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FORORD
V. ALLAN LAURSEN
Adm. direktør og stifter
I Sputnik kigger vi lettere forpustede, men med
stor stolthed tilbage på det forgangne år. Et år,
der igen har været præget af omskiftelighed
grundet pandemien.
Læringer fra corona
Der er løbende kommet nye retningslinjer fra
myndighederne, hvilket har krævet en del af alle:
børn, unge, personale, ledelse, forældre og
samarbejdspartnere. Det har været udfordrende,
men coronatiden har også lært os at være
endnu mere innovative; der er blevet arbejdet
stålsat og dedikeret for at finde gode og smidige
løsninger. Alt sammen med henblik på at passe
på de børn og unge, som har deres hverdag i et
af Sputniks tilbud. Det er en opgave, som jeg
synes, at alle har klaret eksemplarisk.
Ny kvalitets- og udviklingsdirektør
Sputnik er en organisation, der er vant til
forandringer. I løbet af vores 22 år har vi mange
gange skullet tilpasse organisationen og os selv
nye krav og vilkår. Tilpasningsevne og kvalitetssikring bliver ikke mindre vigtigt i fremtiden. Vi
skal holde os på tæerne, så vi forbliver en
foretrukken leverandør til kommunerne hvad
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angår dagbehandling, STU og botilbud. Derfor
er det vigtigt for os, at Sputnik forsat er garant
for høj faglighed, stærke værdier og nytænkning på det sociale område.
Med det for øje ansatte vi per 1.11.2020 Vibeke
Ries i en nyoprettet stilling som kvalitets- og
udviklingsdirektør. Vibeke er uddannet
socialpædagog og systemisk familiebehandler
og har en master i offentlig ledelse. Hun kom
direkte fra en stilling som socialchef for Borgerog Socialservice i Hillerød Kommune og har før
det haft sin gang i Københavns Kommune i 22
år, bl.a. som borgercenterchef og områdechef.
Vi er glade for at forstærke vores kvalitetsudvikling med Vibeke som vigtig medspiller.
Nyt år, nye mål
Vi ser frem mod det kommende år med stor
interesse. Som altid er Sputnik i gang med nye
projekter og tiltag, der skal imødekomme de
behov, målgruppen kalder på. Heldigvis er vi i
besiddelse af dygtige medarbejdere og gode
samarbejdspartnere i kraft af forældre og
kommuner. Vi har derfor også en stærk tro på,
at Sputnik fortsat kan sikre de bedste udviklingsbetingelser for børn og unge med særlige
behov. Herfra skal der lyde et stort tak til alle
involverede pårørende, medarbejdere, ledere
og kommunale partnere.
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Ledelsesberetning
SKOLEN SPUTNIK

V. JESPER SVENNING TELLERUP LARSEN
Områdechef for Skolen Sputnik
I Skolen Sputnik har vi været travlt optaget af at implementere de
forandringer, som sidste års store dagbehandlingsudbud bragte med
sig. Særligt tre nedslagspunkter har været definerende for vores indsats
det seneste skoleår:
1) Behandlingsarbejde og styrket psykologfaglighed
Vi har haft et fornyet fokus på vores behandlingsindsats for at sikre, at alle
børn og unge får de bedste muligheder for at udvikle sig, mens de er i
Sputnik. Som led i dette har vi udvidet vores psykologteam med nye
dygtige kolleger, som kan supplere det pædagogiske personale på
afdelingerne og validere behandlingsplanerne.
Vi har også foretaget et kvalitetsløft af behandlingsplanerne. En intern
arbejdsgruppe har lavet et flot stykke arbejde med at udarbejde en ny
skabelon til planerne og vores psykologteam har udarbejdet en grundig
guide til god dokumentationspraksis. De nye behandlingsplaner og
guidelines er siden hen blevet rullet ud på alle afdelinger, og vi har en
fælles opmærksomhed på at få forældrenes bidrag og holdning skrevet
ind i planerne. Ligeledes arbejder vi med at gøre progressionen endnu
tydeligere og beskrive, hvilke færdigheder barnet skal opnå hos os for at
kunne komme godt videre i livet efter Sputnik.
2) Styrket familiebehandlingsindsats
Vi har også forstærket vores tilbud om familiebehandling som en del af
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indskrivningen i Skolen Sputnik. I den sammenhæng har vi etableret et
centralt, tværfagligt familiebehandlingsteam, som består af undervisere
med både lærer- og pædagogfaglighed samt psykologer. Flere af vores
medarbejdere har desuden fået efteruddannelse på familiebehandlingsområdet. Alle afdelinger har således medarbejdere med efteruddannelse i
eller særlig erfaring med familiebehandling - til glæde og gavn for de
mange familier, vi er i berøring med.
3) Praktik, fritidsjob og fritidsliv
I begyndelsen af 2021 kunne vi annoncere, at vi har ansat Anne Berglund
som ny leder for uddannelses- og virksomhedspraktik, fritidsjob samt
fritidsliv. Med sine 20 års erfaring som UU-vejleder samt indgående
netværk og kendskab til det sociale børne- og ungeområde er Anne den
helt rette til at varetage denne stilling.
Anne skal sikre, at Sputniks børn og unge får et grundigt kendskab til
uddannelse og job, afprøvning i praktikforløb og virksomhedsbesøg.
Herudover arbejder hun for, at vores målgruppe får et meningsfuldt og
udviklende fritidsliv, der gør dem i stand til at indgå i fællesskaber inden
for det almene klub- og idrætsområde. Alt sammen tiltag der skal
medvirke til at øge elevernes selvværd, livskvalitet og fremtidsmuligheder.
Jeg ser frem til at berette om nye fremskridt i næste Sputnikrapport.
Vi glæder os til et nyt år
Det kommende skoleår vil vi arbejde videre med at forankre de initiativer
og forandringer, som det seneste år har bragt med sig og fortsætte den
stærke pædagogiske indsats, som personale og ledelse lægger for dagen.
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Skolen Sputnik i tal 2020/21

187

Antal elever indskrevet
i 0.-10. klasse per 1.8.2021

28
Antal kommuner,
vi samarbejder med

37%
Tilbageslusning

Ud af de 27 elever, vi har
udskrevet, er 37% blevet
tilbagesluset i mindre
indgribende tilbud

4 ud af 5 elever i 9. klasse
afsluttede skoleåret med
fuld eller delvis FP9/FSA*

5,0

Karaktergennemsnittet for
elever i Sputnik, som
aflagde fuld FP9/FSA

7,4
Landsgennemsnittet ved
folkeskolens afgangseksamen
2019/20
Tallet for 2020/21 er endnu ikke
offentliggjort af UVM. Bemærk at
karaktergennemsnittet bygger på
ophøjede standpunktskarakterer, som
følge af aflysningen af folkeskolens
prøver sidste skoleår (grundet COVID-19)

*1 ud af 5 elever var fritaget fra prøver på baggrund af en pædagogisk2020/21 | 5
psykologisk vurdering og efter samrådSputnikRapporten
med eleven og forældrene.

Livet efter Skolen Sputnik
49 elever afsluttede 9. og 10. klasse i Skolen Sputnik i skoleåret
2020/21. Her kan du se, hvad de gik videre til efterfølgende:
STU (38%)
10. klasse i Sputnik (20%)
10. klasse udenfor Sputnik (11%)
FGU (11%)
Efterskole (10%)
HF / HTX / EUX (5%)
Andet (5%)
0

I løbet af foråret 2021 har vi i
samarbejde med en naturvejleder
faciliteret udelivsaktiviteter for
vores elever med udgangspunkt i
fagtemaerne: natur og teknik,
biologi, idræt, overlevelse i naturen.
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Det har været en stor succes, og vi
fortsætter initiativet ind i efteråret.
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revele latnA

Udelivsaktiviteter

10

Deltagelse i udelivsaktiviteter
fordelt på klassetrin

Skolen Sputnik giver mig
en bedre fremtid, fordi de
lærer mig ting, som jeg
burde lære. Og så hjælper
de mig med at komme
rundt, være social, gøre
ting af mig selv og være
selvstændig.
- Lærke, elev på Skolen Sputnik Rødovre

Se hele videoen med Lærke >>>

Ledelsesberetning
SPUTNIK STU

V. CARSTEN GYLLING
Områdechef for Sputnik STU og Sputnikkollegiet
Begge vores STU'er har arbejdet på højtryk det forgangne år med at
styrke vores linjetilbud, øge vores beskæftigelsesfokus og udvikle såvel
eksisterende som nye samarbejder.

Stor tilstrømning af unge
Sputniks STU'er i Hillerød og København har arbejdet sig målrettet og med
stor faglighed og dygtighed ind i nye kommuner det sidste år. Det har
udmøntet sig i en forrygende tilgang af nye studerende. Begge afdelinger
indleder det nye skoleår med ca. 85 studerende. Aldrig før i Sputniks
historie har vi haft så mange unge på STU. Det giver os en unik mulighed
for at skabe et ungdomsmiljø, der ligner det, de unge skal videre til. Der er
ingen tvivl om, at personalets faglighed, dygtighed og evne til at møde
hver enkelt ung er årsag til den succes, vi oplever nu. Vi går ydmygt til
opgaven og glæder os til samarbejdet med både unge, familier og
vejledere.
Stærke linjetilbud - med øget beskæftigelsesfokus
Siden vores begyndelse har det været en kæphest for os at have et bredt
linjefagsudbud, der appellerer til forskellige interesser. Vi udvikler derfor
også kontinuerligt vores linjefag. Sputnik STU var fx den første STU i
Danmark til at tilbyde eSport som linjefag til gaming-interesserede unge.
I dag har kommunerne et øget fokus på den beskæftigelsesrettede
afklaringsmæssige indsats. Derfor har vi det seneste år været optaget
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af, hvordan vi kan udvikle denne del på vores linjefag - samtidig med at vi
fastholder, at det er en ungdomsuddannelse, hvor de unge bliver mødt af
et fedt, lærerigt og udviklende ungdomsmiljø. Jeg vil gerne fremhæve to
ting i den forbindelse:
(1) Praktik. Vi har fortsat et stort fokus på praktik. COVID-19 har skabt
udfordringer for os det seneste år, og der har været måneder, hvor
praktikforløb enten er blevet aflyst eller mulighederne har været
begrænsede. Men begge vores STU'er har arbejdet ihærdigt på at finde
løsninger. Vi er derfor også stolte af, at 74% af vores studerende trods alt
har været i praktik i løbet af et år præget af usædvanlige benspænd.
(2) Dokumentation. Vi har et skærpet fokus på løbende at dokumentere
de unges individuelle mål, forløb og udvikling. Vores dokumentation skal
sikre, at den unge ved afslutningen af sin STU har fået det maksimale ud
af sit STU-forløb. Det indebærer, at den unge har fået synliggjort sine
muligheder fremadrettet og opnået afklaring i forhold til fremtidig
uddannelse og beskæftigelse.
Her til sidst...
vil jeg gerne anerkende personalet for deres ukuelige vilje og fleksibilitet.
Det gælder ikke mindst under coronapandemien, hvor de har været
kreative med fjernundervisning og dygtige til at opretholde en kvalificeret
indsats under svære omstændigheder. Jeg glæder mig til, også i det
kommende år, at følge med i to STU'er, som summer af liv, kreativitet og
ungdomsmiljø.
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Sputnik STU i tal 2020/21

172
Antal studerende indskrevet

28
Antallet af unge, som har
afsluttet STU-forløb hos os i
skoleåret 2020/21

10

Antallet af unge, som har
afsluttet LAB-forløb hos os i
skoleåret 2020/21

+30%
Vi har 30% flere studerende
indskrevet sammenlignet med
sidste år (132 per 1.8.2020)

74%
Procentdel af vores unge,
som har været i praktikforløb*

31

Antal praktikpartnere, vi har
samarbejdet med i 2020/21

*Tallet skal betragtes med forbehold for, at der har været måneder i løbet af
skoleåret 2020/21, hvor praktikforløb har SputnikRapporten
været aflyst grundet 2020/21
COVID-19. | 5

Livet efter Sputnik STU
Her kan du se, hvad de unge som afsluttede forløb hos os i skoleåret
2020/21, gik videre til efterfølgende:
Gymnasial uddannelse (39%)
Førtidspension (21%)
Ressourceforløb (12%)
Erhvervsuddannelse (9%)
FGU (6%)
Ukendt (6%)
Fleksjob (3%)
Beskyttet beskæftigelse (3%)
0
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Landsdækkende tal: 2 ud af 5 får tilkendt
førtidspension under eller efter deres STU.*
Sputnik STU: 1 ud af 5 fra årgang 2020/21
er blevet tilkendt førtidspension.
*Ifølge Analyse fra Ligeværd, 2020

Tilfredshedsundersøgelse
80% af de unge på STU Hillerød,
svarer at de enten tit eller meget tit
er tilfredse med deres STU.
Der vil blive lavet en tilsvarende
tilfredshedsundersøgelse på STU
København i 2. halvår af 2021.

80%
Øvrige svar: En gang imellem (11%)
Sjældent (9%), Aldrig (0%)

Hvis jeg ikke havde været
her (Sputnik STU), var jeg
nok blevet én af dem, der
var blevet tabt gennem
uddannelsessystemet.
- Tidligere studerende, der efter STU’en har
påbegyndt EUD-forløb som bygningsmaler

Ledelsesberetning
SPUTNIKKOLLEGIET

V. CARSTEN GYLLING
Områdechef for Sputnikkollegiet og Sputnik STU
På Sputnikkollegiet har vi en skærpet opmærksomhed på vores resultatdokumentation og overgangen til livet udenfor botilbuddet. Desuden
har det seneste år været præget af ombygninger og selvfølgelig; corona.
Flere beboere
Sputnikkollegiet har oplevet en fremgang i antallet af henvendelser det
seneste år, hvilket betyder, at vi er tæt på at være fuldt belagte. Vi er
glade for, at de unge ønsker at bo på et af vores kollegier, og at vi kan
være med til at udvikle dem i deres videre voksenliv.
Styrket fokus på resultatdokumentation
På alle vores tre botilbud dokumenteres der grundigt på den enkelte
beboers udvikling, og personalet leverer en helt fantastisk pædagogisk
indsats. Det afspejler sig også i de flotte tilsynsrapporter fra Socialtilsynet,
som alle tre botilbud har modtaget inden for det seneste år. Vi får ligeledes
god feedback fra alle de kommuner, vi samarbejder med.
Ift. dokumentation er vi optaget af, hvordan vi styrker vores praksis
omkring resultatdokumentation – altså; hvordan vi kan synliggøre både
den individuelle progression og udvikling, men også den der sker på tværs
af beboergruppen. Det er en proces, vi har påbegyndt i ledelsen, og som
personalet vil blive involveret meget mere i det kommende år
Overgangen til livet udenfor botilbuddet
Personalet arbejder kontinuerligt med at udvikle de unge ift. de mål, der er
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sat, og med den generelle livsduelighed. Det har også været et stort fokus
i år. Samtidig har vi fokus på, hvornår de unge er klar til at tage videre fra
os. En vigtig opgave for personalet er at lære beboerne at omsætte det, de
opnår på botilbuddet videre frem i livet, og det bliver der arbejdet rigtigt
godt med. Det bliver bakket op af nøgletal her i Sputnikrapporten; fire ud
af fem fraflyttede beboere er flyttet i egen selvstændig bolig (s. 17).
Et trygt botilbud midt i en pandemi
Der er ingen tvivl om, at corona har ramt Danmark hårdt og ramt Sputnik
hårdt. Ingen har dog måttet omlægge deres dagligdag mere end vores
botilbud. Hvor de unge bor, har deres fritidsliv og deres venskaber. Her har
skullet tænkes nye løsninger og nye måder at være sammen på.
Personalet har udvist en imponerende kreativitet og vedholdenhed og er
lykkedes med at skabe et både trygt og udviklende botilbud i denne svære
periode. Det fortjener de stor ros for.
Et løft af de fysiske rammer
Gode fysiske rammer der matcher beboernes behov, er en prioritet på alle
vores tre botilbud. Inden sommerferien 2021 påbegyndte vi en renovering
af kollegiet på Frederiksberg, som har stået for skud længe. Det er en
større omgang hvor bl.a. vinduer, murværk og gårdarealet bliver skiftet og
moderniseret. Trappeopgangene får ligeledes en tur, og det kommer helt
sikkert til at pynte. Byggeriet er planlagt til at skulle være færdigt i det
tidlige efterår og vi glæder os til det færdige resultat.
En tilbagevenden til hverdagen
Vi ser frem til et nyt, spændende år, hvor vi vender tilbage til den hverdag,
vi kender og har savnet. Og hvor vi igen kan fokusere udelukkende på
indhold og udvikling af vores tilbud frem for afspritning og coronahensyn.
Nu som altid er vores indsats målrettet, at beboerne på Sputnikkollegiet
bliver så selvhjulpne, aktive og ansvarlige i eget liv, som muligt.
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Sputnikkollegiet
i tal 2020/21

87

18

Samlet antal
beboere

Antal fraflyttede unge

Sputnikkollegiet Frederiksberg og Virum
og Sputnikhyblerne Østerbro

9

78%

Antal beboere i
udslusningsboliger*

*En overgangsordning mellem botilbuddet og egen bolig, hvor der fortsat
tilbydes støtte, men i mindre omfang

Procentdel af fraflyttede,
som er flyttet i egen bolig

Det laver beboerne til daglig
Under uddannelse
Forløb gn. jobcenter
Ordinært job / Fleksjob
Sygemeldt / Pension
Jobsøgende
Under afklaring
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Beboerundersøgelse 2021
Vi har spurgt beboerne selv, hvad de synes om at bo på Sputnikkollegiet.
Jeg føler, at personalet forstår mig
Enig / meget enig:

83%

Jeg er glad for de fysiske rammer
Enig / meget enig:

80%

Jeg har udviklet mig personligt
Enig / meget enig:

77%

Undersøgelsen er foretaget i perioden juni - august 2021, og statistikken er baseret på
35 besvarelser.

Det siger Socialtilsynet
Om Sputnikkollegiet Frederiksberg:
Medarbejderne arbejder struktureret med at understøtte borgerne
individuelt, så hver ung har mulighed for udvikling af personlige
kompetencer, der på sigt fører til større selvstændighed.
Om Sputnikkollegiet Virum:
Socialtilsynet vurderer, at borgerne samlet set trives og udvikles i tilbuddet,
hvilket de selv udtrykker, og det vurderes, at ledelsen arbejder med
udviklingspunkter opstillet ved tilsynet i 2019 og at tilbuddet skaber positive
resultater.
Om Sputnikhyblerne Østerbro:
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder systematisk med den
pædagogiske indsats, sikrer udvikling hos den enkelte borger, og
lykkedes med indsatsen.

Klik her for at tilgå
tilsynsrapporterne >>>

På nuværende tidspunkt
bor jeg i udslusningslejlighed på Holger
Danskes Vej, og alle dem,
jeg har snakket mest
med i min tid på kollegiet,
er flyttet videre, men vi
har stadigvæk kontakt og
er sammen jævnligt.
- Martin Rosenbäck Christensen, Sputnikkollegiet

Ledelsesberetning
KURSUSCENTER SPUTNIK

V. LENE HOLST HOLMGÅRD
Leder af Kursuscenter Sputnik
I det forgangne år har vi undervist knap 1.500 fagfolk og pårørende i
specialpædagogiske tilgange og redskaber. Vi er stolte af at være med til
at udbrede stærk faglig viden og praksisnære redskaber, som kommer
udsatte og sårbare børn og unge til gode i hele landet.
Fra Mols til Skagen
I 2021 åbnede vi vores første grundkurser i autisme og ADHD/AKT i Århus,
og de blev en succes fra starten. Kurserne holdes hos kursusstedet
Ecopark, der stiller gode rammer til rådighed, og som ligger centralt for
kursister i hele Jylland. Vi har en vision om at bringe en basisforståelse af
de mest almindelige diagnoser og deres betydning ud til så mange lærere,
pædagoger og socialrådgivere så muligt, og her er udvidelsen til Århus et
vigtigt skridt på vejen.
Kursustilbud til socialpsykiatrien
Kursuscenter Sputnik er en del af Socialstyrelsens ambitiøse projekt
”Styrket kvalitet i socialpsykiatrien”. Vi deltager i Kompetenceudviklingssporet sammen med dygtige kolleger fra professionshøjskoler, praktikere
og konsulenthuse. Projektet opkvalificerer personalet i socialpsykiatrien på
tværs af hele landet inden for recoveryorienteret rehabilitering. Vi
underviser på kurser i Sociale relationer og forebyggelse af ensomhed.
Kurser i mentalisering, skolevægring og PDA
I det seneste år har vi oplevet en stigende interesse for kurser i
mentalisering, skolevægring og PDA (Ekstremt kravundgående adfærd).
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Vi er optaget af at dele faglig viden, så den kommer flest mulig børn, unge,
På Sputniks Youtube-kanal kan du se videoerne ”Forstå mentalisering på 4
minutter” og ”Tre advarselstegn når du arbejder med skolevægring”.
Leverandør for VISO
Sputnik har været VISO-leverandør for Socialstyrelsen siden 2016 på
områderne autisme og opmærksomhedsforstyrrelser. I det forgange år har
vi udvidet vores VISO-engagement, så vi nu også rådgiver i sager vedr.
socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med komplekse psykiske
vanskeligheder.
Online kurser og temaaftener
Teams- og Zoom-feberen har naturligvis også ramt Kursuscenter Sputnik.
Vi har lært meget om digitale platforme og engagerende online
undervisning de seneste halvandet år.
Både kursister og underviser er begejstrede for at være tilbage i det
fysiske undervisningsrum, men vi tager læringen med videre i webinarformater og andre spændende tiltag.
Kurser for forældre og pårørende
Endelig har vi udvidet kursustilbuddet til forældre og pårørende til børn og
unge med autisme, ADHD og psykisk sårbarhed. Vores forældrekurser
omfatter nu: autismekurser, ADHD-kurser, skolevægringskurser,
mentaliseringskurser, PDA-oplæg og familierådgivning.
Vi glæder os til at se kursister og samarbejdspartnere til temaaftener,
kurser og arrangementer i det kommende år!
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31
Antal åbne kurser*

28

Antal skræddersyede forløb

915

Antal deltagere på
skræddersyede forløb

16

Antal kommuner,
vi har undervist i.

554
Antal kursister på åbne kurser

32

Antal online kurser
og webinarer

Temaaftener
Antal gratis
temaaftener for
fagprofessionelle
I alt deltog 311
fagpersoner

4

Vi inviterer til gratis temaaftener
via vores nyhedsbrev

Tilmeld dig
nyhedsbrevet

*Et åbent kursus er et kursus, man kan tilmelde sig via vores hjemmeside.

Vores kursister giver os i
gennemsnit 4,9 ud af 5 stjerner
Baseret på i alt 241 evalueringer
Se alle evalueringerne

Det siger vores kursister
Et fantastisk kursus, der giver indblik i og forståelse for børn
og unge med autisme - hvordan de tænker, føler og handler.
- Suna Andersen, tidligere kursist på grundkursus i autisme
Hvis vi skal ind og rykke ved den supertanker, der hedder folkeskolen og
have nye måder at kigge på tingene på, så kræver det en uddannelse
som den her.
- Thomas Kielberg, AKT-lærer Sct. Jørgens Skole Roskilde
Tidligere kursist på systemisk-narrativ efteruddannelse

Tak fordi,
du læste
med
www.skolensputnik.dk
www.sputnikstu.dk
www.sputnikkollegiet.dk
www.kursuscentersputnik.dk

