelige og vi ser, at mange af disse unge er præget af såvel 

egen som omgivelsernes fastlåsthed og afmagt. 

 

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

for de foregående 3 år, med et forholdsvis jævnt henvendelsesmønster året igennem. 

Tilgangen til indsatsen for unge med en spiseforstyrrelse er fortsat lav. 
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Fig.1  

Af fig.1 fremgår belægningsprocenten på de 19 rammeaftalte døgnpladser, på de 8 

særforanstaltningspladser Platangården er godkendt til og på de 12 individuelt til-

rettelagte pladser i Intern Undervisning. § 85 tilbud og tillægsydelser er ikke med i 

diagrammet. 

Særforanstaltningsområdet, som drives som indtægtsdækket virksomhed, har en be-

lægning på niveau med 2018. Anvendelse af § 85 ydelse, som indholdsmæssigt ligner 

særforanstaltninger jf. § 107, har med et fald fortsat tendensen fra foregående år.  § 85 

ydelserne i 2019 har været i brug i forbindelse med borgere, som aldersmæssigt er ud 

over Platangården målgruppe, men som tidligere har være tilknyttet andre tilbud på 

Platangården. Når disse borgere udskrives endeligt fra Platangården, overgår de almin-

deligvis til § 85 støtte i kommunalt regi.    

 

Belægningen i den Interne Undervisning, som dækker både individuelt tilrettelagte 

undervisningstilbud til unge udover den skolepligtige alder, STU samt Beskyttet Be-

skæftigelse (§ 103) har været meget svingende hen over året, men med en belægning 

som ligger på linje med belægningen i 2018. 19 unge har i kortere eller længere tid væ-

ret tilknyttet tilbuddet.  

 

En del af de døgnindskrevne unge er i den undervisningspligtige alder og indskrives 

kun i den Interne Undervisning indtil et relevant skoletilbud kan etableres. De under-

visningspligtige unge får enten undervisning i de almindelige kommunale tilbud ude i 

byen eller i Vordingborg Kommunes undervisningstilbud på Platangården – den så-

kaldte Heltidsskole. 

      



6 

 

Fig. 2 

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

lige af Platangårdens tilbud. Udover dette kommer tillægsydelser, som i kortere el-

ler længere 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.  

Anbringelseslængden er ikke umiddelbart at sammenligne fra år til år, i det udskriv-

ning af en ung med en lang anbringelse på Platangården bag sig vil påvirke tallene. Al-

ligevel giver tallene et fingerpeg om, at anbringelsestiden er længere i særforanstalt-

ninger end i døgnafdelingen. 

Det, illustrationen ikke kan vise, er at 8 unge (ud af i alt 45) i deres indskrivning på 

Platangården har været indskrevet i forskellige tilbudstyper i forlængelse af hinanden. 

Typisk fra døgnplads til individuelt tilbud, men også i et enkelt tilfælde den anden vej. 
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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. 

 

ALDER OG KØN 

Aldersfordelingen på de 45 unge, der har været indskrevet i 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 

Det ses af fig. 4, at der er 6 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 Pla-

tangården døgntilbud. En overvejende del af de unge over 25 har tidligere været ind-

skrevet i døgntilbud og er siden flyttet til et mindre indgribende tilbud. Det er også 
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kendetegnende, at hovedparten har været indskrevet i Platangårdens Ungdomscen-

ter 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 siden 

2017 indskrevet nye unge med en alder, der rækker ud over Platangårdens målgruppe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 

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

vedparten af de unge er under 18 år på indskrivningstidspunktet. Denne tendens er 

fortsat i 2019. Af 12 ny-indskrevne, var de 10 under 18 år på indskrivningstidspunktet og 

3 endda kun 13 år. I disse tilfælde har Socialtilsyn Øst givet dispensation i forhold til 

målgruppen. 
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Fig. 6 

Fig.6 viser, at omkring 2/3 dele af de indskrevne var piger. Det ligner billedet i 2018.  

Det er ikke muligt at give nogen forklaring.  

De 6 døgnpladser rettet mod unge med spiseforstyrrelse eller selvskade har også i 

2019 været besat med piger.  
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KOMMUNER 

Platangården har også i 2019 haft unge indskrevet fra en lang række kommuner både 
indenfor og uden for Region Sjælland. 

I alt 20 forskellige kommuner har haft tilsammen 46 unge indskrevet i et eller flere til-
bud i 2019. 25 af de unge kommer fra kommuner i Region Sjælland, hvor især Lolland 
og Vordingborg Kommuner har brugt flere af Platangårdens tilbud. 

Fig.7    

16 ud af de 46 pladser er brugt af kommuner i Region Hovedstaden. Heraf tegner Kø-
benhavns Kommune sig alene for de 7 pladser. 

 

VISITATION  

Platangårdens visitation har i 2019 løbende haft henvendelser fra kommunerne med fo-

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

rede unge, men i 36 tilfælde afgav Platangården en vurdering på henvendelse (se Fig. 

8), hvilket er 10 færre end året før. Ud af disse førte de 12 henvendelser til indskrivning 

i et eller flere af Platangårdens tilbud. Disse indskrivninger kan dække over flere samti-

dige indskrivninger – typisk et døgntilbud og et undervisningstilbud. Visitationssager 

af allerede indskrevne unge er ikke medtaget, ligesom henvendelser i 2019, som med-

førte indskrivning i 2020 ej heller er talt med. 

 

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

kom 1/3 del af de 36 henvendelser fra kommuner uden for Region Sjælland.  
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Fig. 8 

 

I 24 tilfælde førte kommunens henvendelse ikke til en indskrivning. I 6 tilfælde vurde-

rede Platangårdens visitation, at den unge ikke var indenfor Platangårdens målgruppe. 

I et par tilfælde har visitation i stedet foreslået kommunen at henvende sig til et andet 

regionalt tilbud. I nogle tilfælde ønsker den unge eller den unges forældre ikke tilbud-

det på Platangården, typisk med henvisning til, at det er for langt væk. Kommunerne 

indhenter ofte flere tilbud i forbindelse med en anbringelse og økonomi bliver ikke 

sjældent nævnt som et vigtigt parameter for valg at tilbud.  

VISO 

Platangården har også i 2019 været leverandør til VISO på såvel børne- som voksenom-

rådet. 

VISO havde i 2019 børneområdet i udbud. Platangården har budt ind på Socialt Udsat-

hed. Der er endnu ikke kommet en afgørelse på udbuddet, men indtil udgangen af juli 

2020 har Platangården forsat VISO-opgaver på børneområdet på den gamle kontrakt.  

Der er registreret i alt 21 VISO-sager, som har været helt eller delvist i gang i 2019, 

hvoraf nogle har haft overlap til såvel 2018 som til 2020. Der er tale om en blanding af 

børnesager (på den ”gamle” aftale) samt voksensager på den nye ramme – Socialt Ud-

sathed. 

Platangården har i 2019 løst VISO-opgaver svarende til 874.355 kr. hvilket er 1/3 mere 

end året før. 
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Økonomi  

Ved årsrapportens færdiggø-

relse er Platangårdens regn-

skab for 2019 netop afsluttet, 

om endnu ikke godkendt af 

Regionsrådet.  

Regnskabet viser som forven-

tet, at Platangården i 2019 vil 

have et lille mindre forbrug 

der ligger inden for de 3%, 

som er grænsen for det accep-

table regnskabsresultat. 

 

Den samlede bevilling ved årets afslutning lød på 22.738.866 kr. Bevillingen bliver i for-

bindelse med regnskabsafslutningen øget med en smule pga. en lille overbelægning på 

de rammeaftalte pladser i døgn. Den indtægtsdækkede virksomhed har i 2019 bidraget 

med lige godt 12,2 millioner kr., hvoraf 874.355 kr. kommer fra VISO-opgaver.  

Samlet set betyder regnskabsresultatet, at Platangården får en lille positiv overførsel til 

2020. 

Platangårdens samlede ramme skal forstås som summen af den regulerede bevilling 

plus den indtægtsdækkede virksomhed. I 2019 var denne samlede ramme 35 millioner 

kr. Dette ligger et par millioner under niveauet for 2018, hvilket hovedsageligt skyldes 

et fald i indtægten fra den indtægtsdækkede virksomhed. 
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Personale  

PERSONALESAMMENSÆTNING 

Platangården har i 2019 haft ansatte svarende til knap 62 årsværk. Medtaget i dette er 

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

tikanter. 

I forhold til 2018 er antallet af medarbejdere faldet med ca. 3 fuldtidsansatte. Det skyl-

des først og fremmest mindre vikarforbrug samt organisationsændringer, som har be-

tydet færre teamkoordinatorer. 

 

Fig. 9 

Relationsmedarbejderne udgør 49,5 fuldtidsmedarbejdere, hvilket svarer til 80 % af 

alle ansatte. 

Den sidste femtedel er ledelse og stabsfunktioner – herunder udviklingskonsulent, ad-

ministration og servicepersonale. 

Som specialiseret socialt tilbud betjener Platangården sig stort set udelukkende af fag-

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

pædagogiske assistenter. For det sundhedsfaglige personale af 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. 
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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 2019 81 år og er stadig i fuldt vigør 12-15 ti-

mer om ugen med at passe Platangårdens biler og andre kørende maskiner. I den an-

den ende af alders spektret er de studerende og elever, hvoraf nogle er i begyndelsen af 

20’erne. 

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

på Socialområdet. Som det ses af nedenstående, er 29 % af de ansatte mænd. 

 

Fig. 10 

PERSONALEGENNEMSTRØMNING 

Platangårdens fleksible organisering, som understøttet af den kontinuerlige tværgå-

ende kompetenceudvikling og den tværgående supervision, gør at medarbejdere uden 

problemer kan flyttes til nye opgaver i nye teams. Dette, at der ikke skal afskediges og 

ansættes, når Platangårdens opgaver skifter karakter, har en positiv indflydelse på per-

sonalegennemstrømningen. Det er vores erfaring, at vi for de store faggruppers (pæda-

gogers og SSA’ers) vedkommende er i stand til at omplacere til nye opgaver, når opga-

ver forsvinder og erstattes af andre.  
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Fig. 11 

Som det ses af ovenstående har 59 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.  

10 ansatte i faste eller tidsbegrænsede stillinger er ophørt i løbet af 2019. Det er på ni-

veau med året før. 1 fratrædelse er en følge af uansøgt afsked, mens de øvrige 9 fordeler 

sig med fratrædelse pga. andet arbejde (3), efterløn (2), orlov (1) og udløb af tidsbe-

grænset ansættelse (3). 

Antallet af nyansættelser er forsat lavt, hvilket dels afspejler, at den fleksible organise-

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

hvor opgaverne er, men det afspejler også, at henvisning af unge til meget ressource-

tunge individuelle tilbud samt brugen af tillægsydelser har været lav. 

Platangården har i 2019 haft timelønnede vikarer svarende til 5,64 årsværk. Dette er 

knap 2 årsværk mindre end året før. Der er ikke brugt eksterne vikarbureauer. En af 

forklaringerne på faldet i brug af timelønnede vikarer, er det fortsat forholdsvis lave sy-

gefravær, en anden er, at vi ansætter medarbejdere i tidsbegrænsende stillinger til at 

dække en del af sommerferieperioden for at sikre stabilitet og kontinuitet i indsatsen. 

Forbruget svarer til det forventede.  

Der er forsat en tendens til, at medarbejdere, der er startet som timelønnede, senere 

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

studerende og SSA-elever, som har været i praktik på Platangården og som er ved at 

afslutte eller har afsluttet deres uddannelse. 
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ELEVER OG STUDERENDE 

Platangården har tradition for at have elever og studerende. Vi betragter det dels som 

vores opgave at være med til at uddanne nye faglærte indenfor de fag, vi repræsente-

rer, men vi betragter også det at have studerende som et nødvendigt input i forhold til 

udvikling af vores faglighed. Vi anser samtidig samarbejdet med uddannelsesinstitutio-

nerne som vigtig i forhold til både at få en stemme ind i udvikling af fagområderne.  

Elever og studerende er i høj grad også vores nye kolleger og vi har en stor interesse i 

at være med til understøtte deres faglige kunnen og forberede dem på ansættelse i det 

specialiserede socialområde.  

Det høje antal elever og studerende betyder, at Platangården i høj grad er selvrekrut-

terende jf. ovenstående. 

Platangården har i 2019 haft i alt 27 elever og studerende. Antallet ligger en smule over 

tallet for 2018, hvilket skyldes, at Platangården efter et år med nedgang i antallet af pæ-

dagogstuderende, nu igen har fået flere henvist. Platangården har i 2019 også igen haft 

socialrådgiverstuderende.   

Nedenstående figur viser antal og fordeling mellem uddannelser.  

  

Fig. 12  
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Udviklingsarbejde 

REGSJ STRATEGIPROJEKT 

Platangården har også i 2019 

deltaget aktivt med en 

række medarbejdere i strate-

giprojektets forskellige net-

værks- og arbejdsgrupper.  

 

I alt har Platangården deltaget med repræsentanter i følgende 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) 

Endvidere har ledelsesgruppen og teamkoordinatorer deltaget i en række workshops 

og møder som introducerede baggrund, formål og anvendelsen af forbedringsmodel-

len, som blev lanceret i starten af 2019 som et nyt tiltag i strategiprojektet. 

FORBEDRINGSARBEJDE  

Arbejdet med forbedringsmodellen begyndte med en omfattende introduktion af mo-

dellen til de respektive forbedringsteams, som blev dannet til formålet og som bestod 

af en leder, en teamkoordinator, udvalgte relations- og sundhedsfaglige medarbejdere 

samt udviklingskonsulenten, som stod for monitoreringen ved to projekter. De enkelte 

forbedringsteams bestod enten af medarbejdere fra et enkelt team eller var sammensat 

på tværs af teams.  
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Forud for arbejdet med et forbedringsprojekt definerede forbedringsteamet de kon-

krete målsætninger for projektet og opstillede kriterier for ”den rette kvalitet”, som 

projektet skulle leve op til.  

 

Forbedringsteamsene mødtes regelmæssigt – typisk hver anden uge – til nogle korte 

møder af 15 minutters varighed. På møderne blev der taget status på projektet, fulgt op 

på aktioner og lavet nye aktioner, drøftet udfordringer og evt. behov for tilpasninger 

samt aftaler til næste gang. Ved behov for drøftelse af særlige udfordringer eller afkla-

ring af specifikke spørgsmål blev der indkaldt til særlige møder af længere varighed. 

Hvert af de tre forbedringsprojekter løb over en afgrænset periode af 3 måneders varig-

hed.  

Arbejdet med forbedringsmodellen har i 2019 har koncentreret sig om tre forbedrings-

projekter med fokus på hhv. netværksindsatsen, dokumentation samt implemen-

tering af sundhedsscreeninger. 

Projektet omkring netværksindsatsen var årets første projekt og havde karakter af en 

prøvehandling. Projektet blev gennemført i og med Midthusets team og havde til for-

mål at gennemføre en systematisk kortlægning af de unges personlige og professio-

nelle netværk. Projektet nåede i mål indenfor den afsatte tid og selve kortlægningen 

affødte som en sidegevinst mange interessante samtaler mellem de unge og relations-

medarbejderne om den unges netværk og familiehistorie.  

Årets andet projekt havde fokus på dokumentation af den pædagogiske indsats ift. de 

unges delmål og blev gennemført i Sydhusets team. Projektet bidrog generelt til en 
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markant øgning af antal af journalnotater, som knyttede sig til den pædagogiske ind-

sats omkring de unges delmål. Samtidigt viste projektet dog også en langt række for-

holdsvis komplekse udfordringer. En af vanskelighederne var at definere den rette kva-

litet ift. dokumentationen. En anden var at skabe en meningsgivende sammenhæng 

mellem teammødebeslutninger og dokumentation via formulering af delmål, som ikke 

alene er tilstrækkelige afgrænsede og konkrete, men også målbare. 

Dertil kommer en langt række kontekstuelle udfordringer, som fx at skabe mening i 

dokumentationen ved at kunne se det som en del af kerneopgaven, træning i at skille 

indsats, refleksion og observation ad og besiddelse af færdigheder og forståelse for det 

tekniske i Sensum. 

Det tredje og sidste forbedringsprojekt i 2019 handlede om implementering af sund-

hedsscreeninger, og her bestod forbedringsteamet – udover ledere, teamkoordinato-

rer og udviklingskonsulenten – af sundhedsfaglige medarbejdere fra alle teams på Pla-

tangården.  

I modsætning til dokumentationsprojektet var det i dette projekt relativ lige til at defi-

nere den rette kvalitet:  

 Der skulle gennemføres sundhedsscreeninger på alle indskrevne unge ifm. for-

bedringsprojektet, som løb over en tre måneders periode. Efter forbedringspro-

jektets afslutning skal sundhedsscreeninger dog gennemføres senest 25 dage 

efter indskrivningen. 

 Der skulle foreligge en samtykkeerklæring for unge under 18 år 

 Alle felter i skabelonen skulle være udfyldt 

 Det skulle fremgå af skabelonen om screeningen blev gennemført på baggrund 

af en samtale med den unge eller – i tilfældet at den unge ikke ønskede at del-

tage - på baggrund af personalets observationer og vurderinger 

 Der skulle udarbejdes sundhedsplaner for de identificerede potentielle og al-

vorlige problemstillinger, som der ikke allerede var opstillet et delmål for, og 

sundhedsplanen skulle dokumenteres i Sensum 

Projektet løb over 3 måneder og det lykkedes at gennemføre sundhedsscreeningerne i 

den rette kvalitet indenfor den afsatte periode. Sideløbende med projektet har Platan-

gårdens sundhedsansvarlige medarbejdere holdt oplæg om implementering af sund-

hedsscreeninger i alle teams på Platangården. 

Med baggrund i vores erfaringer fra arbejdet med de første tre projekter med forbed-

ringsmodellen kan man foreløbig konkludere, at forbedringsmodellen (med den nød-

vendige ledelsesmæssige bevågenhed) er et godt redskab til at skabe både fokus og 

fremdrift i implementering af forbedringstiltag. Modellens styrke viser sig især ift. for-

holdsvis afgrænsede projekter, som er kendetegnet ved overvejende lineære processer 

og en lav grad af kompleksitet (tamme problemer), som implementering af sundheds-

screeninger er et glimrende eksempel på.  
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I forhold til forbedringstiltag, som er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet og 

netværksbaserede processer (vilde problemer), som fx dokumentationsprojektet, ligger 

løsningerne ikke lige for. Her formår modellen måske snarere at skærpe opmærksom-

heden på underliggende problemstillinger, som muligvis kan adresseres ved at ned-

bryde kompleksiteten i enkelte delelementer, og adressere dem hver for sig – dog uden 

at tabe synet for helheden i arbejdet med delelementerne.  

 

TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDSMØDER  

 

Platangården har siden 2017 haft en 

øget bevidsthed om nødvendigheden 

for et intensiveret samarbejde med 

især psykiatrien, da en stor del af Pla-

tangårdens målgruppe qua deres van-

skeligheder også er brugere af den re-

gionale psykiatri. 

Vi anser det derfor for afgørende, at 

alle aktører kan yde en samtidig og 

koordineret indsats med den unge i 

centrum, som nødvendigvis må ba-

sere sig på kendskab til og gensidig 

anerkendelse af hinanden opgaver, vilkår og metoder/tilgange. 

Platangården i har starten af 2018 taget initiativ til afholdelse af en række besøg og mø-

der, hvor Platangården og psykiatrien på forskellige niveauer og i forskellige konstella-

tioner kan møde hinanden - både for at udvide kendskabet til hinandens opgave og vil-

kår mv, og for at drøfte og planlægge samarbejdet omkring de unge fremover.  

Samarbejdsmøderne, som i starten havde deres udspring i nogle samarbejdsvanske-

ligheder, har i løbet af de seneste år udviklet sig til meget konstruktive tværfaglige mø-

der, hvor fokusset ligger på vidensdeling, inspiration og en bedre koordinering af opga-

ven mhp. at bringe de forskellige fagligheder i spil til gavn for de unge. 

I gennem hele 2019 har der i stigende grad foregået formelt og uformelt samarbejde. 
Det kendskab til hinanden vi har fået bygget op i de senere år medfører nye samar-
bejdsflader på kryds og tværs, også samarbejdsflader der rækker ud over det borgerre-
lateret. Som de følgende beskrivelse af forskellige fora viser, har en del af samarbejdet 
haft karakter af vidensdeling af faglig karakter. 
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Workshop om selvskade og sektorovergange 

På årets første samarbejdsmøde, som blev afholdt i juni måned, havde psykiatrien invi-

teret til en workshop om selvskade og sektorovergange, som blev afholdt på Platangår-

den. Baggrunden for workshoppen var en stigning i antallet af selvskadende piger fra 

Platangården, som både skal have behandling i psykiatrien og somatikken. Nogle af pi-

gerne har inden de blev 18 år været tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiatrien, og erfa-

ringen viser, at overgangen fra Børne- og Ungdomspsykiatrien til Voksenpsykiatrien 

kan være umådelig svær. 

 

Formålet med workshoppen var at finde frem til, hvordan man bedst hjælper målgrup-

pen, og samarbejder om gode overgange og et godt samarbejde mellem: 

 Børne- og Ungepsykiatrien og almen psykiatrien 

 Platangården og psykiatrien 

 Platangården og somatikken 

 Somatikken og psykiatrien 

 

Fra Platangården deltog ledelsen, pigerne det drejer sig om samt deres kontaktperso-

ner. Fra Børne- og Ungdomspsykiatrien, Voksenpsykiatrien og Akutmodtagelsen på 

Nykøbing F. Sygehus deltog hhv. ledelsen samt frontline-medarbejdere, som kender en 

eller flere af pigerne. 

  

Workshoppen startede med oplæg fra både psykiatrien og Platangården, som gav et 

generelt indblik i hinandens arbejdsbetingelser (herunder lovgivningen) samt faglige 

forståelser og metoder. Efterfølgende fortsatte de faglige drøftelser omkring samar-

bejde og de gode overgange i mindre grupper.  

 

Samarbejdsmøde med Akutmodtagelse på Nykøbing F. sygehus  

Årets andet møde blev afholdt i september måned, hvor Platangården blev inviteret til 

at undervise i voksenansvarslovgivningen på et personalemøde i Akutmodtagelsen på 

Nykøbing F. Sygehus.  

Baggrunden for mødet var en frustration blandt akutmodtagelsens personale over, at 

de samme unge gentagne gange har behov for til tider ret voldsomme indgreb, og en 

undren over, at man ikke bare kan forhindre de unges selvskadende adfærd – fx ved 

hjælp af magtanvendelser. 

Mødets formål var at give et indblik i og åbne op for en større forståelse for hinandens 

positioner, vilkår, praksis og faglighed, men også for at drøfte dilemmaer og komplek-

siteten i samarbejdet mellem begge sektorer. 

På mødet blev der både talt om voksenansvarslovgivningens muligheder og begræns-

ninger for regulering af selvskadende adfærd, mere lovende pædagogiske tilgange, men 

også om den fælles oplevelse af afmagt over en adfærd, som kan virke voldsom og ufor-

ståelig. 
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Der var dog også mulighed for at få talt om succeser i indsatsen, og en konstaterbar 

progression i forhold til de unges udvikling. Endelig blev der indgået konkrete aftaler 

om en forbedret kommunikation, herunder, at Platangårdens medarbejdere informerer 

akutmodtagelsens personale om, hvad man konkret har foretaget sig op til og under 

episoden.  

Samlet set har samarbejdsmøderne bidraget til et øget kendskab til hinandens faglig-
heder og rammebetingelser samt medført nye formelle og uformelle samarbejdsflader, 
også af rent faglig karakter. 

 

Workshop om alternative strategier til selvskade 

Årets tredje samarbejdsmøde blev afholdt i december måned og var en fælles work-

shop med psykiatrien om alternative metoder til selvskade.  

Workshoppen blev indledt af to korte oplæg fra hhv. Platangårdens psykolog Janne 

Dolma og Christina Lundstrøm fra psykiatrien på Oringe. Janne Dolma indledte med 

en kort præsentation af Platangårdens pædagogiske tilgang til selvskade. Den består 

dels af et fokus på mulige bagvedliggende faktorer (som fx traumer), dels på bearbejd-

ning af evt. bagvedliggende faktorer vha. en responsbaseret, identitetsopbyggende og 

eksternaliserende tilgang samt anvendelse af alternative strategier. 

Efterfølgende fortalte Christina om psykiatriens praksis, som tager afsæt i en ny ret-

ningslinje vedr. selvskade. I retningslinjen anerkendes det generelt, at selvskade har en 

funktion for patienten. Desuden beskriver retningslinjen, at man i forhold til patienter 

med ikke-suicidal-selvskade ikke griber fysisk ind, men tilbyder enten selvskade under 

kontrollerede forhold eller alternative mestringsstrategier. Sidstnævnte omfatter bl.a. 

kugledyner, kuglemadrasser, kugleveste, kuglebade, ball-stik, isterninger, chili, varm 

saft eller hårbørstning. Efterfølgende bearbejdes episoden sammen med patienten, 

hvor der bl.a. ses på udløsende faktorer. 
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Efter de to oplæg kunne medarbejderne stifte bekendtskab med og afprøve en lang 

række af de alternative strategier på forskellige ”stationer”, herunder massage og af-

spænding, et rum med beroligende lyd og billeder, sansestimulerende dufte, smage 

samt taktile stimuli. 

 

ÅBNE LEDELSESMØDER  

Platangårdens ledelse har i 2018 opsat et mål om at arbejde henimod implementering 

af den fælles teoretiske referenceramme også på det organisatoriske niveau. I efteråret 

2018 besluttede ledelsesgruppen derfor at holde åbne ledelsesmøder som en prøve-

handling i en 3 måneders periode. Formålet med de åbne ledelsesmøder er, at det bli-

ver muligt for medarbejdere og unge at bidrage med deres perspektiver på eller spørgs-

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

foregår på ledelsesmøderne.  

 

Prøvehandlingen blev evalueret i starten af 2019 og tilbagemeldingerne fra ledelses-

gruppen og de forskellige aktører, som deltog i den åbne del af ledelsesmøderne, har 

været meget positive.  

 

På medarbejdersiden blev det fremhævet, at det er interessant at høre og selv bidrage 

til diskussioner og de mange og forskellige perspektiver, som kommer frem under mø-

derne, og se ledelsesgruppen arbejde, være uenige, diskutere, famle etc.  Det giver både 

et godt indblik i og bidrager til at afmystificere, hvad der faktisk forgår på møderne.  
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Ud over medarbejdere deltog også to unge i nogle ledelsesmøder. En af de unge ud-

talte, at deltagelsen giver et andet indblik i, hvad der sker på Platangården, hvordan le-

delsen forholder sig til forskellige emner og hvad der optager ledelsen. Dette overord-

nede indblik i, hvad der rører sig på Platangården, var for den unge lige så vigtig, som 

muligheden for at påpege ting, som kunne være anderledes eller som kunne forbedres. 

I forhold til forbedringsforslag fra de unge opleves ledelsen som åben, og den unge op-

levede ligeledes, at der blev lyttet til en og at det man siger, bliver taget alvorligt. Nogle 

gange oplevede den unge også, at ledelsen gik med de samme tanker om et emne, som 

den unge. Derudover er de åbne ledelsesmøder også en mulighed for at gøre en forskel 

for andre unge på Platangården.  

Ledelsesgruppen synes overordnet, at det har været berigende at åbne døren til ledel-

sesmøderne op og at man hurtig har vænnet sig til den nye form. Medarbejdernes og 

de unges deltagelse opleves generel som en god forstyrrelse, som gjorde, at ledelsen 

skulle forholde sig mere differentieret til et givent emne. 

Udover de positive erfaringer pegede ledelsesgruppen også på en række opmærksom-

hedspunkter, herunder:   

 Der har været medarbejderdeltagelse på næsten alle møder, men det er tyde-

ligt, at relationsmedarbejderne ikke i særligt stort omfang har kunnet deltage, 

hvilket godt kan hænge sammen med tidspunktet for møderne. I denne sam-

menhæng blev det forslået, at ændre mødetidspunktet og at dagsordenen ud-

kommer tidligere. 

 Den åbne del af ledelsesmøderne kræver en større opmærksomhed på overhol-

delsen af tavshedspligten. Flere ledere nævner, at det har været en god anled-

ning til at skærpe opmærksomheden på, hvordan man taler sammen. 

 Kan det, at ledelsen nogle gang opfordrer enkelte medarbejdere til at deltage 

på ledelsesmødet ift. et bestemt emne, betyde, at de, der ikke inviteres, får op-

levelse af ikke at være ”de udvalgte”? 

 Det kan opleves som en udfordring at skulle drøfte et tema, som ledelsesgrup-

pen er meget vidende om, men som de deltagende medarbejdere ikke ved så 

meget om. Hvor meget skal der sættes ind på at folde emnerne ud. Foldes de 

ikke ud, kan beslutninger være svære at forstå. Gøres det, kan det være meget 

tidskrævende og alligevel svært at få alle mellemregningerne med. 

På baggrund af de meget positive erfaringer besluttede ledelsesgruppen i 2019 at gøre 

de åbne ledelsesmøder permanente. 
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OPFØLGNING PÅ PRIORITEREDE INDSATSER 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering 

Evaluering af Platangårdens fælles teoretisk referenceramme og fleksible organisering 

afsluttedes i januar 2019. Viden fra evaluering blev i løbet af processen taget i anven-

delse i forhold til at justere på metode (via implementeringsgruppen) og på enkelte 

elementer i det der understøtter den fleksible organisering. 

Ved et Medarbejdernes Møde i foråret 2019 holdt udviklingskonsulent Uwe Schmacke 

et oplæg om både proces og resultater – og endvidere formidling af de tiltag den nye 

viden havde afstedkommet både i løbet af processen og ved evalueringens afslutning. I 

årsrapporten fra 2018 er proces og resultater nærmer beskrevet. 

 

Udvikling af og beskrivelse §-85 rehabiliterende indsats 

Planen med denne prioriterede indsats på dette område var i 2019 fortsat at udvikle på 

en rehabiliterende indsats, som er tilpasset det særlige, at denne foregår uden for den 

institutionelle ramme.  Arbejdet er foregået i det daglige pædagogiske praksis i et sam-

arbejde i hele teamet, dvs. mellem relationsmedarbejder, socialrådgiver, leder og psy-

kolog og desuden ikke mindst de unge.  

Arbejdet er mundet ud i en samlet reformulering af Platangårdens eksterne tilbud dvs. 

både de individuelle tilbud jfr. SEL § 107 og 66 og indsats jf. § 85. Materialet vil blive 

lagt på hjemmesiden i løbet af foråret 2020.  

 

Samarbejde med pædagogseminarium om udvikling af seksualpædagogik for 

Platangårdens målgruppe 

Platangården tog i 2019 kontakt til pædagoguddannelsen på Absalon med henblik på at 

indlede et samarbejde om udvikling af metoder til at understøtte den unges udvikling af 

en sund seksualitet (seksualpædagogik). Kontakten mundede ud i tilrettelæggelse af et 

kompetenceudviklingsforløb for 10 medarbejdere samt en temadag for alle relations-

medarbejdere. Absalon påtog sig undervisningsopgaven, men forløbet er tilrettelagt i 

samarbejde mellem praksis og pædagoguddannelse. Undervisningsforløbet starter op i 

januar 2020. 

http://www.platangaarden.dk/media/2750/a-rsrapport-2018.pdf
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Ny tænkning af metode mv 

Platangården kunne i 2019 færdiggøre metodebeskrivelsen i forhold til den systemiske 

narrative tilgang. Beskrivelsen er at finde på Platangårdens hjemmeside. Den beskriver 

både metode og de værktøjer der arbejdes med aktuelt. Vi opfatter beskrivelsen som 

dynamisk - det vil sige under konstant udvikling. De nye værktøjer er implementeret 

via workshops og metodeunderstøttende sparring i praksis. 

I forhold til indsatspunktets vision om også at formidle til eksterne samarbejdspart-

nere er dette ikke sket som en samlet formidling ud over indholdet på hjemmesiden, 

men er medinddraget i de samarbejdssammenhænge, hvor det har været meningsgi-

vende. Et eksempel her på er samarbejdsmøderne med psykiatrien og somatikken, som 

er beskrevet andetsteds i rapporten.  
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Tilsyn og kvalitetsovervågning 

DRIFTSORIENTERET TILSYN 

I februar måned var Socialtilsyn Øst på et anmeldt tilsynsbesøg på Platangården. De 

særlige fokuspunkter for tilsynsbesøget var temaerne: Uddannelse og beskæftigelse, 

Selvstændighed og relationer samt Sundhed og trivsel. I slutning af marts 2019 modtog 

vi den endelige tilsynsrapport, som for fjerde år i træk viser en forbedring ift. de fore-

gående år, hvilket vi er overordentlig tilfredse med og også lidt stolte af. 

I forhold til 6 ud af de 7 kvalitetstemaer opnåede Platangården vurderingen ”i meget 

høj grad opfyldt”.  

 
KVALITETSTEMA 
 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

UDDANNELSE OG  
BESKÆFTIGELSE 

 
3,8 

 
4 

 
4 

 
4 

SELVSTÆNDIGHED  
OG RELATIONER 

 
3,7 

 
4 

 
4 

 
4,5 

MÅLGRUPPE, METO-
DER OG RESULTA-
TER 

 
4,7 

 
4,8 

 
5 

 
5 

SUNDHED OG TRIV-
SEL 

  
4,8 

 

 
4,8 

 
4,6 

ORGANISATION OG  
LEDELSE 

 
4,4 

 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

KOMPETENCER  
4 
 

 
4,5 

 
5 

 
5 

FYSISKE RAMMER  
4,7 

 

 
4,7 

 
4,7 

 
5 

 

I forhold til temaet Uddannelse og beskæftigelse vurderer Socialtilsynet samlet, 

”at Platangårdens Ungdomscenter i høj grad understøtter de unge i at have et menings-

fuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse/uddannelse eller andet, tilpasset den en-

kelte borger. De unge motiveres i høj grad med henblik på at opretholde en aktiv hverdag 

med stimulerende aktiviteter, hvor inklusion med det omgivende samfund i høj grad prio-

riteres. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad samarbej-

der med eksterne samarbejdspartnere. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet i 

http://www.platangaarden.dk/media/2839/platangaardens-ungdomscenter-tilsynsrapport-28032019.pdf
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meget høj grad dokumenterer og følger op på borgernes mål i forhold til beskæftigelse / 

uddannelse eller andet indhold i hverdagen. ”  

Vedrørende temaet Selvstændighed og relationer hæfter Socialtilsynet sig ved, at 

”Platangårdens Ungdomscenter i meget høj grad har fokus på de unges selvstændighed. 

De unge støttes i meget høj grad i deres relationelle kontakter og færdigheder, ligesom 

tilbuddet systematisk i høj grad inddrager og understøtter de unges deltagelse i lokal-

samfundet. Det er ligeledes socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet i meget høj 

grad understøtter de unges kontakt til familie og netværk, under hensyn til individuelle 

ønsker, behov og forudsætninger. ” 

I forhold til teamet Målgruppe, metoder og resultater vurderer Socialtilsynet sam-

let, at ”Platangårdens Ungdomscenter i meget høj grad har klare mål for indsatsen, og at 

disse i meget høj grad har sammenhæng med mål opstillet af visiterende kommune. De 

unge trives og udvikles i høj grad som resultat af tilbuddets metoder og tilgange. Tilbud-

det redegør i meget høj grad relevant for valgte metoder og tilgange, og tilgange og meto-

der ses i meget høj grad at være forankret i praksis. Det er ligeledes socialtilsynets vurde-

ring, at tilbuddet benytter resultatdokumentation i meget høj grad og dermed sandsyn-

liggør en opnået positiv effekt af indsatsen, og at resultatdokumentation benyttes i me-

get høj grad til at forbedre indsatsen. ” 

Temaet Sundhed og trivsel vurderes således: ”Socialtilsynet vurderer samlet, at Pla-

tangårdens Ungdomscenter i meget høj grad understøtter de unges fysiske og mentale 

sundhed og generelle trivsel, med forståelse for og med udgangspunkt i den enkelte unges 

fysiske og psykiske forudsætninger. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet i meget 

høj grad respekterer de unges selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet. Social-

tilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet i meget høj grad inddrager de unge i beslutninger, 

der vedrører de unges liv, og at tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger dagligdagen med 

et hensyn til de unges ønsker og behov. Det er socialtilsynets vurdering, at de unge i høj 

grad trives i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder 

med sundhedssystemet, med henblik på at hjælpe de unge med helbredsudfordringer. So-

cialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet i høj grad forbygger, håndterer og dokumen-

terer magtanvendelser, vold og overgreb. I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft 

særlig opmærksomhed på medarbejdernes fokus på og viden i forhold til forebyggelse af 

magtanvendelser og vold og overgreb. ” 

I vurderingen af teamet Organisation og ledelse hæfter Socialtilsynet sig ved, at ”Pla-

tangårdens Ungdomscenter i meget høj grad varetages forsvarligt af en kompetent og 

ansvarlig ledelse, og at ledelsen i meget høj grad har fokus på tilbuddets strategiske ud-

vikling. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i meget høj grad er hensigts-

mæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet. Ledelsen prioriterer i høj grad rele-

vant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer. Social-

tilsynet vurderer desuden, at tilbuddets ledelse i meget høj grad prioriterer tilgange og til-

tag, der medvirker til trivsel hos medarbejderne, således at personalegennemstrømning 

og sygefravær minimeres. ” 
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I forhold til temaet Kompetencer lyder vurderingen således: ”Socialtilsynet vurderer 

samlet, at Platangårdens Ungdomscenters medarbejdere i meget høj grad har relevante 

faglige, relationelle og personlige kompetencer, der i meget høj grad modsvarer målgrup-

pen og møder de unges aktuelle, individuelle og særlige behov. Tilbuddet har i meget høj 

grad strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, 

samt i meget høj grad fokus på specialistkompetencer, når dette påkræves. Det er ligele-

des socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad møder borgerne med respekt 

for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed. ” 

I forhold til teamet Fysiske rammer er det Socialtilsynets vurdering, at ”Platangår-

dens Ungdomscenters fysiske rammer i meget høj grad understøtter de unges udvikling, 

tryghed og trivsel ved i meget høj grad på relevant vis at understøtte formålet med tilbud-

dets indsats. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet i meget høj grad tilgodeser de 

unges behov for både fællesskab og privatliv, og at tilbuddets værelser / lejligheder, fæl-

lesarealer og faciliteter i meget høj grad fremtræder velholdte, hjemlige og velegnede til 

målgruppen. ” 

 

KVALITETSOVERVÅGNINGER RGSJ 

Ud over Socialtilsynet, gennemførte Socialafdelingen de 

obligatoriske kvalitetsovervågninger af arbejdet med 

kvalitetsstandarden for ”Dokumentation på enkeltsags-

niveau”, som bestod af 2 kvalitetsovervågninger i hhv. 

juni og december 2019. Endvidere blev der gennemført 

en kvalitetsovervågning af arbejdet med ”Velfærdstekno-

logi” i august 2019. 

 

 

 

Dokumentation på enkeltsagsniveau 

Årets to kvalitetsovervågninger blev gennemført i samarbejde med Socialafdelingens 

konsulent, og gav overordnet et tilfredsstillende resultat med rum til mindre forbed-

ringer. Resultaterne af begge kvalitetsovervågninger vises i nedenfor stående graf: 
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Spørgsmål Kvalitetsovervågning 

juni 2019 - opfyldelse i % 

Kvalitetsovervågning 

december 2019 - opfyl-

delse 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? 

90 % 80% 

Er der koblet en relevant indikator 

til de delmål det er relevant for? 

90 % 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 august 2019, 

hvor der skulle svares på et enkelt spørgsmål: Er der velfærdsteknologiske fokuspunkter 

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

sen, som skulle omfatte alle indskrevne borgere. Resultatet af optællingen ses i neden-

stående graf: 

Antal borgere Er der velfærds-teknologiske fokus-
punkter eller løsninger at finde i mål 
og/eller delmål? 
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ARBEJDSTILSYNET  

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg den 6. 

marts 2019, hvor tilsynet talte med område-

leder Henrik Ross, centerchef Charlotte Is-

høy, souschef Lisette Kaptain, områdeleder 

Pia Hell Boje, teamkoordinator Klaus Høn-

gaard, arbejdsmiljørepræsentant Jannie 

Roug, arbejdsmiljørepræsentant Julian 

Damhus, arbejdsmiljørepræsentant Betina 

Padtoft. Arbejdstilsynet vurderer, at virksomhedens arbejdsmiljø er i orden, og at Pla-

tangården på baggrund af tilsynsbesøget får tildelt en grøn smiley. 

 

 

 

MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET 

Miljø- og Fødevareministeriet gen-

nemførte i marts måned sit årlige 

kontrolbesøg på Platangårdens kan-

tine og havde ingen anmærkninger, 

hvilket, som i de foregående år, ud-

løste en grøn smiley. Derved kunne 

kantinen opretholde sin Elite-Smi-

ley  
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Kompetenceudvikling  

Også i 2019 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 kompetenceudvik-

ling (systemisk og narrativ teori og metode i form 

af temaeftermiddage og workshops) 

2.  Almen faglig opkvalificering (Uddannelses-

karrusellen) 

3.  Individuel kompetenceudvikling/efterud-

dannelse  

4.  Almene ”værktøjskurser” (fx medicinhåndte-

ring, konflikthåndtering, administrative systemer, 

arbejdsmiljø)  

Årets kompetenceudviklingsaktiviteter fremgår af den årlige kompetenceudviklings-

plan. (N.B. mangler for 2019) 

 

METODEUNDERSTØTTENDE KOMPETENCEUDVIKLING 

I forhold til den metodeunderstøttende kompetenceudvikling blev der i løbet af 2019 af-

holdt en række workshops og temaeftermiddage for alle pædagogiske og sundhedsfag-

lige medarbejdere samt teamkoordinatorer. Underviserne bestod af såvel af Platangår-

dens psykologer samt eksterne undervisere.  

 Workshop om PEER 
Intern underviser 

 Workshop – arbejd med dit eget netværkskort 
Intern underviser 

 Temaeftermiddag om netværksfokus 
Intern underviser 

 Temaeftermiddag, oplæg og workshops ift. narrativ pædagogik 
Ekstern underviser: Thilde Westmark/Inpraxis  

 Temaeftermiddag om relationel koordinering 
Ekstern underviser fra Mannaz 

 Workshop i voksenansvarslovgivningen 
Undervisere fra Socialafdelingen 

 

UDDANNELSESKARRUSELLEN 

Den metodeunderstøttende kompetenceudvikling blev suppleret med foredrag i Ud-

dannelseskarrusellen.  

Medicinpædagogik v. Medicinpædagogisk team, Region Hovedstaden 

http://www.platangaarden.dk/media/2619/kompetenceudviklingsplan-for-2018.pdf
http://www.platangaarden.dk/media/2619/kompetenceudviklingsplan-for-2018.pdf
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Identitetsdannelse som pædagogisk udfordring v. psykolog Lotte Jakobsen 

Om stemmehøring v. psykolog Olga Runciman 

Metafor som samtalens spadserestok – Om at anvende metaforer i narrative 

praksis v. psykolog Kirsten Børsting 

Resiliens i et systemisk perspektiv v. psykolog Jakob Mosgaard 

 

 

INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING 

Indenfor rammen af den individuelle kompetenceudvikling gennemfører 2 socialrådgi-

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

steruddannelse i ”Børn og unge” på Aalborg Universitet.  

Udviklingskonsulenten deltog i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabiliterings 2 dages 

konference: ”Værdige boliger og meningsfulde relationer”. Konferencens mange inte-

ressante oplæg blev videreformidlet i organisationen gennem en særudgave af Platan-

gårdens nyhedsbrev. 

Lederuddannelser 

Platangårdens ledere har i løbet af 2019 deltaget i følgende lederuddannelser: 

 2 områdeledere har gennemført 2 moduler på deres diplomuddannelse i ledelse 

på Professionshøjskolen Absalon 

 Souschefen har afsluttet 2 moduler på masteruddannelsen i Public Govenance 

på CBS 

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 medarbejdere, som doserer medicin (inkl. 

PN-medicin) deltog i Region Sjællands udvidede medicinkursus. 

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, ORACLE 

samt udrulning af den nye SENSUM platform. 

Desuden deltog det samlede VISO-team i opkvalificerende kurser vedr. VISO i Social-

styrelsen. 

https://us7.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=b2dd1a0e5d7566151cf83c7f8&id=c31877cf81
https://us7.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=b2dd1a0e5d7566151cf83c7f8&id=c31877cf81
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Arbejdsmiljø  

PRIORITEREDE INDSATSOMRÅDER 2019 

Platangårdens arbejdsmiljøudvalg har i 2019 haft særligt fokus på to prioriterede ind-

satsområder, nemlig nedbringelse af sygefraværet og arbejdsskader.  

Sygefravær  

Jf. Driftsaftalen var målet for 2019, at sygefraværet nedbringes/forbliver på niveauet for 

2018 – dvs. på 5,1%. Opgørelsen over sygefraværsprocenten i 2019 kvartaler viste føl-

gende:  

 1. kvartal: 7,92% 

 2. kvartal: 6,74% 

 3. kvartal: 5,64% 

 4. kvartal: 5,01% 

 Sygefraværsprocent for hele året: 6,32% 

Som tallene viser, lykkedes det ikke at ramme målet for sygefraværet på 5,1 %. Det 

skyldes primært, at sygefraværet for 2018 var historisk lavt. Gennemsnittet for sygefra-

vær landede alligevel på et forholdsvis lavt niveau – hvilket sandsynligvis skyldes en 

række iværksatte initiativer ift. nedbringelse af sygefraværet: 

Initiativer ift. sygefravær/trivsel i 2019 

Platangården meldte sig til et pilotprojekt via Region Sjælland – ift. datadrevet forbed-

ringsarbejde. Det var en bunden opgave, at sygefraværet skulle være 1 ud af 2 fokusom-

råder. Da vi fik analyseret de tilgængelige data, og også skabt ny og mere nuanceret 

data, blev det besluttet, at ”problemet” ikke var tilstrækkeligt stort til, at det gav me-

ning at arbejde med det i pilotprojektets rammer. 

Vi fik dog det ud af pilotprojektet, at vi fik lært at trække mere nuanceret data, således 

at vi kan skelne mellem korttids- og langtidssygefravær, samt at trække diagrammer, 

”rense” for sæsonudsving osv. Kombinationen af mere nuanceret data og den kvalita-

tive viden gør, at vi hele tiden har fingeren på pulsen ift. sygefraværet. 

3-8-15-modellen 

På baggrund af krav om øget fokus på at nedbringes sygefraværet fra Region Sjællands 

side, har regionen introduceret 3-8-15-modellen, hvilket betyder, at lederen skal kon-

takte den sygemeldte på hhv. 3., 8. og 15. sygedag. Modellen har været til drøftelse i ar-

bejdsmiljøudvalget, og det blev aftalt, at AMIR ville bringe modellen til drøftelse i de 

forskellige teams. Der var i starten lidt betænkeligheder fra forskellige perspektiver ift., 

om det ville føles som kontrol af den sygemeldte. 

MED-udvalget besluttede, at modellen skulle indføres pr. 1. juli (hvilket var tidligere 

end den regionale beslutning: 1. september), og samtidig blev den indarbejdet i fra-
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værspolitikken. De efterfølgende tilbagemeldingerne – via AMIR og i den daglige dia-

log – forlyder, at modellen faktisk opleves som meningsfuld interesse, og ikke kontrol-

lerende, som nogle havde frygtet. 

Fleksible initiativer 

Med udgangspunkt i den tættere dialog mellem sygemeldte og nærmeste leder, og den 

fleksible organisering på Platangården, har det også i løbet af 2019 i stigende grad væ-

ret muligt at skabe andre muligheder end sygemelding. Det kan være omplacering til 

et andet team, bytte mellem kollegaer, midlertidigt eller varigt – alt efter, hvad der el-

lers rører sig i organisationen. Det er åbenlyst i minimum 2 tilfælde, at hvis en sådan 

omplacering ikke havde fundet sted, ville alternativet have været en længerevarende 

sygemelding og en individualisering af en arbejdsmiljøudfordring, som ingen har 

glæde og gavn af – og som ville have givet negativt udslag på sygefraværsprocenten. 

Opgørelse af tilfælde af magtanvendelse, arbejdsskader samt nærved-hændelser 

for perioden 01.01.19 – 31.10.19: 

Målet for 2019 var: Arbejdsskader, nærved-hændelser og magtanvendelser på et lavt ni-

veau. Dette mål blev i høj grad indfriet. I 2019 har der i alt været 9 magtanvendelser, 10 

arbejdsskader samt 13 nærved-hændelser, hvilket er en betydelig reduktion ift. de fore-

gående år.  

 

År Samlet 
antal 

Fysisk 
Vold 

Psykiske 
trusler, chikane 

mv. 

Uheld 

2017 
 

28 5 17 6 

2018 
 

21 4 7 10 

2019 
 

7 4 1 2 

 

Sammenlignet med de to foregående år, er det er bemærkelsesværdigt lavt antal episo-

der ift. både arbejdsskader, nærved-hændelse og magtanvendelser. Dertil kommer, at 

det specialiserede socialområde statistisk set er belastet på disse parametre – det gør 

antallet endnu mere bemærkelsesværdigt. 

Vi har i de forskellige fora drøftet, hvad der kan være mulige sammenhænge og forkla-

ringer på de lave tal: 

 Et øget fokus på den pædagogiske opgave, og at vi er blevet bedre til at trække 

os, når situationer spidser til 

 Et intensiveret fokus på samarbejde med relevante aktører i vores omverden 

 Et nyt regionalt satspuljeforsøg med FUT 

 Vores fælles teoretiske og metodiske referenceramme 
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 Vores øgede og kvalificerede interne tværgående samarbejde – vi er blevet 

bedre til at hjælpe hinanden 

 Hændelser følges op på teammøder med henblik på at skærpe teamets indsats 

– mere team – mindre individ 

 De unges aktive inddragelse på teammøder, som bidrager til selvbestemmelse 

og i sig selv er direkte konfliktnedtrappende. 

 Derudover er der tale om en fortsættelse af initiativer fra 2018 ift. forebyggelse 

af arbejdsskader. 

En fremmende arbejdspladskultur 

At skabe en fremmende arbejdspladskultur er en gensidig, dynamisk og vedvarende 

proces. Platangårdens fælles faglige tilgang, metode og værdier udgør væsentlige ele-

menter i denne sammenhæng. Der er en opfattelse i arbejdsmiljøgruppen, ledelsestea-

met og i MED-udvalget, at det er en proces, som vi vedligeholder vha. følgende kon-

krete initiativer fra 2019:  

Der gives udtryk for, at vi er blevet bedre til at sætte hinandens særlige kompetencer i 

spil i den professionelle kontekst. Det kan være erfaring med indretning, som instruk-

tør ift. en fritidsaktivitet – eller det kan være PEER-kompetencer, som hele arbejdet 

med PEER-gruppen har bidraget til. Det handler om den anerkendelse der ligger i, at 

man i højere grad kan bruge kompetencer, som man har fra fortid eller fritid, aktivt på 

arbejdet.  

I januar 2019 blev der på tværs af arbejdsmiljøudvalg og implementeringsgruppe plan-

lagt en temaeftermiddag for alle medarbejdere med temaet: Hvordan kan jeg være 

på arbejde, når jeg er på arbejde – og holde fri, når jeg holder fri. Fokus på dagen 

var en slags egenomsorg – hvordan kan jeg passe på mig selv – og hvordan kan vi 

hjælpe hinanden med at passe på hinanden – når vi nu arbejder indenfor dette kom-

plekse felt. Fokus blev inspiration og vidensdeling ift. mulige strategier. En eftermid-

dag med medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø som omdrejningspunkt. 

Generelt er der en oplevelse af, at det fællesskab, som opstår omkring de forskellige 

kompetenceudviklende tiltag, skaber et fagligt fællesskab, som fremmer arbejdsplads-

kulturen. 

TRIVSELS- OG LEDELSESEVALUERING 

Platangården deltog i foråret 2019 i trivsels- og ledelsesmåling. Der blev lagt stor fælles 

indsats i forberedelsen, i et samarbejde mellem arbejdsmiljøgruppen og ledelsen – ift. 

at minde om, opfordre til, synliggøre deltagelse og ikke mindst ved at udlove flødebol-

ler til alle, hvis det lykkedes at komme på en deltagelsesprocent på 75+. Den samlede 

indsats lykkedes til fulde, idet besvarelsesprocenten landede på 79,45%. Det er vores 

vurdering, at besvarelsesprocenten realistisk set ikke kan blive højere. 

Hvad viste trivselsmålingen? 

Trivselsmålingen score i forhold til de forskellige temaer faldt ud som følgende: 
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 Indflydelse 68 (regionalt benchmark 63,15) 

 Samarbejde 77,61 (regionalt benchmark 77,15) 

 Job og organisering 75,6 (regionalt benchmark 72,05) 

 Krav i arbejdet 70,69 (regionalt benchmark 69,09) 

 Social kapital 69,72 (regionalt benchmark 67,45) 

Trivselsmålingens tal viser således et billede af en velfungerende organisation: På næ-

sten alle de målte parametre ligger Platangården højere end gennemsnittet i Region 

Sjælland. Dette yderst positive ståsted har således dannet grundlaget for det efterføl-

gende arbejde med trivselsmålingen: 

Hvordan har vi arbejdet videre med trivselsmålingen? 

Arbejdsmiljøudvalg og ledelsesteamet gav nogle bud på mulige temaer – og disse for-

slag blev sammen med trivselsmålingens resultater sat på dagsordenen i alle teams. Ud 

fra tilbagemeldingerne landede vi på 3 temaer. På Medarbejdernes Møde i maj måned, 

organiserede ledelsesteamet en SVARBAZAR – en måde at organisere den tværgående 

dialog på. 

Temaerne som blev bragt til dialog blev følgende: 

Arbejdsbelastning - 67 % har oplevelsen af, at de ikke er belastede af arbejdet – eller 

er neutrale. Hvad betyder fænomenet arbejdsbelastning for dig – og hvad betyder det 

for dit arbejdsliv? 

Ligeværd - 71 % har oplevelsen af at blive behandlet ligeværdigt – eller er neutrale. 

Hvad er ligeværd for dig – og hvad betyder det for dit arbejdsliv? 

Retfærdighed - 88 % har oplevelsen af, at arbejdsopgaver fordeles retfærdigt – eller er 

neutrale. Hvad er retfærdighed for dig – og hvad betyder det for dit arbejdsliv? 

SVARBAZAR mundede ud i et antal ”prøveballoner” – udsagn, som de enkelte delta-

gere skulle markere ift. vigtighed. Markeringerne på balloner viser, at 5 udsagn skilte 

sig ud ved at have fået markant mere bevågenhed. Disse fem udsagn er: 

1. Respekt og anerkendelse mellem alle – Fokus på at værdsætte forskellighe-

der både i samarbejdet med unge og kolleger = 25 

2. Vi vil sammen skabe en positiv feedback-kultur. Fokus på at lytte til hinan-

den med et åbent sind = 30 

3. Invitere til dialog, når man føler sig uretfærdigt behandlet, eller oplever 

uretfærdighed = 32 

4. Mingle mellem de forskellige teams for at øge kendskab til hinanden og 

opgaverne = 24 

5. Prøvehandling i forhold til at have modet til at sige til eller fra, i forhold 

til en opgave, og modet til at bede om hjælp = 32 



38 

 

Hvert team fik til opgave efterfølgende at vælge en eller flere prøveballoner, som de 

ønskede at arbejde med i deres team i ca. 3½ måned (til medio september). Arbejds-

miljørepræsentanterne fik til opgave at samle op på og melde tilbage på MED-mødet 

26. september. 

Samlet set virker det som om alle teams har taget prøveballoner til sig i en eller anden 

udstrækning. Det tyder på, at processen ift. opfølgning, med SVARBAZAR som me-

tode, har betydet, at der blev skabt prøveballoner, som på forhånd gav mening i de en-

kelte teams, og at de er blevet naturligt integreret tænkning i det daglige arbejde. Det 

tyder dermed også på, at arbejdet med prøveballonerne ikke stopper med afslutningen 

af trivselsmålingen, men lever videre i organisationen. 
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Markedskommunikation  

Arbejdsgruppen for markedskommunikation 

består af centerchef Charlotte Ishøy, sous-

chef Lisette Kaptain, områdeleder Pia Hell 

Boje, socialrådgiver Julie Christensen samt 

udviklingskonsulent Uwe Schmacke.  

Gruppen mødes 4 gange årligt og souschefen 

deltager, som tidlige nævnt, som Platangår-

dens repræsentant i arbejdsgruppen for mar-

kedskommunikation i Socialafdelingen. 

 

 

 

ELEKTRONISKE PLATFORME  

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

Tilbudsportalen. Begge platforme opdateres kontinuerligt ift. formalia (så som takster, 

nye eller opdaterede retningsgivende dokumenter, politikker etc.) og løbende informa-

tion om nyheder, arrangementer, foredrag i Uddannelseskarrusellen og aktiviteter på 

hjemmesiden.  

 

Derudover besluttede arbejdsgruppen for markedskommunikation i starten af året at 

oprette en LinkedIn virksomhedsprofil for både at øge Platangårdens synlighed på de 

sociale medier og for at skabe et netværk af aktører, interessenter, brugere, pårørende 

og andet godtfolk, som har interesse i det specialiserede socialområde og ungeområ-

det. 

 

På vores virksomhedsprofil vil vi løbende in-

formere om aktiviteter på Platangården samt 

formidle vores viden og erfaringer, som vi 

gerne vil dele med en interesseret omverden 

ud fra en forhåbning om at kunne bidrage til 

den generelle refleksion og udveksling af viden 

på det specialiserede socialområde. 

https://www.linkedin.com/company/23688332/admin/
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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.  
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Platangårdens mål og prioriterede indsatser for 2020 

 

Platangårdens mål og prioriterede indsatser tager afsæt i målsætning for Socialområdet, 

som den er beskrevet i Driftsaftalen 2020: 

” 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 udvik-

ling. ” 

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 2020 arbejder Platangården med de mål, der indgår i driftsaftalen 2020 og som om-

handler økonomi, arbejdsmiljø, kvalitetsarbejde og strategiplan herunder: 

 Produktudvikling på Socialområdet 

 Leverandør af landsdækkende specialrådgivningsopgaver - Samarbejde om til-

budsgivning 

 Rekruttering og kompetenceudvikling 

 Forskning 

 Arbejdsmiljø 

 Kommunikation og samarbejde 

 Lighed i sundhed  

 Dokumentation. 

http://www.platangaarden.dk/media/2881/driftsaftale-2020-platangaardens-ungdomscenter.pdf
http://www.platangaarden.dk/platangaarden/om-platangaarden/vaerdigrundlag/
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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 er uddybet i Driftsaftale 2020.  

I forlængelse af og i sammenhæng hermed har ledelsesgruppen opstillet en række sær-

lige prioriterede indsatser, som vurderes at være relevante og nødvendige for at sikre 

Platangårdens virksomhed og udvikling fremadrettet.  

 

PRIORITEREDE INDSATSER 2020 

Platangårdens ledelse har for 2020 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 social-

område. 

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 og godkendt af Platan-

gårdens MED-udvalg i februar 2020. 

SEKSUALPÆDAGOGIK  

Platangården undersøgte i 2018/19 forskellige muligheder for at udvikle på seksualpæ-

dagogik inden for vores område. I den forbindelse blev der taget kontakt til pædagog-

uddannelsen (Absalon) med henblik på at undersøge muligheden for at indlede et sam-

arbejde om udvikling af metoder til at understøtte den unges udvikling af en sund sek-

sualitet (seksualpædagogik).  

Kontakten resulterede i planlægning af et undervisningsforløb for 10 af Platangårdens 

relationsmedarbejdere. Undervisningen er planlagt i samarbejde med en underviser fra 

Absalon. Undervisningen forestås af Absalon, foregår på Platangården, løber hen over 

vinter og forår 2020 og afsluttes med en temadag for alle relevante medarbejdere. 

I forlængelse af dette kompetenceudviklingsforløb vil vi vurdere, om det er relevant og 

meningsgivende at specialisere vores indsats på området yderligere, ved at skærpe fokus 

på tilgang og metode i forhold til børn og unge med seksuelt bekymrende eller grænse-

overskridende adfærd. Der er vist ingen tvivl om, at Platangårdens målgruppe også rum-

mer unge, som har udfordringer på dette område. Området er også i Socialstyrelsens 

synsfelt, idet styrelsen via den såkaldte Nationale Koordination er i gang med at skabe 

et nationalt overblik over, om der er tilstrækkeligt med tilbud til de små målgrupper, 

hvori også denne målgruppe er nævnt.   

http://www.platangaarden.dk/media/2881/driftsaftale-2020-platangaardens-ungdomscenter.pdf
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Vurderingen af om det er relevant og meningsgivende at udvikle en særlig indsats (inden 

for den systemiske og narrative tilgang) til unge, der har disse særlige strategier, vil fo-

regå via opsamling af viden fra kompetenceudviklingsforløbet. 

KOST, SUNDHED OG TRIVSEL  

De senere års fokus på sundhed har især cirklet om korrekt anvendelse af systemer (me-

dicinlog og FMK), korrekt dokumentation og overholdelse af regler (diverse retningsgi-

vende dokumenter og målepunkter) og i noget mindre grad på de pædagogiske indsat-

ser, der direkte kan understøtte den enkelte unges oplevelse af velbefindende. 

Vi ønsker at øge vores indsats for at understøtte den enkelte unges lighed i sundhed og 

oplevelse af også fysisk og psykisk velbefindende trods vanskelige vilkår. Dette ligger i 

øvrigt rigtig godt i tråd med intentionen i kerneopgavebeskrivelsen. 

I 2020 vil vi gennemgå de af vore indsatser, som relaterer sig direkte til kost, således at 

vi er i stand til at tilbyde de unge de sunde valg og således, at vi i vores samarbejde med 

de unge kan styrke deres mestring i disse valg. 

I første omgang iværksættes prøvehandling i forhold til at styrke indsatsen for at kunne 

tilbyde sund kost. Opgaven med at sætte prøvehandlingen i gang ligger i en projekt-

gruppe Kost og køkken. 

Som en følge af dette fokus skal Platangårdens kostpolitik moderniseres og siden gøres 

kendt og anvendt. 

På Platangården ser vi ikke sjældent, at unge med psykiatriske problemstillinger og et 

dertil hørende medicinforbrug får problemer med betydelig overvægt og andre bivirk-

ninger, der påvirker trivslen.  

Platangården vil med en systemisk og narrativ tilgang i 2020 have fokus på denne pro-

blemstilling med henblik på at aftabuisere og forholde sig proaktiv til denne problem-

stilling, bl.a. ved at inddrage psykiater og egen læge samt kompenserende tiltag som 

sund kost og motion.  

FAGLIGHEDEN I INTERN UNDERVISNING/STU  

Platangårdens Interne Undervisning og STU retter sig især mod unge, som ikke kan tage 

imod andre former for læringsforløb og har brug for en specialiseret indsats. Det stiller 

krav om individuelt sammensatte læringsforløb. Disse skal basere sig på en didaktik, 

som har en reference til den systemiske og narrative tilgang. For at styrke dette, er der 

behov for at udvikle fagligheden og den forudsigelige, trygge og tilpas strukturerede 

ramme.  

Platangården vil således i 2020 udvikle fagligheden (indenfor den systemiske og narra-

tive tilgang) i forhold til Platangårdens Interne Undervisning og STU, således at det i 

endnu højere grad understøtter de unges behov for et læringsorienteret tilbud.  
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Udviklingen af fagligheden går både på den ramme, som skaber vilkårene for, at indsat-

sen kan foregå og på selve læringsforløbet inklusiv de didaktiske overvejelser.  

Der skal udarbejdes et notat omkring såvel ramme som læringsforløb i Intern Undervis-

ning og STU og denne skal siden gøres kendt og anvendt. En sådan beskrivelse af den 

særlige faglighed vil også kunne anvendes i forhold til markedskommunikationen. 

Udviklingen af indsatsens faglighed vil foregå i teamet med inddragelse af ledelses-

gruppe og øvrige relevante kompetencer fra det øvrige Platangården, herunder udvik-

lingskonsulent, psykolog og socialrådgiver. Områdelederen er tovholder. 

STYRKE DE ORGANISATORISKE KOMPETENCER  
Det er vigtigt i forhold til vores kerneopgave og også i forhold til Platangården som for-

retning, at vi kommer til orde, når vi mødes i forskellige samarbejdsrelationer. Platan-

gården er typisk det sted, de unge bor og lever deres hverdagsliv. Det er i dette hver-

dagsliv den specialiserede socialpædagogiske indsats udspiller sig og her de unge udvik-

ler nye strategier og prøver dem af.  Det er også på denne scene resultatet af andre ak-

tørers indsatser viser sig som fx medicinens virkning, rusmiddelbehandlingens resultat, 

etc.  

Som specialiseret socialt tilbud har vi udover den socialpædagogiske indsats også i langt 

de fleste sammenhænge en koordinerende opgave i forhold til indsatsen med den unge. 

En koordinerende opgave som typisk består i at samarbejde med en lang række eksterne 

aktører mhp. at understøtte den unges udvikling på bedste vis. 

Platangården er sig fuldt bevidst om, at komplekse problemstillinger kræver komplekse 

indsatser og at der er behov for, at aktører med forskellige specialer sammen med den 

unge og netværker indgår i et fællesskab om indsatsen.  

Platangården må i dette fællesskab påtage sig ansvaret for at tale den socialpædagogiske 

indsats ind i samarbejdet med de øvrige aktører. Samarbejdet om indsatsen foregår både 

i form af formaliserede møder, som i andre sammenhænge, hvor der er kontakt omkring 

indsatsen. 

Platangården vil i 2020 udvikle og skærpe vores rolle i disse samskabelses-sammen-

hænge til gavn for indsatsen med de unge. 

Det handler om at blive bedre til at afholde meningsfulde møder for alle deltagende 

parter i samskabelsens ånd, så alle går derfra med oplevelsen af at være kommet til orde.  

Der iværksættes workshops for alle relationsmedarbejdere (i 3 hold) og sideløbende et 

undervisningsforløb for centrale medarbejdere med de organisatoriske kompetencer 

som omdrejningspunkt. Workshops og undervisningsforløb afsluttes med en temaefter-

middag for alle. 

  


