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Forord
Kære læser
Sputnik er en organisation, der aldrig står
stille. Siden vi begyndte i 1999 har vi
konstant været på mærkerne for at leve op
til vores vision om at være Danmarks bedste
dagbehandlingstilbud, herunder mentorkorps - og siden hen også STU, botilbud og
specialpædagogiske kursuscenter.
Det seneste år i Sputnik har som sædvanligt
været præget af en rivende udvikling. Det
kan du læse om her i Sputnik Rapporten
2020, som giver dig indblik i året der gik på
tværs af Sputniks fire segmenter.
Rigtig god læselyst!
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SKOLEN SPUTNIK
Det seneste skoleår har været præget

komme nye udbudskrav og fordi det

af to skelsættende begivenheder. For det

opfylder en gammel drøm om at kvalifi-

første vandt vi et stort tværkommunalt

cere vores tilbud i dagligdagen, styrke

udbud i 18 kommuner. Som de eneste

vores dokumentation og bedre evaluere

bød vi ind på kategori 1, 2 og 3 - og vandt

vores behandlingsindsats. Derudover har

alle tre. I lyset af udbuddet har vi åbnet to

vi forstærket vores tilbud om familiebe-

nye afdelinger i hhv. Hillerød og Greve.

handling som en del af indskrivningen.

Derved tæller Skolen Sputnik i dag otte
afdelinger i København, Greve, Rødovre

Sputniks Skolevægringspakke

og Nordsjælland.

Endelig lancerede vi i begyndelsen
af 2020 Sputniks Skolevægringspakke -

Corona

en specialiseret indsats, der adresserer

Corona lockdown i marts 2020 udgjorde

det stigende problem, vi ser, med børn,

skoleårets anden skelsættende begiven-

der ikke magter at gå i skole. Indsatsen er

hed. Trods en svær tid lærte vi en masse.

udviklet på baggrund af faglig viden og

Nye digitale og analoge tilgange blev

nyeste forskning, praksiserfaringer fra

taget i brug, hvilket sikrede, at vores mål-

Sputniks afdelinger samt erfaringer fra

gruppe og deres familier kunne holde fast

VISO’s nationale skolevægringsnetværk.

i deres skolegang og komme sikkert
igennem en ellers svær tid. Erfaringerne

I det kommende skoleår ser vi frem

herfra samlede vi i en gratis idébank til

til fortsat at levere en kvalitativ indsats

fraværsindsatser. Læs mere her.

for de sårbare børn og unge, som er hele
grunden til, at vi er her.

Psykologfaglig behandlingsindsats
Vi har oprustet på vores psykologfaglige

- Jesper S.T. Larsen,

behandlingsindsats. Både for at imøde-

områdechef i Skolen Sputnik

”Sputnik gør alt, hvad der står i deres magt for, at barnet får en god indkøring
og er efterfølgende gode til at rykke på barnets udvikling i et tempo, hvor barnet
selv kan være med.”
- Stine Eklund Andersen, socialrådgiver, Albertslund Kommune.
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188

HVAD LAVER BØRNENE/DE UNGE
EFTER AFSLUTTET 9. EL. 10. KL.:
30%

Antal børn og unge indskrevet i Skolen
Sputnik (0. - 10. klasse) per 1.8.2020.

83%

20%

10%

Den %-vise andel af unge indskrevet i
9. og 10. klasse, som afsluttede deres
forløb i Sputnik med hel eller delvis
FSA (2020).
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Antal kommuner, som Skolen
Sputnik har samarbejdsaftaler med.
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Kategorien 'Andet' indbefatter 4 unge, hvoraf 3 gik
videre på Hotel og Restaurantskolen, NEXT samt i
LAB-lovs forløb og 1 er uafklaret.

FORÆLDREUNDERSØGELSE, 2019
ANTAL SVAR: 91

92%

Forældre, der oplever, at deres barn udvikler
sig personligt i Sputnik.

Forældre, der oplever, at deres barn kan klare
hverdagen bedre, efter hun/han er startet i Sputnik.

91%
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SPUTNIK STU
Vores STU'er i København og Hillerød har

Disse udbud har været vigtige for os set i

det seneste år haft fokus på udvikling af

lyset af, at vi ikke var blandt vinderne af

uddannelsens kerneopgaver, der inde-

udbuddet fra Københavns Kommune (juni

holder uddannelse, tilegnelse af almene

2019). KK vurderede, at vores tilbud var af

livsfærdigheder, ungdomsliv og -kultur,

meget høj kvalitet, men desværre bød vi

samtidig med et øget fokus på overgangen

ind med en pris, der var for høj ift. kon-

til beskæftigelse og anden uddannelse.

kurrencen. Vi forventer at komme stærkt
tilbage i næste udbudsrunde (2022).

Å r e t

Praktik og LAB-lovs forløb
Vi har udvidet vores samarbejde med

Corona

praktikvirksomheder. På tværs af begge

Corona lockdown udgjorde en stor udfor-

STU'er har vi i dag 51 praktikpartnere, der

dring i foråret '20. Vores personale har

spænder over alt fra supermarkeder, IT-

udført et blændende stykke arbejde ift. at

virksomheder, byggepladser, biblioteker,

sikre trivsel, læring og opretholdelse af en

kantiner – listen er lang! Det seneste år

struktureret hverdag for de unge gennem

har vi desuden opjusteret vores fokus på

såvel digitale som analoge midler.

forløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelse

Erfaringerne fra corona samlede vi i en

(LAB-lovs forløb). Læs mere her.

gratis idébank til fraværsindsatser.

Udbud

Vi ser nu ind i et skoleår, hvor vi fortsat

I efteråret 2019 udsendte omegnskom-

vil arbejde målrettet på at styrke over-

muner rundt om København et samlet

gangen fra STU til videre uddannelse,

STU-udbud. Vi deltog i udbuddet og

beskæftigelse eller anden aktivitet.

endte med at få en god placering for alle
tre kategorier, vi bød på. I juni 2020 vandt

- Carsten Gylling,

vi tillige et udbud i Gribskov Kommune.

områdechef for Sputnik STU

”Jeg har set og mødt et meget konstruktivt, fleksibelt og fagligt professionelt
arbejde. Et lyttende personale med gode kommunikative evner. God til at få
dokumenteret uformelle kompetencer samt beskrive udfordringer og hvori støtten
er relevant.”
- citat fra undersøgelse blandt STU-vejledere
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HVAD LAVER DE UNGE
EFTER SPUTNIK STU:
60%

Antal praktikpartnere,
som vi samarbejder med.

40%

17

20%
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Antal unge, som har været i
et LAB-lovs forløb hos os.

ce

51

Antal unge, som
afsluttede et STU-forløb
i skoleåret 2019/20.

ob

132

Antal unge indskrevet på
Sputnik STU per 1.8.2020

Alle unge har haft en plan inden de afsluttede deres STU hos os. 1 ud af 33 er uafklaret grundet indlæggelse.

DE STUDERENDE PÅ SPUTNIK STU KOMMER FRA FLG. KOMMUNER:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund,
Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Grønland, Halsnæs, Helsingør, Hvidovre,
Herlev, Hillerød, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Næstved, Rudersdal, Rødovre,
Solrød, Stevns, Tårnby, Vallensbæk.
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SPUTNIKKOLLEGIET
På Sputnikkollegiet har vi været særligt

læggelsen inddrages tillige formålet for

optaget af social isolation og vægring. Det

indskrivningen i tilbuddet, der er fastlagt

er en voksende problematik blandt unge

fra sagsbehandlers side.

voksne med autisme; en kortlægning fra
VIVE (2019) viser således en stigende

Corona

efterspørgsel på rådgivning om borgere

Året der gik har naturligvis også været

med sociale isolationsproblematikker. I

mærket af corona. Vores botilbud har

lyset af VIVEs rapport har vi udfoldet

været åbne og bemandede under hele

vores egen viden, erfaringer og gode råd

perioden, og Sputnikkollegiets personale

ift. unge voksne, der vægrer sig. Det kan

har gjort et eminent stykke arbejde ift. at

du læse mere om i denne artikel.

yde en ekstraordinær og individuelt tilpasset støtte og indsats - også for de beboere,

Pædagogiske Udviklingsplaner (PUP)

som valgte at tage midlertidigt ophold hos

Sputnikkollegiet har i samarbejde med

familie eller netværk. Vi glæder os nu

en IT-udvikler udviklet ”PUP – IT-system

over, at hverdagen på vores botilbud i vid

til håndtering af pædagogiske udviklings-

udstrækning atter er normaliseret.

planer”. Ved hjælp af systemet sætter
personale og beboere i fællesskab mål

Endelig har det seneste år også budt på

inden for fem udviklingsområder:

byggeprojekter rundt om på vores tre

Bofærdigheder, Det personlige, Det sociale,

botilbud. Alt sammen med henblik på at

Medborgerskab – herunder uddannelse og

udvikle og forbedre faciliteterne for vores

beskæftigelse, Sundhed. Der registreres i

beboere.

PUP en gang om måneden og afrapporteres til kommunen fast to gange om året.

- Carsten Gylling,

Målene justeres efter behov. I målfast-

områdechef for Sputnikkollegiet

“Det er målet med Sputnikkollegiet, at vi udvikler os til at kunne leve vores eget
liv, betale vores skat, lave vores mad, ordne vores lejlighed og generelt have styr
på vores liv. Sputnikkollegiet har gjort alt, hvad man kunne forlange af dem for
at gøre os klar til at blive selvstændige individer.”
- beboer på Sputnikkollegiet Frederiksberg
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5

ANTAL BEBOERE

ANTAL BEBOERE I
UDSLUSNING
TAL PER 1.8.2020

21

HVAD LAVER BEBOERNE TIL DAGLIG:
50%

40%
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Antal fraflyttede unge, som er
flyttet i egen bolig

20%

an
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16

30%

U
dd

Antal unge, som er fraflyttet
kollegiet i 2019/20

SPUTNIKKOLLEGIET HAR TRE BOTILBUD:
Ungdomshybler på Østerbro
To kollegier på Frederiksberg og i Virum
Hyblerne tilbyder mindre ungdomsmiljøer end kollegierne, som kan virke
uoverskuelige for nogle.
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KURSUSCENTER SPUTNIK
Behovet for specialpædagogisk viden

VISO-udbud

og værktøjer ser ud til at være større end

I foråret 2020 vandt vi et VISO-udbud på

nogensinde. Vi oplever stor efterspørgsel

børne- og specialundervisningsområdet

og kommer ud til alle kanter af landet,

inden for kategorierne: autismespektrum-

både med kurser og VISO-rådgivning. I

forstyrrelser, komplekse psykiske vanske-

det forgange år har mere end 1.000 fag-

ligheder og socialt udsatte børn og unge.

personer og forældre modtaget under-

Børneudbuddet er det 3. udbud, som vi

visning gennem Kursuscenter Sputnik.

vinder i VISO-regi, og vi er glade for at

Dét er vi stolte af.

kunne fortsætte det gode samarbejde med
Socialstyrelsen.

Nye kurser
Vi har tilføjet seks nye kurser til vores

Nyt projekt med Socialstyrelsen

kursusportefølje det seneste år – fra skole-

Endelig er vi blevet udvalgt til at deltage i

vægring og kravafvisende adfærd til spe-

et nyt stort kursustilbud fra Socialstyrel-

cialdidaktik og mentalisering. Det betyder,

sen om recovery og rehabilitering.

at vi i dag udbyder 22 åbne kurser inden

Projektet skal opkvalificere personalet i

for det specialpædagogiske område.

socialpsykiatrien, og vi skal undervise på
videnskurser i sociale relationer og

Sputniks Redskabskatalog

forebyggelse af ensomhed i hele landet.

En metodegruppe på tværs af Sputniks
afdelinger har i lang tid arbejdet for at

Kursuscenterets vokseværk vil fortsætte

samle et redskabskatalog med de 20

det kommende år, hvor vi bl.a. har planer

vigtigste af Sputniks pædagogiske og

om at udkomme med online kurser.

behandlingsmæssige redskaber. Redskabskataloget stod flot og færdigt i begyndel-

- Lene Holst Holmgård,

sen af 2020. Læs mere her.

leder af Kursuscenter Sputnik

”Et kursus som jeres giver mig energi og lyst til mere samt lyst til at udvikle og
udføre praksis lige præcist i forhold til det enkelte barn. De nye fokusbriller’, I
har givet mig, vil gøre mit arbejde langt mere spændende.”
- Tina Sanne Dahl, Slagelse Kommune
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KURSUSCENTER SPUTNIK I TAL
ÅBNE KURSER, 2019

22

275

ÅBNE KURSER

KURSISTER

4

TEMAAFTENER, 2019
TEMAAFTENER

300

ANTAL
DELTAGERE

SKRÆDDERSYEDE FORLØB, 2019

26

500

SKRÆDDERSYEDE FORLØB

DELTAGERE
Fra 20 forskellige kommuner

NYE KUSER UDBUDT I 2019/20:
Kursus i skolevægring / Kursus i mentalisering / Kursus i angst og autisme / Kursus
i kravafvisende adfærd / Kursus i specialdidaktik / Diagnosekurser for forældre
Se alle kurser på www.kursuscentersputnik.dk

