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Forord 

Rapporten er opbygget sådan, at læseren indledningsvist præsenteres for en række faktu-

elle oplysninger omkring dagbehandlingsleverandøren, herunder det datagrundlag som 

er anvendt i det konkrete behandlingstilsyn.  

Siden følger der en samlet og overordnet konkluderende bedømmelse og vurdering af det 

samlede behandlingstilsyn samt de eventuelle udviklingspunkter, som socialforvaltnin-

gens kontraktholdere har vurderet relevante i forhold til at løfte den generelle pædagogi-

ske og behandlingsmæssige praksis for dagbehandlingsleverandøren. 

Dernæst følger et længere afsnit med tematiske vurderinger på baggrund af den indsam-

lede data. De tematiske vurderinger er:  

• Opfølgning fra sidste tilsyn 

• Målgruppe, faglige tilgange og metoder 

• Behandling 

• De tre faser – indslusning, stabilisering og udslusning 

• Selvstændighed og mestring 

• Fysiske rammer 

• Forældrenes og børnenes stemmer 

• Organisatoriske forhold 

• Økonomi 

Rapporten afrundes med en kort redegørelse for det metodiske grundlag og bedømmel-

sesskalaen.  
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Faktuelle oplysninger for dagbehandlingstilbuddet og besøg 
 

 

Dagbehandlingstilbuddet Sputnik Bogholder Allé  

Beliggenhed  Bogholder Allé 2720 Vanløse 

Kontaktinfo  Malik Alkendi 

Dato for sidste tilsynsbesøg - 

Dato for sidste rapport - 

Dato for det aktuelle tilsynsbesøg d. 24 marts 2021 

Dato for det uanmeldte besøg d. 6. maj 2021 

Dato for høring d. 16. juni 2021 

Dato for endelig rapport inkl. økonomi d. 9. september 2021 

Skriftligt materiale anvendt i tilsynet 3 x handleplan(Myndighed) 
3x behandlingsplan 
3 x statusbeskrivelse 
2 x daglige notater 
1 x oversigt over undervisning 
1 x kompetenceudviklingsstrategi 
1 x Introplan for nye medarbejdere 

Observationer anvendt i tilsynet Generel observation på skolen 
Observation i flere klasser på anmeldt besøg 
Observation i klassen på mellemtrin på uanmeldt 
besøg 

Hvem deltog i besøget fra tilbuddet Anmeldt besøg: 
1 barn 
2 forældre 
3 medarbejdere  
Leder og souschef + 2 ledelsesrepræsentanter 
Kvalitetschef i Sputnik 
Uanmeldt besøg: 
Souschef 
3-4 medarbejdere 

Hvem deltog som tilsynsførende og kon-
traktholdere fra Socialforvaltningen i Kø-
benhavns Kommune 

Kim Johannesen og Mike Schwarmat 

 

Overordnet vurdering og bedømmelse 
 

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har gennemført to behandlingsmæssige tilsyn – et an-

meldt og et uanmeldt besøg med Sputnik Bogholder Allé (efterfølgende BHA). Tilsynet er sket med 

afsæt i kommunens kravspecifikation for dagbehandlingsområdet, og skal sikre at tilbuddets ind-

hold lever op til de gældende indholdsmæssige krav i denne.  

Den overordnede bedømmelse for Sputnik BHA er, at tilbuddet samlet set har fra et mindre til me-

get tilfredsstillende fagligt niveau og dermed generelt lever op til op til indholdet i kravspecifikatio-

nen.  

Bedømmelsen baserer sig på følgende vurderinger: 
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Målgruppe, faglige tilgange og metoder 

Det vurderes, at Sputnik BHA har et meget tilfredsstillende niveau ift. målgruppe, faglige tilgange 

og metoder. Vurderingen baseres på, at der forekommer et fint match mellem målgruppen og mål-

gruppens behov. Under interviews med ledelsen og medarbejdere redegøres der fint for både re-

levans og konkret anvendelse af de anvendte tilgange og metoder. Yderligere giver medarbejderne 

eksempler på, hvordan de arbejder med etablering af tillid og tryghed blandt børn og medarbej-

dere, og hvordan relationsarbejdet er et fokus i dette arbejde. Det fremgår f.eks. også tydeligt både 

i tale, praksis og de fysiske rammer, at der arbejdes med visualisering, struktur og genkendelighed.  

Tilsynet har desuden noteret sig, at alle Sputniks tilbud anvender begrebet ”yndlingslærer”, som en 

betegnelse for den primære voksne, der tildeles barnet. Tilsynet finder ikke, at dette værdiladede 

udtryk er fuldt foreneligt med skolens relationspædagogiske ståsted.  

Behandling 

Det vurderes, at Sputnik BHA leverer en tilfredsstillende faglig behandlingsindsat. Bedømmelsen 

sker blandt andet på pga. af de fremsendte behandlingsplaner, hvor det fremgår, at skolen forholder 

sig til bestillingen i børnenes §140 handleplaner fra sagsbehandler, at medarbejderne i store træk 

kender indholdet i handleplanerne og særligt bestillingsmålene i forhold til det enkelte barn og bar-

nets indsats.  

Tilsynet retter en opmærksomhed mod omfanget af indsatsområder og mål for de enkelte børn. 

Tilsynet vurderer, at nogle behandlingsplaner rummer mange indsatsområder. Dette gælder for 1 

ud af 3 fremsendte planer. I den ene plan findes fx 17 indsatsområder. Tilsynet retter en opmærk-

somhed mod, hvordan der prioriteres og holdes fokus i et arbejde med 17 indsatsområder præget 

af kompleksitet. 

Tilsynet opfordrer også skolen til at undersøge, hvordan den skalering, der er valgt, giver mening 

for børnene. Herunder, at skolen drøfter og vurderer, hvordan skaleringen konkret er motiverende 

for børnene i forhold til at udvikle sig. 

De tre faser – indslusning, stabilisering og udslusning 

Det vurderes, at Sputnik BHA har et mindre tilfredsstillende niveau i forhold til indslusning, stabili-

sering og udslusning. Vurderingen baseres på, at tilbuddet arbejder relevant og meningsfyldt med 

faserne indslusning og stabilisering, men det er imidlertid i mindre grad tydeligt, hvordan tilbuddet 

arbejder med udslusning. Det fremgår ikke af de fremsendte behandlingsplaner, om og hvordan 

tilbuddet forholder sig til udslusning, hvilket kravsspecifikationen fordrer. Tilsynet opfordrer derfor 

tilbuddet til at arbejde med at blive tydeligere herpå og gøre sig overvejelser herom tidligere i for-

løbene med børnene. Tilsynet anerkender, at det kan være udfordrende allerede ved indskrivning 

at forholde sig til udslusning. Tilsynet opfordrer dog til, at Sputnik BHA som minimum tydeliggør, 

hvordan man har forholdt sig til og drøftet udslusning og hvad der blev besluttet på baggrund af 

disse drøftelser. Herunder, at tilbuddet anfører de centrale pointer og beslutningerne fra denne 

drøftelse i børnenes behandlingsplaner.  

Selvstændighed og mestring 

Det vurderes, at Sputnik BHA fremstår med en tilfredsstillende faglig indsats til temaet. Dette un-

derstøttes bl.a. af Tilsynets observationer ift. de enkelte børns selvstændighed og mestring. Tilsynet 

observerer en række medarbejdere, som fremstår fagligt bevidste og kompetente – netop også i 

arbejdet med børnenes selvstændighed og mestring, hvor det vurderes, at medarbejderne leverer 

en målrettet, kompetent og bevidst faglig indsats til gavn for børnene.  
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Tilsynet oplever børn, som fremstår godt tilpas og trygge. Det fremstår tydeligt, at børnene har lært 

et sprog i forhold til at tale om skolen, samarbejdet mellem barn og lærer, relationerne til andre børn, 

og deres egne udfordringer. Det er tydeligt, at børnene er undersøgende og nysgerrige i forhold til 

hinanden. Børnene spørger f.eks. ind til hinanden og hinandens fortællinger. Medarbejdernes 

måde at kommunikere med og relatere sig til hinanden og børnene på, afspejles i børnenes indby-

des relationer og kommunikation. 

Ved næstkommende tilsyn vil det blive yderligere afdækket, hvordan tilbuddet arbejder med øget 

netværksinddragelse jf. Kravspecifikationen. 

Fysiske rammer 

Det vurderes, at Sputnik BHA har meget tilfredsstillende fysiske rammer. I vurderingen vægtes det, 

at tilbuddet udnytter de fysiske rammer på meningsfulde måder, sådan at de fysiske rammer un-

derstøtter indsatserne og generelt imødekommer børnenes behov. Tilsynet vurderer, at de fysiske 

rammer udnyttes på kreative måder, som understøtter børnenes behov, og at de fysiske rammer 

afspejler medarbejdernes bevidsthed om børnenes behov.  

Tilsynet hører både i dialogerne med børn, ledelse og medarbejdere, at der er opmærksomhed på 

børnenes behov for afskærmning. For børnene er der fx muligheder for at trække sig fra fællesskabet 

og blive skærmet i forhold til andre både i og udenfor undervisnings- og fælleslokaler. Der er flere 

rum, hvor børnene kan trække sig væk, hvis de har brug for en pause fra fællesskabet.  

Barnets og forældrenes stemme 

Både børn og forældre giver udtryk for stor tilfredshed med samarbejdet med skolen. Forældrene 

udtrykker tilfredshed med samarbejdet både i forhold til ledelsen og medarbejderne, ligesom for-

ældrene oplever, at medarbejderne og ledelsen står til rådighed. Forældrene fortæller, at der er lø-

bende telefonisk kontakt og dialog både via opkald og sms. Der er for begge forældres vedkom-

mende en fast aftale om telefonisk kontakt om fredagen. Forældrene fortæller, at de føler sig mødt 

og hørt og giver udtryk for, at de kan få svar på de spørgsmål, de måtte have.  

Forældrene bekræfter den individuelle, anerkendende og relationsorienterede tilgang til samarbej-

det med børnene. Forældrene giver eksempler på, hvordan skolen møder børnene i deres individu-

elle og særlige behov. Herunder hvordan der tages hensyn til børnene dagsform, hvordan medar-

bejderne er tålmodige og starter samarbejdet med børnene i det små for langsomt at bygge på.  

Det ene barn, som Tilsynet interviewer, giver udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, som 

medarbejderne leverer. Ligesom barnet på fin og relevant facon kan give udtryk for det specifikke, 

som barnet øver sig i at blive bedre til i løbet af sin skoletid. 

Organisatoriske forhold 

Det vurderes, at Sputnik BHA fremstår med en tilfredsstillende faglig indsats til temaet. I vurderin-

gen er det vægtet, at Sputnik BHA har en hensigtsmæssig organisering og et hensigtsmæssigt 

tværfagligt samarbejde med relevant fokus på kerneopgaverne, hvilket sikrer den faglige kvalitet. 

Tilsynet vurderer, at der på skolen er en kultur, hvor medarbejdere og børn løbende taler sammen 

om børnenes udfordringer. I denne løbende dialog stiller medarbejderne begreber (og forståelser) 

til rådighed for børnene i forhold til at sætte ord på deres udfordringer. Medarbejderne giver også 

børnene konkrete redskaber til at arbejde med udfordringerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har relevant uddannelse og kompetence til at arbejde med 

målgruppen og de valgte tilgange og metoder.  
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Endelig, så retter Tilsynet en opmærksomhed mod de udfordringer, der kan opstå i, at kompeten-

ceudvikling sker i Sputnik-regi og ikke/eller sjældent udenfor Sputnik. Tilsynet opfordrer skolen til 

at have opmærksomhed på risikoen for, at skolen/organisationen og de enkelte medarbejdere lang-

somt lukker sig om sig selv og ikke får orienteret sig ud i den omkringliggende faglige verden.  

Tilsynet retter også en opmærksomhed mod de muligheder for faglig udvikling, der ligger i, at med-

arbejderne i højere grad har mulighed for at søge uddannelse og kompetenceudvikling udenfor 

rammen af Sputnik. Dette vurderer Tilsynet kan bidrage til dagsordenen om at være en attraktiv ar-

bejdsplads samtidig med, at det vil gavne medarbejdernes motivation for uddannelse og kompe-

tenceudvikling – alt sammen noget der i sidste ende også vil komme børnene til gode. 

Økonomi 

Skolen har på tilfredsstillende vis besvaret tilsynets fokuspunkter. Fremsendt materiale og korre-

spondancer forefindes i Socialforvaltningens Indkøbsenhed. Tilsynet afsluttet således med et til-

fredsstillende resultat. 

 

Behandlingstilsynets udviklingspunkter  
Tilsynet medførte de nedenfor anførte udviklingspunkter med henblik på at forbedre kvaliteten 

og/eller overholde Københavns Kommunes generelle krav til dagbehandling. 

Udviklingspunkter 

• Behandlingsplan 
o Det fremgår ikke af de fremsendte behandlingsplaner, hvordan Sputnik BHA arbejder 

med inddragelse af barn/ung/familie i forhold til udvikling og evaluering af delmålene. 
Det vurderes derfor relevant, at ledelsen tager initiativ til at styrke en proces herom, så-
dan at den aktive inddragelse i behandlingsplanerne fremadrettet bliver synlig. 

o Af de fremsendte behandlingsplaner indeholder den ene plan 17 indsatsområder. Tilsy-
net anbefaler, at ledelsen tager en dialog med medarbejderne omkring et relevant antal 
af indsatsområder, sådan at der også kan tages højde for kompleksiteten.  

• De tre faser 
o Det fremgår ikke af de fremsendte behandlingsplaner, hvordan Sputnik BHA fra opstart 

af indsats arbejder med udslusning. Det vurderes derfor relevant, at ledelsen tager initia-
tiv til, at behandlingsplanerne fremadrettet indeholder en plan for, hvordan barnet/den 
unge skal komme ned ad indsatstrappen og hen mod et mindre omfattende tilbud.  

• Yndlingslærer-begrebet 
o Sputnik anvender termerne ”yndlingslærer” og ”yndlingselev”. Tilsynet finder det rele-

vant, at Sputnik overvejer anvendelsen af disse termer, idet ordet ”yndling” er en følel-
sesmæssig term, som indikerer noget, man selv har valgt, hvilket ikke er tilfældet for bør-
nene/de unge i Sputnik. 
 

Det vurderes relevant, at Sputnik BHA arbejder på at styrke de ovennævnte forhold. Tilsynet vil 
ved næstkommende tilsyn følge op herpå. 
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Behandlingstilsynets datagrundlag 
 

Opfølgning fra sidste tilsyn 
Emne Data 

Opfølgning  Dette tilsyn er det første tilsyn på Sputnik BHA efter det nye tilsyns-
koncept, hvorfor der ikke er punkter til opfølgning.  

 

Målgruppe, faglige tilgange og metoder 
Emne Data 

Målgruppe 
 

Medarbejderne oplyser, at målgruppen består af børn i alderen 6-14 
år, hvor et bredt spektrum af socioemotionelle udfordringer gør sig 
gældende. For de fleste børn gælder også, at der er tale om asynkro-
nisitet i forhold til børnenes aldersmæssige og kognitive udvikling. 
Medarbejderne nævner ADHD, autisme, OCD, PDA og skolevægring 
som centrale udfordringer for en stor del af skolens børn.  
Medarbejdernes oplysninger understøttes af tilbuddets hjemme-
side. 

Faglige tilgange og me-
toder 

Anerkendelse og relationspædagogik 
Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med udgangspunkt i en 
anerkendende tilgang. De fortæller også, at der arbejdes med ud-
gangspunkt i individuelt tilrettelagte indsatser, hvor det enkelte 
barns historie og diagnose er udgangspunktet for de konkrete ind-
satser i forhold til den enkelte. Med udgangspunkt i børnenes diag-
noser og historik arbejdes der med fokus på relationen mellem med-
arbejdere og barn. Det at skabe tryghed for børnene står centralt, da 
tryghed og trygge relationer mellem medarbejdere og børn forstås 
som forudsætningen for børnenes læring og udvikling. Blandt med-
arbejderne lever således en fælles forståelse af, at relationsarbejdet 
er forudsætningen for, at læring, udvikling og undervisning kan 
finde sted. Medarbejderne fortæller, at det kræver tålmodighed at 
skabe den nødvendige tryghed.  
 
Medarbejderne giver eksempler på, hvordan de arbejder med at 
skabe tryghed og tillid mellem børn og medarbejdere. Bl.a. hører til-
synet om, at medarbejderne tager udgangspunkt i børnenes interes-
ser for fx spil og leg for herigennem og langsomt at arbejde på, at bør-
nene kan samarbejde om at modtage målrettet undervisning. Medar-
bejderne fortæller, at de langsomt sniger undervisning ind i fx spil og 
leg og hen ad vejen udvikler undervisningsmateriale, som er tilpasset 
det enkelte barn og barnets behov. De fysiske ramme bærer præg 
heraf, da Tilsynet kan se flere tilsyneladende hjemmelavede undervis-
ningsmaterialer rundt omkring på væggene, som vidner om denne 
praksis.  
 
Yndlingslærer-begrebet 
Tilsynet taler med ledere og medarbejdere om yndlingslærerbegre-
bet. Der lever forskellige forståelser af, hvorvidt begrebet giver me-
ning at anvende, og hvorvidt anvendelsen af begrebet giver mening 
og bidrager med noget godt. Der synes ikke at være en helt klar fælles 
forståelse af begrebet, hvorfor det anvendes, og hvad det konkret skal 
bidrage med for børnene.  
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Behandling 
Emne Data 

Handleplan Af materiale fremsendt til tilsynet, fremgår eksempel på handleplan 
fra myndighed.  
Når det gælder samarbejdet mellem kommune og sagsbehandler, 
oplyses det, at der afholdes møder mellem skolens ledelse, undervi-
sere, sagsbehandler og forældre. Dette både ved indskrivning af børn 
og løbende gennem børnenes tid på skolen. 
Ledelse og medarbejdere udtrykker tilfredshed med samarbejdet 
med børnenes sagsbehandlere. Ledelsen rejser imidlertid en proble-
matik i samarbejdet. De giver her udtryk for en oplevelse af, at sags-
behandlere kan have begrænsede ressourcer til at indgå i de kom-
plekse sager, som de nogle gange står med ift. skolens børn. Dette 
møder skolen fx ved, at sagsbehandlerne i begrænset omfang delta-
ger på møder omkring børnene. Nogle sagsbehandlere deltager fx 
ikke løbende på møder, men er deltagende ved centrale knudepunk-
ter i børnenes skoleforløb fx ved ind- og udskrivning. 

Behandlingsplan Tilsynet konstaterer, at alle de fremsendte behandlingsplaner inde-
holder behandlingsmål. Det fremgår ligeledes af de fremsendte be-
handlingsplaner, at planer og mål er valideret af psykolog. De frem-
sendte behandlingsplaner rummer også alle en skalering i forhold til 
målopfyldelse, og det fremgår af planerne, at der arbejdes med tegn 
på udvikling. Det noteres, at den ene plan indeholder 17 indsatsområ-
der. 
Ledelse og medarbejdere fortæller, at forældre inddrages i målfast-
sættelse og udarbejdelse af behandlingsplan ved indskrivning. Tilsy-
net konstaterer, at der i 1 ud af 3 behandlingsplaner er konkret kom-
mentar på behandlingsplanen fra forælder. I interview bekræfter 
yderligere 2 forældre, at de har været inddraget i målfastsættelse og 
udarbejdelse af behandlingsplan. Forældrene fortæller derudover, at 
de er i løbende kontakt og dialog med skole og medarbejdere om de-
res børns situation på skolen og udtrykker stor tilfredshed med sam-
arbejdet. 
Y-lærer udarbejder månedsstatus på de enkelte børn. Månedsstatus 
er et redskab til sagsbehandlerne, som gør status på barnets situation 
på skolen og det, der arbejdes med.  Y-lærer får sparring og input fra 
ledelse og andre medarbejdere. 

Behandlingsforløb – 
målrettet børn 

Børnene tilbydes løbende individuelle samtaler med både Y-lærer 
og ved behov psykolog.  
Ledelsen fortæller, at situationen med Corona har udfordret skolens 
arbejde med gruppeforløb, som ikke har fundet sin form og syste-
matik. Ledelsen har opmærksomhed på både individuelle og grup-
peforløb og har overvejelser og drøftelser omkring form og indhold. 
Der er bl.a. overvejelser om at tilbyde gruppeforløb på tværs af afde-
linger. 
I forhold til behandlingsdelen i den daglige praksis, så observerer 
Tilsynet til et morgenmøde med 3 medarbejdere og 6 børn. Der er 2 
nye børn med på mødet, som netop er startet i gruppen. De kommer 
fra en anden gruppe i huset. Der er derudover 2 andre børn til stede 
på etagen, som ikke deltager i morgenmødet. De opholder sig i til-
stødende lokaler og gennemfører aktiviteter på egen hånd og med 
støtte fra hver deres medarbejder, som går til og fra. 
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Der er en tydelig rollefordeling mellem medarbejderne, hvor én leder 
morgenmødet, og de to andre spørger undersøgende ind til det, bør-
nene byder ind med og støtter børnene i deres deltagelse på forskel-
lig måde. Morgenmødet har en fast struktur, hvor der bl.a. tales om 
hvilken dag, dato og årstal det er. Dagens skema gennemgås og er vi-
sualiseret på en stor tavle på væggen.  
Alle både børn og medarbejdere vælger en farve (rød, gul, grøn) og 
smiley, som udtryk for, hvilken morgen de har haft, hvordan de har 
det, og hvad de møder ind med på dagen. Børn og voksne præsente-
rer for hinanden og spørger ind til hinanden. Der er mulighed for at 
takke nej til at præsentere eller uddybe. Medarbejderne guider bør-
nene gennem mødet, og de støtter dem i at sætte ord på følelser, op-
levelser og udfordringer samt konkretiser eksempler på handlinger 
og adfærd. Fx anerkender og imødekommer ledende medarbejder, 
at et barn forlader lokalet for at hente noget at dimse med. Medarbej-
deren 
 
Ved indeværende tilsyn var magtanvendelse kun i begrænset omfang 
et emne for interview og dialog. Souschef fortæller dog at eventuelle 
magtanvendelser og udadreagerende adfærd har ledelsens og med-
arbejdernes opmærksomhed. Hvis der har været konkrete situationer, 
sørger ledelsen for debriefing med de involverede medarbejdere og 
eventuelt med deltagelse af psykolog. Situationer tages op på team-
møder, som afholdes hver 14. dag. I praksis er der fokus på hvordan 
medarbejderne bedst støtter børnene i deres udfordringer og hvor-
dan magtanvendelse og udadreagerende adfærd kan undgås. Sous-
chef giver eksempler på hvordan medarbejderne konkret har lavet af-
taler med børnene om hvilken støtte de får i situationer hvor de har 
det svært og fx er på grænsen til udadreagerende adfærd.  

Behandlingsforløb – 
målrettet familie 

Souschef fortæller, at Sputnik har et familiebehandlerteam. Familie-
behandlertemaet består af ledere og medarbejdere sammensat af 
medarbejdere fra forskellige afdelinger i Sputnik. Den tværgående 
sammensætning skal sikre et blik ude fra blik, og at familiebehandle-
ren ikke er for tæt på hverdagen for dermed at undgå, at der reprodu-
ceres forforståelser af problematikkerne og udfordringerne. Mål-
gruppen for familiebehandling er familier med behov, og familier 
som efterspørger familiebehandling. Familier skal indstilles til fami-
liebehandling. 
 
Souschef fortæller, at familier kan have behov for hjælp og støtte til at 
håndtere situationen omkring deres barn, hvor svære følelser og op-
lever af fx frustration og afmagt kan gøre sig gældende. Leder fortæl-
ler, at der i familiebehandlingen er en mentaliseringsbaseret tilgang, 
hvor der er fokus på dynamikken mellem barnet og forældre, og hvor-
dan man fx som forælder bidrager ind i relationen til barnet. Tilgan-
gen handler også om at se bag barnets adfærd for at forstå motivati-
onen hos barnet for fx at sige nej til at komme i skole.  
 
Der er individuelle samtaler med forældre i forskellige sammen-
hænge. Y-lærerne sår for den daglige kontakt og har kontakt til foræl-
drene telefonisk minimum en gang om ugen og oftere flere gange 
om ugen både via telefon, mail og sms. 
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Derudover afholdes der samtaler mellem forældre og psykolog, mel-
lem forældre og leder efter behov. Nogle samtaler faciliteres af fami-
liekonsulent fra familiebehandlerteamet og er oftest en familiebe-
handler udefra dvs. fra en anden afdeling. 
 
Ledelsen fortæller, at det er hensigten, at skolen tilbyder familier 
gruppeforløb. Der har været forældreaftener online på skolen. Tema-
erne tager udgangspunkt i forældrenes behov og interesser, og kan 
fx handle om morgenrutiner, diagnoser og søskendekonflikter. På 
skolens hjemmeside findes beskrivelser af forskellige forløb. Imidler-
tid har situationen med Corona udfordret skolens arbejde med grup-
peforløb, og gruppeforløb er i mindre omfang gennemført det sene-
ste års tid.  
 
Begge forældre har deltaget i enten gruppeforløb eller temaaft-
ner/temamøder. De udtaler sig begge positivt om forløbene, og læg-
ger vægt på mulighederne for at møde og sparre med andre foræl-
dre. Forældrene efterspørger gruppeforløb, og derfor opfordrer til-
buddet til at have opmærksomhed på mulighederne i onlineløsnin-
ger både i forhold til individuelle og gruppeforløb. Dette især set i ly-
set af Corona, og at vi ikke ved, hvor længe vi skal leve med Corona, og 
hvordan situationen med Corona udvikler sig i den kommende tid. 

 

 

De tre faser 
Emne Data 

Indslusning Der afholdes et indskrivningsmøde møde mellem relevante repræ-
sentanter fra skolen og barnets forældre. På indskrivningsmødet 
drøftes barnets og forældrenes behov. Der indhentes viden og erfa-
ringer fra forældrene, som kan hjælpe skolen i forhold til at tilrette-
lægge indsatserne i indslusningsfasen. På indskrivningsmødet teg-
nes og aftales de overordnede linjer ift. en indslusningsplan. Skolen 
er fleksible ift. at fravige planen, hvis det vurderes nødvendigt og hen-
sigtsmæssigt.  
Skolen har erfaringer med skolevægring. Fx har skolen modtaget 
børn, som har været hjemme uden skolegang i 3-6 måneder. I arbej-
det med skolevægring er der fokus på hvordan barnet kan komme 
godt i gang igen. Der arbejdes med en individuelt tilpasset indsats, 
hvor målet er, at få børnene tilbage på fuld tid.  
 
Ledelsen fortæller, at indslusningsfasen er en afdækkende fase, hvor 
skolen afdækker, hvad der har været barnets situation og udfordrin-
ger tidligere. Dette gøres fx ved, at ledelse og medarbejdere læser og 
drøfter akter, barnets diagnoseprofil, og hvad er der foregået tidli-
gere. På baggrund af denne viden tilrettelægges indslusningen.  
 
Ledelsen fortæller også, at der ofte skal rækkes ud til børnene på af-
stand fx via breve og billeder og fx ved at lave korte besøg på skolen i 
starten. På disse besøg ser og møder nye børn deres primære voksen, 
deres plads, og den etage de skal gå på. Skolen arbejder med reduce-
ret skema, hvor det vurderes meningsfuldt og hensigtsmæssigt.  
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Skolen lægger generelt vægt på et tæt forældresamarbejde. Fx kan 
forældre være med på skolen under indslusning. Skolen har opmærk-
somhed på varigheden og omfanget af forældres tilstedeværelse. 
En medarbejder giver et eksempel på, hvordan hun har arbejdet med 
indslusning med et barn. I indslusningen brugte hun lang tid på at 
sidde på gulvet sammen med barnet og gøre de samme ting som 
barnet. På denne måde arbejdede medarbejderen med at skabe tillid 
og tryghed mellem hende og barnet. Dette arbejde skabte over tid 
grundlag for, at barnet kunne danne relation til hende på en måde, 
som gjorde det muligt for barnet også at samarbejde om undervis-
ning.  
 
En forælder fortæller, at medarbejdernes ’rolige indkøring’ og forsig-
tighed i indslusningsfasen har haft en positiv effekt for forælderens 
barn. Forælderen konstaterer imidlertid også, at det har haft en nega-
tiv betydning for barnets faglige niveau på matematik, hvor forælde-
ren vurderer, at niveauet er faldet yderligere i forhold til, da barnet 
startede på skolen. Forælderen vurderer også at barnets skærmfor-
brug er steget efter start på skolen, hvilket forælderen vurderer ellers 
havde fundet et nogenlunde hensigtsmæssigt niveau inden start på 
skolen.  
 

Stabilisering I stabiliseringsfasen defineres fx nye mål, og der er fokus på at udvikle 
på børnenes kompetencer og skolefaglighed. Det drøftes og der sker 
en sortering i det, der er behov for at arbejde med både behandlings-
mæssigt og skolefagligt i forhold til det enkelte barn.  
Generelt arbejdes på en øget adgang til samarbejdet med børnene fx 
er det oftest i stabiliseringsfasen, at børnene opnår større kendskab til 
og inddrages yderligere i hvordan der arbejdes med deres konkrete 
mål. Ledelsen pointerer i denne sammenhæng, at det ikke er alle 
børn, som kommer derhen, hvor de møder stabilt eller kommer fuld 
tid i skole. 
 

Udslusning Tilsynet konstaterer på baggrund af fremsendt materiale fra skolen, at 
ikke alle behandlingsplaner rummer konkrete mål og indsatser, som 
konkret handler om udslusning. Tilsynet anerkender dog det per-
spektiv, at alt hvad skolen gør og arbejder med handler om udslus-
ning og at klæde børnene på til at komme videre i livet og dermed at 
kunne udsluses fra Sputnik.  
 
I udslusningsfasen arbejdes målrettet med at finde det næste skole-
tilbud i samarbejde med barn, forældre og skolens netværk. I udslus-
ningsfasen og i overleveringen til næste tilbud har skolen fokus på at 
klæde det nye tilbud bedst muligt på til at tage imod barnet. Der ar-
bejdes fx med kommunikationspas og at give viden og erfaring videre 
i forhold til det, der har virket godt for barnet i samarbejdet.  
 
Skolen har fokus på et ordentligt farvel ved at give børnene noget 
med i form af fx en bog, forskellige former for minder fx billeder. Der 
er fokus på, at barnet kommer videre med en positiv fortælling om 
dem selv, og at de kan noget.  
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På forespørgsel fortæller souschef, at det er forskelligt, hvor lang ud-
slusningsfasen er, men at skolen fra start er tydelige omkring at sko-
len er et midlertidigt tilbud. 
 

 

Selvstændighed og mestring 
Emne Data 

Selvstændighed & me-
string 

Souschef fortæller, at skolen i nogle tilfælde henter og bringer børn 
til og fra skole. Det er forskellige parametre, som er med til at definere 
indsatserne, men fx har afstand til skole og alder en betydning. At sko-
len henter og bringer er et led i at skabe stabilitet i børnenes frem-
møde samtidig med, at det er en måde at reducere stress hos bør-
nene. Holdningen er, at stressproblematikker i mindst muligt omfang 
må stå i vejen for børnenes skolegang, og derfor tilbyder skolen at 
hente og bringe. Når børnene er klar til det arbejdes der på forskellig 
måde med at børnene bliver selvtransporterende. Dette også i sam-
arbejde med forældre og netværk. 
 
Skolen arbejder med skolepraktikker, hvor medarbejderne også kan 
være med ude sammen med den unge. Den unge kan fx være 2 
dage ude i praktik og 3 dage på skolen. Det er en måde at klæde den 
unge på til det nye, og samtidig bidrager det til tryghed for den 
unge. 

Familie og netværks-
støtte 

Familie og netværk inddrages og støttes løbende i arbejdet med bør-
nenes selvstændighed og mestring. Dette gøres fx via den løbende 
og tætte kontakt til forældre, og det gøres via de individuelle samtaler 
og forløb forældrene tilbydes. Det er også via gruppeforløb, at foræl-
drene tilbydes hjælp og støtte til at understøtte børnenes selvstæn-
dighed og mestring. 

 

Fysiske rammer 
Emne Data 

Fysiske rammer Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer udnyttes på kreative måder, 
som understøtter børnenes behov.  
Tilsynet hører både i dialogerne med børn, ledelse og medarbejdere, 
at der er opmærksomhed på børnenes behov for afskærmning, og det 
at børnene kan trække sig fra fællesskabet ved behov. Tilsynet bemær-
ker, at dette konkret afspejles i udformningen og anvendelsen af de 
fysiske rammer. For børnene er der fx muligheder for at trække sig fra 
fællesskabet og blive skærmet i forhold til andre både i og udenfor 
undervisnings- og fælleslokaler. Der er flere rum, hvor børnene kan 
trække sig væk, hvis de har brug for en pause fra fællesskabet. Et barn 
fortæller, at vedkommende benytter denne mulighed. Tilsynet obser-
verer derudover flere børn i rum for sig selv og ser også et puderum, 
der dog ikke er i anvendelse pga. Corona.  
Tilsynet bemærker, at der arbejdes med afskærmning i form af træ-
plader omkring børnenes individuelle pladser i undervisningslokale, 
særlige møbler/stole, hvor børnene kan skærme sig selv ved at trække 
en skærm ned foran sig og derved undgå direkte kontakt men også 
stadig være en del af fællesskabet i et rum med andre. 
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Tilsynet vurderer desuden, at skolens arbejde med afskærmning og 
muligheder for at trække sig understøtter, at udadreagerende adfærd 
kan begrænses. Tilsynet er på morgenmødet med børnene og med-
arbejdere vidner til en seance, hvor medarbejderne arbejder med 
børnene i forhold til at give dem konkrete redskaber til, hvordan de 
kan undgå at blive vrede fx hvad de konkret kan sige og gøre, når de 
ønsker og har behov for at være alene.  

 

Barnets og forældrenes stemme 
Emne Data 

Forældre 
 

Forældrene udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet både i for-
hold til ledelsen og medarbejderne. Forældrene oplever medarbej-
dere og ledelse, som står til rådighed. Forældrene fortæller, at der er 
løbende telefoniske kontakt og dialog både via opkald og sms. Der er 
for begge forældres vedkommende en fast aftale om telefonisk kon-
takt om fredagen.  
Begge forældre, som Tilsynet interviewer fortæller, at de bliver ringet 
op af deres barns underviser minimum en gang om ugen, hvor de 
orienteres om og drøfter den aktuelle situation. Forældrene giver ud-
tryk for, at de ofte bliver ringet op mere end en gang om ugen, og at 
der også er kontakt med skolen via sms. I telefonsamtalerne er der 
mulighed for, at forældrene kan spørge ind til børnenes liv på skolen, 
og der er mulighed for medarbejderne ift. at få råd og vejledning fra 
forældrene. 
Forældrene fortæller dertil, at de generelt føler sig mødt og hørt og 
giver udtryk for, at de kan få svar på de spørgsmål, de måtte have.  
 
De oplyser yderligere, at de har været inddraget i udarbejdelse af de-
res børns behandlingsplaner og mål og bekræfter den individuelle, 
anerkendende og relationsorienterede tilgang til samarbejdet med 
børnene. Forældrene giver eksempler på, hvordan skolen møder bør-
nene i deres individuelle og særlige behov. Herunder hvordan der ta-
ges hensyn til børnene dagsform, hvordan medarbejderne er tålmo-
dige og starter samarbejdet med børnene i det små for langsomt at 
bygge på.  
 

Børn 
 

Tilsynet interviewer et barn. Der var planlagt 2 interviews, men pga. af 
fravær kunne det andet interview ikke gennemføres.  
 
Det barn, som Tilsynet interviewer, giver udtryk for tilfredshed med 
den hjælp og støtte medarbejderne giver. Barnet fortæller om den ro, 
der er på Sputnik i modsætning til folkeskolen - ro og fred og tid til at 
lave det, barnet skal. Barnet fortæller også, at der er en god og hygge-
lig stemning på skolen. 
Barnet fremstår bevidst om egne udfordringer og behov, og fortæller 
blandt andet, at vedkommende har behov for at være forberedt på 
det, der skal ske. Barnet kan også fortælle konkret om det, vedkom-
mende øver sig på både fagligt og behandlingsmæssigt. Barnet refe-
rerer her til konkrete værktøjer fx nævnes bl.a., at trække sig til salen, 
hvis der er brug for pause, at dimse, at tegne, gå tur, fortælle om det 
svære eller fx bede om fred.  
Endeligt giver barnet udtryk for, at medarbejderne på forskellige 
måde hjælper, når vedkommende har det svært fx ved at få noget 
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sjovt med ind i arbejdet ved fx at stå op eller lave noget bevægelse 
samtidig. 
På forespørgsel svarer barnet, at noget af det sværeste er, når andre 
får det svært. Barnet kobler også det at have det svært til at have diag-
noser og fortæller, at man hjælper hinanden på skolen, når man har 
det svært. X har ikke oplevet, at der bliver smidt med ting på skolen. 

 

Organisatoriske forhold  
Emne Data 

Organisering Skolen er organiseret i 3 etager/afdelinger med hver deres gruppe 
børn og medarbejdere. Der er en skoleleder og en souschef og til-
knyttet psykolog. 
Skolen har fast mødestruktur med løbende morgenmøder, persona-
lemøder, teammøder, statusmøder og møder med forældre. Det er 
på disse møder, at de konkrete indsatser og resultater drøftes og det 
er på disse møder, at medarbejderne reflekterer og sparrer med hin-
anden omkring arbejdet. Det er også på disse møder, at eventuelle 
ændringer i planer aftales. På statusmøderne, der som udgangspunkt 
afholdes hvert halve år evalueres konkret på indsatser og mål for det 
enkelte barn. 

Kompetencer og kom-
petenceudvikling 

På skolen er der ansat både pædagoger og lærere. Jf. den oversigt 
over medarbejdere, deres uddannelse og kompetencer er der en 
overvægt af lærere ansat på skolen. 
Medarbejderne fortæller, at målet er, at der arbejdes lige med opga-
ven uafhængigt af faglig baggrund. Medarbejderne fortæller, at til-
gangen til børnene og opgaverne er ens, men at medarbejderne med 
deres forskellige fagligheder også har forskelligt ansvar. Fx er pæda-
goger og ressourcepædagoger ikke fagansvarlige. På forespørgsel 
vurderer medarbejderne, at der er en 50/50 fordeling mellem under-
visning og socialpædagogiske indsatser.  
Alle medarbejdere i det tværgående familiebehandlerteam    har en 
familiebehandleruddannelse. PT består teamet af 8 medarbejdere og 
psykologer. Souschef fortæller, at det ikke er alle medarbejdere, der 
tilbydes familiebehandleruddannelsen. Det drøftes med medarbej-
derne på MUS, om det kunne være relevant og interessant for den en-
kelte medarbejder. Souschef fortæller også, at der er opmærksom-
hed på sammensætningen af familiebehandlerteamet og hvilke fami-
liebehandlingsforløb den enkelte medarbejder indgår i.   
Når det gælder kompetenceudvikling, så redegør medarbejderne for 
de forskellige efteruddannelsesmuligheder, der eksisterer for dem. 
Disse er også beskrevet på skolens hjemmeside. Medarbejderne næv-
ner bl.a. kurser indenfor autisme og familiebehandling. Medarbej-
derne hæfter sig ved at kompetenceudvikling sker indenfor Sputnik-
regi og at der ikke tilbydes noget udenfor Sputniks ramme. 
Ledelsen giver udtryk for, at kompetenceudvikling er et fokus for le-
delsen, og at det bidrager til, at Sputnik kan være en attraktiv arbejds-
plads. Af skolens hjemmeside og via fremsendt materiale fremgår de 
forskellige efteruddannelsesmuligheder for medarbejderne – pri-
mært via interne tilbud.  
Medarbejderne fortæller, at der er supervision hver tredje måned, 
hvilket de vurderer svarer fint til deres behov. 
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Økonomi 
Emne Data 

Takstens sammensæt-
ning 

 
Under det økonomiske tilsyn har Skolen Sputnik fremsendt oplys-
ninger omkring gennemsnitslønninger, huslejeposter, forbrug, akti-
viteter og øvrigt efterspurgt materiale. Dette er sket på tilfredsstil-
lende vis og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. 
 

Koncernlignende for-
hold 

 
Skolen Sputnik er en del af Sputnik-koncernen. 
Skolen har via deres revisor redegjort tilfredsstillende for den sam-
lede koncerns udbyttehistorik og ejerforhold. Angående interne 
transaktioner i koncernen har skolens revisor ligeledes redegjort til-
fredsstillende herfor. 
 

 

Det metodiske grundlag og bedømmelsesskala 
 

Tilsynets metodiske grundlag 
Det behandlingsmæssige tilsyn sker med afsæt i Københavns Kommunes kravspecifikation for 
dagbehandlingsområdet og de forpligtigelser, som her står anført, sådan at socialforvaltningen 
sikrer sig, at dagbehandlingsleverandøren lever op til disse. 
 
Tilsynet vægter en metodisk triangulering. Det betyder, at opfølgningen baseres på: 1) skriftligt 
materiale som dels tilsendes forud for tilsynets afholdelse samt udvalgte skriftlige stikprøver un-
dervejs i de fysiske besøg, 2) observationer og 3) dialog/interview med ledelse, medarbejdere 
samt forældre og børn – hvis muligt.  
 
Afholdes der interviews med børnene på dagbehandlingstilbuddet, så sker dette alene på frivillig 
basis og i en tilpasset kommunikation, sådan at der ikke skabes nogen form for unødig utryghed 
via tilsynet. 

 

Forståelse for tilsynet 
 
Et tilsyn vil altid indebære et vist kontrolelement. Det betyder dog ikke, at de to besøg skal være 
ubehagelige oplevelser. Tværtom er det Københavns Kommunes ønske, at besøgene føres i god 
dialog og samarbejde med dagbehandlingstilbuddet samt forældre og børn. Kontraktholderne 
arbejder derfor med en anerkendende tilgang. Ved dette menes, at tilsynet har fokus på det som 
virker og hvornår dagbehandlingen er mest meningsfuld. Det betyder dog ikke, at tilsynet ikke 
også kan have fokus på det svære ved dagbehandlingen – fokus vil så her være på hvordan dag-
behandlingen kan forbedres.   
 
Tilsynet sker i samarbejde med Københavns Kommunes Børn- og Ungdomsforvaltningen. Denne 
forvaltning har fokus på den lovmæssige undervisningsforpligtigelse. Socialforvaltningens op-
følgning supplerer derfor dette tilsyn via de udvalgte tematiske områder, som vægter den social- 
og behandlingsmæssige del af dagbehandlingen. 
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Bedømmelsesskala 

Utilfredsstil-

lende 

Dagbehandlingsleverandøren fremstår utilfredsstillende i relation til temaet. 

Det udfordrende niveau viser sig ved, at der er flere elementer fra kravspecifi-

kationen, som leverandøren ikke lever op til ift. det specifikke tema. 

Mindre til-

fredsstillende 

Dagbehandlingsleverandøren fremstår mindre tilfredsstillende i relation til te-

maet fx ved at der er få eller et enkelt væsentligt element fra kravspecifikatio-

nen, som leverandøren ikke lever op til. 

Tilfredsstil-

lende 

Dagbehandlingsleverandøren fremstår med en tilfredsstillende faglig indsats 

til temaet og lever op til kravspecifikationen.  

Meget tilfreds-

stillende 

Dagbehandlingsleverandøren fremstår med en meget tilfredsstillende faglig 

indsats til temaet, lever op til kravspecifikationen og ved tilsynet kan tilbuddet 

dokumentere sammenhængen mellem de pædagogiske/behandlingsmæs-

sige indsatser og børnenes udvikling. 

Yderst tilfreds-

stillende 

Dagbehandlingsleverandøren fremstår med en yderst tilfredsstillende faglig 

indsats til temaet, lever op til kravspecifikationen og ved tilsynet kan tilbuddet 

tydeligt dokumentere en systematisk sammenhæng mellem de pædagogi-

ske/behandlingsmæssige indsatser og børnenes udvikling.  

 

Dagsorden for tilsynet 
9.00 – 15.30 Samtale med forældre 

Interview af medarbejdere 

Samtale med børn 

Observationer på tilbuddet 

Intern sparring for tilsynet 

Interview af ledelsen 

Buffertid 

 


