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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[2] 
 

 
 

Indholdsfortegnelse 
Faktuelle oplysninger for dagbehandlingstilbuddet og besøg .................................................... 3 

Overordnet vurdering og bedømmelse ............................................................................................... 3 

Behandlingstilsynets udviklingspunkter .............................................................................................. 5 

Behandlingstilsynets datagrundlag ....................................................................................................... 6 

Opfølgning fra sidste tilsyn ................................................................................................................. 6 

Målgruppe, faglige tilgange og metoder ....................................................................................... 6 

Behandling ................................................................................................................................................ 7 

De tre faser .............................................................................................................................................. 10 

Selvstændighed og mestring ........................................................................................................... 11 

Fysiske rammer ..................................................................................................................................... 11 

Barnets og forældrenes stemme .................................................................................................... 12 

Organisatoriske forhold ..................................................................................................................... 13 

Økonomi ................................................................................................................................................... 14 

Det metodiske grundlag og bedømmelsesskala ............................................................................. 15 

Tilsynets metodiske grundlag .......................................................................................................... 15 

Forståelse for tilsynet ......................................................................................................................... 15 

Bedømmelsesskala ............................................................................................................................... 15 

Dagsorden for tilsynet ........................................................................................................................ 16 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



[3] 
 

 
 

Faktuelle oplysninger for dagbehandlingstilbuddet og besøg 
Dagbehandlingstilbuddet Sputnik Tøndergade 

Beliggenhed  Tøndergade 14-16, 1752 København V 

Kontaktinfo  Milan Mortensen og Anders Guldagger  

Dato for sidste tilsynsbesøg - 

Dato for sidste rapport - 

Dato for det aktuelle tilsynsbesøg d. 27. april 2021 

Dato for det uanmeldte besøg d. 12. maj 2021 

Dato for høring d. 16. juni 2021 

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

Skriftligt materiale anvendt i tilsynet Personalehåndbog 
Politik for kompetenceudvikling  
Personaleliste m. erhvervserfaring 
Beskrivelse af gruppeforløb  
Daglige noter mv. 
4 x behandlingsplaner  
2 x handleplaner  
1 x statusudtalelse 

Observationer anvendt i tilsynet Observation foretaget ved anmeldt tilsyn d. 
27/04/2021 og igen ved uanmeldt tilsyn d. 
07/05/2021 

Hvem deltog i besøget fra tilbuddet Der blev afholdt interviews med:  
- 2 forældre (via telefon)  
- 2 børn (via Teams)  
- 4 medarbejdere (via Teams)   
- Ledelsen (via Teams)  

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

Kim Johannessen og Signe Odgaard Laursen  

 

Overordnet vurdering og bedømmelse 
 

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

meldt og et uanmeldt besøg med Sputnik Tøndergade. Tilsynet er sket med afsæt i kommunens 

kravspecifikation for dagbehandlingsområdet og skal sikre at tilbuddets indhold lever op til de gæl-

dende indholdsmæssige krav i denne.  

Den overordnede bedømmelse for Sputnik Tøndergade er, at tilbuddet samlet set har fra et mindre 

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

nen.  

Bedømmelsen baserer sig på følgende vurderinger: 

Målgruppe, faglige tilgange og metoder 

Det vurderes, at Sputnik Tøndergade har et meget tilfredsstillende niveau i forhold til deres faglige 

tilgange og metoder, som er målrettet målgruppen. Både ledelse og medarbejdere reflekterer på 

et fagligt relevant niveau og udviser forståelse for og kendskab til børnenes/de unges individuelle 

behov. Tilsynet har dog noteret sig, at kun en mindre andel af personalet på Sputnik Tøndergade 

har gennemgået Sputniks interne uddannelse i systemisk-narrativ metode, og at denne 
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uddannelse først tilbydes medarbejderne efter 2-3 års ansættelse, hvilket fører til et spørgsmål 

om, hvorvidt alle ansatte formår at anvende tilbuddets metodiske ramme i praksis.  

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

en betegnelse for den primære voksne, der tildeles barnet/den unge. Tilsynet finder ikke, at dette 

værdiladede udtryk er fuldt ud foreneligt med skolens relationspædagogiske ståsted.  

Behandling 

Det vurderes, at Sputnik Tøndergade leverer en tilfredsstillende behandlingsindsats. Tilsynet vil 

gerne anerkende Sputnik for at have udviklet et behandlingsplanskoncept, som understøtter krite-

rierne i Kravspecifikationen og giver et nuanceret billede af børnene/de unge. Tilsynet vurderer dog 

samtidig, at der er muligheder for forbedringer, særligt i forhold til inddragelse af børnene/de unge 

og deres familier i arbejdet med disse behandlingsplaner. Det bør således tydeligt fremgå, hvordan 

de har bidraget til udarbejdelse af målene, og hvad de synes om behandlingsplanerne. Yderligere 

kan Sputnik Tøndergade blive mere konsekvente i anvendelsen af skalering under alle mål i behand-

lingsplanerne.  

De tre faser – indslusning, stabilisering og udslusning 

Det vurderes, at Sputnik Tøndergade har et mindre tilfredsstillende niveau i forhold temaerne ind-

slusning, stabilisering og udslusning. Tilsynet vurderer, at der arbejdes relevant med indslusning af 

nye børn/unge, som i mange tilfælde lider af skolevægring. Her har personalet stort fokus på bar-

nets/den unges individuelle behov, og tager indkøringen i hans/hendes tempo. Sputnik Tønder-

gade kan dog med fordel overveje, om det store ressourcetræk, der går til indslusning, herunder 

hjemmeskoling, 1:1 undervisning mv., har for store konsekvenser for de resterende børn/unge, og 

om en anden organisering kunne være relevant.  

Tilsynet har noteret sig, at behandlingsplanerne ikke indeholder udslusningsplaner, som beskrevet 

i Kravspecifikationen. Tilsynet bemærker i denne forbindelse, at en udslusningsplan ikke alene dre-

jer sig om udslusning til normalsystemet, men derimod er en bredere plan for, hvordan barnet/den 

unge støttes henimod et lavere indsatsniveau. Sådanne planer kan således også udarbejdes for 

børn/unge med store udfordringer.  

Selvstændighed og mestring 

Det vurderes, at Sputnik Tøndergade på tilfredsstillende vis arbejder med selvstændighed og me-

string, idet skolen tilbyder en række aktiviteter, som bidrager hertil. Sputnik Tøndergade har bl.a. 

været en del af ”Mit første fritidsjob” i knap to år. Tilsynet har dog noteret, at det for en stor del af 

børnene/de unge er svært at komme afsted i skole, hvilket resulterer i et højt antal fraværende. Sput-

nik Tøndergade bør derfor overveje at udarbejde en strategi, som i højere grad støtter op om udvik-

ling og træning af fremmøde, samtidig med at der tages højde for de personalemæssige ressour-

cer. 

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

netværksinddragelse jf. Kravspecifikationen. 

Fysiske rammer 

Det vurderes, at Sputnik Tøndergade har meget tilfredsstillende fysiske rammer i forhold til formå-

let. Tilbuddet indeholder flere store og lyse klasse- og fælleslokaler samt flere små rum, som kan 

benyttes til solisttilbud eller lignende. Desuden vil endnu en etage snart blive ibrugtaget, som ifølge 

ledelsen vil indeholde større lokaler til fysisk udfoldelse samt mindre lokaler til rolige samtaler.  



[5] 
 

 
 

Der er ikke direkte adgang til udearealer, hvilket vurderes at være en begrænsning i tilbuddet. Det 

bemærkes dog, at Sputnik Tøndergade er gode til at tage på ture ud af huset for at kompensere for 

dette, samt at de er ved at indrette 2. sal, hvor der bl.a. skal laves plads til fysisk aktivitet.  

Barnets og forældrenes stemme 

Tilsynet talte med en forælder til ét barn og et forældrepar til et andet barn. Disse forældre oplever 

alle, at deres børn trives på Sputnik Tøndergade og modtager relevant støtte i forhold til deres indi-

viduelle behov og udfordringer. Dertil beskriver de et positivt, velfungerende og inddragende sam-

arbejde med personalet. 

Tilsynet talte ligeledes med to unge, som er glade for deres skolegang på Sputnik Tøndergade. De 

fortæller begge om lange perioder uden skolegang inden opstart på Sputnik, men at dette ikke læn-

gere gør sig gældende efter opstarten. Begge unge oplever, at personalet forstår dem og ser deres 

behov. Det ene unge oplever, at det er svært, når andre børn/unge bliver uvenner eller lignende. 

Desuden synes hun, at der mangler et lokale, hvor man kan tale i fred og ro med sin y-lærer.  

Organisatoriske forhold 

Det vurderes, at Sputnik Vibevej har tilfredsstillende organisatoriske forhold med relevant ledelse 

og mulighed for supervision, tværfaglig sparring, løbende kompetenceudvikling og sparring med 

psykolog. Der er ligeledes mulighed for et internt efteruddannelsesforløb, som Tilsynet dog noterer 

sig, at kun en mindre andel af personalet har gennemgået. 

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 medfører 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 Tøndergade 

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 pro-
ces herom, sådan at den aktive inddragelse i behandlingsplanerne fremadrettet bliver 
synlig.  

• De tre faser 
o Det fremgår ikke af de fremsendte behandlingsplaner, hvordan Sputnik Tøndergade 

fra opstart af indsats arbejder med udslusning. Det vurderes derfor relevant, at ledel-
sen tager initiativ til, at behandlingsplanerne fremadrettet indeholder en plan for, 
hvordan barnet/den unge skal komme ned ad indsatstrappen og hen mod et mindre 
omfattende tilbud.  
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• Fravær 
o Der ses et højt antal fraværende børn/unge i tilbuddet, hvorfor ledelsen af Sputnik 

Tøndergade bør overveje at udarbejde en strategi, som i højere grad støtter op om ud-
vikling og træning af fremmøde. 

• 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 
børnene/de unge i Sputnik. 

• Kompetenceudvikling 
o Det er kun en mindre andel af personalet på Sputnik Tøndergade, som har gennem-

gået Sputniks interne uddannelse i systemisk-narrativ metode. Desuden tilbydes 
denne uddannelse først efter 2-3 års ansættelse. Tilsynet stiller derfor spørgsmålstegn 
ved, om alle ansatte formår at anvende tilbuddets metodiske ramme i praksis og vil 
følge op på dette. 

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

 

 

Behandlingstilsynets datagrundlag 
 

Opfølgning fra sidste tilsyn 
Emne Data 

Opfølgning  Da det er første gang, der føres tilsyn efter det nye tilsynskoncept på 
Sputnik Tøndergade, er der ingen punkter til opfølgning. 

 

Målgruppe, faglige tilgange og metoder 
Emne Data 

Målgruppe 
 

På Sputniks hjemmeside fremgår det, at S putnik Tønder-
gade arbejder med elever fra 6.-10. klasse med særlige be-
hov og psykisk sårbarhed inden for psykiatrifeltet, herunder 
autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD og lignende.  Det 
er tale om en rolig elevgruppe, som har brug for tryghed 
og forudsigelighed for at kunne udvikle sig.  En del af Sput-
niks elever har diagnosemæssige eller adfærdsmæssige ud-
fordringer, som kalder på struktur, forudsigelighed og visu-
elle elementer.  

Både i interviewet med medarbejdere og ledelsen beskrives 
det, at antallet af børn, der ved indskrivning lider af skole-
vægring, er steget markant over de sidste to år. 

Af interviewet med ledelsen fremgår det, at målgruppen er 
blevet bredere end tidligere. Førhen var der primært tale 
om børn med autismespektrumforstyrrelser, hvor der nu 
også ses børn med ADD, depression, suicidalitet mv. Der er  
ligeledes ikke længere tale om en lige så rolig målgruppe. 
Der er således flere forskelligartede individuelle hensyn at 
være opmærksomme på end tidligere. Et fællestræk for 
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mange af børnene er dog fortsat, at de øver sig i at sociali-
sere.     

Faglige tilgange og me-
toder 

Af Sputniks hjemmeside og af det tilsendte materiale frem-
går det, at den pædagogiske tilgang til målgruppen er for-
ankret i følgende metoder:  
 
Den integrerede indsats  
Metoden indebærer, at det er de samme voksne, som både 
underviser og står for den socialpædagogiske behandling 
af elevernes sociale og personlige udfordringer. Det te gø-
res ud fra en erfaring med, at tætte relationer til få voksne 
fremmer indlæring og udvikling hos eleverne. Den integre-
rede indsats tager udgangspunkt i e t tværfagligt samar-
bejde mellem Sputniks pædagoger, lærere og psykologer.  
 
Systemisk-narrative metode  
Metoden indebærer, at personalet er nysgerrige på, hvor-
dan den enkelte elev ser sig selv, sine udfordringer og sin 
omverden. Der arbejdes på at finde et fælles udgangspunkt , 
sætte mål derudfra og skabe en ny og mere ressource -ba-
seret historie . En kernesætning er, at ”det er ikke eleven, 
der er problemet; det er problemet, der er problemet” .  

Relationspædagogik 
Metoden anvendes til at skabe tryghed for børnene, så de 
tør kaste sig ud i noget nyt, både fagligt og socialt. Relatio-
nerne kan også hjælpe eleverne til bedre at overskue foran-
dringer og stress samt som et middel til at skabe udvikling.  
 
Når en elev starter i Sputnik, får det tilknyttet en ”yndlings-
lærer”, og samtidig bliver eleven denne lærers ”yndlings-
elev” . Det er personalet på Sputnik der vælger, hvem ynd-
lingslæreren skal være.  
 
Diagnosespecifikke metoder 
For at skabe struktur og forudsigelighed anvendes forskel-
lige diagnosespecifikke metoder,  bl.a. KAT-kassen, tegne-
seriesamtaler, sociale historier og mediering.  

Under interviewet med medarbejderne fremstår de i første 
omgang en smule usikre, da de spørges indtil tilbuddets 
metodiske tilgange. Efterfølgende får de dog positivt rede-
gjort for, hvordan de i dagligdagen anvender den narrative 
tilgang i arbejdet med børnene /de unge .  

 

Behandling 
Emne Data 

Handleplan Tilsynet har fået tilsendt to handleplaner. Når disse sammenholdes 
med de tilsendte behandlingsplaner, ses det, at indsatsmålene i 
handleplanerne er omsat til relevante pædagogiske og behandlings-
mæssige delmål i behandlingsplanerne.  
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Af interviewet med medarbejderne fremgår det, at der løbende af-
holdes opfølgningsmøder med sagsbehandlere og familier, hvor 
handleplanerne gennemgås. Omfanget af disse møder varierer alt 
efter sagens karakter, helt fra et par gange årligt til hver sjette uge.  
 
Inden det anmeldte tilsyn, er Tilsynet blevet kontaktet af nogle sags-
behandlere, som bl.a. har oplevet manglende opfølgning på sager, 
aftaler mv. hos Sputnik Tøndergade. Under interviewet med ledel-
sen fortæller de, at deres samarbejde med sagsbehandlerne varierer 
fra sag til sag. I nogle sager er samarbejdet positivt og velfunge-
rende, mens det i andre sager kan være konfliktfyldt. På baggrund af 
en lidt omskiftelig periode, hvor tilbuddet bl.a. ikke havde tilknyttet 
en psykolog, kan der have forekommet ventetid i denne periode. 
Derfor kan ledelsen godt genkende de beskrivelser, som henvendel-
sen indeholder. Ledelsen arbejder nu på at være så præcise som 
muligt i forventningsafstemningen med sagsbehandlerne, så samar-
bejdet kan fungere bedst muligt. 
 

Behandlingsplan Sputnik har udviklet en behandlingsplan, som i høj grad indeholder 
de temaer, som kravspecifikationen efterlyser. Der er således taget 
udgangspunkt i handleplanens indsatsmål, og på baggrund heraf 
opstillet undervisningsmæssige, personlige og sociale mål. Ved 
hvert mål tages der ligeledes stilling til metode, skalering og evalue-
ring. I behandlingsplanen noteres det desuden, om barnet/den 
unge er i indslusnings-, stabiliserings- eller udslusningsfasen og 
hvilke gruppeforløb, individuelle samtaler og familieindsatser, der er 
iværksat. Derudover indgår samarbejdet med netværk og psykologi-
ske tests. Behandlingsplanen valideres også af Sputniks psykolog.  
 
De fire fremsendte behandlingsplaner er grundige i deres beskrivel-
ser af barnets/den unges ressourcer og udfordringer, og indeholder 
relevante beskrivelse af, hvordan der arbejdes med målene. En af de 
fremsendte behandlingsplaner, som er dateret i 2020, tager ud-
gangspunkt i en forældet handleplan fra 2017. Dette til trods for, at 
Tilsynet har modtaget en handleplan om samme barn fra 2020. 
 
De tilsendte behandlingsplaner beskriver hvilken ’fase’ barnet er i 
(indslusning, stabilisering eller udslusning), men indeholder ikke en 
udslusningsplan, som er beskrevet i kravspecifikationen. Den an-
vendte skalering (GAS fempunktsskala fra -2 til +2) beskrives fint, 
men anvendes ikke i forbindelse med alle fastsatte mål. Under hvert 
mål indgår desuden hele to skaleringer, hvilket kan virke forvirrende. 
Af de fire behandlingsplaner fremgår det kun i én af dem, om bar-
net/den unge og familien er inddraget i arbejdet med målene.  
 
Af ledelsesinterviewet fremgår det, at de i efteråret 2020 havde en 
proces, hvor de udarbejdede behandlingsplaner for alle børn/unge. 
Fremadrettet vil behandlingsplanerne blive udarbejdet i et samar-
bejde mellem psykolog, medarbejdere og ledelse. Desuden er der 
etableret faste koordinerende møder mellem psykolog og ledelse, så 
det sikres at der er styr på alle behandlingsplaner. Ledelsen anerken-
der, at de ikke inddrager børnene/de unge og familierne i 
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tilstrækkeligt omfang på nuværende tidspunkt, men at dette er no-
get, som de fremadrettet vil arbejde på at forbedre.  
 

Behandlingsforløb – 
målrettet børn 

Af de fire fremsendte behandlingsplaner fremgår det, at Sputnik 
Tøndergade tilbyder følgende forløb til eleverne:  
 
Gruppeforløb om ungdomsliv og diagnoser (for 7. og 8. klasse)  
Ud fra en eksternaliserende og psykoedukativ tilgang arbejdes der 
med samtale, refleksion og genkendelse via andres oplevelser samt 
med at øge deres kendskab til diagnoser. Undervisningen varetages 
af interne undervisere.  
 
Social træning/behandling i Dungeons and Dragons bordrollespil ( 
Forløbet er et valgfag, hvor børnenes/de unges mentaliseringsevne 
og omstillingsparathed trænes i et fantasy-rollespil. Derudover træ-
nes de i at træffe valg, behovsudsætte, tage hensyn, udvikle sam-
værsstrategier mv. Undervisningen varetages af en ekstern game-
master og to interne undervisere.  
 
Det kloge selskab 
I det kloge selskab trænes børnene/de unge i at indgå i gruppesam-
taler om emner, der rører sig i samfundet og som har indflydelse på 
deres ungdomsliv. Sigtet er at skabe et forum, hvor de åbent kan for-
holde sig til deres egne situationer, sige deres meninger, lytte til an-
dre samt øve sig i at legalisere uenighed og indgå kompromisser.  
 
I to af de fire tilsendte behandlingsplaner ses det, at børnene er i et 
afgrænset psykologforløb og derudover har ugentlige samtaler med 
deres y-lærere. I de resterende to behandlingsplaner er der intet no-
teret herom. Det fremgår desuden ikke af behandlingsplanerne, om 
der er foretaget magtanvendelser på eleverne eller hvilke psykolog-
validerede afværgestrategier, der i så fald er fulgt op med.  
 

Behandlingsforløb – 
målrettet familie 

Af det tilsendte materiale fremgår det, at Sputnik Tøndergade invite-
rer børnenes/de unges forældre til seks årlige forældreaftener. Som 
følge af Corona, har disse aftener dog været sat på pause i en peri-
ode, men er nu opstartet igen i virtuelt format. Der er tale om grup-
peterapeutiske samtaler, hvor forældrene udveksler erfaringer om at 
have børn med særlige behov. Forældreaftenerne styres af en eks-
tern familiebehandler, Sputniks interne familiebehandler og en in-
tern pædagog. Der er også altid en ledelsesrepræsentant til stede.  
Sputnik Tøndergade afholder derudover autismekurser for forældre 
og øvrige pårørende. Disse kurser foregår over tre eftermiddage. 
Undervisningen varetages af en konsulent fra Sputnik STU og en 
konsulent fra Kursuscenter Sputnik.  
 
I tre ud af de fire tilsendte behandlingsplaner ses det, at der er hyp-
pig dialog mellem forældrene og y-lærerne. Én af forældrene har 
deltaget i kurset om autisme. En anden forælder er tilbudt delta-
gelse, men har takket nej. En tredje forælder er ikke tilbudt at del-
tage, men er løbende tilbudt deltagelse i forældreaftener. I den 
fjerde behandlingsplan er der intet noteret i feltet ”familieindsats”.  
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Af interviews med forældrene fremgår det, at den ene har deltaget i 
et autismekursus og mange forældrearrangementer.  Derudover er 
psykologen i kontakt med både søn og forældrene. Den anden foræl-

der har deltaget i et ADHD-kursus og deltager ofte i forældreaftener.  

 

De tre faser 
Emne Data 

Indslusning I behandlingsplanerne står der under ”Generel beskrivelse af Sput-
niks dagtilbud”, at indslusning betyder, at ”der arbejdes med relati-
onsopbygning, og hvor der fremmødestabiliseres og arbejdes med 
målafklaring, motivation og metodevalg”. 
 
Af interviewet med ledelsen fremgår det, at mange af de børn, der 
indskrives, lider af skolevægring. Derfor kan indslusningsfasen være 
lang og tidskrævende for nogle børn/unge, og derved en ressource-
tung opgave for den samlede personalegruppe. Både ledelse og 
medarbejder forklarer med tydelighed, hvordan denne opgave lø-
ses, men finder det vanskeligt at vurdere, hvornår et barn, der er fra-
værende, skal hentes eller have lov til at blive hjemme.  De oplever 
samtidig, at det er udfordrende at få puslespillet til at gå op, når de 
også skal tilbyde fuld fagrække. 
 

Stabilisering I behandlingsplanerne står der under ”Generel beskrivelse af Sput-
niks dagtilbud”, at stabilisering vil sige, at ”der arbejdes med bar-
nets personlige og faglige udvikling samt familiens samlede pro-
gression”. I det tilsendte materiale fremgår der dog intet yderligere 
om, hvad dette mere konkret indebærer. 
 
Af de tilsendte behandlingsplaner fremgår det, at alle fire 
børn/unge er i stabiliseringsfasen. Arbejdet med denne fase beskri-
ves relevant i behandlingsplanerne.  
 

Udslusning I behandlingsplanerne står der under ”Generel beskrivelse af Sput-
niks dagtilbud”, at udslusning vil sige, at ”det beskrives hvordan 
barnet kommer videre til et mindre indgribende tilbud”.  I det til-
sendte materiale fremgår der dog intet om, hvad dette mere konkret 
betyder. Desuden indeholder ingen af de tilsendte behandlingspla-
ner en udslusningsplan for eleverne, som beskrevet i Kravspecifikati-
onen.  
 
Af medarbejderinterviewet fremgår det, at de kun sjældent arbejder 
med udslusningsplaner, idet mange af børnene/de unge har så 
voldsomme udfordringer, at de ikke anser det som muligt at udsluse 
dem til normalsystemet. Medarbejderne oplever, at det førhen var 
nemmere at arbejde med udslusning, fordi børnene/de unge var 
mindre belastede. Derfor kunne de fx starte med én ugentlig dag i 
praktik i folkeskolen, og derefter trappe op, hvilket de ikke anser som 
en mulighed for de børn/unge, der på nuværende tidspunkt er ind-
skrevet i tilbuddet.  
 
I interviewet med en ung fortæller han, at han er ved at gøre sig klar 
til at starte på en STU. Han har været ude og se skolen, og skal nu øve 
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sig i bus- og togturene dertil. Derudover skal han øve sig i at komme 
op til tiden, møde til tiden og være social.  
 

 

Selvstændighed og mestring 
Emne Data 

Selvstændighed & me-
string 

Under både det anmeldte og uanmeldte tilsyn ses det, at en stor an-
del af den samlede gruppe af børn/unge er fraværende. Af inter-
viewet med både medarbejdere og ledelse fremgår det ligeledes, at 
de ofte oplever udfordringer med at få en del af gruppen til at møde 
op i skolen.  
 
Af interviewet med medarbejderne fremgår det, at Sputnik Tønder-
gade har været en del af ”Mit første fritidsjob” i knap to år. Formålet 
hermed er at skabe selvstændighed via et job på skolen, som den 
unge får lommepenge for. Det kan fx være at vande blomster, hjælpe 
til i køkkenet mv. Hvis dette går godt, kan den unge dernæst få et 
eksternt fritidsjob, hvilket er lykkedes for én ung, som er startet i 
Rema1000. En anden ung skal desuden muligvis snart starte job i en 
butik.  

 

Familie og netværksstøtte Af det tilsendte materiale fremgår det, at den primære familie- og 
netværksstøtte foregår via løbende dialog med y-læreren om børne-
nes/de unges trivsel og udfordringer. Derudover ydes mere dybde-
gående rådgivning fra skolens psykolog og børnenes y-lærere, hvis 
forældrene har behov for dette. 
 
Af interviewene med forældrene fremgår det, at personalet formår 
at inddrage og lytte til dem.  

 

 

Fysiske rammer 
Emne Data 

Fysiske rammer Sputnik Tøndergade er placeret i en stor bygning, hvor tilbuddet 
holder til på 1. og 3. sal. En elevator og trappe forbinder de to etager. 
Begge etager fremstår lyse, imødekommende, rummelige og med 
gode faciliteter. Etagerne indeholder dels store lokaler, hvor der kan 
undervises 7-8 elever, og dels mindre lokaler, hvor børnene kan de-
les op i mindre grupper eller sidde enkeltvis. I de mindre lokaler ses 
flere steder mulighed for afskærmning. Der er ligeledes et sløjdlo-
kale, et lokale til kreative projekter, et rum fyldt med legoklodser 
samt to opholdsrum med bordfodbold og pool. Desuden beretter 
ledelsen om et kælderlokale, hvor eleverne kan reparere computere, 
i samarbejde med en lærer.  
 
Sputnik Tøndergade har ikke forbindelse til grønne udearealer. Til-
buddet anvender dog til tider den fælles gård, som hører til bygnin-
gen, men da den primært består af en stor parkeringsplads, er mu-
lighederne for fysisk udfoldelse begrænsede. Tilbuddet arrangerer i 
stedet for ofte ture ud af huset. 
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Af ledelsesinterviewet fremgår det, at Sputnik for nyligt har overta-
get lokalerne på 2. sal, som forventes ibrugtaget inden længe. Loka-
lerne er overtaget, fordi de oplever at mangle lokaler til rolige samta-
ler med eleverne samt lokaler, hvor de har mulighed for mere fysisk 
udfoldelse. Lokalerne overtages dog også ud fra et ønske om at øge 
antallet af indskrevne børn på sigt.  
 

 

Barnets og forældrenes stemme 
Emne Data 

Forældre 
 

Tilsynet har gennemført telefoniske interviews med forældre til to 
børn/unge enkeltvist.  
 
Den ene forælder oplever at blive lyttet til og at være i tæt dialog 
med personalet. Hun bliver ringet op af sønnens y-lærer hver fredag, 
hvor hun får en status. Derudover bliver hun løbende kontaktet, hvis 
noget skal drøftes. Der afholdes også netværksmøder hver 2.-3. må-
ned, med deltagelse af sagsbehandler og UU-vejleder, hvor de føl-
ger op på målene i behandlingsplanen. Hendes søn deltager ikke i 
disse møder. Forælderen oplyser ligeledes, at hendes søn tidligere 
led af skolevægring, og at flere andre skoletilbud er mislykkes med at 
få ham i skole. Det er først på Sputnik, at denne udvikling er vendt. 
Sputnik arbejder med at etablere en fast rutine for ham, hvor han 
kommer op af sengen, ud ad døren og er i skole i 30-45 min om da-
gen. Hun oplever, at personalet forstår hendes søn og møder ham 
respektfuldt. Hun oplever samtidig, at hendes søn er mere glad, mo-
tiveret og samarbejdende end tidligere.  
 
Det andet forældrepar fortæller, at de er i dialog med datterens y-læ-
rer hver fredag. Derudover snakker de løbende sammen, hvis noget 
presser sig på. De deltager ligeledes i to årlige netværksmøder. For-
ældrene kender til behandlingsplanens indhold, og fortæller, at det 
er personalet, som har sat målene, og at de som forældre derefter er 
blevet spurgt, om de er enige i målenes indhold. Forældrene oply-
ser, at deres datter ikke kom i skole i en lang periode inden opstart på 
Sputnik. Efter en lang indkøring på datterens præmisser, lykkedes 
det at få hende i gang igen. Hun trives nu, er glad, har stabilt frem-
møde og glæder sig til at skulle i skole efter weekenden. Forældrene 
oplever, at de krav, personalet sætter til deres datter, er opnåelige og 
fastsat ud fra hendes behov. Derudover er der faste rammer, struk-
tur, piktogrammer mv., som skaber ro for hende. Den eneste udfor-
dring, som forældrene har oplevet, er, at skolen har skiftet matrikel 
mange gange, hvilket har været svært for eleverne, som kræver for-
udsigelige rammer.  
 

Børn 
 

Tilsynet talte med to børn/unge enkeltvis over Teams.  
 
Den ene unge fortæller, at Sputnik er bedre end andre skoler, fordi 
andre skoler ikke kan støtte børnenes/de unges behov. På Sputnik er 
han selv kommet ind i en rytme, hvor han nu kommer i skole, hvilket 
han længe har været ude af. Det bedste ved skolen er fleksibiliteten, 
og at der er fokus på den enkelte elevs problemer. Det sværeste ved 
at gå i skolen er at være social. Han fortæller, at han har undervisning 
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alene med sin kontaktlærer. Han ser derfor ikke så meget til de andre 
elever, men øver sig i at gå ud i fælleslokalerne. Hans kontaktlærer 
prøver også at tage ham med til frokost, på gåture osv.  
 
Den anden unge fortæller, at lærerne på skolen er gode til at finde ud 
af, hvad børnene/de unge har behov for. Fx ved de at hun har behov 
for at gennemgå dagen med piktogrammer. På skolen er der også 
mere tid med lærerne, mindre pres på undervisningen og længere 
pauser, så man bedre kan deltage i undervisningen. Det bedste ved 
skolen er menneskerne, hvor hun bl.a. har nogle gode venner. Det 
sværeste er, hvis de andre elever har det svært og kommer op og 
skændes. Når det sker, går hun hen til sin y-lærer eller går væk sam-
men med sin veninde. Når der er styr på situationen, kommer hen-
des y-lærer og snakker med hende, for at sikre sig at hun er okay. 
Hun har en samtale med sin y-lærer én gang om ugen, hvor de taler 
om hvad der er svært og hvad hun skal øve sig på. Hun synes, at der 
mangler et bedre lokale til at afholde y-samtaler, hvor man kan være 
sig selv og ikke sidde blandt værktøj. 
 

 

Organisatoriske forhold  
Emne Data 

Organisering Sputnik Tøndergade er en sammenlægning af to af Sputniks dagbe-
handlingstilbud, henholdsvis ét tilbud, der før var placeret på Lyng-
byvej og ét tilbud, der i forvejen var placeret på Tøndergade. De to 
tilbud havde samme målgruppe, og blev sammenlagt for at skabe 
større volumen. Sputnik Tøndergade er normeret til 50 børn/unge 
og har på nuværende tidspunkt 42 indskrevet. Ledelsen af Sputnik 
Tøndergade består af to afdelingsledere, som begge har mange års 
erfaring.  
Af det fremsendte materiale ses der ingen løbende skriftlig evalue-
ring af indsatserne over for børnene/de unge, fx i form af dagbogs-
notater. 
Af interviewet med ledelsen fremgår det, at der afholdes faste koor-
dinerende møder mellem psykolog og ledelse, så det sikres, at der er 
hånd i hanke med alle behandlingsplaner.  
Af medarbejderinterviewet fremgår det, at den ene afdeling (3. sal) 
oplever, at ledelsen er synlig i dagligdagen, fordi de er fysisk place-
ret på samme etage, mens den anden afdeling (1. sal) ikke i samme 
opfang oplever dette. I interviewet oplyses det desuden, at der dag-
ligt afholdes morgenmøder, hvor der bl.a. er mulighed for faglig 
sparring om enkeltsager. Varigheden af disse møder er 20-40 mi-
nutter. Derudover sparrer personalet løbende med hinanden og 
med ledelsen. Det er også muligt at sparre med psykologen, hvilket 
dog er noget, som de vil øve sig i at benytte i større omfang.  
Personalet oplyser desuden, at de udarbejder månedlige statusser 
over alle børn/unge. Disse statusser indskrives i en fast skabelon, 
som mere eller mindre indeholder det samme som behandlingspla-
nerne.  

Kompetencer og kom-
petenceudvikling 

I det tilsendte medarbejderoverblik dokumenteres medarbejdernes 
uddannelser/kurser, og der ses generelt et relevant kompetenceni-
veau i forhold til målgruppen. 
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Alle nye medarbejdere modtager en personalehåndbog, som be-
skriver skolens værdier, visioner, kompetenceudvikling, metoder mv. 
Det fremgår heraf, at nye medarbejdere tilbydes et fælles introdukti-
onskursus inden for deres første halve år. Yderligere bliver alle til-
budt grundkursus i autisme eller ADHD. Der arbejdes også med 
hest/føl-ordning for nye medarbejdere. Når medarbejderne har væ-
ret ansat i 2-3 år, tilbydes de deltagelse i Sputniks systemiske-narra-
tive efteruddannelse, som varer ét år. Af den tilsendte medarbejder-
oversigt ses det, at ca. 1/3 af medarbejderne har denne uddannelse. 
Derudover tilbydes ledere og souschefer mulighed for at deltage i 
en ekstern systemiske lederuddannelse i samarbejde med Køben-
havns professionshøjskole. I medarbejderoversigten ses det, at den 
ene af de to ledere er i gang med denne uddannelse.  
Af det fremsendte materiale fremgår det, at der fire gange årligt af-
holdes aftenmøder for personalegruppen, som indeholder foredrag 
med relevante eksperter, pædagogiske debatter, innovation mv. Det 
fremsendte materiale indeholder også en lang og ambitiøs liste over 
faglige emner, som ledelsen overvejer at komme omkring i det kom-
mende skoleår.  
Af medarbejderinterviewet fremgår det, at der løbende er supervi-
sion med en ekstern psykolog, hvor der enten kan drøftes enkeltsa-
ger eller mere overordnede temaer.   
Af interviewet med medarbejderne fremgår det også, at én ud af fire 
har modtaget den systemiske-narrative uddannelse, mens én af de 
andre har været igennem et lignende forløb. De to resterende med-
arbejdere har ikke modtaget undervisning i metoden. De oplever 
dog, at tilgangen er en del af skolens dna, hvorfor alle medarbejdere 
langt hen ad vejen arbejder med at ændre den unges narrativ.  

 

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. 
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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. 
 

 

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. 
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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 

 


