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Holmstrupgård 
Holmstrupgårdvej 39 
8220 Brabrand 
 

Tlf.:    86240411   
E-mail:  
mail@holmstrupgaard.dk 

Forstander: 
 
Knud Byskov 

Målgruppe 
 

Holmstrupgård er et ungdomshjem med dag- og døgnbehandling for unge 
fra 14 år. De unge har svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, 
spise- eller personlighedsforstyrrelser, hjerneorganiske vanskelighe-
der eller kontaktvanskeligheder.  
Boafdeling Pilen, 8 pladser 
Normalt begavede unge med svære psykiatri-
ske lidelser af f.eks. skizofren karakter, de-
pressioner m.v. 

Afdelingsleder: 
Bodil Sidelmann Christen-
sen 

Boafdeling Engen, 8 pladser 
Normalt begavede unge med svære personlig-
hedsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrelser. 

Afdelingsleder: 
Ivan Sloth 

Boafdeling Viborg, 8 pladser 
Normalt begavede unge med svære personlig-
hedsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrelser. 

Afdelingsleder: 
Jens Hellmann 

Boafdeling Kvisten, 8 pladser 
Unge med organisk betingede skader, der for-
trinsvis kommer til udtryk som kontakt-
svaghed f.eks. Aspergers syndrom, og som 
derfor har behov for megen struktur i daglig-
dagen. 

Afdelingsleder: 
Bodil Sidelmann Christen-
sen 

Boafdeling Lunden, 8 pladser  
Unge med organisk betingede skader, der for-
trinsvis kommer til udtryk som opmærksom-
hedsforstyrrelse f.eks. ADHD, Tourette og so-
ciale vanskeligheder, og som derfor har behov 
for megen struktur i dagligdagen. 

Afdelingsleder: 
Ivan Sloth 

Afdelinger 
 

Boafdeling Projekterne 
Unge som henhører under ovennævnte mål-

Afdelingsleder: 
Michel Tind 

Dato 29-06-2010

Trine Kjærgaard Birkemose

Tel. +45 8728 4027

Trine.Birkemose@stab.rm.dk

1-51-73-29-07
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Side 2 

grupper, men som på grund af særlige for-
hold, fx selvmordsrisiko eller udadreagerende 
adfærd, har behov for mindre og mere over-
skuelige rammer samt tæt personaledækning. 
 
Hinge, 6 pladser 
Unge som hører til Holmstrupgårds målgrup-
pe, men har behov at bo i et mindre miljø 
med tæt voksenkontakt. 

 
 
 
 
 
Gruppeleder: 
Jette Vestergaard Larsen 

Boafdelingen Bøgehuset, 4 pladser 
Unge med spiseforstyrrelse. Alder 18 til 30 år 

 

Bogruppen - Efterværn 
Efter ophold på Holmstrupgård eller en anden 
institution kan Bogruppen tilbyde efterværn. 
Unge kan også komme direkte fra hjemmet. 

 

Driftscenter Center for Børn, Unge og 
Specialrådgivning 
Tingvej 15, 3. sal 
8800 Viborg 

 
E-mail: cbus@ps.rm.dk 
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Aktuelt tilsyn 
 
 

Uanmeldt tilsyn på afdelingen Hinge den 14. juni 2010. 

Grundlag for tilsy-
net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CBUS= Center for 
Børn, Unge og Special-
rådgivning 

Tilsynsbesøget fandt sted efter anmodning fra Psykiatri- og Socialledel-
sen og på baggrund af en klage fra en tidligere medarbejder. 
 
Tilsynet havde forberedt sig ved læsning af klage, redegørelse fra 
Holmstrupgård samt hjemmeside og tidligere tilsynsrapporter. 
 
Seneste tilsyn på Projektafdelingen, hvor afdelingen i Hinge hører til, 
var anmeldt og fandt sted den 29.9.2009.  
Der var følgende opmærksomhedspunkter: 
• Hvilke vigtige skridt bør tages for at understøtte en faglig kultur, hvor 
medarbejdere og ledelse oparbejder en mere koordineret og refleksiv 
behandlingskultur til gavn for den behandlingsindsats, som ydes overfor 
de unge i behandling? 
• Hvilke vigtige skridt bør tages i relation til at kvalificere efterværns- 
indsatsen. 
 
Der er modtaget handleplan i form af en Udviklingsplan for Projektafde-
lingen for det første punkt, mens ledelsen i CBUS anser det andet punkt 
for at være en kommunal opgave. 
 

Fokusområder  
for tilsynet 

• Den faglige indsats (målgruppe, plan- dokumentationsarbejde 
og opfølgning, pædagogiske metoder/omsætning, brugerinddra-



 
 

Side 3 

gelse og indflydelse, samt magtanvendelser). 
• Personaleforhold (Medarbejdersammensætning/rekruttering, ar-
bejdets organisering, faglig udvikling, implemente-
ring/vidensdeling samt aktuelt arbejdsmiljø). 

 
Ledelse: 
 

• Jette Vestergård Larsen, gruppeleder 
• Michel Tind, afdelingsleder 
 

Medarbejdere: 
Medarbejderrepræsentanten 
var tilstede under tilsynet og 
blev forespurgt om at deltage 
af gruppelederen. 
Navnet er kendt af tilsyns-
teamet, men udelades i rap-
porten 

• Medarbejder  

Brugere/beboere: 
 

• Der deltog ikke beboere i tilsynet 

Deltagere  
i tilsynet 

Pårørende: 
 

• Der deltog ikke pårørende i tilsynet 

Program  
for tilsynet 
 

Tilsynet ankom kl. 10.00 og forlod tilbuddet igen kl. 13.45 efter inter-
view med ledelse og en medarbejder. Tilsynet fik desuden en kort 
rundvisning for at se den igangværende ombygning og sluttede med en 
kort tilbagemelding til ledelsen. 
 
Camilla Rebekka Rask 
Tilsynskonsulent 

Tlf.: 8728 4028 
E-mail: camilla.rask@stab.rm.dk 

Tilsynskonsulenter 
Trine K. Birkemose 
Tilsynskonsulent 

Tlf.: 8728 4027 
E-mail: trine.birkemose@stab.rm.dk 

 
Tilsynets samlede  
vurdering 
 

Målgruppen på afdeling Hinge har bevæget sig fra svært udadreageren-
de unge til at omfatte unge med psykiatriske lidelser, udviklingsforstyr-
relser samt sociale og følelsesmæssige belastninger. 
 
Den pædagogiske/behandlingsmæssige indsats er under omlægning fra 
konsekvenspædagogik med trinsystem mv. til en individualiseret ind-
sats på et miljøterapeutisk grundlag. Afdelingen er midt i omlægningen, 
hvilket på den ene side medfører at nye tilgange og metoder indføres 
samtidig med at den konsekvenspædagogiske tilgang afvikles, men 
stadig kan identificeres i indsatsen overfor de unge.  
 
Planarbejdet tager udgangspunkt i observations/ funktionsbeskrivelser-
ne og statusmøder med kommunen, som i den daglige indsats omsæt-
tes i de individuelle udviklingsplaner og drejebøger. Der er tilknyttet 
socialrådgiver og psykolog til afdelingen, som medvirker ved drøftelser, 
udarbejdelse og opfølgning på planarbejdet i samarbejde med afdelin-
gens personale. 
 
De unge inddrages efter individuel formåen. Ledelsen arbejder på en 
mere koordineret og kontinuerlig inddragelse af de unge gennem en 
formalisering af samtalerne mellem de unge og deres kontaktpersoner. 
 
Den daglige indsats dokumenteres løbende i Bosted System i form af 
dagbogsnotater, mens observations/funktionsbeskrivelser, udviklings-
planer, drejebøger mm forefindes på fællesdrev. Derudover anvendes 
bl.a. netbaserede grupper til intern kommunikation.  



 
 

Side 4 

 
Det er tilsynets vurdering, at de flerartede kommunikations- og doku-
mentationsplatforme vanskeliggør en sammenhængende og let tilgæn-
gelig dokumentation samt åbner mulighed for misforståelser. Dagbogs-
notaterne struktureres ikke i relation til observations/ funktionsbeskri-
velser eller mål og delmål i udviklingsplanerne, hvorfor der ikke frem-
står en tydelig sammenhæng mellem dokumentation og daglig indsats. 
  
Der forekommer få magtanvendelser på afdelingen, som indberettes 
efter gældende regler. Der følges op efter magtanvendelser på såvel de 
unge som på medarbejderne med henblik på fælles læring og forebyg-
gelse. 
 
Afdelingen Hinge har 14 normerede stillinger samt en gruppeleder, 
hvoraf ca. en tredjedel har en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddan-
nelse, mens to tredjedele har anden baggrund. Holmstrupgårds Udvik-
lingsplan for Projektafdelingen er ikke præsenteret for medarbejderne, 
og på baggrund af vigende efterspørgsel og deraf følgende tilpasninger 
i medarbejderstaben, er planen sat i bero. 
  
Personalegruppens faglige sammensætning stiller store krav i forhold til 
at sikre kvalitet i opgaveløsningen gennem tæt opfølgning, vejledning 
og supervision samt adgang til efteruddannelse og intern opkvalifice-
ring. Der er iværksat et 6 dages internt opkvalificeringsforløb i miljøte-
rapi for alle medarbejdere. Implementeringen heraf understøttes dag-
ligt af gruppelederen og på personalemøderne, hvor socialrådgiver og 
psykolog deltager.  
 
Gruppelederen har øje for medarbejdernes individuelle kompetencer og 
kompetenceudviklingsbehov og håndterer personalegruppens uensarte-
de baggrunde ved at sammensætte kontaktpersonteam, så de repræ-
senterer forskellige kompetencer i forhold til dokumentation, pædago-
gik og aktiviteter. 
 
Det er tilsynets vurdering, at Projektafdelingen/afdelingen Hinge udfor-
dres af at sammensætte et meningsfuldt, attraktivt og virksomt uddan-
nelsestilbud i miljøterapi for en personalegruppe, som er sammensat af 
uddannede og ikke uddannede - men erfarne medarbejdere. 
Samtidig er det tilsynets vurdering, at gruppelederen yder en vigtig og 
understøttende indsats i forhold til implementering af den miljøterapeu-
tiske tilgang, så den bliver styrende for den indsats, de unge ydes.  
 
Samarbejde og kommunikation mellem gruppeleder og medarbejdere 
er i positiv udvikling og betegnes som velfungerende. Samarbejdet har 
været udfordret af de nødvendige ændringer i fx vagtplanen med hen-
blik på at sikre kontinuitet i opgaveløsningen.  
Manglende fælles sprog om indsatsens indhold udfordrer dog koordina-
tionen medarbejderne imellem. 
 

Opmærksomheds- 
punkter 
 

• Dokumentationsrutiner: Projektafdelingen/Afdelingen Hinge bør 
håndtere og udvikle dokumentationsrutinerne således at såvel 
datasikkerhed som sammenhæng og gennemskuelighed i doku-
mentationen sikres og understøtter indsatsen. 

• Faglig udvikling: Hvordan kan Projektafdelingen fortsat under-
støtte og håndtere faglig udvikling, herunder forfølge målet om 
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ligelig fordeling af uddannede og uuddannede medarbejdere, 
samtidig med at personaleressourcerne tilpasses som følge af 
vigende pladsefterspørgsel? 

 
 
Den generelle faglige indsats 
 
Kerneydelsen 
 
Ledelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målgruppe, Visitation/matchning: 
Målgruppen i Projektafdelingen og på afdeling Hinge har ændret sig mar-
kant siden afdelingen blev etableret i 2008. Fra unge med svært udadrea-
gerende adfærd, der ikke kunne rummes i Holmstrupgårds andre afdelin-
ger, er målgruppen nu unge med svære psykiatriske og udviklingsmæssige 
problemstillinger, som samtidig kan profitere af mindre rammer og tættere 
voksenkontakt. 
De unge indskrives ofte på Projektafdelingens modtageafdeling, hvor de 
udredes yderligere og det afklares hvilket tilbud, de efterfølgende kan pro-
fitere af. De unge kan visiteres mellem Holmstrupgårds forskellige afdelin-
ger i takt med deres udvikling og indsatsbehov. 
 
Blandt de nuværende unge på Hinge er der unge med Aspergers Syndrom, 
udviklingshæmning, organiske skader, ADHD, skizofreni, Tourettes Syn-
drom samt unge udsat for omsorgssvigt og seksuelle krænkelser. 
Da de unge samtidig er teenagere og i færd med at løsrive sig og danne 
egen identitet, giver det udfordringer i forhold til at skelne mellem adfærd 
betinget af deres alder og adfærdsmønstre betinget af deres forskelligarte-
de vanskeligheder. 
 
Udfordringerne håndteres i de konkrete situationer med de unge og stiller 
krav til øget refleksion og vidensdeling og overvejelser vedr. strukturer og 
indbyrdes dynamik. Den pædagogiske/behandlingsmæssige indsats er un-
der omlægning fra konsekvenspædagogik med trinsystem mv. til en indivi-
dualiseret indsats på et miljøterapeutisk grundlag. 
  
Individuel plan: 
Planarbejdet tager udgangspunkt i den kommunale handleplan, observati-
ons/funktionsbeskrivelse, den pædagogiske plan, fremover kaldet udvik-
lingsplan samt drejebøger. 
Der modtages ikke kommunale handleplaner i alle tilfælde, hvilket medfø-
rer at den kommunale handleplan ofte udarbejdes på baggrund af observa-
tions/funktionsbeskrivelsen og statusmøderne. Statusmøderne er omlagt 
således, at de afholdes en gang årligt med deltagelse af kommunal sags-
behandler. Der udarbejdes observations/funktionsbeskrivelse før mødet og 
referat bagefter. Derudover skal holdes et årligt internt statusmøde, hvor 
udviklingsplanen er i fokus. 
 
Ved udarbejdelse af udviklingsplanerne lægges vægt på at ”tegne et bille-
de” af den unge, der omfatter alle aspekter: baggrund, familierelationer, 
skolegang osv. Der søges efter udviklingspotentialer og fastlægges udvik-
lingspunkter for den enkelte, som følges op i samarbejde med fx skolen og 
sammenkædes med dagligdagen. 
Den helt konkrete omsætning beskrives i drejebøger, som er praktiske og 
pædagogiske beskrivelser af den individuelle indsats. Der følges op på dre-
jebøgerne på personalemøderne, som skiftevis indeholder kort gennem-
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Den generelle faglige indsats 
 
Kerneydelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gang af de unge og mere grundige gennemgange, hvor den tilknyttede 
psykolog og socialrådgiver deltager. Ved drøftelserne sættes fokus på om 
udviklingen går i den ønskede retning; om der arbejdes med det relevante 
på den rigtige måde, og drejebøgerne tilpasses sideløbende. 
  
Psykologen tilbyder endvidere faglig vejledning til personalet, når de er 
med de unge i skole på Holmstrupgård, og der er ekstern supervision til 
personalegruppen hver 4. uge.  
 
Brugerinddragelse: 
Inddragelse af de unge sker efter individuel vurdering og tilpasning. Enkel-
te unge er meget observante omkring egne problematikker og diagnose og 
vil gerne involveres. Der er indkøbt en tavle til en ung, hvorpå alle aktivite-
ter kan sættes op, og samtidig kan aktiviteterne evalueres sammen med 
den unge; hvordan er det gået, hvordan gøres det næste gang osv. 
Andre unge kan inddrages gennem helt konkrete aftaler, fx at en ung med 
misbrugsproblemer samarbejder om aflæggelse af en ren urinprøve som 
betingelse for at kunne tage på besøg udenfor Hinge. 
Personalet søger at finde niveauet for inddragelse; hvad kan den konkrete 
unge magte, hvad er meningsfyldt at blive inddraget i osv. 
 
Der er ungemøder hver mandag aften, hvor der mest er lagt op til medbe-
stemmelse om aktiviteter i fritiden, weekender og ferier eller de unge kan 
bringe ønsker op, fx om at kunne aflåse eget værelse. De unge har ikke 
indflydelse på hvem, der er deres kontaktperson eller hvilket personale, de 
er sammen med – men det tages op til drøftelse, hvis en ung og en kon-
taktperson ikke kan få samarbejdet til at fungere. 
 
Ledelsen ønsker en mere koordineret og kontinuerlig inddragelse af de un-
ge gennem en formalisering af samtalerne mellem de unge og deres kon-
taktperson. Samtalerne skal finde sted ugentligt og initiativet understøttes 
yderligere af en omlægning af vagtplanerne som sikrer, at kontaktpersonen 
er på arbejde i de weekender, den unge er på Hinge samt gennem indførel-
se af en bog, der skal følge den unge. 
 
Metodisk/pædagogisk tilgang og omsætning: 
Gruppelederen arbejder konkret og målrettet med at udstikke rammerne 
for den faglige indsats, strukturen og samarbejdet på Hinge. Den overord-
nede målsætning med miljøterapi er at sikre en sammenhængende indsats, 
der afspejler sig i såvel den fælles struktur som i den individuelle tilgang. 
 
Omstillingen af den faglige indsats til miljøterapeutisk tilgang træder tyde-
ligt frem på personalemøderne, hvor de unge drøftes individuelt. Drøftel-
serne tager udgangspunkt i refleksioner over, hvorfor og hvordan konkrete 
pædagogiske handlinger er udført, og med vægt på om handlingerne har 
den ønskede effekt, og om de afspejler følgerigtighed.  
Eksempelvis skal en beslutning om, at en ung skal opholde sig på sit væ-
relse i et fastsat tidsrum, følges op af kontakt fra medarbejderen. Følgerig-
tigheden skal være tydelig, fx at en ung, der har besvær med at vågne og 
komme op om morgenen, behøver mere søvn og derfor skal gå tidligere i 
seng. 
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Den generelle faglige indsats 
 
Kerneydelsen 
 

 
Der er nedsat flere arbejdsgrupper, bl.a. en som arbejder med at beskrive 
en forenklet men forudsigelig, fælles daglig struktur for de unge, dvs. med 
faste tidspunkter for fx måltider, skolegang, rengøring samt aktiviteter. 
Det er ikke fastlagt hvordan den individuelle indsats, som er beskrevet i 
udviklingsplanen, skal indarbejdes i den fælles struktur. Ledelsen forventer 
at dette skal ske i samarbejde med de unge. 
 
I den daglige opgaveløsning arbejder gruppelederen med at understøtte og 
facilitere processen i samarbejdet med medarbejderne. Gruppelederen er 
opmærksom på at stimulere medarbejdernes lyst til ”flytte sig” og udvikle 
egen pædagogisk praksis. Der er en øget sproglig opmærksomhed, dvs. en 
erkendelse af at jargon og sprogbrug har afsmittende effekt på de tilgange 
og handlinger, der praktiseres med og overfor de unge. Gruppelederen sø-
ger gennem individuelle samtaler på et anerkendende grundlag at under-
støtte en undersøgende og refleksiv tilgang, hvor der kan stilles spørgsmål 
og sættes ord på indsatsen.  
 
I takt med udvikling og implementering af ny pædagogisk praksis er andre 
metoder afviklet, bl.a. er trinsystemet afskaffet, men gruppelederen kan 
ikke afvise, at der fortsat kan være andre metoder eller tilgange fra konse-
kvenspædagogikken som skal afvikles. 
 
Dokumentation: 
For nuværende anvendes Bosted System til dagbogsnotater, mens andet 
skriftligt materiale vedr. de unge forefindes på fællesdrev. 
Ledelsen vurderer at dokumentationsrutinerne skal udvikles og kvalificeres 
med henblik på at sikre en løbende dokumentation. Dette skal understøttes 
gennem øget inddragelse af Bosted System, således at al dokumentation 
og skriftlighed vedr. de unge samles her. Dvs. udover de daglige notater 
tillige handleplaner, mødereferater mv.  
 
Der lægges vægt på skriftlighed i samarbejdet med de kommunale social-
rådgivere, som informeres pr. mail. Der er retningslinjer for hvilke emner, 
der altid skal underrettes om, fx uregelmæssigheder i forbindelse med 
hjemmebesøg, rømninger og inddragelse af mobiltelefoner. 
 
Magtanvendelser: 
I takt med de beskrevne ændringer i målgruppen og deraf følgende foran-
dringer i tilgangen til de unge, er antallet af magtanvendelser dalet. Der 
har til dato i 2010 været to fastholdelser.  
Medarbejderne er introduceret til regelsættet for akutte magtanvendelser 
samt procedurer for indberetning mv. 
  
Magtanvendelser søges forebygget på flere måder.  
Personalet bestræber sig på at være tydelige voksne, som ikke trækker sig 
væk fra de unge i vanskelige og konfliktfyldte situationer, men derimod går 
tættere på og tilbyder kontakt. Der lægges vægt på at være tydelig i 
kommunikationen med de unge for at undgå misforståelser, dvs. at være 
direkte og konkret, ikke bruge ironi og malplaceret humor samt tjekke om 
den unge har forstået budskabet. 
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Den generelle faglige indsats 
 
Kerneydelsen 
 

Derudover forebygges magt i konkrete situationer ved at være opmærk-
som på de unge således, at evt. uligevægtighed eller uregelmæssighed 
bemærkes og imødekommes ved at skabe kontakt eller tydelige rammer. 
 
Der anvendes magt i form af fastholdelse eller føring såfremt de unge er til 
fare for sig selv eller andre, fx slår ud efter personalet eller andre unge. 
Ledelsen gør overvejelser vedr. brug af magtanvendelse i forhold til de un-
ge, der er fyldt 18 år, og har valgt at reagere ud fra samme kriterier som 
for de unge under 18 år, hvilket er i overensstemmelse med CBUS’ ret-
ningslinjer på området. 
  
Efter en magtanvendelse er der altid en samtale med den unge om episo-
den. Personalet tager det op til den fælles refleksion inden vagten er slut, 
dels for at drage fælles læring og drøfte alternative handlemuligheder, dels 
for at yde personalemæssig omsorg. 
 
De unge, som ofte kommer fra akut/modtageafdelingen i Paderup, kender 
rammerne og medarbejdernes tilgang til at anvende magt, være tydelige 
osv. 
 

Medarbejdere 
 

Metodisk/pædagogisk tilgang og omsætning: 
Den vigtigste opgave for medarbejderne på Hinge er at understøtte de un-
ges udvikling ud fra deres individuelle ståsted og med udgangspunkt i de-
res ressourcer. Det forudsætter dels et godt kendskab til de unge, som er-
hverves på baggrund af tilsendt materiale sammen med egne observatio-
ner og samtaler med de unge, og dels en god handicapforståelse, hvor per-
sonalet kan sætte sig i de unges sted og kende deres muligheder og be-
grænsninger. 
 
Medarbejderen ser gode muligheder for udvikling af de unge gennem an-
vendelse af miljøterapi. Tilgangen giver mulighed for at spejle, følge op og 
udvikle de unges ressourcer og arbejde med deres udfordringer. Den mere 
konsekvenspædagogiske tilgang er hensigtsmæssig i forhold til at udstikke 
klare rammer og regler, og at alle valg og handlinger har en konsekvens, 
mens princippet om følgerigtighed er vigtig i et udviklingsorienteret per-
spektiv. 
  
Retningslinjerne i udviklingsplanerne følges, og medarbejderne er metode-
loyale. Hvis der sker afvigelser fra de besluttede retningslinjer, drøfter 
medarbejderne det med hinanden og retter indsatsen til.  
 
Inddragelse: 
De unge kan vise modstand og have brug for at blive motiveret. Medarbej-
derne bestræber sig på at finde alternative løsninger og være ”spejdende” 
efter nuancer og åbninger hos den enkelte unge, som kan føre til inddra-
gelse af den unge og danne grundlag for en individuel indsats. 
 
Dokumentation: 
Den daglige indsats dokumenteres flittigt i Bosted System, hvor notaterne 
ordnes under givne overskrifter. Medarbejderrepræsentanten mener at 
medarbejderne med fordel kunne arbejde på, at de daglige notater, som 
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Den generelle faglige indsats 
 
Kerneydelsen 
 

har karakter af hverdagsbeskrivelser, i højere bliver til konkrete pædagogi-
ske observationer. Overskrifterne skulle tilpasses punkterne i observati-
ons/funktionsbeskrivelsen, hvilket ville medvirke til at kvalificere denne 
yderligere. Dette har medarbejderen talt med gruppelederen om, og der er 
tillid til at der arbejdes videre med det. 
Udover Bosted System anvendes bl.a. fællesdrev til observati-
ons/funktionsbeskrivelser, handleplaner mv. og internetbaserede iGroups 
til intern kommunikation. De mange kommunikationsplatforme kan give 
anledning til misforståelser i kommunikationen og kunne med fordel ind-
snævres. 
 
Magtanvendelser: 
Medarbejderen var bekendt med reglerne for magtanvendelse forud for sin 
ansættelse og fik derfor ikke den grundige introduktion, han blev tilbudt. 
 
Magtanvendelser forebygges generelt ved at opbygge en bærende relation 
til de unge, og tilpasse sin tilgang til den enkelte, fx om fysisk kontakt 
”drengetummel” er i orden, eller om den unge vil have fysisk afstand. 
Det er vigtigt at vise de unge oprigtig interesse, at medarbejderne kerer 
sig om dem, samt at anerkende og forstørre de unges positive adfærd. 
 
I konkrete konfliktsituationer forebygges magtanvendelsen ved at give al-
ternative handlemuligheder eller afledning. I nogle situationer er det virk-
somt at tale direkte til den unge om, hvad der sker. Det kan evt. ske ved 
refleksion/samtale over en aktivitet eller under en køretur. 
 

 
 
Medarbejdere og medarbejderforhold 
 
 
Ledelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normering, rekruttering og faglig sammensætning: 
Som tidligere beskrevet har Projektafdelingens, og dermed afdeling Hinges 
målgruppe forandret sig markant. Opgaveløsningen har forandret sig i 
samme takt og fordrer anderledes faglige kompetencer end den oprindelige 
målgruppe. 
Der er 14 normerede stillinger samt en gruppeleder. En tredjedel af med-
arbejderne har pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse, mens de to 
tredjedele har en anden baggrund samt evt. erfaring fra andet socialt ar-
bejde. 
 
Ledige stillinger slås op, og der nedsættes ansættelsesudvalg ved alle an-
sættelser. Dvs. at hidtidig praksis, hvor ansættelser fortrinsvis skete gen-
nem vikaransættelse og senere fastansættelse, ikke længere eksisterer. 
Projektafdelingen oplever nedgang i henvendelser fra kommuner om an-
bringelse af børn og unge og har færre indskrevne unge, hvilket betyder en 
tilpasning af medarbejderstaben i Projektafdelingen samlet set. I denne 
forbindelse ses på medarbejdernes samlede kvalifikationer; uddannelse, 
faglighed og samarbejdsmæssige kompetencer. Afdelingslederen oplyser at 
den fremsendte udviklingsplan, som udgjorde handleplanen på opmærk-
somhedspunkt i seneste tilsynsrapport, ikke er præsenteret for personalet 
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og aktuelt er sat i bero.  
 
Projektafdelingen har en overordnet målsætning, der sigter på ligelig forde-
ling af medarbejdere med pædagogisk/sundhedsfaglig uddannelse og med-
arbejdere med anden baggrund. Udskiftningen i medarbejdergruppen er 
lav, hvilket sikrer kontinuitet i opgaveløsningen, men samtidig stiller store 
krav til den interne faglige opkvalificering. 
 
Ledelsen vurderer at de uuddannede medarbejdere især bidrager i forhold 
til aktiviteter med de unge. De møder de unge med en værdifuld, intuitiv 
og direkte tilgang. De unge profiterer af medarbejdernes engagement og 
oparbejder praktiske færdigheder og kompetencer. 
 
Medarbejdergruppens sammensætning giver ledelsesmæssige udfordringer 
i forhold til at vurdere og udnytte medarbejdernes individuelle kompeten-
cer bedst muligt. Gruppelederen søger at sammensætte kontaktpersoner-
ne, så de repræsenterer forskellige fagligheder i forhold til dokumentation, 
pædagogik og andre kompetencer. 
 
Vagtplanerne er ændret med henblik på at tilgodese kontaktpædagogord-
ningen. Der er 4 medarbejdere på vagt i dagtimerne og to nattevagter. 
Udgangspunktet er, at samtlige medarbejdere kan og skal fungere i opga-
veløsningen, og der kan ikke tages højde for, at der altid er en uddannet 
pædagog på arbejde. Vagtplanerne er meget ensartede for alle medarbej-
dere, hvorfor et skifte i kontaktperson kan følges op af et skifte i vagtplan. 
Gruppelederen er ikke med i vagtplanen og er til stede i afdelingen 3 – 4 
dagen om ugen, men kan derudover altid træffes på telefon. 
 
Faglig udvikling: 
Den overordnede strategi for faglig udvikling er centreret om en intern mil-
jøterapeutisk uddannelse for alle medarbejdere i Projektafdelingen og her-
under Udsigten. Uddannelsen tilrettelægges af et internt uddannelsesud-
valg, som består af psykolog, souschef, afdelingsleder, gruppeleder og en 
medarbejder. Uddannelsen består af 6 kursusdage med eksterne og interne 
undervisere. 
Afdelingen har derudover et kursusbudget, som kan anvendes til eksterne 
kurser, temadage, Diplomuddannelse mv. Der holdes interne personaleda-
ge, senest med et panel bestående af gruppeleder, souschefen på Holm-
strupgård, psykolog og socialrådgiver, som personalet kunne stille spørgs-
mål til om det miljøterapeutiske arbejde. 
Aktuelt skal en medarbejder starte på en pædagogisk diplomuddannelse, 
mens der ikke er nogen på merituddannelsen til pædagog. 
 
Ny viden implementeres især på personalemøderne, hvor også psykolog og 
socialrådgiver deltager. Her fastlægges den individuelle indsats og pæda-
gogik. 
Endvidere findes en medarbejderrepræsentantgruppe på tværs af Projekt-
afdelingen, hvor medarbejdere, gruppeledere og afdelingsleder samler op 
på forskellige faglige temaer.  
 
Fremadrettet er det gruppelederens vision, at der skal udarbejdes en ud-
dannelsesplan gældende for et år ad gangen, hvoraf alle opkvalificeringstil-
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tag skal fremgå; supervision, vejledning, temadage, kursus osv.  Uddan-
nelsesplanen skal danne den røde tråd og vise, om de samlede initiativer 
understøtter den ønskede faglige udvikling. 
Gruppelederen skal gennemføre Medarbejderudviklingssamtaler hen over 
sommeren og kompetenceudviklingsønsker og -behov skal opgøres for den 
enkelte medarbejder. Med henblik på at skabe overskuelighed og gennem-
sigtighed er det gruppelederens intention efterfølgende at samle op i fæl-
lesskab i en Gruppeudviklingssamtale. 
 
Internt samarbejde og arbejdsmiljø. 
Gruppelederen tiltrådte i sommeren 2009 og efter en lidt turbulent start, er 
det ledelsens vurdering, at personalet er engagerede, aktive og tager an-
svar for såvel det interne samarbejde som i forhold til opgaveløsningen, 
herunder fx samarbejdet med de unges pårørende. 
 
Der er øget ledelsesmæssig opmærksomhed på kommunikation og sprog-
lighed; hvordan der tales med og om hinanden og om de unge. Medarbej-
derne kan have behov for at ”læsse af” ved gruppelederen, når relationen 
eller samværet med de unge er vanskelig, men gruppelederen lægger vægt 
på at ”aflæsningen” bliver brugt fremadrettet til at drøfte, hvordan medar-
bejderen kan arbejde videre i relationen. 
Ledelsen vurderer at medarbejderne er opmærksomme på hinanden og til-
byder støtte, hvis en kollega er fyldt op.  
 
Det er ledelsens forhåbning, at udviklingen på afdeling Hinge vil vise sig 
som et styrket samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, så de kan 
fremstå som et samlet hele og er i stand til at håndtere målgruppen og de 
deraf følgende faglige udfordringer. 
 

Medarbejdere 
 

Medarbejderen ser personalesammensætningen af pædagogisk uddannede 
medarbejdere og medarbejdere med en anden baggrund, som udfordrende 
i forhold til at kommunikere og forstå hinandens faglige overvejelser. Det 
fordrer at medarbejdere gør sig umage, når de skal formulere sig skriftligt 
og mundtligt. Kursusforløbet og implementeringen af miljøterapi understøt-
ter en fælles faglig referenceramme og et fælles sprog, som muliggør me-
todeloyalitet.  
 
Efteruddannelsesforløbet i miljøterapi med 6 dage over to år vurderer 
medarbejderen er afstemt efter, hvad medarbejderne kan håndtere, og det 
er vigtigt at underviserne formår at engagere og vække medarbejdernes 
interesse. 
Der er mulighed for mere uddannelse og kursusvirksomhed for de medar-
bejdere, der ønsker det. 
 
Internt samarbejde 
Der er afsat god tid til sparring og refleksion med kolleger inden vagten 
slutter, og det anses for at være både en forventning og en nødvendighed 
at deltage aktivt. Det er vigtigt for såvel medarbejderen, som gennem den 
fælles snak og refleksion kan ”lette sit hjerte”, som for den fælles læring og 
fremadrettede faglige indsats. 
 
Det interne samarbejde mellem ledelse og medarbejdere vurderer medar-
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bejderen er velfungerende. Gruppelederen er fagligt dygtig og lydhør; hun 
ser medarbejdernes ressourcer og udøver en vigtig ledelsesmæssig indsats 
i forhold til implementering af miljøterapi. 
 
Ifølge medarbejderrepræsentanten vi der være flere opfattelser af samar-
bejdet i medarbejdergruppen, fx gav omlægning af vagtplanen i første om-
gang anledning til en vis modstand i samarbejdet – overvejende for de 
medarbejdere, der har været på afdelingen længst og dermed oplevede 
den største forandring, mens nye medarbejdere har medvirket til at lægge 
afstand til uenigheden og bringe samarbejdet fremad. 
 
Overordnet set vurderer medarbejderen, at den interne kommunikation er i 
positiv udvikling. De mange kommunikationsplatforme i forhold til både 
den faglige indsats og intern kommunikation virker forvirrende og kan give 
anledning til misforståelser, og medarbejderen skal holde et oplæg for kol-
legerne om kommunikation. 
 
Medarbejderen ser en udfordring i forhold til omstilling af indsatsen i relati-
on til den ændrede målgruppe, dvs. bevægelsen fra konsekvenspædago-
gisk tilgang og metoder til miljøterapi og individualiseret indsats. Udfasnin-
gen eller afskaffelsen af metoderne, fx at kunne tage den unge ud af fæl-
lesskabet eller inddrage telefonen kan give ”metodiske tomrum”, hvor 
medarbejderne mangler redskaber og dermed kan føle sig magtesløse. 
 

 


