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”Platangården og Amtsungdomscentret er noget helt enestående inden 
for den danske socialforsorg. Det er nok en social institution, men det 
er også en helt masse andet. 

Derfor er Platangården næsten umuligt at passe ind i vores system-
verden, hvor arbejdet jo, desværre skal tilpasses paragraffer, overen-
skomster og hvad ved jeg. Når det er det offentlige skal man være så 
rammebevidst, at det let bliver traditionel og grænsende til det kedsom-
melige og uinspirerende. ” 

(Bent Norman Olsen, Formand for social- og sundhedsudvalg i Storstrøms Amt, 1979)
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FORORD

AF CHARLOTTE ISHØY

Centerchef for 
Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter kan i år fejre sit 50 års 
jubilæum.

Det er lidt af en præstation for et socialt tilbud at 
fastholde sin rolle som en væsentlig aktør på det 
specialiserede socialområde igennem så mange år. 
Det socialpolitiske danmarksbillede har undergået 
store forandringer i de 50 år. Samfundsudvikling, 
konjunktursvingninger, reformer, skiftende politik og 
politikere, ny viden og forskning og også markante 
enkeltsager har igennem årene påvirket eller ændret 
både opgaveportefølje og vilkår.

Platangården har i perioder været rystet og igennem 
svære tider, hvor det kunne være svært at bevare 
håbet om, at organisationen ville bestå. Men både 
kampgejst, tilpasningsvilje og -evne samt et solidt 
bagland har bidraget til, at Platangården efter 50 år 
”is still going strong”. Og uden alle de fantastiske 
unge og uden de kompetente og altid engagerede me-
darbejdere havde Platangården ikke klaret det. 

Som det vil fremgå af denne fortælling om Pla-
tangårdens 50-årige historie har mangt og meget 
forandret sig, men Platangårdens særlige ånd er 
stadig intakt. Det er glæden ved og betydningen af 
det vi kan i fællesskab og vigtigheden af, at alle skal 
inkluderes, som har bidraget til, at Platangården altid 
har været et godt sted at være ung. 

Det har været en ganske særlig opgave at beskrive 
Platangårdens historie i dette jubilæumsskrift, som 
bygger på et omfangsrigt kildemateriale fra det 
Lokalhistoriske Arkiv samt presseklip, skrifter og 
dokumenter fra egne gemmer. 

Og det er først og fremmest ”kongernes historie”, 
dvs. fortællingen om de store linjer, nye strategier, 
særlige projekter og store begivenheder, som dog 
hverken påberåber sig at være fyldestgørende eller 
yde retfærdighed overfor alle de mange tilbud og 
projekter, som i årenes løb har set dagens lys, og slet 
ikke i forhold til alle de mange medarbejdere, som 
med deres engagement og faglighed har gjort Pla-
tangården til det, det er i dag. 

Ligeledes berøres historien om, hvordan hverdag-
slivet udspillede for især de unge og medarbejderne 
kun glimtvis, simpelthen fordi dette facetterede og 
mangfoldige hverdagsliv nok bedst lader sig indfange 
i en skønlitterær form – som dog ville have sprængt 
rammen for denne publikation.

Som læser vil man måske synes noget mangler, at 
andet får for meget plads eller endda at konklusioner 
og forklaringer ikke passer med den virkelighed, som 
man selv har oplevet den. Vi, der er eller har været 
en del af Platangården, har hver vores fortælling, 
som er formet af den historiske kontekst samt de 
relationer vi indgår og har indgået i, og det er i den 
optik dette jubilæumsskrift må læses. Jubilæumss-
kriftet er således ikke den objektive og sande historie 
om Platangården, men et bud på en fortælling, som 
bygger på tolkningen af kilderne og skribentens 
mulige perspektiver, valg og fravalg. 

Vi ønsker med fortælling at gå ned af ”memory lane” 
og give et billede af et specialiseret socialt tilbud 
igennem 50 års danmarkshistorie. 

God fornøjelse
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PROLOG
Platangårdens historie tager sin begyndelse i no-
vember 1970, hvor Næstved byråd reagerer på det 
stigende narkotikaproblem i Næstved-området. De 
unges brug af stoffer havde i starten af 70’erne skiftet 
karakter og havde udviklet sig til et stigende sam-
fundsproblem. Woodstock generationens bevids-
thedsudvidende eksperimenter med hash og LSD var 
især udbredt blandt de intellektuelle hippier fra stor-
byerne. Det havde forandret sig til et tiltagende brug 
af hårde stoffer blandt i forvejen socialt belastede og 
psykisk sårbare unge. For disse unge havde brugen af 
stofferne snarere karakter af flugt fra en virkelighed, 
der var præget af ungdomsarbejdsløshed og ingen 
eller få fremtidsperspektiver, eller for gruppen af de 
psykisk sårbare unge, om en form for selvmedicin-
ering. Fænomenet begrænsede sig heller ikke læn-
gere til storbyerne, men var nu også et tiltagende og 
synligt problem i provinsen, herunder også i Næst-
ved-området. 

Byrådet vedtog i februar 1971 at oversende udvalgets 
henvendelse til Storstrøms Amt, da byrådet var af 
den opfattelse, at det måtte være en amtskommunal 
opgave, siden narkotikaproblematikken ikke be-
grænsede sig til Næstved Kommune. Amtsrådet tog 
herefter kontakt til Jørgen Green i Ungdomscenter i 
Viborg for at høre, om han ville stå for opbygning af 
et ungdomscenter i Storstrøms Amt svarende til det i 
Viborg. Jørgen Green viste interesse, men foreslog, at 
der i første omgang blev nedsat en tværfaglig arbe-
jdsgruppe og at han blev tilknyttet arbejdsgruppen 
som konsulent. 

Arbejdsgruppen udarbejdede en model, som 
byggede på en klar opgavefordeling mellem kom-
munerne og et amtslig ungdomscenter. 

Kommunerne skulle have ansvaret for såvel det 
opsøgende og forebyggende arbejde – eventuelt med 
støtte fra ungdomscentret. Derudover skulle kom-
munerne tage sig af lettere tilfælde af stofmisbrug 
samt det opfølgende arbejde med unge, som havde 
været i behandling på ungdomscentret og på de psy-
kiatriske hospitaler. 

Amtsungdomscentret skulle primært have en koor-
dinerende funktion mellem de forskellige statslige 
organer (revalideringscentre, statshospitaler, narko-
tikakonsulenterne) og kommunerne, og kun påtage 
sig behandlingsmæssige opgaver, når kommunerne 

ikke var i stand til at tilrettelægge eller gennemføre 
relevant behandling. Arbejdsgruppen understregede 
desuden, at forslaget ikke indebærer, ”at der opbyg-
ges en organisation, som isoleret fra samfundets 
øvrige sociale apparat, skal tage sig af en afgrænset 
og løsrevet del af et socialt klientel”.

Arbejdsgruppen forslog, at centret blev organiseret 
med 3 hovedområder: et rådgivningstilbud, et efter-
behandlingstilbud i form af 3 støtteboliger samt et 
daghøjskoletilbud. Målgruppen omfattede både unge 
med en rusmidelproblematik og psykisk sårbare 
unge.

Amtsrådet tilsluttede sig arbejdsgruppens forslag og 
Platangården blev en realitet.
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PIONERÅRENE (1972-1976)

Jørgen Green blev ansat som stedets første forstand-
er med tiltrædelse den 1. juni 1972 og kom til at 
præge Platangården i de efterfølgende 25 år. Han var 
uddannet socialrådgiver og havde bl.a. arbejdet på 
Kofoeds Skole i København og på Rødbygård, som 
i dag er kendt som Kofoedsminde. Efter en kortere 
ansættelse på behandlingshjemmet Jens Holst i Vi-
borg fik han tilbuddet om at opbygge ungdomscen-
tret i Viborg, som kom til at udgøre modellen for det 
kommende Amtsungdomscenter. 

Det nye Amtsungdomscenter begyndte sit virke i 
1972 på flere adresser i Næstved. Den første støtte-
bolig blev etableret i en ældre amtsarkitektsvilla på 
Kornbakken. Den første medarbejder var en hånd-
værker (faglærer), som sammen med en gruppe 
unge stod for ombygning af ejendommen. De unge 
var således allerede fra starten med til at (op-) bygge 
Ungdomscentret. Villaen fungerede i en overgang-

speriode som midlertidig bolig for forstanderen og 
hans familie. De første unge stofmisbrugere flyttede 
også ind på det tidspunkt, således at villaen kom til at 
fungere som et form for kollektiv. 

Daghøjskolen lå på Ndr. Farimagsvej i en gammel 
fabriksejendom og rummede værksteder og un-
dervisningslokaler. Til ejendommen hørte også en 
villa, som blev brugt som støttebolig for 5 unge og 2 
støtteelever. Amtsungdomscentrets rådgivning og ad-
ministrationen fik efter et midlertidigt ophold i nogle 
lokaler på Købmagergade fast adresse i Ringstedgade. 
Sideløbende med etablering af forskellige lokaliteter 
blev der ansat medarbejdere til de forskellige funk-
tioner. 

Jørgen Green, hans kone Nete og sønnen Michael i støtteboligen
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Daghøjskolen

Daghøjskolens medarbejdere

Undervisningen på daghøjskolen bestod af obligator-
iske fag, som omfattede et kursus i samarbejdslære 
med en række gruppepsykologiske øvelser, under-
visning i samfundsforståelse, foredrag og diskussion 
samt en introduktion til værkstederne. De obligator-
iske fag skulle styrke ambitionen om et uddannelses-
forløb, som byggede på nærmest basisdemokratiske 
principper. Den basisdemokratiske tilgang blev også 
praktiseret i støtteboligerne, hvor alle beslutninger, 
som havde betydning for fællesskabet og den enkelte, 
blev truffet i fuld åbenhed. 

Den resterende del af undervisningen bestod af 
valgfrie fag, ud fra devisen om, at eleverne først og 
fremmest skulle stille krav til sig selv. De valgfrie fag 
omfattede, ud over almindelige skolefag som dansk 
og matematik, pædagogik og psykologi samt en 
række kreative fag. Her kunne de unge beskæftige sig 
med og fordybe sig i træarbejde, foto og smalfilm, 
keramik, batik, vævning, læder og syning, trykning, 
maling samt dramatik og musik. 

Pædagogikken på daghøjskolen byggede på to over-
ordnede principper: at indholdet var meningsfuld 
og af en vis kvalitet, og at ingen måtte lide nederlag. 
Meningsfuldheden bestod i at daghøjskolens værk-
steder ikke skulle bare skulle fungere som et formelt 
beskæftigelsesprojekt, men have en konkret og prak-
tisk, eller ideel værdi for de unge. 

En medarbejder beskrev således: ”På tømrerværkste-
det laver eleverne deres egen seng, på keramikværk-
stedet en kop, i batik og syning en pude, i fotoværkst-
edet billeder af hinanden og i træværkstedet plakater 
til hinanden. Eleverne skal lære skolens og deres 
egne muligheder at kende”. 

Sideløbende med arbejdet i værkstederne modtog de 
unge erhvervsorientering, med det formål at finde 
frem til realistiske ønsker med hensyn til fremtiden, 
som kunne afprøves på to praktikforløb under deres 
ophold.

 Aktivitet i værkstederne  
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Inklusion og positive rollemodeller 
Pædagogikken på Amtsungdomscentret byggede på 
det såkaldte ”udtyndingsprincip”, hvor unge med so-
ciale og psykiske udfordringer blev blandet med helt 
almindelige unge, de såkaldte støtteelever. Støtteelev-
erne blev rekrutteret gennem annoncer i dagblade. 
De boede sammen med de unge i støtteboligerne og 
deltog i daghøjskolens undervisningstilbud. Støt-
teeleverne skabte, understøttet af de faste medarbej-
dere, et bolig,- arbejds- og fritidsfællesskab omkring 
de unge, som var langt mindre institutionspræget 
end på almindelige opholdssteder. 

Grundtanken i udtydningsprincippet var, at man 
ville undgå at skabe en monokultur af socialt- og 

psykisk belastede unge, som erfaringsmæssigt kunne 
forstærke virkningen af de unges problemer. Derfor 
blandede man ikke kun udsatte og normalfunger-
ende unge, men også udsatte unge med forskellige 
problematikker og udfordringer. 

De unge skulle ikke opleve sig som stemplet og ud-
grænset, men som en integreret del af et fællesskab, 
som lignede ”normalsamfundets” fællesskaber så 
meget som muligt. Man ønskede med andre ord at 
mindske eller undgå de unges stigmatisering og mar-
ginalisering, uddelegere et større ansvar til de unge 
og, ved at have fokus på de unges evner og kompe-
tencer frem for deres udfordringer, øge de unges ejer-
skab på deres ophold og udvikling. 

Kontakten til det omgivne samfund 
Da det heller ikke i 70’erne altid vagte udelt bege-
jstring i lokalsamfundet, når en social institution 
med problemfyldte unge blev etableret i de nærmeste 
omgivelser, var det for Jørgen Green fra starten og 
gennem hele hans virke magtpåliggende at række 
ud til og åbne dørene for det omgivne samfund. Det 
skete på mange forskellige måder.

På daghøjskolen blev der dannet såkaldte ”sociale 
grupper” af unge og støtteeleverne, som iværksatte 
forskellige udadvendte initiativer, som var målrettet 
lokalsamfundet. De sociale gruppers udadvendte 
aktiviteter havde primær til formål at udvikle de 
unges sociale kompetencer og medførte samtidigt, at 
daghøjskolen og dens unge fik et godt omdømme i 
lokalsamfundet.  

En gruppe stod fx for musikarrangementer på spill-
estedet og musikforeningen Værshuset i Næstved, 
som Jørgen Green havde taget initiativ til i 1973. 
Baggrunden var, at stofmisbruget i Næstved påvirk-
ede centrets behandlingsarbejde negativ, fordi det 
ikke kunne undgås, at de unge fik tilbud stoffer når 
de var i byen. For at sikre centrets og andre unge fra 
Næstved et stoffrit musiktilbud blev der taget kon-
takt til en gruppe unge fra byen, som havde dannet 
musikforeningen ”Cirkus 71”. Der blev indgået en 
aftale om, at centret stillede både lokaler og arbejdsk-
raft til rådighed, mod at Cirkus 71, i samarbejde med 
de unge fra daghøjskolen, stod for arrangementerne 
hver fredag. Det skulle dog sikres at der ikke blev 
handlet med stofferne ved arrangementerne. 

En anden gruppe, den såkaldte ”Klunsergruppe” 
indsamlede ting til genbrug. Overskuddet blev do-
neret til en række børne- og ungdomsorganisationer 
i Næstved.  

En tredje gruppe havde dannet ”Børneklubben”, som 
tilbød legestue og beskæftigelse for omegnens børn 
hver fredag aften.

Børneklubben var også medvirkende til oprettels-
en af ”Folkecaféen”. På daghøjskolen arbejdede en 
ung militærnægter som samtidig var sangskriv-
er og musiker, og som ofte spillede for børnene i 
Børneklubben. Når forældrene kom for at hente 
deres børn skete det, at de fik lyst til at spise med, 
og derved opstod ideen til at lave en Folkecafé, hvor 
fortravlede forældre kunne slappe af en fredag aften, 
være sammen med deres børn og nyde et godt og 
billigt måltid mad. 

 Støtteelever udfyldte i mange år en vigtig funktion  
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For musikken sørgede lokale amatørmusikere.

Jørgen Green tog sig også meget af det man i dag 
kalder for ”public relations”. For det første var han 
meget præsent i både lokale og nationale dagblade, 
hvor han både bidrog med indlæg og artikler i 
debatten om narkotikamisbrug, behandling af st-
ofmisbrugere, socialpolitik, ungdomsproblemer og 
selvfølgelig om Amtsungdomscentrets/Platangårdens 
koncept og virke. Derudover var han en meget flittig 
skribent indenfor det generelle oplysningsarbejde. I 
1974 udgav han i samarbejde med lægen Frits Schött 
”Stofmisbrugets ABC”, som var den første af en lang 
række publikationer, hvor han ud over narkotika og 
alkoholproblematikken også beskæftigede sig med 
ungdomskriminalitet, ulykker og dødsfald bland 
anbragte unge, om MAC computere (der kunne så 
meget mere end en skrivemaskine), hjernens ud-
vikling, genforskning og meget andet.

Skabelsen af SPU samarbejdet 
Af hensyn til det socialpædagogiske arbejde ønskede 
Jørgen Green ikke, at afvænningen af stofmisbru-
gere skulle foregå på ungdomscentret. I stedet skulle 
afvænningen foretages på en særlig psykiatrisk afde-
ling på Statshospitalet i Vordingborg eller den psyki-
atriske afdeling på Centralsygehuset i Næstved. 

På statshospitalet havde man imidlertid gjort den 
erfaring, at et betydeligt antal unge stofmisbrugere 
allerede efter et kort ophold afbrød deres behandling. 
Det var primært de dårlige forhold på de lukkede af-
delinger og mødet med de mange psykotiske patient-
er, som var ødelæggende for de unges motivation for 
at gennemføre forløbet.  

Statshospitalet i Vordingborg havde allerede i 1970 
fremsat et forslag om opførelse af en Ungdomsps-
ykiatrisk afdeling. Det blev imidlertid ikke imøde-
kommet. Også en mindre forbedret ordning, hvor 
Amtsungdomscentrets medarbejdere i dagtimerne 
kunne besøge de indlagte unge og tage dem ud af 
den lukkede afdeling, førte ikke til en væsentlig 
forbedring. Derfor benyttede Amtsungdomscentret i 
en overgangsperiode psykiatrien i Aalborg, hvor der 
fandtes en afdeling specielt beregnet til unge og med 
et personale, som forstod de unges problemer og 
behov. 

Vendepunktet kom 1975 da Statshospitalet i Vord-
ingborg ansatte H. P. Forsbøl som overlæge. Forsbøl 
havde i en lang årrække beskæftiget sig med ung-
domspsykiatri og var meget interesseret i et samar-

bejde med Amtsungdomscentret. Han var optaget af 
tankegangen i distriktspsykiatrien, hvor man lagde 
stor vægt på en tværsektoriel tilgang, bestående 
af psykiatrisk konsulentbistand til kommunernes 
sagsbehandlere, en grundig forundersøgelse og et tæt 
funktionel samarbejde mellem den psykiatriske be-
handling og den efterfølgende rehabiliterende indsats 
på socialområdet. 

Forsbøl var af den overbevisning, at Amtet råd-
ede over et veludbygget og velkvalificeret behan-
dlingssystem, som ikke alene kunne hjælpe unge 
stofmisbrugere, men også unge med alvorlige psy-
kiske problemer, når Amtsungdomscentret og Ung-
domsafdelingen fungerede som en sammenhængen-
de organisation. 

Først i 1977 etablerede Storstrøms Amt en Ungdom-
spsykiatrisk afdeling i Vordingborg med både åbne 
og lukkede pladser. Samtidigt blev der indgået et tæt 
og formaliseret samarbejde mellem Ungdomspsy-
kiatrien og Amtsungdomscentret, som fik navnet 
”Socialpsykiatrisk Service for Unge” eller SPU. 

Samarbejdet omfattede såvel fælles visitation og 
behandlingskonferencer samt planlægning og koor-
dinering af tilbuddene om psykiatrisk behandling 
(såvel ved ambulant og stationær indlæggelse), 
socialpædagogisk støtte, bolig og andet for den 
enkelte unge. Derudover ydede de psykologiske og 
psykiatriske konsulenter rådgivning til såvel de unge, 
deres pårørende og medarbejdere på Platangården, 
i kommuner og Amtets social- og sundhedsforvalt-
ning. SPU samarbejdet etablerede sig med distrikt-
skontorer i Næstved, Vordingborg, Nykøbing F. og 
Nakskov. 
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Ingen grænser for vækst (1976-1997)

I midten af 1970’erne var Amtsungdomscentret et 
veletableret og eftertragtet tilbud der havde fået vok-
seværk. Med konstant 25-30 indskrevne unge fra hele 
Storstrøms Amt opstod behovet for mere plads til 
både daghøjskoledelen og boenhederne. Som svar på 
dette behov købte Storstrøms Amt i 1976 den forladte 
præstegård til Kastrup Kirke i Vordingborg. I haven 
stod det 100 år gamle platantræ og stedet fik herefter 
navnet Platangården. I årene 1977-1978 begyndte 
istandsættelsesarbejde og udbygning af Platangården 
og i 1978 flyttede centrets daghøjskole, rådg-
ivningscenter og administration til Platangården. 

Istandsættelse og opførsel af nye bygninger blev gen-
nemført som et beskæftigelsesprojekt for unge med 
bistand fra Amtsungdomscentrets faglærer. 

Storstrøms Amt havde bevilliget 8 millioner kroner 
til projektet, som omfattede indretning af værksted-
er (keramik, træværksted, metal- og autoværksted) 
i den gamle udlænger, indretning af kontorer på 1. 
salen i den gamle Præstegård, og opførelsen af en 
tilbygning til præstegården med undervisnings- og 
mødelokaler, en pejsestue og en køkken/kantine samt 
en kælder med depotrum, fotoværksted og vaskeri. 

Endvidere blev der bygget 3 nye huse i bunden af 
den gamle præstegårdshave, som rummede elev- og 
medarbejderboliger, og som i dag kendes som Nord-, 
Midt- og Sydhus. 

Præstegården med udlænger set fra Præstegårdsvej



Præstegården med udlænger set fra Præstegårdsvej

I 1979 bevilligede Storstrøms Amt yderlige 385.000 
kr. til køb af 6 tdr. land af Vordingborg Kommune, 
som lå i forlængelse af præstegården.

Jorden blev inddraget i højskolens aktivitetstilbud 
til eleverne og skulle bruges til at holde høns, kød-
kvæg og får på en del af jorden, mens resten skulle 
bruges til dyrkning af frugt og grøntsager. I det sidste 
halvdel af 1981 blev der opført en 200 kvm stor 
gartnerbygning, som de unge selv havde været med 
til at bygge, samt 3 større drivhuse.

Istandsættelse af  Præstegårdens 1. sal

Arbejdsholdet er i gang med opførelsen af de nye bygninger

Platangården i staren af 80´erne
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Udvidelse med efterbehandlingspladser
Det viste sig forholdsvis hurtig, at opgavedelingen 
mellem Platangården og kommunerne ift. efter-
behandlingen af de unge efter udskrivningen fra 
Platangården, ikke fungerede efter hensigten. Den 
positive relation, som var opstået under behandling-
sarbejdet lod sig ikke umiddelbart overføre til den 
kommunale sagsbehandling, som oftest ikke havde 
de nødvendige ressourcer og erfaringer til at støtte de 
unge. 

Der opstod derfor behov for etablering af efterbe-
handlingspladser. I løbet af årene etablerede Pla-
tangården, efter Amtets ønske, en række efterbehan-
dlingstilbud som omfattede familiepleje, ambulante 
behandlingstilbud, ungdomspension samt støttebol-
iger, som var fordelt over hele Storstrøms Amt.

De forskellige botilbud skiftede i årenes løb både 
adresser og efterhånden også funktion. Ungdom-
spensionen i St. Heddinge blev i årenes løb udfaset, 
mens støtteboligerne blev udvidet og fik med tiden 
mere karakter af et botilbud for unge, som enten 
havde gennemført et rehabiliterende forløb og nu 
skulle rustes til at kunne stå på egne ben, eller til 
unge, som havde behov for et mindre indgribende 
tilbud. Støtteboligernes placering udkrystalliserede 
sig over tiden til 5 støtteboliger med beliggenhed på 
Haminavej i Vordingborg, på Kornbakken og Glente-
vej i Næstved, på Poul Martin Møllervej i Nykøbing 
F. og på Svingelsvej i Nakskov. 

Socialøkonomisk virksomhed
Også på selve Platangården fortsatte udviklingen i 
højt tempo. Platangårdens værksteder og gartneriet, 
som skulle forberede og øge de unges kompetencer 
ift. uddannelse og beskæftigelse, udviklede sig efter-
hånden til små produktionsenheder, som dannede 
rammen om en form for socialøkonomisk virk-
somhed. For eksempel producerede træværkstedet 
havemøbler, som var et populært produkt i lokalsam-
fundet. Værkstedernes produkter blev solgt direkte 
fra værkstedet, på åbent hus arrangementer eller 
lignende. 

Gartneriets og dyreholdets produkter bidrog ikke 
alene til selvforsyning med kød, æg, grøntsager og 
frugt til køkkenet og Folkecaféen, som var ”flyttet 
med” til Platangården, men blev også solgt i en lille 
købmandsforretning til gæsterne i sommervandreh-
jemmet, som begyndte sin virksomhed i 1979.

Snekeriet

Keramikværksted

Købmandsbutuikken
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Køkken



Sommervandrehjemmet
I 1979 godkendte Amtets økonomiudvalget, at 
Platangården i perioden 1. juli til 1. september, hvor 
daghøjskolen holdt ferielukket, kunne omdannes til 
et sommervandrehjem. De tilbageværende medar-
bejdere og elever stod for driften og holdt køkkenet 
åbent i perioden, så de overnattende gæster kunne 
indtage alle måltider. 

Initiativet blev varmt bakket op af både Vordingborg 
Kommune og Vordingborgs Turistforening. Allerede 
i 1981, altså 2 år efter åbningen havde sommervan-

Bilværksted
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drehjemmet haft 3000 overnattende gæster, som 
genererede et overskud på næsten 70.000 kr. Som-
mervandrehjemmet eksisterede frem til 1987, hvor 
Vordingborg Kommunen opførte et vandrehjem på 
nabogrunden, som i en årrække blev drevet i samar-
bejde med Platangården. 

Overskuddet fra den socialøkonomiske virksomhed 
blev bl.a. brugt til at finansiere projekter for de unge.

En verden udenfor
Det første projekt, som blev finansieret gennem de 
unges arbejde på sommervandrehjemmet og Folke-
caféen, var en tur til det nordlige Grækenland. Grup-
pen havde opsparet 30.000 kr. og købte et gammelt 
Volkevogns-rugbrød, som de istandsatte. De fik sig 
en velfortjent ferie og efter hjemkomsten forærede de 
bussen til Platangården. 

Et andet projekt, som nød godt af deres arbejdsind-
sats i sommervandrehjemmet var ”Sri Lanka grup-
pen”, som i 1980 tog på et 3 måneders arbejdsophold 
på Ceylon, hvor de hjalp med at bygge veje i nogle 
afsidesliggende landområder. 

Det samlede projekt strakte sig over en periode på et 
år og var skabt i et samarbejde mellem Platangården 
og Mellemfolkeligt Samvirke. Projektet fik meget 
omtale i de lokale aviser.
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 Kultur i form af livemusik har lige fra starten spillet 
en fremtrædende rolle på Platangården. Afholdelse 
af koncerter begyndte med etableringen af Vershuset 
og Folkecaféen i Næstved og fortsatte under Folke-
caféens videreførelse på Platangården efter flytningen 
til Vordingborg. Konceptet var stadig det samme: 
Gæsterne kunne købe et billigt måltid mad og efter 
maden blev der spillet op til dans. 

De musikalske genrer omfattede alle former for 
rytmisk musik, og musikerne repræsenterede nogle 
af de fineste og mest kendte danske og internationale 
navne. En gang imellem blev der sågar afholdt kon-
certer med klassisk musik, og en aften i november 
1998 optrådte Ghita Nørby med oplæsning af eventyr 
i Platancaféen. 

Platancaféen var ligesom sommervandrehjemmet 
og værkstederne en del af den socialøkonomiske 
virksomhed. De unge bidrog med deres arbejdskraft 
i forbindelse med forberedelsen og serveringen af 
maden, og hjalp til med opsætning af borde, stole og 
scenen. 

Overskuddet fra Platancaféen kom de unge til gode 
i form af tilskud til projekter og en årlig rejse for de 
unge, som havde hjulpet aktivt i forbindelse med af-
holdelse af arrangementerne. Platancaféen var meget 
populær blandt borgerne i Storstrøms Amt helt frem 
til 2012, hvor caféen af økonomiske årsager måtte 
lukkes. 

Sideløbende til musikarrangementerne på Platan-
caféen var Jørgen Green også medinitiativtager til 
afholdelse af en række store Folkemusikfestivaler, der 
gik under navnet Nordisk Vise & Folk Festival. Den 
største og sidste blev afholdt i 1996 på Platangården 
og varede 4 dage med mellem 5000 og 6000 besøgen-
de. 

Teater og musicals
En anden af Jørgen Greens passioner var teater og 
musicals. Mens de unge i forbindelse med afholdelse 
af diverse musikarrangementer bidrog med deres 
engagement, entusiasme og arbejdskraft, agerede de 
nu også skuespillere. Det blev til opførelsen af i alt 
5 musicals i perioden 1988 – 1999. De 5 musicals 
havde hver især et kritisk socialpolitisk budskab med 
eksplicitte referencer til ungdomsproblematikker og 

Platancaféen: Let´s face the Music and 
dance
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central og uundværlig aktør i det, man i dag kalder 
for det specialiserede socialområde. Platangårdens 
utraditionelle organisation, der kombinerede den 
danske højskoletradition med social rehabilitering, 
oplysning og forebyggelse, og dens for tiden meget 
progressive pædagogiske tilgang, hvor social inklus-
ion, af-institutionalisering, dannelse, myndiggørelse 
og troen på den enkeltes evner var i højsædet, havde 
både udfyldt et stort behov på socialområdet ift. re-
habiliterende indsatser for stofmisbrugere og psykisk 
sårbare unge, og hjulpet mange af disse udsatte unge 
til en værdig og selvstændig tilværelse. 

Ser man med nutidens øjne på Platangårdens virke i 
de første 25 år kan man konstatere, at Platangårdens 
organisation og pædagogiske tilgang var langt forud 
for sin tid. Nyere forskning indenfor psykosocial 
rehabilitering peger i stigende grad på betydningen 
af social integration og sociale fællesskaber, overvin-
delse af stigma, oplevelsen af meningsfuldhed i 
indsatserne og den enkeltes social liv og ikke mindst 
håbet, som forudsætning for at komme sig efter en 
sindslidelse eller psykisk sygdom. *

Og det var ikke mindst det sociale aspekt af den 
rehabiliterende indsats i form af støtteelever, den 
socialøkonomiske virksomhed, et rigt kulturelt liv i 
form musik, teater og musicals samt en vedvarende 
og produktiv interaktion med verden udenfor insti-
tutionen, som kendetegnede Platangårdens koncept 
og virke. Det skabte de rette forudsætninger for de 
unge for at genfinde deres plads i samfundet efter et 
ophold på Platangården. 

”What seems to matter most is a place in the world 
to recover into”

(Bradshaw: Finding a Place in the World, 2007)

Og selv om det aldrig er generaler, der vinder slag 
alene, må man dog anerkende Jørgens Greens 
fremtrædende rolle i de første 25 år af Platangårdens 
historie. Han var en iværksætter og ildsjæl, som kon-
stant havde mange jern i ilden. 

Hans virke som Platangårdens første forstander slut-
tede i 1997, hvor Jørgen Green valgte at forlade sin 
stilling på Platangården til fordel for en stilling som 
centerchef for Videnscentret. 

* Se fx Bengt Karlson & Marit Borg: Recovery – Traditioner, 
fornyelser og praksisser (2017), Benny Lime (red.): Det sociales 
betydning for mennesker med sindslidelser (2015), Terry Twe: 
Social Approaches to Mental Distress (2011)

det at føle sig eller blive betragtet som afviger. Men 
forestillingerne pegede også på protagonisternes 
iboende evner og hvordan man – som regel i fælless-
kab – kunne overvinde personlige udfordringer og 
kulturel modstand. 

Nogle forestillinger blev ikke kun vist på Pla-
tangården, men også på Ungdomsteatret i Vording-
borg og Mini Teater Festivalen i Vordingborg, som 
Jørgen Green også havde været initiativtager til. 
Enkelte forestillinger gik også med stor succes på 
turné i hele landet. 

Oplysning og dannelse til hele Stor-
strøms Amt
Oplysning om ungdoms- og andre relevante prob-
lematikker foregik dog ikke alene på teatersalenes 
bonede gulve. Efter flytningen til Platangården i 
Vordingborg fik oplysningsarbejdet, der var en del af 
den forebyggende indsats, for alvor vokseværk. Der 
blev afholdt talrige arrangementer på Platangården 
samt konferencer og udstillinger i hele Storstrøms 
Amt, som oplyste om centrale problemstillinger in-
denfor Platangårdens kerneområde. Som en udløber 
af den oplysende og forebyggende indsats opstod 
”Videnscentret”, og kulminerede med opførelsen af 
en ny bygning på 2400 kvm. og til 22 millioner kro-
ner på nabogrunden til Platangården i 1991.

Videnscentret, som skiftede navn til ”Videnscen-
tret for Sundhed og Miljø” omfattede nu emner 
som naturvidenskab, sundhed og miljø. Samtidig 
var udstillinger nu ikke udelukkende målrettet det 
specialiserede område, men henvendte sig i overve-
jende grad til alle samfundsborgere, herunder børne-
haveklasser og skoleelever, forældre samt lærere og 
andre faggrupper.

Videnscentret fik en god start med tilfredsstillende 
antal besøgende, men det viste sig forholdsvis hurtig, 
at konceptet ville have været mere økonomisk bære-
dygtigt med et større befolkningsgrundlag. Viden-
scentret kom da også hurtig i økonomiske problemer 
og var flere gange truet af betalingsstandsning. En 
navneforandring til Svend Heinild Center og et 
nyt koncept var desværre heller ingen bæredygtig 
løsning og i 2003 gik centret konkurs. I dag bruges 
bygningen af TAMU, som er et jobtræningstilbud for 
unge og voksne. TAMU er også ansvarligt for driften 
af vandrehjemmet. 

Afslutning af en æra 
I slutningen af 90’erne var Platangården vokset til en 
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Efter Jørgen Greens fratrædelse ønskede socialud-
valget i Storstrøms Amt at implementere en række 
organisatoriske og strukturelle forandringer. Disse 
omfattede bl.a. øget økonomisk transparens i form af 
særskilte budgetter for hver afdeling samt en analyse 
af fællesudgifterne. Der skulle udarbejdes eksplicitte 
mål- og indholdsbeskrivelser for de enkelte afde-
linger samt beskrivelser af afdelingers visitationsveje 
og samarbejde med kommunerne. Desuden skulle 
det forebyggende afsnit beskrives organisatorisk og 
der skulle udarbejdes stillingsbeskrivelser for ledels-
en og fællesledelsesfunktionerne skulle præciseres.

Disse krav og forventninger havde en klar sammen-
hæng med den gennemgribende forandring af den 
offentlige sektor, som firkløverregeringen allerede i 
1983 havde formuleret under overskriften ”Modern-
isering af den offentlige sektor”, og som kulminerede 
med fuldbyrdelsen af kommunalreformen i 2007. *

 
Det politiske rationale bag modernisering af den 
offentlige sektor havde sit udspring i den neo-liberale 
økonomiske filosofi, der fra begyndelsen af 80’erne i 
både Danmark og globalt vandt stadig større politisk 
tilslutning, og som efterstræbte et fundamentalt 
skifte fra ”statsstyring til markedsstyring”. Nøglebe-
greberne var her decentralisering og deregulering. 
For de sociale institutioner betød det på den ene side 
en større institutionel (økonomisk) selvforvaltning, 
og på den anden side en politisk centralisering i form 
af mål- og rammestyring.
 
Det økonomiske rationale i moderniseringsbe-
stræbelserne kom til udtryk i en hel eller delvis 
markedsgørelse af vilkårene for driften af de sociale 
institutioner. Gennem en bedre økonomistyring, 
konkurrence og rationaliseringer forventede man at 
kunne reducere de offentlige udgifter, samtidig med 
at man gennem et øget politisk fokus på evidens-
baserede metoder, kvalitetstandarder, evalueringer, 
dokumentation og kompetenceudvikling mente, at 
man ikke alene kunne opretholde, men ligefrem øge 
kvaliteten af de sociale indsatser.

Moderniseringens kulturelle rationale bestod i en 
demokratisering eller individualisering af den of-
fentlige sektors ydelser. De skulle ikke længere være 

*Redegørelsen for modernisering af den offentlige sektor 
bygger på: Hjort, Karin (2001): Modernisering af den offentlige 
sektor, Roskilde Universitets Forlag

centralt defineret som den enkelte borgers ret, men i 
højere grad forhandles decentralt med afsæt i borge-
rens behov. Samtidig skulle kvaliteten i indsatsen 
ikke udelukkende fastsættes af de professionelle, men 
i dialog med brugeren. Borgeren blev derved ikke 
længere betragtet som et passivt objekt for og mod-
tager af sociale interventioner, men som et myndigt 
subjekt og forbruger af sociale ydelser. 

Disse rationaler varslede også et skift i synet på 
årsagerne til sociale problemer. Mens der i årtier 
havde hersket en udbredt konsensus om, at sociale 
problemer havde deres årsag i strukturelle forhold 
(familie, institutioner etc.), som populært kom til 
udtryk i vendingen ”det er samfundets skyld”, blev 
de nu i højere grad betragtet, om end ikke som den 
enkeltes skyld, men som den enkeltes ansvar. Sociale 
ydelser skulle fremover i højere grad være ”hjælp til 
selvhjælp”. Denne problemforståelse synes også de 
unge i løbet af årene at have internaliseret, idet de i 
stadig højere grad forklarer deres udfordringer med 
en oplevelse af personlig utilstrækkelighed, end med 
forhold som ligger udenfor dem selv.

Moderniseringen af den offentlige sektor medførte 
også en lang række nye opgaver for de sociale in-
stitutioner. Ud over den traditionelle pædagogiske 
kerneopgave skulle de nu også – uden nødvendigvis 
at have fået tilført flere ressourcer – løfte nye op-
gaver. Det omfattede bl.a. økonomistyring, ledelse og 
organisation, udvikling og evaluering, markant større 
dokumentationskrav og ikke mindst markedsføring. 
Markedsgørelse af de sociale institutioner krævede, 
at man kunne præsentere sin vare og sælge sig selv, 
dvs. beskrive, forklare, begrunde og ikke mindst 
legitimere sine ydelser overfor borger, politikere og 
offentligheden. Og selv om moderniseringen først 
med gennemførelsen af kommunalreformen i 2007 
blev fuldt implementeret kom mange af dens ration-
aler til at præge Platangårdens historie og udvikling i 
de kommende år.

Nye vinde
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I 1998 tiltrådte Steen Jørgensen som ny forstander 
for Platangården. Han var uddannet socialpædagog 
og medbragte 25 års erfaring indenfor det socialpæd-
agogiske arbejde i både Københavns og Frederiks-
borgs Amt. Inden tiltrædelsen på Platangården var 
han forstander på institutionen Sølager i Hundested, 
som var en betydeligt større institution end Pla-
tangården og havde stærkt udadreagerende og krim-
inelle unge som målgruppe. 

Steen Jørgensens tid som forstander kan bedst 
beskrives som en periode, der var præget af talrige 
projekter. Projekternes formål var at bevare Pla-
tangårdens særkende, dvs. Platangårdens helhedsori-
enterede tilgang og bredspektrede tilbud til unge med 
sammensatte og komplekse problemer, og samtidig 
forberede Platangården på den forestående kommu-
nalreform og bringe organisationen så samlet som 
muligt ind i regionen. Det omfattede bl.a. etablering 
af nye tilbud, interne evalueringer og samarbejde 
med forskningsmiljøer, et fokus på Platangårdens 
metodiske tilgang samt markedsføringstiltag i form 
af Platangårdens første hjemmeside, tilbudsbeskrivel-
ser og åbent hus arrangementer. 

Hashprojektet - nye veje i misbrugsbe-
handling
En politisk beslutning om ændring af aldersgrænsen 
på stofmisbrugsområdet medførte, at unge med en 
rusmiddelproblematik fremover skulle høre under 
voksenområdet, hvor der ikke fandtes særlige behan-
dlingstilbud til unge. 

Dette krævede, at der skulle betrædes nye veje ift. 
behandling af unge med en rusmiddelproblematik 
for fortsat at kunne have et adækvat tilbud til mål-
gruppen. Desuden havde rusmiddelproblematikken 
blandt unge i slutningen af 90’erne ændret karakter 
fra injektionsmisbrug af hårde stoffer som heroin og 
morfin, til et tiltagende eksperimenterende brug af 
primært hash samt de såkaldte feststoffer (fx speed, 
ecstasy og svampe). 

Hashprojektet så dagens lys i 1999 med satspuljem-
idler fra Socialministeriet. Projektets målgruppe var 
unge i aldersgruppen 13-25 år med et massivt og/
eller længerevarende hashmisbrug. Målgruppen var 
desuden kendetegnet ved en omfattende marginal-
isering i form af social isolation og ringe social inte-

Fra Amt til Region (1998-2008)

gration, forstyrrelse i identitetsdannelsen og ingen 
eller kun sporadisk tilknytning til en uddannelsesin-
stitutioner eller arbejdsmarkedet. 

Hashprojektet havde et motiverende, behandlende og 
forebyggende formål. De unge skulle i løbet af et kur-
susforløb af 14 ugers varighed finde motivationen til 
at reducere eller helt stoppe med at ryge hash, arbe-
jde med en erkendelse og bearbejdning af årsagssam-
menhængene i forhold til misbruget og herigennem 
genfinde egne ressourcer (evne til refleksion, socialt 
samvær, etc.). Sidst, men ikke mindst, skulle kurset 
forebygge udvikling af svære former for misbrug og 
heraf afledte somatiske og/eller sociale skader. 

Metodisk var projektet konciperet som socialt 
gruppearbejde og tog udgangspunkt i en kognitiv 
forståelsesramme, hvor den unges misbrug betragt-
edes som et symptom på den unges basale antagelser 
om sig selv, om omverdenen og omverdenens opfat-
telse af den unge. Gruppen havde en almengørende, 
genkendende og spejlende funktion for den enkelte 
deltager.

Kurset bød primært på gruppesamtaler, som blev 
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suppleret med oplevelses- og teambuildings orient-
erede aktiviteter samt kulturelle og dannelsesorient-
erede udflugter.

I 2002 blev der gennemført en ekstern evaluering 
af projektet, som viste særdeles positive resultater. 
Projektet blev permanentgjort efter den 2-årige 
forsøgsperiode og havde i mange år flere henvendel-
ser end pladser. Der blev etableret en misbrugsafde-
ling, og der blev ansat og uddannet flere behandlere. 
Projektet kørte meget succesfuldt helt frem til 2007, 
hvor myndigheden på misbrugsområdet overgik til 
kommunerne. 

Rapelling på Kullen var en fast del af hasbehandlings koncept

Mobil House – misbrugskompetence til 
kommuner
Fra 2002 indgik Platangården i endnu et projekt in-
denfor rusmiddelområdet, som ligeledes var finan-
sieret gennem satspuljemidler fra Socialministeriet. 
Projektet havde fået betegnelsen Mobil House og 
havde til formål at udvikle kommunernes kompe-
tence i håndteringen af misbrugsproblemer blandt 
unge i aldersgruppen 12-17 år. Projektet havde 
primært et analytisk og forebyggende sigte, som 
på længere sigt skulle minimere tilgangen af unge 
stofmisbrugere og behovet for behandlingskrævende 
forløb.  

Indsatsen bestod i at projektets to konsulenter indgik 
i et tæt formaliseret samarbejde med den enkelte 
kommune, hvor de gennemførte en generel ko-
rtlægning af misbrugsproblematikken blandt 12-17 
årige unge i lokalområdet, analyserede det kommu-
nale beredskab ift. til at varetage problematikken og 
bistod i forbindelse med udvikling og implementer-
ing af metoder til tidlige indsatser overfor misbrug-
struede unge, som kommunen kunne videreføre i 
eget regi.
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Projektet var berammet til en 3-årig periode, i 
hvilken konsulenterne gennemførte 3 forløb i hhv. 
Nykøbing F., Vordingborg og Faxe Kommune. Sel-
vom de tre kommuner var meget tilfredse med den 
viden, som Mobil House havde tilført kommunerne 
sluttede projektet efter tre år, primært fordi det var 
vanskeligt at finde nye interessenter. 

Krop og kompetence
I slutningen af 1990’erne begyndte man at få en øget 
opmærksomhed på den fysiske aktivitets positive 
effekt for både psykisk sårbare og mennesker med 
sociale udfordringer. På denne baggrund fik Pla-
tangården bevilliget satspuljemidler til etablering 
af et tilbud med fokus på fysisk aktivitet, idræt og 
træning. Tilbuddet var målrettet både til unge og 
voksne i erhvervsafklarende forløb og unge i døgn-
boliger med psykiske udfordringer. 

Der blev opført en idrætshal med diverse idrætsfa-
ciliteter og ansat en kropsterapeut, som tilrettelagte 
både gruppeorienterede aktiviteter, herunder gå- og 
løbegrupper, afspændings- og yogahold, samt indivi-
duel tilrettelagte styrke-og konditionstræningsforløb. 
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Ny organisering af Platangården
På baggrund af de overordnede organisatoriske og 
strukturelle forandringer i begyndelse af nullerne 
måtte Platangården tilpasse sin organisation til de 
nye politiske vinde. 

Den mest markante forandring bestod i oprettelse 
af afdelingen for Erhvervsafklaring, arbejdstræning 
og beskæftigelse, som indvarslede Platangårdens 
afsked med højskoletankegangen til fordel for mere 
stringent og målrettet fokus på de unges integration 
i uddannelsessektoren og erhvervslivet. Dette skift 
lå ikke mindst i forlængelse af datidens politiske 
strømninger, som krævede en opgørelse med ”rund-
kredspædagogikken”, som man påstod umyndig-
gjorde og fastholdt socialt udsatte i de statslige og 
kommunale hjælpesystemer. Den sociale rehabiliter-
ings primære formål blev nu defineret som hurtigst 
mulig opnåelse af eller tilbagevenden til at være 
selvforsørgende.

Denne forandring medførte ikke, at de kulturelle 
og dannelsesorienterede tilbud og aktiviteter til de 
unge forsvandt, men var dog et markant skifte i Pla-
tangårdens selvforståelse og et resultat af de politiske 
intentioner på at strømline og standardisere de so-
ciale tilbud, som nu skulle ”køre længere og længere 
på literen”. 

Bostøtteteamet 
I begyndelsen af nullerne oprettede Platangården 
et tilbud om støtte i eget hjem til unge voksne med 
såkaldte dobbeltdiagnoser, dvs. borgere som ud over 
en svær psykisk lidelse også har misbrug af rusmidler 
inklusive hårde stoffer. Målgruppen var kendetegnet 
ved talrige og langvarige indlæggelser på lukkede 
afdelinger, en så stærkt dysfunktionel adfærd, at de 
ikke kunne rummes i eksisterende tilbud og en livs-
situation, som ikke kan betegnes som andet end ka-
otisk. Målgruppen oplevede sig fanget i en situation, 
hvor psykiatrien ikke ville behandle dem før de var 
stoffrie, og misbrugsbehandlingen ville ikke optage 
dem, før de var psykisk stabiliseret.

Projektet var reelt en række enkeltmandstilbud, men 
havde i en årrække til huse i en nedlagt skolebygning 

Projektet startede med 1 ung og 2 medarbejdere, 
og projektets første bruger var både typisk for 
målgruppen og skulle samtidigt vise sig at blive 
en sand succeshistorie. Det var en ung mand, som 
havde diagnosen paranoid-skizofren. Han var 
stærkt psykotisk og misbrugende og boede alene i 
et telt i en skov. I løbet af en lang årrække, hvor 
han var tilknyttet Bostøtteteamet, kom han ud af 
sit misbrug, fik eget hus og kæreste, fik afsluttet 
folkeskolen, påbegyndte på HF, forsatte efterføl-
gende på Universitet og afsluttede med en ph.d. 

Utterslev på Lolland. På skolen var der indrettet 5 
separate lejligheder samt kontorlokaler til medarbej-
dere. 

Bostøtteteamets volumen voksede hastigt og allerede 
efter 3 år havde tilbuddet 23 indskrevne borger og 25 
medarbejdere samt yderlige afdelinger i Næstved og 
Kastrup. På grund af projektets nærmest eksplosive 
vækst, iværksatte Steen Jørgensen i 2007 en intern 
evaluering af projektet. Evalueringen viste overordnet 
en meget stor brugertilfredshed. De unge fremhæ-
vede især det at have egen bolig som det allervigtig-
ste, men også, at de havde fået andre relationer end 
misbrugere og psykiatribrugere og at de havde fået 
indhold i tilværelsen via arbejde og andre aktiviteter.

Projektets største udfordring var de unges uændrede 
misbrugsmønster. Det skyldtes primært, at stofferne 
dæmpede de unges symptomer og at de havde en 
mangeårig misbrugskarriere bag sig. Personalet gav 
også udtryk for, at de manglede viden og redskaber 
og at det var vanskeligt at få psykiatrien og misbrugs-
behandlere til at indgå i en koordineret indsats. Sidst, 
men ikke mindst, viste evalueringen, at den kolle-
ktive boform på skolen i Utterslev for denne mål-
gruppe var særdeles uhensigtsmæssigt, da de unge 
fastholdt hinanden i stofmisbruget.

På baggrund af evalueringen blev der iværksat en 
række faglige, organisatoriske og strukturelle foran-
dringer. Skolen i Utterslev blev erstattet af lejligheder 
eller små huse, som Platangården lejede. Personalet 
fik en efteruddannelse i kognitiv terapi samt løbende 
medicinkurser og kurser i konflikthåndtering. Der 
blev tilknyttet en misbrugsbehandler og psykolog til 
projektet og givet supervision til hele medarbejder-
gruppen. 



Samarbejde med forskningsmiljøer
Som et svar på det tiltagende politiske krav om en 
(fortrinsvis videnskabelig) legitimering af sociale 
institutioners tilbud og indsatser indgik Platangården 
i starten nullerne et samarbejde med Roskilde Uni-
versitetscenter om et forskningsprojekt om Pla-
tangårdens støtteboliger. Forskningsprojektet blev 
udført af Trine Wulf-Andersen og var en ph.d. afhan-
dling med titlen ”Positioneringsmuligheder og social 
integration i et særligt støtteboligtilbud”.

Forskningsprojektets fokus var en analyse af ”hverd-
agslivets interaktioner mellem pædagogiske medarbe-
jdere og de unge beboere og støttebeboere i boligerne” 
og på de ”ambivalenser og modsætninger de involvere-
de parters forvaltning af hverdagslivet er præget af, 
hvilke (nye) former for normaliserings- og margin-
aliseringsprocesser dette giver anledning til - samt 
dermed hvilke reflekterede og ureflekterede betingelser 
for inklusion og eksklusion boligernes praksis rum-
mer”. 

Selvom afhandlingen pegede på interessante aspekter, 
som fx diagnosernes både marginaliserende og legi-
timerende funktion i den daglige interaktion, og ikke 
mindst støttebeboernes udfordringer og dilemmaer, 
var modtagelsen behersket entusiastisk muligvis pga. 
det høje forskningsmæssige abstraktionsniveau. 

Med disse erfaringer i mente indgik Platangården 
i 2005 et nyt forskningssamarbejde med Trine 
Wulf-Andersen. Dette projekt havde fokus på, 
hvilken betydning tidligere beboere tillægger deres 
ophold i en støttebolig i forhold til områder som 
bolig og hverdagslivet, uddannelse og arbejde, socialt 
liv og netværk hhv. 5 og 10 år efter fraflytningen. 
Forskningsprojektet blev offentliggjort i 2010 og 
havde titlen “Hverdagslivet efter ophold i en Støtte-
bolig”. Projektets fokus på tilbuddets langtidseffekt 
tjente dels som en bekræftelse på, at tilbuddet havde 
den tilsigtede effekt for de unge, og kunne samtidig 
bruges i forbindelse med markedsføringen af støtte-
boligerne. 

Fælles kompetenceudviklingsforløb i 
Miljøterapi med Team Yngre Voksne
Da Jørgen Green i 1973 i et interview med Sjæl-
landske Tidende bliver konfronteret med påstanden 
om, at en del af medarbejderne på Platangården 
påberåber sig metodefrihed, afviser han det kat-
egorisk og udtaler: ”Vi har nu en ganske bestemt 
metodik”. I sin redegørelse peger han dog ikke på 
en bestemt pædagogisk metode, men på det formal-
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iserede samarbejde mellem Ungdomscentret og kom-
munerne, samt på det strukturerede behandlings-
forløb på Platangården (afgiftning på statshospitalet, 
5-6 måneders stabiliseringsperiode i Platangårdens 
regi, efterbehandling i kommunen). Heller ikke i de 
talrige avisartikler og publikationer, der er skrevet i 
løbet af Jørgen Greens tid som forstander, finder man 
nærmere beskrivelser af Platangårdens metodiske 
referenceramme. 

Dette fravær af eksplicitte metodiske referencer er 
selvfølgelig ikke ensbetydende med, at man ikke 
kendte til og/eller arbejdede ud fra bestemte pæda-
gogiske metoder på Platangården. De faguddannede 
pædagoger og socialrådgivere havde under deres ud-
dannelse selvfølgelig stiftet bekendtskab med og var 
givetvis inspireret af nogle de pædagogiske metoder, 
som var fremhærskende i 70’erne og 80’erne, som fx 
Jean Piagets kognitive teori, Paolo Freires frigørende 
pædagogik, Stig Brostrøms marxistisk inspirerede 
strukturerede pædagogik, Thomas Ziehes forskning i 
ungdomskulturen eller noget helt tredje.  

Fraværet af referencer til metodiske tilgange skyldtes 
formodentlig snarere, at sociale institutioner i 70’erne 
og 80’erne ikke skulle legitimere deres pædagogiske 
virke med afsæt i et teoretisk funderet tilgang og 
metode, men snarere ud fra en ”metodik”, som Jørgen 
Green refererer til i interviewet, som havde fokus på 
organiseringen af og indholdet i de konkrete indsat-
ser, der tog et pragmatisk afsæt i brugernes konkrete 
problemstillinger og behov.
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Platangården blev i midten af nullerne, af samarbejd-
spartnerne i psykiatrien Team Yngre Voksne, in-
viteret til deltagelse i et stort fælles uddannelsesforløb 
i miljøterapi. Tilbuddet var særdeles interessant for 
Platangården som følge af det stigende krav om at 
legitimere metodiske tilgange på et videnskabelig 
grundlag.

Uddannelsesforløbet blev kun udbudt til medar-
bejdere i døgnboligerne og afdelingen for Erh-
vervsafklaring, mens medarbejdere i de øvrige af Pla-
tangårdens tilbud ikke var omfattet. Der var således 
ikke tale om implementering af et fælles metodisk 
referenceramme for hele Platangården. Det skulle 
først blive en realitet nogle år senere.

Samarbejde med Team Yngre Voksne blev yderligere 
intensiveret efter den Ungdomspsykiatriske Afdeling 
på Oringe blev nedlagt i 2003. Et af Platangårdens 
døgntilbud blev samme år udvidet og indrettet til at 
modtage unge, som tidligere ville have været ind-
lagt på Ungdomsafdelingen, og teamets psykiatere, 
psykologer og medarbejdere flyttede til Platangården. 
Oprettelsen af en ”socialpsykiatrisk afdeling” på 

Platangården var dog ikke helt uproblematisk, fordi 
de psykiatriske diskurser blev meget dominerende 
og kom til at skygge for Platangårdens socialpæda-
gogiske kerneopgave. Afdelingen eksisterede således 
kun i en kortere periode, og skal, ligesom udvidelse 
af Platangårdens tilbud, samarbejdet med forskning-
smiljøerne m.v. ses som Steen Jørgensens forsøg at 
bevare Platangården som en samlet enhed, der kunne 
blive en del af den kommende region.

Ved årsskiftet 2007 havde strukturkommissionen 
færdiggjort sit arbejde, et flertal af Folketingets par-
tier tilsluttede sig kommissionen forslag og dermed 
var kommunalreformen en realitet, som kom til at 
præge Platangården på afgørende vis i de kommende 
år. 

Lige inden Steen Jørgensen forlod Platangården 
for at gå på pension i 2007 afholdt Platangården et 
stort åben hus arrangement for centrets mangeårige 
samarbejdspartnere og interessenter, hvor alle afde-
linger præsenterede deres tilbud og de unge en sidste 
gang genoplivede højskoleånden i en teaterforestill-
ing, som de i samarbejde med en ekstern instruktør 
havde skrevet og opsat.  
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The Perfect Storm (2008-2014)

Med kommunalreformens ikrafttræden den 1. jan-
uar 2007 blev der skabt et nyt danmarkskort med 5 
regioner og 98 kommuner, og samtidig gennemført 
en omfattende reform af den offentlige sektor, hvor 
kommunerne fik det samlede finansierings-, forsyn-
ings- og myndighedsansvar på socialområdet. Det 
omfattede driften af institutioner for børn og unge 
med sociale eller adfærdsmæssige problemstillinger, 
socialpsykiatrien, behandling af alkohol- og stofmis-
brug samt forebyggelsesopgaver. Regionerne skulle 
fortsat stå for driften af de tidligere amtslige institu-
tioner til udsatte grupper med særlige behov, med 
mindre beliggenhedskommunerne ville at hjemtage 
institutionerne.  Da Vordingborg Kommune ikke 
ønskede at hjemtage Platangården blev Platangården 
en del af Socialområdet under Region Sjælland. 
 
Den omfattende reform af den offentlige sektor 
skabte betydelige udfordringer for Platangården, 
som med et slag havde mistet alt myndighed ift. 
en lang række funktioner og tilbud, herunder mis-
brugsbehandling, forebyggelse, revalidering og erh-
vervsafklaring, som nu var kommunale skal-opgaver. 
Men også de tilbud, som Platangården fortsat havde 
lov til at drive, kom som følge af markedsgørelse af 
socialområdet under enormt pres. Kommunerne 
valgte i stigende grad at benytte egne og i høj grad 
private udbyderes tilbud, og hjemtog mange unge 
med kort varsel. Platangårdens position havde med 
kommunalreformen forandret sig fra at være en af 
de helt centrale aktører på socialområdet i det gamle 
Storstrøms Amt til at være reduceret til en leverandør 
af sociale indsatser, som fremover skulle konkurrere 
på pris og kvalitet med både offentlige og private 
udbydere. 

Sidst, men ikke mindst, blev Danmark og verden i 
2008 ramt af finanskrisen, som medførte den største 
nedgang af BNP i mange årtier, med omfattende kon-
sekvenser for såvel danskernes privatøkonomi, arbe-
jds- og boligmarkedet og ikke mindst de offentlige 
finanser, der som følge blev underlagt politiske krav 
om besparelser. Disse faktorer skabte en incitament 
struktur, hvor anbringelsernes pris og varighed fik 
betydning for valget af specialiserede sociale tilbud. 
Konsekvensen af denne proces blev, at Platangården 
i løbet af få år gik fra at have ventelister til at have 
mange tomme pladser. 

En tredje udfordring bestod i, at de sociale insti-
tutioner sideløbende skulle implementere en lang 
række nye tiltag. New Public Management blev med 
implementering af kommunalreformen central-
administrationens fortrukne styringsform af den 
offentlige sektor, som manifesterede sig i form af 
indførelse af kvalitetsstandarder for en lang række 
aspekter af de sociale indsatser. Disse skulle løbende 
følges op af evalueringer og kvalitetskontroller, og 
ikke mindst en løbende dokumentation af indsat-
sernes resultater i de nye elektroniske dokumen-
tationssystemer. Disse tendenser blev ledsaget af 
Socialstyrelsens fokus på standardiserede indsatser, 
der tog afsæt i evidensbaserede metoder. 

Med implementering af kommunalreformen stod 
Platangården således ikke alene i en eksistentiel krise, 
men samtidig foran en gennemgribende organisator-
isk transformationsproces. 

Den nye Kaptain, som skulle navigere Platangården 
gennem kommunalreformens stormombruste far-
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vande og uberegnelige strømninger blev Kay Jokil, 
som Region Sjælland i 2008 ansatte som ny cen-
terchef for Platangården. 

Kay Jokil var uddannet socialrådgiver og kom fra 
en stilling som leder af Vollsmosesekretariatet, som 
varetog den boligsociale indsats i Vollsmosekvar-
teret. Han medbragte en stor erfaring som leder af 
politisk styrede organisationer, et indgående kendsk-
ab til socialområdet og havde en klar forståelse af de 
udfordringer, som nødvendiggjorde en omstilling af 
Platangården til rene markedsvilkår.

Fra filantropi til forretning
Muligheden for at tilpasse Platangården til de nye 
vilkår ved hjælp af traditionelle markedsmekanismer 
var dog yderst begrænset. De regionale institutioner 
havde ikke mulighed for at polstre sig økonomisk 
som private virksomheder og derved opbygge en 
egenkapital, som man kunne tære på i dårlige tider. 
Ligeledes var de årlige rammeaftaler, hvor kom-
munerne tilkendegav deres bud på det antal special-
iserede pladser, som kommunerne skønnede at skulle 
bruge i det kommende år, et lidet anvendeligt plan-
lægningsredskab, da kommunerne ikke var forplig-
tiget til at bruge pladserne. Og når institutionerne 
havde tomme pladser og et deraf følgende underskud 
det ene år, udløste det højere takster det næste år, 
som bare gjorde situationen værre. Det eneste redsk-
ab til at regulere et økonomisk underskud var bespar-
elser og organisationstilpasninger. 

For at sikre Platangårdens nøgne overlevelse her og 
nu og opbygge en organisatorisk robusthed, som på 
sigt at kunne skabe forudsætninger for at klare sig på 
markedets (ulige) betingelser, blev der iværksat en 
række initiativer. Et af de første tiltag var en minutiøs 
gennemgang af og oprydning i Platangårdens 
økonomi og udvikling af et fremtidssikret budget-

model med assistance fra revisions- og konsulent-
virksomheden Deloitte. 

Sideløbende blev der udviklet en række initiativer, 
som udkrystalliserede sig en flerstrenget strategi. 

Fokus på kvalitet
Et centralt aspekt i den nye strategi var et vedvarende 
fokus på kvalitet, såvel i forhold til den faglige, den 
organisatoriske samt den bruger- og pårørendeo-
plevede kvalitet. Der blev opstillet konkrete kval-
itetsmål for disse praksisområder, som hver især blev 
analyseret med udgangspunkt i spørgsmålet: ”Gør vi 
det, vi siger vi gør”? 

En høj faglig kvalitet i indsatserne omfattede først 
og fremmest, at den socialpædagogiske indsat skulle 
bidrage til et nyt og godt liv for de unge i form af 
bolig, arbejde, netværk og sociale relationer, og skulle 
gennemføres i overensstemmelse med gældende 
normer, regler og lovgivningen. I denne sammen-
hæng var det bl.a. spørgsmålet, om eller i hvilket om-
fang den metodiske tilgang understøttede kvaliteten 
i indsatserne. Spørgsmålet havde især fået en fornyet 
relevans fordi målgruppen havde ændret sig mar-
kant efter implementering af kommunalreformen. 
Gennemsnitsalderen blandt de indskrevne unge faldt 
år for år, blandt andet fordi kommunerne i stigen-
de grad kun henviste unge under 18 år. Samtidig 
hjemtog kommunerne i tiltagende grad de voksne 
borgere, der modtog støtte i eget hjem dvs. efter § 85. 

Endvidere skulle det fremtidige samarbejde med 
psykiatrien tages op til fornyet overvejelse efter 
nedlæggelsen af Team Yngre Voksne. Det tætte og 
formaliserede samarbejde i form af SPU-samarbe-
jdet fortonede sig efterhånden, hvilket på den ene 
side kunne opleves som et tab, og på den anden side 
også kunne rumme nye muligheder i form af en 
fornyet fokus på den socialpædagogiske indsats og 
nye strømninger indenfor psykiatrien og socialpsyki-
atrien. 

Den organisatoriske kvalitet omfattede aspekter som 
god sagsbehandling og forvaltningsskik samt et højt 
informationsniveau omkring indsatserne i forhold 
til såvel kommunerne som til de unges pårørende. 
Derudover skulle den organisatoriske kvalitet leve 
op til kravene fra det politiske niveau, dvs. statens og 
regionens forventninger om bl.a. økonomiske prior-
iteringer, implementering af kvalitetssystemer samt 
en lang række andre aspekter, som blev defineret i de 
årlige driftsaftaler. For at skabe sammenhæng mel-
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lem den faglige og organisatoriske kvalitet skulle der 
endvidere i fællesskab udarbejdes en ny mission og 
vision samt et nyt værdigrundlag for Platangården.

Den brugeroplevede kvalitet skulle først og fremmest 
styrkes gennem et fornyet fokus på inddragelse af de 
unge på fællesskabs niveau. Til dette formål blev der 
etableret dels et brugerråd dels planlagt afholdelse af 
to årlige stormøder. Derudover blev der iværksat en 
omfattende evaluering af den pædagogiske praksis 
omkring brugerinddragelse. 

Etablering af et tilbud til unge med en 
spiseforstyrrelse
Som følge af et stigende samfundsfokus på unge med 
en spiseforstyrrelse efterlyste kommunerne i region-
ens rammeaftaleregi specialiserede pladser til denne 
målgruppe. I 2010 udarbejdede ledelsen et projekt-
forslag til Region Sjælland om etablering af et tilbud 
til disse unge. Tilbuddet skulle placeres i Sydhuset 
på Platangården og ledelsen ansøgte samtidig om 
midler til modernisering af Sydhuset, som var bygget 
i 70’erne og som ikke længere levede op til de almin-
delige boligstandarder om fx eget bad. Begge ansøg-
ninger blev imødekommet af regionen, og samtidig 
med, at moderniseringsarbejdet i Sydhuset gik i 
gang, begyndte arbejdet med at udvikle konceptet til 
det nye tilbud. * 

Etablering af det nye tilbud var en oplagt mulighed 
for at gå nye veje i forhold til faglige metoder. Kay 
Jokil var især optaget af en model, som blev udviklet 
i psykiatrien i det nordlige Lapland, og som der-
af havde fået navnet Laplandsmodellen eller Åben 
Dialog. Modellen bygger på grundantagelser, som 
har en del fællestræk med den narrative og systemi-
ske metode samt recovery orienterede tilgang. Social 
identitet betragtes ikke som en permanent egenskab 
hos den enkelte, men som noget der stadig forandrer 
sig og som skabes i relation til andre gennem sproget. 
Derudover udgør klientens menneskelige relationer 
en uerstattelige ressource i behandlingen. Inddrages 
klienten og dennes netværk i processen, bliver my-
ndighederne blot én blandt flere stemmer og derved 
bliver klientens valgmuligheder større.

Alle beslutninger der vedrører behandlingen træffes 
af patienten og dennes netværk. Der findes ingen 
lukkede fora, hvor ”eksperterne” taler om og træffer 
beslutninger på patientens veje. 

* Modernisering af Nord- og Midthuset blev påbegyndt i 2013 
efter åbningen af tilbuddet for spiseforstyrrelser 

Der fokuseres på ressourcer hos den enkelte og net-
værket i stedet for på problemer. I en mere poetisk 
form beskrives modellens behandlingsprincipper 
således:

”Man kan sammenligne de menneskelige proble-
mer med adfærden hos et menneske der er faldet i 
en flod, og som prøver at redde sig i land. Tidligere 
forsøgte jeg at hjælpe, ved at holde mig på land. 
Først analyserede jeg situationen omhyggeligt, op-
stillede hypoteser om problemets karakter og fun-
gerede hovedsagelig ved at stå på bredden og håbe 
at den der behøvede hjælp, greb fat i stokken jeg 
rakte ham. Når jeg i dag møder et menneske i nød, 
springer jeg ud i floden sammen med arbejdsgrup-
pen. Vi håber at få så megen hjælp fra hinanden at 
vi kan finde et passende sted at gå i land sammen 
med den nødstedte. ” **

Grundantagelserne og behandlingsprincipperne i 
Åben dialog, herunder især den netværksbasere-
de tilgang, blev nogle af de centrale elementer i det 
nye tilbuds metodiske tilgang, og blev i løbet af de 
kommende år videreudviklet med afsæt i bl.a. i den 
systemiske og narrative metode. 

Det nye tilbud, som denne gang havde fået navnet 
”Enhed for spiseforstyrrelse”, åbnede som et kombi-
neret døgn- og ambulant tilbud i sommeren 2012 i 
forbindelse med Platangårdens 40-års jubilæum og 
fik hurtig meget positiv omtale – bl.a. i programmet 
Den sociale udfordring på Danmarks Radio P1, hvor 
formanden for SL, Benny Andersen omtaler Pla-
tangårdens tilbud for unge med en spiseforstyrrelse, 
som et ud af tre tilbud i Danmark, hvor man ved, at 
indsatsen virker. 

** Jaakko Seikkula, Åben dialog og netværksarbejde, 2008, 
Hans Reitzels Forlag
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Medlem af Region Sjællands Socicial- og psykiatriudvalg, Kirst-
en Devantie, og Lisette Kaptain i konfettiregn

Sydhuset med sansehaven

Steffen Brandt solo

Kay Jokil byder velkommen til åbning af det nye tilbud

Fællessang
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Markedskommunikation 
Hvis Platangården skulle klare sig på et markeds-
gjort og konkurrencepræget socialområde var det 
bydende nødvendig at udbrede kendskabet til Pla-
tangården til såvel gamle og potentielle nye kunder. 
Der blev udarbejdet en kommunikationsstrategi, 
som analyserede både udfordringerne og opstillede 
en række løsningsforslag i form af en flerstrenget 
markedsstrategi. Helt overordnet pegede strategien 
på, at Platangården var nødt at ændre sin position 
”fra at være en lokal og regional driftsaktør til at være 
en Sjællandsbaseret drifts- og rådgivningsvirksom-
hed med et gennemgående landsdækkende sigte. 
Det overordnede mål for markedskommunikationen 
er derfor at skabe et billede af Platangården som en 
Sjællandsbaseret og landsdækkende virksomhed med 
ydelser, der præsterer optimal(e) kvalitet og resulta-
ter til prisen”.

I 2010 gik Platangårdens nye hjemmeside online og 
der lanceredes et nyhedsbrev, som siden er udkom-
met regelmæssigt. Sideløbende gik arbejdet med 
Platanbladet i gang. Det udkom første gang i 2011 og 
havde psykisk sårbare unges inklusion i uddannel-
sessystemet og på arbejdsmarkedet som tema. Det 
var oprindeligt planen, at Platanbladet skulle udgives 
en gang om året, men arbejdet var for ressource-
krævende, og det blev derfor ved en enkelt udgivelse. 
Af andre tiltag kan nævnes artikler og debatindlæg 
i landsdækkende fagblade, diverse printet informa-
tionsmaterialer og markedsføringskampagner.

Implementering af DDKM
I 2008 lancerede de danske regioner en fælles kval-
itetsmodel som svar på politikkernes krav om at 
udvikle kvaliteten af de sociale indsatser og skabe en 
større transparens om bl.a. indsatsernes outcome. 
Modellen, byggede på generiske kvalitetsstandarder 
som igennem lokale retningsgivende dokumenter 
skulle tjene som guidelines for den pædagogiske 
praksis i forhold til forskellige aspekter af det sociale 
arbejde. Arbejdet med kvalitetsstandarderne blev 
fulgt op af såvel regelmæssige interne og eksterne 
evalueringer, bruger- og pårørendeundersøgels-
er samt kundeundersøgelser. Resultatet af evalu-
eringerne og undersøgelserne blev efterfølgende 
offentliggjort og fungerede således som en kval-
itetsmarkør for kommunerne i forbindelse med 
valget af en institution. De udgjorde med andre ord 
et konkurrenceparametre, og det var derfor vigtigt, at 
Platangården levede op til forventningerne i kval-
itetsmodellen.

Den første eksterne evaluering blev afholdt i 2010 
med et rigtig tilfredsstillende resultat.  I konklus-
ionen gives der udtryk for, ”at Platangårdens Ung-
domscenter har lagt mange kræfter i arbejdet med 
implementeringen af kvalitetsmodellen 6 standarder. 
Det vurderes ligeledes, at de retningsgivende doku-
menter udmærker sig ved at være tydelige og konkret 
handlingsanvisende. ” Arbejdet med de 6 kvalitets-
standarder blev vurderet som værende ”helt opfyldt”.

Idræt og sundhed
Selvom den organisatoriske transformationsproces 
som fulgte i kølvandet af kommunalreformen fyldte 
ekstremt meget i disse år, blev de unges trivsel ikke 
glemt. Kay Jokil iværksatte allerede i 2010 i samarbe-
jdet med idrætsbegejstrede medarbejdere og Dansk 
Firmaidrætsforbund et projekt, som skulle munde 
ud i en sundhedscertificering af Platangården. Det 
primære formål med projektet var at skabe en kultur, 
hvor fysisk aktivitet og sundhed er en naturlig del 
af hverdagen for medarbejdere og unge, og en inte-
greret del af den pædagogiske praksis. 

På det organisatoriske niveau blev der udarbejdet 
politikker indenfor motion, kost, stress, rygning og 
alkohol, som blev omsat til konkret aktiviteter af en 
gruppe sundhedsambassadør, som bestod af både 
medarbejdere og unge. De stod for både planlægning 
og gennemførelse af daglige individuelle motionstil-
bud, tilbud om sundhedstjek for alle og afholdelse af 
regelmæssige fælles aktivitetsdage.
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I 2011 opnåede Platangården den eftertragte certifi-
cering og i 2012 blev de sundsfremmende aktiviteter 
belønnet med Region Sjællands sundhedspris, hvor 
Platangården kom ind på en fornem 3. plads.  

Repræsentanten fra Dansk Firmaidrætsforbund overrækker 
sundhedscertificering

Indvielse af den nye basketboldbane

Den nye virkelighed 
De talrige initiativer, som siden implementeringen af 
kommunalreformen blev sat i værk, havde godt nok 
sikret Platangårdens overlevelse – om end som en be-
tydelig mindre organisation – men ikke ført en grun-
dlæggende og vedvarende stabilisering af situationen. 
Dagtilbuddet, døgnboligerne og især støtteboligerne 
kæmpede fortsat med en vigende efterspørgsel og 
flere andre tilbud, herunder værkstederne, Reva-af-
delingen, Krop og Kompetence samt Platancaféen 
blev lukket i årene 2012 til 2014. Som følge af disse 
organisationstilpasninger havde Platangården mel-
lem 2008 og 2014 mistet omkring en tredjedel af 
sine medarbejdere. Samlet set havde den mangeårige 
krise ikke alene skabt betydelige udfordringer for 
organisationen, men også påvirket medarbejdernes 
trivsel.  Der var således behov for en nyorientering 
efter mange kriseprægede år. Det betød iværksættelse 
af en proces, hvor medarbejdere og ledelsen i fæl-
lesskab adresserede de mangfoldige udfordringer og 
udviklede mere bæredygtige løsninger for at begå sig 
i denne nye og foranderlige virkelighed.

Det var dog ikke Kay Jokil, som skulle forestå denne 
proces. I juni 2014 fratrådte han sin stilling som 
centerchef på Platangården for at tiltræde som ny 
centerchef på Kofoedsminde.  

Platangårdens sundhedsambassadør modtaget Region Sjællands 
sundhedspris

    Yoga og afspænding på aktivitetsdagen i Nykøbing hallen
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Det blev Charlotte Ishøy som i august 2014 kom til 
at afløse Kay Jokil som centerchef på Platangården. 
Hun var uddannet socionom fra Aalborg Univer-
sitet og havde en master i Public Policy fra Roskil-
de Universitetscenter. Ud over sine akademiske 
meritter kunne hun se tilbage på et 30-årigt virke 
på Platangården. I 1984 blev hun ansat af Jørgen 
Green som socialrådgiver i støtteboligen på Hami-
navej i Vordingborg og har siden arbejdet i flere af 
Platangårdens behandlingstilbud, været med til at 
udvikle Platangårdens hashbehandling, bedrevet 
udviklingsarbejde og har i en årrække haft forskellige 
lederstillinger, senest stillingen som souschef under 
Kay Jokil.

Hun overtog en organisation, som var udfordret 
på mange fronter og hvor flere nye udfordringer 
nærmest stod i kø. Krisetidens organisationstilpas-
ninger havde skabt en grundlæggende usikkerhed 
blandt medarbejderne om deres fortsatte ansættelse, 
og oplevelsen af at være for få til at løse opgaven 
satte den enkelte yderligere under pres. Ændringer i 
målgruppen, som blev yngre og udviste mere kom-
plekse problemstiller og ofte med mere voldsomme 
strategier, udfordrede fagligheden og lagde pres på 
kendte arbejdsgange og arbejdsforhold.  De udefra 
kommende krav til kvalitetssikring tærede på de i 
forvejen knappe ressourcer og der var flere i vente. 

I 2015 skulle Platangården re-godkendes af de nye 
Socialtilsyn, som blev oprettet i forbindelse med 
tilsynsreformen i januar 2014. Socialtilsynets kval-
itetsmodel havde et særligt fokus på sammenhæng 
mellem målgruppe, metode og resultat, hvilket yder-
ligere understregede de overordnede politiske in-

tentioner om, at socialpolitiske indsatser skulle være 
målrettede investeringer, der gav den størst mulige 
effekt. Den Danske Kvalitetsmodel skulle udvides 
med 3 nye standarder, de gamle standarder skulle 
justeres og alle kvalitetsovervåges i begyndelsen af 
2015. Desuden ventede implementering af VUM og 
ICS begreber i Bosted, som ligeledes skulle have en 
ny opsætning og udvides med et indikatormodul. 

Som noget af det første inviterede den nye centerchef 
Platangårdens øvrige ledere helt ind i maskinrummet 
og dannede et ledelsesteam, som i fællesskab stod og 
fortsat står for strategier, planlægning og beslutnin-
ger om Platangårdens drift og udvikling. Begreberne 
”ledelse på tværs” og ”man skal gøre det man er god 
til” blev en del af principperne for det nye team. De 
dækker over, at den enkelte leder ganske vist har et 
eller flere områder med direkte ledelse, herunder 
personaleansvar, men at alle andre opgaver samles 
hos den leder, som har de bedste kvalifikationer 
til at varetage den. Det gælder fx kompetenceud-
vikling, arbejdet med magtanvendelser, arbejdsmiljø, 
økonomi etc. Det formelle overordnede ledelsesans-
var ligger fortsat hos centerchefen, men i praksis 
drives Platangården af et ledelsesteam.  Denne model 
som både har bredde i de perspektiver der bidrager 
til den overordnede ledelse og som også dediker-
er alle ledere til den fælles opgave, var og er en af 
grundforudsætningerne for, at Platangården lykkedes 
med de store ændringer i organisationen som fulgte. 

Som et svar på de talrige udfordringer lancerede 
ledelsesgruppen allerede i efteråret 2014 en helhed-
splan til en omfattende organisatorisk forandring-
sproces.

Det var en erkendelse af, at de skiftende behov fra 
kommunerne, konjunktursvingninger og en on-go-
ing udvikling af den offentlige sektor er et vilkår, 
som måtte favnes, hvis Platangården fremover ville 
være en del af det specialiserede socialområde. Hvis 
Platangården ville undgå at blive belastet både på 
den faglige kvalitet og på arbejdsmiljøet, hver gang 
vilkårene ændrer sig og efterspørgselsmønstret 
forandres, var der behov for en mere fleksibel organi-
sationsmodel. Det organisationen skulle kunne var at 
have en stabil kerne af velkvalificerede medarbejdere, 
der kunne varetage opgaver bredt i organisationen. 
Dvs. at der var behov for, at medarbejderne dels 
kendte til opgaveporteføljen bredt og dels havde en 

Hvad udadtil tabes (2014 - 2022)
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fælles tilgang og metode og også en forståelse af at 
være medarbejder i en organisation og ikke alene i et 
team/afdeling.

Modellen, som fik betegnelsen ”Den fleksible organ-
isering”, var et opgør med Platangårdens organisa-
tionsform, der i årtier havde bestået af flere, mere 
eller mindre autonome afdelinger, som spredte sig 
over et stort geografisk område fra Næstved i nord 
til Nakskov i syd, med hver sin interne organiser-
ing, metodiske tilgang, leder og kultur. De enkelte 
døgnafdelinger skulle fremover organiseres i en 
stor døgnafdeling under en leder og med en samlet 
personalegruppe. Den nye organisering ville gøre 
organisationen mindre sårbar i tilfældet af udsving 
i belægningen og dermed bidrage til at man ikke 
længere behøvede at afskedige medarbejdere i den 
ene ende af organisationen, for at ansætte nogle i den 
anden ende, når vilkårene ændrer sig. 

Den altafgørende forudsætning for den fleksible 
organisering var imidlertid, at den faglige indsats 
byggede på en fælles metodisk referenceramme, som 
dannede grundlaget for en ensartet forståelse af og 
tilgang til Platangårdens kerneopgave.

Elefanten i rummet
Spørgsmålet om en fælles metodisk tilgang havde i 
mange år udgjort den berømte elefant i rummet på 
Platangården, som skiftende centerchefer lidt skep-
tisk og undrende havde kigget på, men i sidste ende 
- og af forskellige grunde - alligevel valgte at parkere 
til en eventuel senere behandling. 

Som fælles teoretisk referenceramme valgte ledelses-
gruppen den systemiske teori og metode samt værdi-
er fra social recovery, hvis helhedsorienterede og 
relationelle forståelse og dens afsæt i den unges res-
sourcer og insisteren på en omfattende inddragelse 
af de unge og deres netværk, bedst matchede Pla-
tangårdens forståelse af indsatsen og kerneopgaven. 

Den systemisk og narrativ inspirerede tilgang be-

tragter identitet som noget, der skabes i vores mel-
lemmenneskelige relationer gennem de fortællinger 
vi har om os selv og som andre har om os. Den 
pædagogiske opgave består derfor i at understøtte 
den unge i at udvide og nuancere de fortællinger 
den unge har om sig selv ved hjælp af en identitet-
sunderstøttende pædagogik, som har fokus på og 
fremhæver de kvaliteter og værdier, som kommer 
til udtryk i den unges handlinger, fremtrædelses-
form og kommunikation. Det skaber rum til nye og 
mere konstruktive fortællinger, end de som regel 
altdominerende fortællinger om alt det, der opleves 
som problematisk, utilstrækkelig og forkert. Som en 
logisk konsekvens betragtes og italesættes de unges 
udfordringer eller diagnoser ikke som noget den 
unge er, men som noget den unge har, dvs., at man 
forholder sig til det problematiske som et problem i 
sig selv, og ikke til den unge som et problem. 

Tilgangens relationelle fokus betyder også, at den 
pædagogiske indsats bygger på et omfattende sa-
marbejde med den unge og den unges netværk, hvor 
inddragelse af den unges og netværkets perspektiv 
spiller en langt mere fremtrædende rolle i indsatsen 
end tidligere. Det er i dag er således en selvfølge, at 
de unges perspektiver inddrages i udarbejdelse af den 
individuelle plan, tryghedsplaner og i dokumenta-
tionen af indsatsen, og at de unge deltager i alle de 
faglige møder, som handler om dem selv efter devis-
en: Intet om mig, uden mig! De unge bliver derved 
i større grad aktør i eget liv, som er en væsentlig 
forudsætning for, at de unge oplever indsatsen som 
meningsfuld og en størst mulig grad af selvforvalt-
ning.* 

Belært af tidligere erfaringer fra bl.a. det store kom-
petenceudviklingsforløb i miljøterapi i 2007 havde 
ledelsen et særligt fokus på implementering af den 
nye fælles metodiske referenceramme. Erfaringen 
viste nemlig, at det ikke er tilstrækkelig at gen-
nemføre et enkelt uddannelsesforløb for at sikre 
en bæredygtig og langtidsholdbar implementering 
af en metodisk tilgang. Derfor var implementerin-
gen af den nye tilgang fra starten konciperet som 
en vedvarende og kontinuerligt proces med årligt 
tilbagevendende uddannelsesforløb for hele me-
darbejdergruppen og med mange ændringer i den 
pædagogiske og organisatoriske praksis.  

Uddannelsesforløbene blev suppleret af metodeun-
derstøttende supervision samt foredrag i Uddan-
nelseskarrusellen, der havde fokus på såvel teoretiske 

* Se i øvrigt Platangårdens metodekatalog 
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og praktisk pædagogiske aspekter af den valgte 
tilgang. For at understøtte den fleksible organiserings 
formål og gøre op med afdelingstankegangen, blev 
grupperne i såvel uddannelsesforløbene som i super-
visionen sammensat på tværs af husene og tilbud-
dene. Dette øgede både medarbejdernes kendskabet 
til hinanden og bidrog over tid til skabelsen af en 
fælles kultur.

Det første uddannelsesforløb blev afholdt i februar 
2015 og har siden været en årlig tilbagevendende 
begivenhed hvor nye medarbejdere, elever og prak-
tikanter introduceres til Platangårdens metodiske 
referenceramme, de faste medarbejdere vedlige-
holder deres viden og introduceres til nye metodiske 
redskaber fra en stadig voksende metodiske red-
skabskatalog. Uddannelsesforløbet blev over tiden 
løbende udvidet med nye aspekter til håndtering af 
særlige problematikker, herunder selvskade, traumer 
og problemskabende adfærd. Metoden og tilgangen 
blev understøtte via supervision og refleksion under 
ledelse af Platangårdens egne psykologer. 

Den metodeunderstøttende kompetenceudviklings 
fokus på implementering af den fælles faglige ref-
erenceramme og faste forankring i de årlige kom-
petenceudviklingsplaner bidrog over tid til, at den 
nye tilgang blev et fælles fagligt ståsted for såvel den 
pædagogiske praksis som for organisatoriske aspek-
ter og organisationskulturen. 

Et nyt værdigrundlag
Implementering af den systemiske tilgang be-
grænsede sig nemlig ikke alene til det pædagogiske 
praksis, men blev også grundlaget for organisation-
ens virke som helhed. Det nye værdigrundlag, som 
blev udarbejdet sideløbende med implementering af 
den faglige referenceramme, bestod ikke som tidlig-
ere af en række positive plusord, som ingen kunne 
være uenig i, med havde i et direkte sammenhæng 
med Platangårdens kerneopgave og den metodiske 
referencerammens værdier. 

Værdien Samskabelse repræsenterer en forståelse af, 
at organisationen ikke alene skabes af ledelsen og 
medarbejdere, men i lige så høj grad af de unge, de 
ykkedes med kerneopgaven er alle disse aktørs pers-
pektiver både nødvendig og lige betydningsfulde. 

Værdien Åbensindethed udgør forudsætningen for 
samskabelse og understøtter de endnu nye og usikre 
ideer og den åbne og frie refleksion. Åbensindethed 
er således en væsentlig faktor i udvikling, både i 
forhold til den enkelte unge, men også i forhold til 
Platangården som højtspecialiseret tilbud.

Værdien Meningsfuldhed repræsenterer oplevelsen 
af sammenhæng (for både de unge og medarbejdere), 
at tilværelsen (og kerneopgaven) er forståelig og at de 
krav og udfordringer den giver, er værd at investere 
sin energi og engagement i.
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Værdien Håb udgør en metaværdi, som er til stede i 
enhver handling som en underliggende drivkraft og 
struktur. Den peger mod noget, som endnu ikke er, 
men som er erkendt som en potentiel mulighed.

På det organisatoriske niveau kom den systemiske 
tilgang og værdigrundlaget til udtryk i en udvidet in-
volvering af både medarbejdere og de unge i beslut-
ningsprocesser, der vedrører organisationen som 
helhed – et eksempel herpå er de åbne ledelsesmøder, 
hvor både medarbejdere og unge kan bidrage med 
deres perspektiver til emner, som har deres interesse. 

Socialtilsynet – Myndighedernes blik
Socialtilsynets første tilsynsbesøg i 2015 var ventet 
med en vis spænding, ikke kun fordi Platangården 
skulle re-godkendes ved det første tilsynsbesøg, men 
også fordi Platangården ikke helt lignede andre spe-
cialiserede sociale institutioner – fx i forhold til den 
brede sammensætning af målgruppen med forskel-
lige psykiske og sociale udfordringer. Platangården 
blev dog, som håbet og forventet, re-godkendt til 
fortsat at kunne yde et højt specialiseret indsats for 
målgruppen. 

I rapporten konkluderer Socialtilsynet at Pla-
tangården ”... i høj grad besidder den kvalitet der 
skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der 
er i overensstemmelse med formålet med offentlige og 

private tilbud efter lov om social service. ” 

Tilsynskonsulenterne hæftede sig særligt ved, at 
selvom ”målgruppen er meget bred inden for det 
psykiatriske område kan Platangårdens mange tilbud 
tilbyde en differentieret indsats for den enkelte, in-
den for samme metodiske tilgang. 

Det vurderedes endvidere, at ”... ledelse og medarbej-
dere samlet set besidder relevante kompetencer, at der 
arbejdes målrettet med individuelle planer og opfølgn-
ing på disse i samarbejde med den unge, at der er fok-
us på forebyggelse af magtanvendelse og overgreb, og 
at der er politikker og beredskabsplaner på området. ” 

Siden modtagelsen af den første rapport har Pla-
tangården hvert år fået meget positive tilsynsrapport-
er, hvor de 7 kvalitetstemaer gennemgående vurderes 
som opfyldt i enten høj eller meget høj grad. 

Disse fine vurderinger er et resultat af og måske også 
en anerkendelse af at implementeringen af og den 
samtidige investering i massiv kompetenceudvikling, 
har båret frugt. Og vigtigst af alt, viser det sig i et ge-
nerelt lavt niveau for magtanvendelser og i de unges 
udvikling og trivsel. 
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Socialt kapital - i teori ... 
Den fleksible organiserings succes havde en nær 
sammenhæng med den enkeltes oplevelse af at være 
en del af et fællesskab om en fælles kerneopgave. Det 
blev derfor betydningsfuldt fortløbende at under-
støtte sammenhængskraften på forskellig vis. En stor 
del har handlet om den tværfaglige kompetenceud-
vikling, men også andre aktiviteter har bidraget til 
at holde fokus på den fælles kerneopgave og fælles 
arbejdsplads og dermed understøtte Platangårdens 
sociale kapital.

Begrebet social kapital er oprindeligt udviklet af 
den franske sociolog Pierre Bourdieu, som skelnede 
mellem økonomisk, kulturel, social og symbolsk 
kapital, som analytiske kategorier i sin forskning 
af ulige magtforhold og fordeling af ressourcer. I et 
organisationsperspektiv anvendes begrebet social 
kapital som en forståelsesramme for, hvad der skaber 
et godt psykisk arbejdsmiljø og sætter organisationen 
i stand til at løse dens kerneopgave. For at kunne løse 
kerneopgaven er det nødvendigt at organisationens 
medlemmer evner at samarbejde og at samarbejdet 
er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed.

Igennem adskillige medarbejderdage/møder 
og via projektgrupper sammensat på tværs, har 
Platangården i fællesskab arbejdet sig frem til 
Platangårdens værdigrundlag og formuleret Pla-
tangårdens kerneopgave: 

”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. ”

Også værdigrundlaget har ved adskillige lejligheder 
været udgangspunkt for arbejde med social kapital. 
Det har været genstand for diverse aktiviteter, som 
har haft til formål at gøre det nærværende og anven-
deligt i hverdags praksis. 

... og praksis
På en vidunderligt dag i foråret 2017 havde arbe-
jdsmiljøudvalget inviteret hele Platangårdens me-
darbejdergruppe til et heldags arrangement i Bogø 
Skovpavillon.  Omdrejningspunktet var Social 
kapitals 3 centrale byggesten, samarbejde, tillid og 
retfærdighed.

Medarbejderne blev ved ankomsten inddelt i 4 til-
fældigt sammensatte grupper, som hver især skulle 
arbejde med en bestemt opgave: Et hold skulle 

tilberede frokosten, et andet hold tage sig af bord-
dækning og pynt af lokalet, det tredje hold skulle 
genskabe 4 gamle malerier således, at hvert maleri 
afspejlede en værdi af Platangårdens værdigrundlag 
(Samskabelse, Åbensindethed, Meningsfuldhed og 
Håb), mens den fjerde gruppe havde til opgave at 
skabe en skulptur af genbrugsmateriale, som symbol-
iserede værdigrundlaget i dens helhed. 

Det eneste der var lagt fast på forhånd var, at opgav-
erne skulle været afsluttet til frokosten. Som et yder-
ligt benspænd skulle grupperne bytte opgaver efter 
hver halve time – hvilket ikke helt tilfældigt lå fint i 
forlængelse af Platangårdens fleksible organisering. 
Dagen udviklede sig ikke alene til et sandt fyrværkeri 
af kreativitet og samskabelse, men anskueliggjorde 
både på en metaforisk og konkret plan, at en velfun-
gerende organisation altid udgøres af summen af de 
enkelte medarbejderes indsats og deres indbyrdes 
samarbejde, og at alle er gensidigt afhængig af hi-
nanden og lige værdifuld, hvis man skal lykkes med 
kerneopgaven. 

Selvom gruppernes praktiske og kreative opgaver 
skiftede form og karakter mange gange i løbet af 
formiddagen, var der tillid til, at den efterfølgende 
gruppe ville bidrage positivt til dét, den foregående 
gruppe havde skabt. Frokosten blev faktisk velsma-
gende, selvom der var mange kokke om at tilberede 
den, og udsmykning af lokalet var æstetisk ind-
bydende. De kreative værkers værdi bestod primært 
i samskabelsesprocessens kvalitative aspekter, end 
i værkernes kvantitative værdi. Og aspektet retfær-
dighed kom til udtryk i at alle skulle samarbejde om-
kring de samme opgaver, som den enkelte berigede 
med sine individuelle kvaliteter. 

For at styrke de sociale relationer på tværs af organi-
sationen blev dagen afsluttet med en omgang Square 
Dance
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Samskabelse 2.0 
Platangården er sig fuldt bevidst om, at komplek-
se problemstillinger kræver komplekse indsatser. 
Det betyder, at der ofte er ganske mange forskellige 
aktører omkring en ung, som er indskrevet på det 
specialiserede socialområde. Skal der kunne ska-
bes udvikling og trivsel for og med den unge, er 
det nødvendigt at disse mange og relevante aktører 
med deres forskellige fagligheder sammen med den 
unge og den unges netværk indgår i en samskabende 
fællesindsats.
 
Selvom Platangården først og fremmest yder en so-
cialpædagogisk indsats på stedet, så er det væsentligt 
at invitere og fastholde relevante aktører i en samska-
belsesproces, hvor der i fællesskab tages ansvar for at 
holde fokus på opgaven – nemlig at understøtte den 
unges udvikling og trivsel. 

Platangårdens forståelse er, at det kun med en samsk-
abende fællesindsats med relevante aktører er muligt 
at lykkes med den fælles opgave.

FAGLIG VIDENSDELING
Platangården har helt tilbage fra sin begyndelse 
påtaget sig forpligtelsen til at dele sin faglige viden 
til gavn for udviklingen af det specialiserede socia-
lområdes indsats i forhold til unge med komplekse 
sociale og psykiatriske problemstillinger.

Det har igennem årene udspillet sig på forskellig 
vis, og har også i de senere år været en opgave Pla-
tangården har vægtet. Således har Platangården på 
spiseforstyrrelsesområdet været med til udarbejdelse 
af ”National retningslinje til rehabilitering af borgere 
med svære spiseforstyrrelser” under Socialstyrelsen, 
og har siden ved diverse arrangementer været med 
til at præsentere disse nationale retningslinjer og 
samtidig formidlet Platangårdens faglige indsats på 
området.  

Platangården har bl.a. deltaget i psykiatrikonference 
med oplæg om selvskade med afsæt i Platangårdens 
indsats med fokus på metode. I indeværende år har 
SL i samarbejde med Platangården udgivet en pod-
cast om den faglige indsats i forhold til selvskade.

Samarbejdet med Professionshøjskolen Absalon har 
udviklet sig til, at medarbejdere fra Platangården 
jævnlig underviser i ”Faglig tilgang og metode i et 
praksisnært perspektiv” på uddannelsen. Ligesom 
Platangården for Region Sjælland har bidraget til ud-
vikling af særlige valgmoduler på diplomuddannelse 

i ledelse.

I det løbende samarbejde med de kommunale ak-
tører efterspørges og leveres indimellem korte under-
visningsforløb til kommunale fagfolk fx i indsatsen 
i forhold til spiseforstyrrelse, ligesom Platangården i 
stigende omfang selv står for det faglige indhold på 
vores egen Uddannelseskarrusel, som jo også har ek-
sterne deltagere i form af fagfolk fra kommuner eller 
andre sociale tilbud.

Platangården har siden VISO’s start været VISO-lev-
erandør både på voksenområdet og på børneområ-
det.  Platangården har qua denne opgave rejst land 
og rige rundt og rådgivet andre fagfolk, netværk og 
unge i særligt komplicerede enkeltsager og altid med 
udgangspunkt i de tilgange og metoder der anvendes 
på Platangården. 

Platangården forlader i dette forår VISO-opgaven 
efter 15 år som leverandør og har endnu ikke ta-
get stilling til, om der skal bydes i en kommende 
budrunde, men sikkert er det, at Platangården vil 
forsætte med at formidle Platangårdens faglighed til 
andre fagfolk, hvor lejlighed byder sig.

TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE
Platangården har siden afslutning af SPU-samarbej-
det haft en øget bevidsthed om nødvendigheden af et 
intensiveret samarbejde med især psykiatrien, da en 
stor del af Platangårdens målgruppe også er brugere 
af den regionale psykiatri. Platangården tog i starten 
af 2018 initiativ til afholdelse af en række besøg og 
møder, hvor Platangården og psykiatrien på forskel-
lige niveauer og i forskellige konstellationer kunne 
møde hinanden - både for at udvide kendskabet til 
hinandens opgaver og vilkår, og for at drøfte og plan-
lægge samarbejdet omkring de unge. 

Det øgede kendskab til hinanden på tværs af sek-
torer har lettet samarbejdet betydeligt. Det har givet 
et generelt indblik i hinandens arbejdsbetingelser 
(herunder lovgivningen) og de respektive faglige 
forståelser og metoder. Det har medført vidensdeling 
i form af fx opæg om metode og undervisning i Vok-
senansvarsloven, samt workshops om beroligende 
metoder og i forlængelse heraf inddragelse i arbejde 
med ”SafeWard Appen”. Det seneste skud på det 
tværsektorielle samarbejde er deltagelse i LKT-tvang 
projektet, som omhandler nedbringelse af tvang i 
psykiatrien. I sidste ende har det øgede kendskab og 
det optimerede samarbejde medført konkrete aftaler 
og procedurer i forbindelse med sektorovergangene 
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og vigtigst af alt gjort det daglige og praksisnære 
samarbejde lettere til gavn for indsatsen i forhold til 
den unge.

Der er tale om en kontinuerlige proces, hvor samar-
bejdet på tværs af sektorer hele tiden skal under-
støttes både på individniveau i det daglige samar-
bejde om de unge og på organisationsniveau, hvor 
Platangården i fællesskab med psykiatrien forsat skal 
arbejde på at skabe de bedste rammer for samarbej-
det til gavn for den unge. 

Platangården har på tilsvarende vis også optimeret 
samarbejdet med andre sektorer fx somatiske syge-
hus i Nykøbing F og politiet, og har desuden som 
nævnt et tættere samarbejde med professionshøjsko-
len Absalon med blandt andet forskning og udvek-
sling af undervisning i fokus. 

SAMARBEJDE OM ET UNDERVISNINGSTILBUD
Op igennem nullerne blev målgruppen som tidligere 
nævnt yngre og yngre og dermed var mange af de 
indskrevne i den undervisningspligtige alder. Samti-
dig var hovedparten af de unge af forskellige årsager 
ikke i stand til at tage imod et tilbud i den alminde-
lige folkeskole og mange havde både dårlig erfaring 
med skolen og også særdeles mange huller i deres 
skolegang. 

Det undervisningstilbud Platangården tidligere 
havde haft var rettet mod unge, der var ud over den 
undervisningspligtige alder, og tilbuddet levede ikke 
op til kravene til undervisning af undervisningsplig-
tige børn. 

Platangården indgik i 2014 en samarbejdsaftale med 
Vordingborg Kommunes Ungdomsskole om drift af 
et undervisningstilbud på Platangårdens matrikel 
og med en blanding af lærerkræfter fra Vordingborg 
Kommune og pædagoger fra Platangården. Udover 
fokus på det fagfaglige i forhold til den enkelte unge, 
gav denne konstruktion også mulighed for sammen 
at skabe nogle rammer og nogle samarbejdsform-
er, som kunne lette de unges vej ind i og tilbage til 
skolegang. Undervisningstilbuddet startede op den 
1. august 2014 og har fungeret siden. Det har ud-
viklet et tæt samarbejde omkring de unges skolegang 
og muliggjort, at unge, som ikke kan profitere af et 
almindeligt skoletilbud, kunne genoptage deres af-
brudte skolegang, og i mange tilfælde afslutte med en 
9. klasses afgangsprøve. 

Det tætte samarbejde om de undervisningspligtige 
unge har været et væsentlig bidrag til at understøtte 
alle indskrevne unges mulighed for at tage imod rele-
vante undervisnings- og uddannelsestilbud. Arbejdet 
med at skabe de nødvendige rammer og forudsæt-
ninger har hentet inspiration fra projektet ”Styrket 
indsats overfor anbragte børn”.

Det er dog ikke alle unge på Platangården, som har 
behov for et særligt undervisningstilbud. Omtrent 
20 % følger almindelig undervisning i folkeskolen, 
HF eller gymnasie, andre tager en erhvervsud-
dannelse eller har fast arbejde. Vi har i de senere 
år kunnet fejre unge, der har bestået folkeskolens 
afgangsprøve, studentereksamen og endda også fær-
diggørelse af en professionsbachelor.
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Rusmiddelproblematikker, der tidligere i Pla-
tangårdens historie var ret dominerende, især blandt 
drenge/unge mænd, spiller i dag en mindre fremtræ-
dende rolle. De unge udviser i dag en langt større 
kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssi-
ge udfordringer i deres relationer og ungdomsliv og 
benytter strategier, som på det almene område kan 
synes voldsomme og uforståelige, som fx spiseforsty-
rrelser, selvskadende adfærd og/eller social isolation.

Det, der ikke har forandret sig væsentligt er, at der 
stadig er tale om unge, der overordnet set er normalt 
begavede og aldersmæssigt i en periode i livet, hvor 
de endnu ikke har etableret sig i voksenlivet, men 

De unge 2.0
Ligesom Platangården i løbet af sin 50 års historie 
har gennemgået talrige forandringer, har også mål-
gruppen ændret sig i løbet af tiden - både i forhold 
til alder, kønsfordeling og hvad angår de problema-
tikker, de unge kæmper med. Aldersmæssigt var de 
unge tidligere typisk mellem 17-25+ år og der var en 
mindre overvægt af drenge/unge mænd. De unge er 
nu hovedsageligt mellem 13-17 år på indskrivnings-
tidspunktet og pigerne/de unge kvinder udgør mere 
end 3/4 del af de indskrevne. 

som har et uomtvisteligt udviklingspotentiale mod 
en selvstændig voksentilværelse. Målgruppesam-
mensætning er stadig karakteriseret af en blanding 
af unge med en bred vifte af forskellige sociale og 
psykiatriske problemstillinger, og har således ikke 
har ændret sig siden ”udtyndingsprincippet” blev 
lanceret i 70’erne. 

Også Platangårdens fokus på, at den pædagogiske 
indsats forgår i et ungdomsmiljø er stadig et bærende 
element. Platangården har lige fra starten i 1972 haft 
en bevidsthed om vigtigheden af, at den rehabiliter-
ende indsats foregår i et ungdomsfællesskab, hvor de 
unge kan spejle sig i hinanden, dyrke fælles interesser 
og hvor både venskaber og kæresteforhold kan opstå.  

ET ØGET VOKSENANSVAR
Den markante ændring af målgruppens alder og 
karakteristika stillede på flere måder nye krav til 
indsatsen. Først og fremmest medførte det et større 
fokus på et øget voksenansvar i form af omsorg og 
tilstedeværelse, men også på en større bevidsthed 
om, at der er tale om børn, som har et særligt behov 
for beskyttelse, tryghed og støtte til at kunne udvikles 
til kompetente voksne. I praksis betød det en udvi-
delse af den vågne nattevagt, et øget brug af vikarer 
(fordi de unge aldrig kan lades uden personale) og 
en weekend- og fridagstjenesteplan, som blev meget 
mere finmasket end tidligere. Endvidere kom der 
en øget opmærksomhed på, at livet i døgnafdelin-
gen både skulle byde på et trygt nærmiljø med en 
genkendelig hverdagsstruktur, omsorg og samvær 
og på et ungdomsmiljø med fællesskab, tilbud og 
udfordringer af forskellig art – dvs. kultur, sport, 
leg både på selve Platangården og i særdeleshed på 
tilbuddene i det omgivende samfund. 

NETVÆRKSARBEJDE
I de første mange år af Platangårdens historie har de 
unges netværk kun haft en perifer betydning i ind-
satsen omkring de unge. De unge var tidligere typisk 
myndige og et sted i livet, hvor de var i gang med at 
etablere sig som voksne. Nutidens langt yngre mål-
gruppe nødvendiggjorde og også forpligtede 
Platangården til et langt tættere samarbejde med de 
unges netværk, herunder ikke mindst forældremyn-
dighedsindehaverne. 

Samtidig har valget og implementering af den sys-
temisk-narrative tilgang yderlig understreget netvær-
kets betydning for den unges recovery. Den unges 
pårørende og øvrige sociale netværk har som oftest 
en betydningsfuld rolle i den unges liv, og det er også 



         
     35

det netværk den unge har og skal vende tilbage til 
efter et afsluttet forløb på Platangården.

I praksis er den unges kontakt til netværket ofte 
præget af mange års udfordringer, som kan komme 
til udtryk på forskellige måder. I nogle tilfælde er 
kontakten svag eller konfliktfyldt, og i andre tilfælde 
så tæt, at den forhindrer den unge i at udvikle sig. 
Som et led i den fortsatte udvikling af netværksar-
bejdet inviterer Platangården det nære netværk bl.a. 
til fælles refleksioner og samarbejde om, hvordan 
forandringer i familiedynamikken kan bidrage til at 
skabe forandring for den unge. 

SUNDHED OG TRIVSEL
Platangården har igennem i de seneste årtier haft 
en kontinuerlig fokus på de unges sundhed blandt 
andet med Krop og Kompetenceprojektet (årstal) og 
sundhedscertificeringen i begyndelsen af 2010. Dette 
fokus er i de senere år øget, både fordi den yngre 
målgruppe stiller et større krav til tilbuddet om også 
at tage vare på den fysiske sundhed og trivsel, men 
også fordi der generelt i samfundet i de senere år har 
været en øget opmærksomhed på at forebygge og 
minimere udsatte borgeres risiko for ”ulighed i sund-
hed”. Ifølge talrige undersøgelser har udsatte borgere 
en væsentlig dårligere sundhedstilstand og en væsen-
tlig rigere forventning til leveår end gennemsnitsbe-
folkningen. 

Tiltagene har på det organisatoriske niveau har ud-
møntet sig i ansættelse af mere sundhedsfagligt per-
sonale, og gennem implementering af regionale ret-
ningslinjer i opbygning af rutiner omkring sundhed, 
herunder implementering af FMK, medicinhånd-
tering, screeninger og sundhedstjek. Corona-pande-
mien har givetvis yderligere øget opmærksomheden 
på både forebyggelse af sygdom samt en langt større 
opmærksom på den enkeltes fysiske sundhed og 
trivsel. De organisatoriske tiltag understøttes på det 
pædagogiske niveau af aktivitets-, motions- og idræt-
stilbud – både på og udenfor Platangården – sund 
kost af fortrinsvis økologiske madvarer, men også på 
en øget opmærksomhed på spørgsmål om seksual-
itet og kønsidentitet, som har både udmøntet sig i et 
kompetenceudviklingsforløb i seksualpædagogik for 
medarbejdere og temaeftermiddage for de unge. 

ET SAMARBEJDENDE PARTNERSKAB
At inkludere og give de unge indflydelse har siden 
Platangårdens pionerdage været en central del af 
stedets pædagogik. Den har over årene udviklet sig 
fra 70’ernes fokus på kollektive beslutningsprocesser 

på fælleskabsniveauet, til nutidens samarbejdende 
partnerskaber, som i langt større grad end tidligere 
har fokus på at inddrage den enkelte unge i et samar-
bejde om indsatsen og til at have en stemme ind i 
stedets drift og udvikling.

Et samarbejdende partnerskab kommer ikke af sig 
selv, det fordrer at der skabes både relationer og 
organisatoriske forudsætninger for, at den unges 
stemme både bliver aktiveret, hørt, respekteret og 
tillagt væsentlig betydning. Det er sjældent nok blot 
at give den unge mulighed for indflydelse, det kræver 
en aktiv og insisterende indsats at bringe den unge 
derhen, hvor den unge har mod til at tage imod den. 
Og da er det grundlæggende, at den unges ”stemme” 
behandles med åbensindethed og respekt, så den 
unge bevarer modet til at bringe sine ressourcer, 
drømme og håb ind i det aktive partnerskab.

EN PLADS I VERDEN
Belønningen for Platangårdens samlede indsats 
består i at kunne iagttage hvordan de unge udvikler 
sig over tid og efter et kort eller som regel længere-
varende ophold kan udskrives til en mere selvstæn-
dig tilværelse, som denne langtfra enestående be-
retning fra årsrapporten for 2018 viser: 

”I slutningen af 2018 udskrev vi en skøn og 
selvstændig ung kvinde på 18 år. Flyvefærdig og 
i stand til at klare sig i livet. Fire år før var hun 
flyttet ind lige akkurat fyldt 14 år med et mini-
malt netværk og en rygsæk fyldt op med nederlag 
og udfordringer. Hun var svært udfordret af de 
larmende og voldsomme strategier, som havde 
været hendes værn mod de vilkår, livet bød hen-
de. På de 4 år har vi set det vrede og sårbare barn 
langsomt tage imod trygheden og relationerne og 
over tid give sig selv lov til at tro på, at livet kunne 
ændre sig til det positive. I dag er hun en velfun-
gerende ung kvinde, der forsørger sig selv og som 
insisterer på at ville skabe sig det gode liv. Det er 
ikke alle unge, der får mulighed for at blive på 
Platangården, til de er i stand til at ”flyve” selv, 
men vi er af den overbevisning, at et ophold på 
Platangården giver et væsentligt og meningsfuldt 
bidrag til den unges recovery proces og at indsat-
sen dermed sætter et væsentlig aftryk på fremtid-
en. ”
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Less is more
I sin indledningen til Platangårdens årsrapport skriv-
er Charlotte Ishøy i 2019, at ”året på alle måder var 
et 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 tilbud-
dene til de voksne borgere, som for længst var vokset 
ud over Platangårdens målgruppe, har i 2019 fået sat 
en vigtig milepæl. Det, at vi som specialiseret tilbud 
nu centrerer os geografisk mere omkring Vording-
borg 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 ud-
vikling af de gode faglige miljøer, hvor medarbejderne 
trives i en faglig og kollegial sammenhæng. ” 

Denne, om end stadig lidt forsigtige, men ikke desto 
mindre opløftende beskrivelse af Platangårdens situa-
tion anno 2019 havde allerede vist de første konturer 
i de foregående år, og var de første spæde solstrejf på 
horisonten efter en lang årrække, hvor det for både 
ledelsen og medarbejdere har været svært at finde 
fodfæste og orienteringspunkter i den nye og særde-
les omskiftelige virkelighed efter kommunalreformen 
og den økonomiske krise. 

Henvendelsesmønstret var stadig svingende, men 
langt fra så voldsom og uforudsigeligt, som i årene 
umiddelbart efter kommunalreformen. Takket være 
den fleksible organisering kunne udsvingene i hen-
vendelsesmønstret med få undtagelser håndteres ved 
omplacering af medarbejdere i stedet for afskedigel-
ser.

Den successive stabiliseringen af Platangårdens 
position må tilskrives, at det er lykkedes for Pla-
tangården at opbygge et højt fagligt renommé blandt 
sine interessenter, som også rækker ud over Region 
Sjællands geografi. De jævnlig gennemførte kunde-
undersøgelser viser, at kommunerne i overvejende 
grad vælger Platangården fordi de enten har brugt 
Platangården før og har været tilfredse med såvel sa-
marbejdet omkring den unge og den rehabiliterende 
indsats, eller fordi de har fået anbefalet Platangården 
fra kollegaer. Kun mindretal af sagsbehandlere eller 
anbringelseskonsulenter finder Platangården via 
Tilbudsportalen eller Platangårdens hjemmeside. Og 
Platangårdens landsdækkende rækkevidde kommer 
til udtryk ved, at ca. 40% (2021) af de indskrevne 
unge kommer fra kommuner udenfor Region Sjæl-

land. Dette er en indfrielse af målsætning om at 
positionere Platangården som en sjællandsbaseret 
institution med et gennemgående landsdækkende 
sigte, som det blev formuleret i markedskommunika-
tionsstrategien fra 2010. 

Platangårdens styrkede position skyldes dog kun i 
mindre grad de skiftende markedsføringstiltag. Udo-
ver, at det kan være mere end vanskeligt at forlige sig 
med tanken om, at psykosocial rehabilitering siden 
kommunalreformen skulle betragtes som en ”vare” 
og de rehabiliterende indsatser skulle sælges som 
målrettede ”investeringer”, måtte vi også erkende, at 
varen hverken er særlig sexet eller, som almindelige 
konsumgoder, udløser en Black Friday-lignende 
begærlighed bland de kommunale ”investorer”.  

At Platangården ikke alene har overlevet markeds-
gørelsen af socialområdet, men kunne genrejse og 
konsolidere sig som et kompetent specialiseret tilbud 
til unge med komplekse sociale og psykiske ud-
fordringer, er snarere et resultat af centerchef Char-
lotte Ishøys strategiske beslutninger om at adressere 
elefanten i rummet og implementere en fælles faglig 
referenceramme for hele Platangården og samle ”de 
små fyrstedømmer” til ”et fælles rige”, og derved 
skabe en fleksibel organisationsform, som udviser en 
langt større resiliens i forhold til skiftende konjunk-
turer, rekvirenternes behov og ændringer i målgrup-
pen. Derudover har to andre ledelsesmæssige foku-
sområder spillet en afgørende rolle i konsolidering 
af Platangården: For det første; en vedvarende og 
systematiske fokus på udvikling af medarbejdernes 
kompetencer, Platangårdens pædagogiske praksis og 
den organisatoriske kvalitet som helhed. Og for det 
andet; en koncentration af Platangårdens kerneop-
gave, både geografisk og i forhold til målgruppen. 

I 2019 bevilligede regionsrådet midler til opførelse 
af 4 små lejligheder samt en ny undervisningsbyg-
ning på Platangårdens matrikel, og i 2020 lukkede 
Platangårdens første og også sidste støttebolig. Med 
lukningen af støtteboligen på Kornbakken havde 
Platangården mistet sin sidste satellitinstitution. Til 
gengæld begynder Platangården med de fine nye 
bygninger, som blev taget i brug i foråret 2022, nu at 
ligne en mindre landsby. 
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Og således slutter denne fortælling om Platangårdens 
historie, hvor den begyndte, da de første pionerer i 
1976 overtog en forladt og forsømt Præstegård for at 
skabte en institution, der med Bent Norman Olsen 
ord var ”også en helt masse andet og næsten umuligt 
at passe ind i vores systemverden”. 

Platangården har igennem sin 50 års historie og i 
skiftende perioder med både med- og modgang 
formået at bevare denne fine balance mellem at tage 
udgangspunkt i de unges livsverden og behov, og leve 
op til systemverdens skiftende forventninger og krav 
uden at miste dette ”helt masse andet”, der er så svært 
at favne i ord, men som har haft en så stor betydning 
for mange af de unge, der i løbet af de 50 år har været 
den vigtigste del af Platangården. Og således er det 
kun denne fortælling som slutter her, men ikke Pla-
tangårdens historie.

TO BE CONTINUED ...
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