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Læsevejledning  

Tilsynsrapportens indhold 

Socialtilsynet bedømmer den generelle kvalitet af udvalgte dagtilbud, væresteder og aktivitets- og samværstilbud 
omfattet af den kontrakt, som Københavns Kommune og Socialtilsyn Hovedstaden har indgået. Bedømmelsen sker 
på baggrund af opstillede kriterier og temaer for tilbud omfattet af tilsynet 
Kvaliteten af dette tilbud er derfor blevet vurderet ud fra følgende temaer; 
 

- Uddannelse og beskæftigelse 
- Selvstændighed og relationer 
- Målgruppe, metoder og resultater 
- Sundhed og trivsel 
- Organisation og ledelse 
- Kompetencer 
- Fysiske rammer 

 
Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i 
tilbuddet.  
 
Vurderingen af tilbuddets kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe.  
 
Bedømmelsen af kriteriernes opfyldelse er udtrykt i en score (talværdi) ud fra følgende skala: 
 
5. i meget høj grad opfyldt. 
4. i høj grad opfyldt. 
3. i middel grad opfyldt. 
2. i lav grad opfyldt. 
1. i meget lav grad opfyldt. 
 
Derudover ledsages bedømmelsen af kriterierne af en tekst, hvor begrundelsen for scoren er angivet.  
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Stamoplysninger om tilbuddet 

Tilbuddets navn Skolen Sputnik – Afdeling Tøndergade 

Hovedadresse Svanevej 22, 3. Sal, 2400 København NV. – Afdeling Tøndergade 14-16, Vesterbro 

Kontaktoplysninger Tlf.: 22 84 88 35 
E-mail: mim@skolensputnik.dk 
Hjemmeside: www.skolensputnik.dk 

Tilbudsleder Afdelingsledere Anders Guldagger og Milan Mortensen 

CVR nr. 27438148 

Virksomhedstype Dag- og skolebehandlingstilbud 

  

Pladser i alt Af fremsendte oversigt fremgår det, at der aktuelt er 32 elever indskrevet.  

Målgrupper Sputnik Tøndergade er for elever fra 7. - 10. klasse med særlige behov inden for 
psykiatrifeltet: autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD og lign. En elevgruppe der 
har brug for tryghed og forudsigelighed for at kunne udvikle sig.  

Ansatte i alt Af fremsendte oversigt over ansatte medarbejdere fremgår det, at der er 20 
medarbejdere samt to afdelingsledere.  

 
 

Øvrige oplysninger om tilbuddet 

Værdigrundlag  

Faglig metode og 
tilgang 

 

• Integreret indsats 

• Relationspædagogik 

• Systemisk-narrativ metode 
 

 

Fakta om tilsynets gennemførelse 

Tilsynet er gennemført: Onsdag den 8. september 2021 

Faktuel høring: Torsdag den 23. september 2021 

Dato for endelig rapport: Fredag den 1. oktober 2021 

 
 

Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter  

• Liste over indskrevne elever 

• Oversigt over ansatte medarbejdere 

• Behandlingsplaner samt månedsskriv mv. for to elever 

• Oversigt over fælles kompetenceudvikling for medarbejdere 

• Tilsynsrapport for anmeldt undervisningstilsyn skoleåret 2020/2021 

• Beredskabspolitik – Skolen Sputnik 

• Oversigt over magtanvendelser 

• Oplysninger fra tilbuddets hjemmeside 
 

Observation Socialtilsynet har deltaget i morgenmøde repræsenteret ved medarbejdere og ledelse 
samt foretaget observationer under rundvisningen i tilbuddets fysiske rammer.  

Interview og samtale Socialtilsynet har under tilsynsbesøget interviewet følgende:  
Tre ledelsesrepræsentanter 
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To pædagogisk uddannede medarbejdere 
En elev 
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Konklusion fra tilsynsbesøget 
 

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet: 

 
Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført tilsynsbesøg på Skole- og dagbehandlingstilbuddet Sputnik – afdeling 
Tøndergade onsdag den 8. september 2021.  
Socialtilsynets vurderinger og bedømmelser tager udgangspunkt i Socialtilsynets kvalitetsmodel, tilpasset 
København kommunes ønsker.  
I forbindelse med tilsynsbesøget, har Socialtilsynet gennemført samtaler med tilbuddets ledelse, repræsentanter fra 
medarbejdergruppen samt en elev. Endvidere har Socialtilsynet modtaget dokumentation og andet skriftligt 
materiale, der indgår i Socialtilsynets bedømmelser og vurderinger af kvaliteten af indsatsen i tilbuddet.  
 
Tøndergade er en del af skolen Sputnik, der tilbyder Skole- og dagbehandling til elever fra 0.-10. klasse med 
diagnosemæssige og adfærdsrelaterede vanskeligheder. Tøndergade tilbyder Skole- og dagbehandling til elever 
fra 7.-10. klasse med særlige behov inden for psykiatrifeltet: autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD og lignende. 
Socialtilsynet er vidende om, at afdelingerne under Skolen Sputnik alle arbejder med afsæt i samme værdigrundlag 
og med udgangspunkt i den systemisk narrative ramme, herunder med en integreret indsats, hvor samtlige 
medarbejdere arbejder med at undervise eleverne og samtidig står for den socialpædagogiske behandling i forhold 
til målgruppen.  
 
Socialtilsynet har i rapporten arbejdet med at fremhæve, beskrive og gengive det individuelle og særlige indtryk, 
som tilsynsbesøget på Tøndergade gav.  
 
Det er socialtilsynets vurdering, at respekt og anerkendelse er en herskende og dominerende tilgang på 
Tøndergade, som kommer til udtryk både i elevernes udtalelser, ledelsens og medarbejdernes beskrivelser, og i 
socialtilsynets egne observationer af samspillet mellem medarbejdere og elever.  
 
Derudover er det Socialtilsynets vurdering, at ledelsen fremstår kompetent og både har øje for organisering og 
sikring af ansættelse og fastholdelse af kompetente medarbejdere. Endvidere er det Socialtilsynets vurdering, at 
ledelsen på kompetent vis formår at tilrettelægge arbejdet og indsatserne, så det imødekommer både kommunal 
handleplan og den enkelte elevs behov, og herunder sikrer både trivsel og udvikling for den enkelte elev.  
Ved interview med medarbejdere, fremgår det, at de i høj grad kan redegøre for tilbuddets formål, de anvendte 
tilgange og metoder og herunder med vægt på tilbuddets værdimæssige og relationelle afsæt.  
 

 
 

Særlige forhold eller opmærksomhedspunkter  
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Tema 1 

Uddannelse og beskæftigelse 

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang 
inkluderes i samfundslivet. Skole, uddannelse og beskæftigelse er et væsentligt aspekt 
heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de 
enkelte borgere og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer 
borgernes udvikling og læring ned henblik på at understøtte paratheden og 
mulighederne for skole, uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne, herunder at 
tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt og 
fagligt.  

 

Vurdering af tema 

 
Det er Socialtilsynets vurdering, at Tøndergade yder en relevant indsats i forhold til elevernes skolegang samt 
fremtidige uddannelses- og/eller beskæftigelsesmuligheder.  
Tilbuddet arbejder systematisk med behandlingsplaner, hvori eleven inddrages i egen målsætning i relation til 
skolegang og udvikling af sociale færdigheder. Baseret på oplysninger fra ledelse og medarbejdere samt konkret 
gennemgang af to elevers behandlingsplan, er det Socialtilsynets vurdering, at Tøndergade støtter eleverne i at 
udnytte deres potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.  
 

Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger 

 
 
 
 

 

Kriterium 1 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, 
uddannelse og beskæftigelse 

Bedømmelse af kriterium 

 
Sammenholdt med oplysninger fra medarbejdere og det tilsendte materiale, er det Socialtilsynets indtryk, at 
tilbuddet formår at møde eleverne individuelt og understøtte deres udviklingspotentiale i forhold til skolegang og 
videre uddannelsesforløb.  
Tilbuddet har en velbalanceret sondring imellem læringsbegrebet og undervisningsbegrebet, og forsøger hele tiden 
at balancere indenfor begreberne.  
En elev beskriver, at Tøndergade er en god skole, hvor medarbejderne i meget høj grad understøtter eleven i at få 
lavet det mulige skole-faglige. Medarbejderne giver eleven mulighed for at være sig selv, så eleven kan blive tryg 
og dermed åben i forhold til at modtage undervisning. Eleven beskriver, at medarbejderne er gode til at gå på 
kompromis og villige til at bøje reglerne, hvilket giver eleven en oplevelse af, at medarbejderne tager de relevante 
hensyn og sætter mennesket før reglerne. Eleven fortæller endvidere, at der kan indlægges pauser i løbet af 
dagen, hvis der er brug for det, hvilket giver Socialtilsynet et samlet indtryk af, at medarbejderne forstår at 
imødekomme den enkelte elevs udfordringer, behov og motivation for undervisning.  
Af fremsendt materiale på to elever fremgår overordnede behandlingsmål samt mere konkrete delmål, der retter sig 
specifikt mod tilbuddets overordnede formål om undervisning. 
 

Score 5 
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Kriterium 2 Tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører med henblik på at understøtte, 
at målene for borgernes skole, uddannelse og/eller beskæftigelse opnås 

Bedømmelse af kriterium 

 
Af ledelsens beskrivelser fremgår det for socialtilsynet tydeligt, at tilbuddet arbejder fokuseret med at understøtte 
elevernes parathed til at få og mestre fritidsjob og praktikker uden for Tøndergade. Ledelsen fortæller blandt andet, 
i tråd med seneste tilsyn i 2019, om projekt ”Mit første job”, der er etableret i samarbejde med en anden 
dagbehandlingsskole og har til formål at finde og skabe jobs i nærmiljøet. Derudover understøtter tilbuddet, at 
eleverne besøger relevante uddannelsesmesser så som Håndværkermesse, hvilket Socialtilsynet vurderer 
understøtter videre uddannelse og beskæftigelse. 
I lighed med tidligere tilsyn beskriver både ledelse og medarbejdere et tæt samarbejde med elevernes forældre, 
som understøttende for indsatsen og målopfyldelse.  
Endvidere har tilbuddet en fokuseret indsats omkring forældresamarbejdet, hvor der foruden to årlige 
forældremøder, hver 6. uge afholdes forældre-komsammen med spisning og hvor tilbuddet faciliterer forskellige 
tematiske samtaler, eksempelvis ”konflikthåndtering” og ”overgange” og hvorledes det er at være forældre til et barn 
med særlige udfordringer og behov mv.  
 

Score 5 
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Tema 2 

Selvstændighed og relationer 

Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt 
indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne 
ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår 
de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer. Det er 
væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål, og at det 
afspejles i aktiviteter på tilbuddet, i personalets adfærd, i de metoder, der anvendes og 
at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende 
lokal- og civilsamfund. 

 

Vurdering af tema 

 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets samlede indsatser bidrager til at styrke elevernes sociale kompetencer og 
selvstændighed.  
Som ved seneste tilsyn i 2019, vurderer Socialtilsynet, at eleverne understøttes i deres selvstændighed, gennem 
både den undervisnings- og behandlingsmæssige indsats, blandt andet ved deltagelse i egen målsætning, 
indgåelse af aftaler samt deltagelse i forskellige sociale arenaer i og uden for tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at 
Tøndergade har elevernes selvstændighed og sociale kompetencer som et centralt fokuspunkt for indsatsen, 
hvilket vurderes relevant for målgruppen og tilbuddets formål.  
Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i meget høj grad formår at tilrettelægge indsatsen, 
således at den understøtter udviklingen af elevernes sociale kompetencer og livsduelighed.  
 

Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger 

 
 
 
 

 

Kriterium 1 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer, selvstændighed og selvhjulpenhed 

Bedømmelse af kriterium  

 
Ifølge tilsendt materiale samt konkrete beskrivelser af indsatserne fra ledelse og medarbejdere, fremgår det, at 
Tøndergade arbejder fokuseret med styrkelse af elevens sociale færdigheder og evne til at indgå i fællesskaber 
med andre.  
Tilbuddet arbejder med stor opmærksomhed på den sociale træning der løbende pågår, idet eleverne indgår i 
sociale kontekster og samspil med andre.  
Medarbejderne beskriver, at de i meget høj grad arbejder med en tilpas forstyrrelse af en elevs verdensbillede. 

Dette foregår i små skridt eksempelvis ved måltider, hvor de understøtter, at eleven deltager i samtalerne og i selve 

måltidet eller ved at fastholde, at eleven skal ligge sin telefon væk – samtidig med at medarbejderne anerkender 

eleven, ved fortløbende at italesætte deres intentioner og herunder udviser et omsorgsperspektiv i at følge eleven i 

elevens egne ønsker og mål om at gå i skole.  

Score 5 
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Kriterium 2 Tilbuddets indsatser understøtter og styrker borgerne i at etablere og opretholde 
netværk og i at deltage i sociale aktiviteter i det omgivende samfund 

Bedømmelse af kriterium 

 
Ledelsen beskriver, at de understøtter eleven i at lære at tage ansvar og i at indgå i sociale sammenhænge, hvorfor 
de i indsatsen også har stort fokus på at understøtte elevernes mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor tilbuddet, 
eksempelvis fritidsjob, fritidsaktiviteter og praktikker.  
Derudover arbejder de med elevernes udvikling af sociale kompetencer og understøtter, at de i tilbuddets regi bliver 
støttet i at indgå i sociale sammenhænge, så de også får mulighed for at knytte venskaber i skoleregi. Derudover 
beskriver både ledelse og medarbejdere med konkrete eksempler, hvordan de bruger anerkendelse til at 
understøtte elevernes selvværd og selvtillid.  
Medarbejderne beskriver hvordan de forholder sig nysgerrigt til de sociale fællesskaber de unge har i den digitale 

verden. De bruger ofte elevens mobil, YouTube, spil mv. som ”vejen” ind til eleven, stiller sig nysgerrig og spørger 

ind til elevens interesser. Dertil forklares det, at de faciliterer konkret undervisning i digital dannelse. Medarbejderne 

udtaler ligeledes relevant, hvorledes de understøtter elevernes digitale dannelse, og beskriver at de eksempelvis 

har øje for at tale med eleverne om, hvordan begår man sig på de diverse digitale og sociale medier blandt andet, 

hvorledes skriver og taler man osv. 

Score 5 
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Tema 3 

Målgruppe, metoder og resultater 
 
Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for 
dets målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan 
redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de 
mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og 
trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og 
positiv effekt. 

 

Vurdering af tema 

 
Det er socialtilsynets vurdering, at de anvendte tilgange og metoder i meget høj grad imødekommer elevernes 
behov. Tilbuddet har en forudsigelig ugentlig og daglig struktur, som Socialtilsynet vurderer i meget høj grad 
imødekommer elevernes behov for forudsigelighed og tryghed. Ligeledes er organiseringen af Y-lærer, og to 
primære voksne med til at understøtte elevens mulighed for at træne og indgå i tættere relationer og herigennem 
udvikle tillid til de voksne, som har et særligt kendskab til eleven. 
Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at eleverne på Tøndergade i meget høj grad profiterer af deres skolegang 
og herunder tilbuddets tilgange, metoder samt indsatser, og at eleverne positivt udvikler sig på en række centrale 
områder, i overensstemmelse med de fastsatte mål for dagbehandlingen.  
På baggrund af oplysninger fra både elever, medarbejdere og ledelse over de seneste to tilsyn, vurderer 
Socialtilsynet, at valgte tilgange og metoder er understøttende for elevernes udvikling, både inden for skolegang, 
sociale kompetencer og selvstændighed.  
 

Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger   

 
Socialtilsynet anerkender ledelsens oplysninger om at arbejde opmærksomt med at gøre mål og delmål 
nærværende, operationelle og realistiske ud fra elevens udfordringer.  
Socialtilsynet kan dog anbefale, at målene deles op i relation til den narrative metode eller differences i forhold til 
den enkelte elev. Således kan enkeltstående mål konkretiseres yderligere og med højere grad af sandsynlighed for 
målopfyldelse.  
 

 

Kriterium 1 Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets 
målgruppe og formål 

Bedømmelse af kriterium 

 
Tilbuddet arbejder med udgangspunkt i den systemisk narrative ramme, herunder arbejdes med afsæt i, at 
medarbejderne både varetager undervisning og den socialpædagogiske behandling, som understøttende for 
elevens sociale, personlige og skolemæssige udfordringer.  
 
I lighed med ved tilsynet i 2019 illustrerer medarbejderne stor viden og indgående kendskab til målgruppens 
særlige udfordringer og problematikker, herunder hvordan medarbejderne konkret forholder sig og navigerer med 
afsæt i denne viden. Dertil udviser medarbejderne stor viden og indsigt i tilbuddets værdigrundlag og hvordan dette 
omsættes i den daglige praksis, med afsæt i valgte tilgange og metoder.  
Medarbejderne fremstår refleksive omkring egen praksis og arbejder meget opmærksomt med at gøre brug af de 
mange forskellige metodegreb, som tilbuddet har udviklet over tid.  
 
Medarbejderne beskriver konkret, at de etablerer forskellige små ”øve” rum, hvor eleven kan træne sine sociale 
kompetencer og sin undervisningsparathed. Først alene med en medarbejder, måske med en anden elev tilstede 
og når der så skabt ro for eleven, så udvider de ”rummet” og eksponere gradvis eleven eksempelvis i større 
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grupper. Endvidere inddrager og bruger tilbuddet det omkringliggende samfund og miljø, eksempelvis ved at tage 
på ture, lave diverse aktiviteter, se en fodboldkamp osv. Hvis eksponeringen bliver for stor eller er udenfor den 
nærmeste udviklingszone, så skåner de relevant eleven, trækker sig og imødekommer elevens behov for en 
”pause” for at få genetableret tryghed, samtidig med at de fastholder udviklingen ved at blive i nærmiljøet og 
italesætte progressionen. Eksempelvis ved at minde eleven om de udviklingsskridt, som eleven allerede har taget 
og bygger herved ovenpå den allerede eksisterende udviklingskurve. 

Score 5 

 

Kriterium 2 Tilbuddet opnår positive resultater for borgerne i forhold til tilbuddets formål 

Bedømmelse af kriterium 

 
Tilbuddet udarbejder månedsstatus på den enkelte elev, hvori de følger socialstyrelsens skalerings værktøj (GAS), 
som bidrager til en mere struktureret effektmåling.  
Ifølge gennemgået dokumentation ses udviklingen at svinge i relation til udviklingsmålene, som ses at indeholde to 
mål eksempelvis ”fremmøde og deltagelse i undervisning”, hvor det ses, at eleven har et højt fremmøde, men er 
udfordret i at komme ind til undervisningen og derfor får en lavere score.  
Ledelsen beskriver, at månedsstatus og værktøjet tjener flere formål og at det foruden gennemgang med eleven, 
også er et dokument som bruges i socialforvaltningen og i samtaler med forældre. Medarbejderne bruger 
skaleringen positivt i samtalerne med eleverne og taler ind i den anerkendende tilgang.  
Ledelsen beskriver, at de personlige udviklingsmål bliver lavet ud fra den eksternaliserende tilgang – derfor bliver 
der i hensynet til elevens udfordringer talt ”ind til og omkring trivsel” så udviklingsmålet også bliver nærværende for 
eleven. Udviklingsmålene tager udgangspunkt i den kommunale handleplan og så arbejder de på, at disse skal 
formuleres og konkretiseres, så eleven får både motivation og ejerskab for egne udviklingsmål. Indsatsen retter sig 
derfor også imod at ”trykke eleven på maven” og være nysgerrig på, hvad er eleven interesseret i og hvad der 
motiverer eleven. 
 
Tilbuddets ledelse har en udtalt opmærksomhed på, i samarbejde med sagsbehandler at få prioriteret i 
handleplansmålene, så målene bliver nærværende, operationelle og realistiske ud fra elevens udfordringer. 
Ligeledes observerer socialtilsynet, at medarbejderne i samarbejde med ledelsen drøfter og evaluerer 
succeskriterierne i relation til det som eleven aktuelt kan honorere, hvilket socialtilsynet vurderer optimerer 
udviklingskurven, da indsatsen og kravene til den enkelte elev også kan variere i forhold til elevens dagsform.    
 

Score 4 
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Tema 4 

Sundhed og trivsel 

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale 
sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til 
borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være 
i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere 
vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder 
sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende 
beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. 

Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge 
magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle 
magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. 

Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det 
vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold 
og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt 
ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. 

 

Vurdering af tema 

 
Baseret på oplysninger og observationer over de seneste to tilsynsbesøg på Tøndergade, vurderer Socialtilsynet, at 
tilbuddet arbejder med stor opmærksomhed på at understøtte elevernes sundhed og trivsel. Eleverne har over to 
tilsyn beskrevet, både at blive mødt omsorgsfuldt og imødekommende samtidig med, at respekt og anerkendelse er 
en herskende tilgang i indsatserne.  
Baseret på oplysninger fra interview med ledelse og medarbejdere, vurderer Socialtilsynet at der i den samlede 
medarbejdergruppe er relevant viden og indsigt i målgruppen samt dennes udfordringer og vanskeligheder og at 
denne viden omsættes i relevante indsatser i forhold til eleverne.  
Socialtilsynet hæfter sig positivt ved, at både ledelse og medarbejdere har en udtalt opmærksomhed på at afkode 
tendenser i målgruppens vanskeligheder og herunder sikre en opkvalificering i relation til dette. Endvidere er det 
fortsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere arbejder opmærksomt med konfliktnedtrapning og heri 
forebygger, at der opstår situationer der kan medføre anvendelse af magt.  
 

Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger   

 
 
 
 

 

Kriterium 1 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse i tilbuddet 

Bedømmelse af kriterium 

 
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at både ledelse, medarbejdere og elever kommer med flere konkrete 
eksempler på, hvordan eleverne inddrages i den overordnede dagligdag i tilbuddet, herunder hvordan eleverne har 
indflydelse på egen målsætning og tilrettelæggelse af den enkelte skoledag. 
En elev beskriver fx, at de i idræt selv kan vælge mellem et udvalg af aktiviteter, hvilket eleven oplever respektfuldt 
og inddragende. Samme elev giver også flere eksempler på hvordan eleven er med til at tilrettelægge sin egen 
hverdag, herunder hvordan medarbejderne i den planlægning er gode til at imødekomme elevens behov og 
respektere elevens perspektiv.  
 

Score 5 
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Kriterium 2 Borgerne oplever sig anerkendt og respekteret, og de trives i tilbuddet 

Bedømmelse af kriterium 

 
Baseret på de samlede oplysninger samt observationer under tilsynsbesøget, erfarer socialtilsynet, at respekt og 
anerkendelse er en herskende og dominerende tilgang på Tøndergade, og som kommer til udtryk både i elevernes 
udtalelser, ledelsens og medarbejdernes beskrivelser, og i socialtilsynets egne observationer af samspillet mellem 
medarbejdere og elever.  
Konkret beskriver en elev, at medarbejderne er gode til at imødekomme elevens interesser og tilrettelægge 
undervisning som relaterer sig til dette. Eleven kan samtidig beskrive, at medarbejderne kan være vedholdende, 
men ikke hårde, når det gælder undervisning. Eleven oplever, at medarbejderne forsøger at motivere eleven til 
undervisning på en god og respektfuld måde, selvom eleven godt selv ved, at undervisning ikke altid er det der 
trækker mest.  
Socialtilsynet hæfter sig positivt ved ledelsens og medarbejdernes opmærksomhed på at afkode nye tendenser i 
målgruppen, som en anerkendelse af de udfordringer og problematikker eleverne står i.  
 

Score 5 

 

Kriterium 3 Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, der har betydning for 
borgernes fysiske og mentale sundhed 

Bedømmelse af kriterium 

 
Under morgenoverblik får alle medarbejderne indsigt i dagens struktur, gøremål osv. samt i elevernes dagsform og 
herunder om der er noget særligt, som der skal tages hensyn til i løbet af dagen. 
 
Eleverne tilbydes psykolog samtaler og socialtilsynet observerer, at ledelsen overfor medarbejderne ved 
morgenmødet ligeledes orientere om en særlig opmærksomhed, som medarbejderne skal have i forhold til en elevs 
evt. reaktioner efter samtale med psykolog. 
 
Tilbuddet har ligeledes øje for, at der blandt målgruppen også er flere af eleverne, som kan være kønsforvirret eller 
have udfordringer i forhold til deres kønsidentitet, og har også en psykolog som besidder særlig erfaring og 
kompetencer indenfor dette. Tilbuddet ses heri også at have en anerkendende tilgang og ligeledes at understøtte 
den enkelte elev, og har også erfaret, at så snart eleven anerkendes og mødes i sit ønske, om at blive tiltalt som et 
andet køn, så vokser/trives og udvikler eleven sig, og fremmødet stiger.  
 
Ledelsen har endvidere en opmærksomhed på at afkode nye tendenser i målgruppen og herefter fagligt at klæde 
medarbejderne på og sikre, at de får tilegnet sig de rette kompetencer via kursus/temadage mv., som kan 
understøtte den enkelte elevs trivsel og udvikling.  
 

Score 5 

 

Kriterium 4 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser, nødværgehandlinger og 
utilsigtede hændelser samt dokumenterer og følger op på sådanne episoder med 
henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 

Bedømmelse af kriterium 

 
Ifølge fremsendt dokumentation har Skolen Sputnik udarbejdet diverse beredskabsplaner i tilfælde af overgreb, vold 
eller krænkelser samt selvskadende adfærd. Adspurgt kan medarbejderne fint redegøre for, hvordan de forebygger 
og håndterer episoder af den karakter.  
Medarbejderne beskriver konkret, at de arbejder meget opmærksomt med voksen-skifte, justering af krav og det at 
italesætte alternative handlestrategier i potentielle konfliktsituationer. 
Medarbejderne beskriver endvidere, at de i tilgangen til eleven har en stor opmærksomhed på, ikke at fremstå 

konfliktoptrappende. De anvender både kropsholdning, tonalitet og det talte sprog til at imødekomme eleven og se 

bagom elevens adfærd, så de ikke kommer til at ”eje” konflikten. Derudover anvender de flere konkrete 
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pædagogiske greb, og ”trækker” sig direkte fra konflikten. Medarbejderne har derfor også et øje for, at stille sig 

nærværende, hvis der skulle være en potentiel konflikt på vej mellem en elev og en anden medarbejder og benytter 

sig i den henseende af ”afledning”og/eller ”voksenskifte” 

I lighed med seneste tilsyn, får Socialtilsynet indtryk af, at der er en tydelig holdning til, at det er medarbejdernes 
ansvar at trække sig fra en eventuel konflikt, ligesom der arbejdes med at alle andre mulige strategier skal være 
tilbudt eleven, inden der anvendes magt.  
Ifølge tilsendt materiale, har tilbuddet i skoleåret 2020-2021 haft 3 magtanvendelser, som er indberettet til de 
relevante myndigheder.  
 

Score 5 

 

Kriterium 5 Tilbuddets viden og pædagogiske indsatser understøtter, at der ikke forekommer 
fysiske eller psykiske overgreb i tilbuddet 

Bedømmelse af kriterium 

 
Det er vægtet i bedømmelsen, at tilgangen og flere af metoderne så som ”den professionelle undskyldning”, 
”bagdøre” og ”voksenskifte” er med til at undgå unødige konflikter, der potentielt kan udvikle sig til en 
magtanvendelse.  
Endelig er tilbuddet organiseret med høj grad af medarbejdertilstedeværelse, hvor de individuelle indsatser er 
tilrettelagt, så de fungerer understøttende for elevernes vanskeligheder.  
Socialtilsynet observerer samtidig, at der som en del af den daglige struktur, indgås konkrete aftaler om hvilke 
medarbejdere der er tilknyttet hvilke elever, hvilket vidner om en opmærksomhed på at signalere tilgængelighed og 
nærvær fra medarbejdernes side. 
 

Score 5 
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Tema 5 

Organisation og ledelse 

 
Det er en væsentlig forudsætning for kvaliteten i sociale tilbud, at der er en 
organisering fra en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet 
fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets 
strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse. 
 

 

Vurdering af tema 

 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen på Tøndergade varetages kompetent og ansvarligt. Den samlede ledelse 
besidder relevante faglige kompetencer, omfattende erfaring med målgruppen og tilbuddets indsatser, samt 
omfattende ledelseserfaring.  
Over de seneste tilsynsbesøg har medarbejderne beskrevet ledelsesstilen som praksisnær, hvilket understøtter 
medarbejdernes indsats og bidrager til at fastholde den planlagte struktur og behandlingsindsats.  
Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen har sikret en organisering og daglig struktur der understøtter tilbuddets 
formål og indsatser. Der er eksempelvis indlagt relevante mødefora, som er planlagt ud fra de krav der stilles til 
undervisningsdelen.   
 

Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger 

 
 
 
 

 

Kriterium 1 Tilbuddets ledelse har relevante og faglige kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 

Bedømmelse af kriterium 

 
Af oplysninger fra interview med ledelsen og ved gennemgang af fremsendt materiale fremgår det, at ledelsen er 
veluddannet og har relevante kompetencer, i forhold til at lede afdelingen og sikre den daglige organisering og drift.  
Ledelsen er normalt todelt med en afdelingsleder og souschef, men i forbindelse med omrokering og ophør af leder, 
er der under tilsynsbesøget en ekstra leder, som er ved at blive ”kørt” ind i opgaven. Denne har mange års erfaring 
fra andet virke og fra tidligere virke i Sputnik og har haft en særlig rolle i at understøtte og udvikle indsatsen omkring 
fritidsaktiviteter, fritidsjob osv.  
I tråd med seneste tilsynsbesøg beskriver medarbejderne, at ledelsen er tæt på praksis og fremstår meget 
tilgængelig i forhold til sparring, i relation til den daglige indsats, hvilket Socialtilsynet også observerer igennem 
dagen.  
Derudover afholdes der dagligt sparringsmøde, der både sikrer, justerer og understøtter den daglige struktur og 
gennemgang af eleverne samt relevant faglig sparring blandt medarbejderne. Endvidere er der teammøde og 
fælles personalemøde hver anden onsdag. Under covid-19 perioden har ledelsen ligeledes haft sikret, at møderne 
forsat er blevet afviklet virtuelt. 
Ledelsen beskriver at under covid-19 har de fulgt de gældende retningslinjer og været opdelt i ”bobler” og lavet 
opdeling i medarbejder teams. Dette har på nogen vis svækket medarbejdernes fælles viden om alle eleverne, 
hvilket ledelsen er særdeles opmærksom på og er derfor i gang med at opkvalificere ved at lave flere fælles møder. 
Ledelsen oplever, at medarbejderne er særdeles fleksible og alle medarbejderne fremstår engageret og særdeles 
samarbejdsvillige.  
 
Ledelsen beskriver, at det for medarbejderne til tider være udfordrende, når eleven ikke ønsker at samarbejde eller 
er meget svær at motivere. Her anvendes sparring, supervision og italesættelse af vilkårene og at medarbejderne 
ikke altid ser succesen af deres indsats men, at det sker i det lidt større udviklingsperspektiv. Ledelsen har derfor 
en opmærksomhed på at støtte medarbejderne i at rumme og navigere i det brede spektrum der er mellem fiasko 
og succes og få øje på de små udviklingstrin som eleven tager. Det samme gør sig gældende i 
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forældresamarbejdet, hvor medarbejderne også skal kunne navigere og rumme deres håb og frustrationer over 
deres barn og evt. manglende synlig udvikling. 
 

Score 5 

 

Kriterium 2 Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision, og ledelsen sikrer opdateret viden 
og uddannelse til medarbejderne i forhold til målgruppen og tilbuddets metoder  

Bedømmelse af kriterium 

 
Tilbuddet har siden seneste tilsyn i 20219 opkvalificeret den psykologiske indsats og har fået flere psykologer 
ansat. Psykologerne læser elevernes papir/akter igennem, understøtter kvalificerede konkrete operationelle 
udviklingsmål og sparrer med medarbejderne, hvilket ledelsen oplever som en generel opkvalificering af indsatsen. 
Det giver også en større tryghed for medarbejderne, at få det psykologiske perspektiv og kvalitative sparring. Alle 
behandlingsplanerne bliver lavet i samarbejdet med psykologerne og ledelsen. 
 

Medarbejderne beskriver, at de både får ekstern supervision og benytter sig af de interne psykologer i 
sagssupervisionen. Derudover bliver de undervist i de udfordringer som er kendetegnet for målgruppen 
eksempelvis angst, selvskadende adfærd osv. 

De interne psykologer bidrager i høj grad til den psykologiske forståelse og viden, om den enkelte elev og herunder 
de fælles drøftelser om, hvorledes tilgangen skal være. Derudover er det fagligt understøttende for medarbejdernes 
praksis, at psykologerne er tæt på medarbejdernes praksis og medarbejderne oplever at sparringen er blevet let 
tilgængelig og at psykologerne har kendskab til den enkelte elev, da de også er med til at opsætte 
behandlingsmålene. 

Score 5 

 

Kriterium 3 Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale i relation til 
tilbuddets formål 

Bedømmelse af kriterium 

 
Ved samtlige tilsynsbesøg har eleverne beskrevet en oplevelse af, at medarbejderne har tid og lyst til at tale med 
eleverne og stiller sig nærværende til rådighed. Ved det aktuelle tilsyn, beskriver en elev, at han har faste samtaler 
med sin y-lærer, som han har høj tillid til. Eleven beskriver samtidig en oplevelse af, at medarbejderne ofte er 
omkring ham, så han eksempelvis kan blive motiveret tilbage til en undervisningssammenhæng.  
Medarbejderne beskriver styrken ved, at alle medarbejdere kan indgå i de forskellige teams og klasser, hvilket 
sikrer at de kan dække hinanden ind ved fravær.  
Ved morgenmøder og fælles sparring om eftermiddagen orienteres alle medarbejdere i forhold til den enkelte elev, 
hvilket øger kendskabet til eleverne og mulighed for at tilbyde kollegial sparring omkring enkeltstående udfordringer.  
Medarbejderne beskriver en fin opmærksomhed på at tilbyde den enkelte elev, det eleven har behov for. De 
oplever, at eleverne bliver tilgodeset i indsatsen og at medarbejderne i meget høj grad er tilgængelige for eleverne.  
 

Score 5 

 

Kriterium 4 Personalegennemstrømningen og sygefraværet på tilbuddet er ikke på højere niveau 
end sammenlignelige arbejdspladser 

Bedømmelse af kriterium 

 
Tilbuddet har en opmærksomhed på fastholdelse af medarbejderne og flere af medarbejderne og herunder også 
ledelsen, har været rundt på flere af Sputnik`s afdelinger. Derudover tilbyder de løbende kompetenceudvikling og 
medarbejder ancienniteten mener ledelsen er på omkring 5 år. 
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Derudover har ledelsen en udtalt opmærksomhed på medarbejdernes trivsel og belastningen i arbejdet. 
Medarbejderne får derfor også, foruden fællessupervisionen også tilbudt enkelt supervision efter behov. 
Ledelsen giver udtryk for, at deres sygefravær samt personalegennemstrømning ligger på et acceptabelt niveau.  
 

Score 5 
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Tema 6 

Kompetencer 
 
Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de rette 
kompetencer, og det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i 
forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender 
samt borgernes aktuelle behov.  
Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et 
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som 
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. 
Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne på en etisk måde 
forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder 
borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på 
borgernes retssikkerhed. 
 

 

Vurdering af tema 

 
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i meget høj grad har de rette kvalifikationer og personlige kompetencer i 
forhold til at imødekomme målgruppens udfordringer og tilbuddets formål. Socialtilsynet har lagt vægt på 
oplysningerne i oversigt over medarbejdernes kompetencer, hvoraf det fremgår, at medarbejderne har relevante 
uddannelses- og erfaringsmæssige kompetencer. Derudover fremstår medarbejderne særdeles kompetente i 
samtalen med socialtilsynet, hvor de både kan redegøre for de anvendte tilgange og metoder samt tilbuddets 
værdigrundlag.  
Endvidere vurderer Socialtilsynet, at ledelsen udtaler en stor opmærksomhed på at afkode nye tendenser i 
målgruppen og herefter sikrer, at medarbejderne bliver relevant opkvalificeret gennem videreuddannelse, 
kursus/temadage mv., så de kan imødekomme målgruppens udfordringer og behov.  
 

Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger 

 
 
 
 

 

Kriterium 1 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante og faglige kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder 

Bedømmelse af kriterium 

 
I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysninger fra medarbejderinterview samt fremsendt materiale. Heraf fremgår 
det, at medarbejderne i meget høj grad besidder relevante og faglige kompetencer i forhold til både den 
undervisnings- og behandlingsmæssige indsats i tilbuddet. Endvidere fremgår det, at en stor del af medarbejderne 
er uddannet lærere, således sikres eleverne fuld fagrække inden for tilbuddets rammer. Dertil kan Socialtilsynet 
konstatere, at flere af medarbejderne har lang erfaring i arbejdet med målgruppen.  
 
Derudover beskriver medarbejderne en kultur, hvor nysgerrighed og undring over hinandens praksis er legal og en 
del af den daglige praksis. Medarbejderne beskriver, at de i meget høj grad bliver inspireret af hinanden og bruger 
hinandens kompetencer og erfaring. Endvidere beskriver de, at de både overfor eleverne og overfor hinanden 
bruger den ”professionelle” undskyldning, hvor de bestræber sig på, at den skal være autentisk og nærværende. 
Derudover beskriver medarbejderne, at de i personalegruppen er meget inkluderende i forhold til nye 
medarbejderne og stiller sig nysgerrig i relation til nye kompetencer og læring. 

Endvidere at de løbende får tilført kompetencer i form af undervisning i angst, seksualitet mv.  

Medarbejderne forklarer konkret, at ”Det er bedre at handle end slet ikke at handle og derefter evaluere” ud fra 
”hvad var godt og hvad var mindre godt og hvordan gør vi fremover”, hvilket for socialtilsynet vidner om en tryg og 
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understøttende lærende kultur, som socialtilsynet vurderer skinner igennem i både medarbejdernes syn og tilgang 
til eleverne samt i behandlingsarbejdet. 

Endelig beskriver medarbejderne, at de både laver og får kollegial sparring, hvilket både sker ind over kaffen og ved 
de mere formelle organisatoriske møder og hos ledelsen, som medarbejderne oplever som tilgængelig og tydelige.  

Score 5 

 

Kriterium 2 Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har 
relevante og faglige kompetencer 

Bedømmelse af kriterium 

 
Ledelsen udtaler et ønske om, at medarbejderne møder eleverne imødekommende, positivt og med en 
anerkendende tilgang, hvilket også gerne skal genkendes i omtalen og i den direkte samtale og samspil med 
eleven.  
Medarbejderne fremhæver tilbuddets værdier som deres tænkning; både eleven og medarbejderne gør til enhver 
tid sit bedste – det er ikke eleven der er problemet men problemet, der er problemet. Samtidig beskriver 
medarbejderne, at de har øje for elevens dannelsesperspektiv og arbejder udviklingsorienteret, så eleven bliver sin 
egen bedste version. 

Fra de seneste to tilsyn har Socialtilsynet udelukkende positive tilkendegivelser fra elever om medarbejdernes 
tilgang til eleverne. Ved det aktuelle tilsyn beskriver en elev, at medarbejderne fremstår som nogle, der ”sætter 
mennesket før reglerne”, hvilket eleven oplever respektfuldt og anerkendende.  

Score 5  
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  Tema 7 

Fysiske rammer 

 
De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes 
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at 
tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt 
hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens 
formål og indhold. Det er vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser 
borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet i forhold til at sikre 
borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at opretholde 
sociale netværk 

 

Vurdering af tema 

 
Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer imødekommer og understøtter målgruppens udfordringer og 
behov.  
 
Socialtilsynet har særlig lagt vægt på, at de fysiske rammer både rummer mulighed for fællesskabende aktiviteter, 
undervisningsmuligheder og individuelle rum, hvor eleven efter behov kan blive skærmet fra udefrakommende 
forstyrrelser. Dette kom også positivt til udtryk i samtalen med en elev, der fremhævede muligheden for, hvis det 
bliver for svært, at sidde i sit eget lokale. 
 
Socialtilsynet hæfter sig positivt ved, at tilbuddet har etableret sig med flere forskellige relevante faglokaler, som 
kan understøtte det individuelle interesseområde som er hos enkelte elever. Dertil gives mulighed for flere små 
miljøer, som kan anvendes konstruktivt i behandlingen.  
 

Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger 

 
 
 
 

 

Kriterium 1 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel 

Bedømmelse af kriterium 

 
Tilbuddets fysiske rammer og indretning understøtter elevernes udvikling og trivsel, idet tilbuddet relevant har 
inddelt rammerne således, at de fremstår overskuelige og samtidig giver mulighed for fleksibilitet. Dette beskrives 
positivt at interviewet elev. Over de seneste to tilsyn giver eleverne udtryk for en tryghed i at have sin egen plads i 
mindre lokaler, samtidig med at der også tilbydes undervisningsplads i det lidt større fællesskab i rum på størrelse 
med et klasseværelse.  
 

Score 5 

 

Kriterium 3 De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov og tilbuddets 
formål 

Bedømmelse af kriterium 

 
Tilbuddet råder over egnede fysiske rammer til at etablere relevant undervisning og behandling. Under rundvisning 
observeres mange forskellige undervisningsrum, flere relevante faglokaler, større fællesarealer samt en række 
mindre rum, til brug for mindre grupper og individuel undervisning.  
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I lighed med ved seneste tilsyn beskriver en elev, at tilbuddets fysiske rammer giver mulighed for både 
gruppebaseret og individuel undervisning, ligesom der er faste pladser til alle elever i mindre lokaler, som giver den 
enkelte elev mulighed for ro og fordybelse.  
Derudover observerer socialtilsynet, at der under rundvisningen i de fysiske rammer er flere elever som sidder 
koncentreret eller elever som sammen med en medarbejder foretager sig aktiviteter så som bordtennis, billard osv. 
 

Score 5 

 


