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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.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

3 
 

Stamoplysninger om tilbuddet 

Tilbuddets navn Skolen Sputnik – afdeling Vibevej 

Hovedadresse Svanevej 22, 3. Sal, 2200 Kbh. NV. – Afd. Vibevej, Vibevej 20, 1. sal, Kbh. NV. 

Kontaktoplysninger Tlf.: 42335251 
E-mail: nwe@skolensputnik.dk 
Hjemmeside: www.skolensputnik.dk 

Tilbudsleder Niels Brahtz Westh 

CVR nr. 27438148 

Virksomhedstype Dagbehandlingstilbud 

Pladser i alt Af fremsendte elevoversigt fremgår, at der aktuelt er 30 elever indskrevet på Vibevej. 

Målgrupper Elever fra 7.-10. klasse med faglige, sociale og/eller emotionelle problematikker 
indenfor områderne AKT (adfærd, kontakt og trivsel) og ADHD 
(opmærksomhedsforstyrrelse/hyperaktivitet) 

Ansatte i alt Af fremsendte medarbejderoversigt fremgår 18 medarbejdere og 3 i ledelsesmæssige 
stillinger.  

 
 

Øvrige oplysninger om tilbuddet 

Værdigrundlag  

Faglig metode og 
tilgang 

• Integreret indsats  
• Relations- pædagogik  
• Systemisk-narrativ metode  

 

Fakta om tilsynets gennemførelse 

Tilsynet er gennemført: Onsdag den 22. september 2021 

Faktuel høring: Lørdag den 9. oktober 2021 

Dato for endelig rapport: Torsdag den 14. oktober 2021 

 
 

Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter  
• Liste over indskrevne elever  
• Oversigt over ansatte medarbejdere  
• Behandlingsplaner samt øvrige dokumentation for to elever  
• Oversigt over fælles kompetenceudvikling for medarbejdere  
• Tilsynsrapport for anmeldt undervisningstilsyn – november 2019.   
• Beredskabspolitik – Skolen Sputnik  
• Oplysninger fra tilbuddets hjemmeside  
 

Observation Socialtilsynet har deltaget i frokost med skolens elever og medarbejdere og fået 
rundvisning i tilbuddets fysiske rammer. Dertil har Socialtilsynet deltaget i 
fremlæggelse i skolens 9. klasse, hvor to elever lavede et oplæg.  

Interview og samtale Under tilsynsbesøget er følgende interviewet:  
Ledelse bestående af skoleleder og en souschef 
Medarbejdere – både i forbindelse med interview og deltagelse i fremlæggelse 
Elever – både i forbindelse med fremlæggelse og under frokost.  

 



 
 
  
 

4 
 

Konklusion fra tilsynsbesøget 
 

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet: 

 
Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført tilsynsbesøg på Skole- og dagbehandlingstilbuddet Sputnik – afdeling 
Vibevej onsdag den 22. 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 elever. Endvidere har Socialtilsynet modtaget dokumentation og andet skriftligt 
materiale, der indgår i Socialtilsynets bedømmelser og vurderinger af kvaliteten af indsatsen i tilbuddet.  
Vibevej er en del af skolen Sputnik, der tilbyder dagbehandling til elever fra 0.-10. klasse med diagnosemæssige og 
adfærdsrelaterede vanskeligheder.  
Vibevej tilbyder dagbehandling til elever fra 7.-10. klasse med faglige, sociale og/eller emotionelle problematikker 
og ADHD.  
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 de individuelle og særlige indtryk, 
som tilsynsbesøget på Vibevej gav.  
 
Det er socialtilsynets samlede vurdering, at Sputniks afdeling på Vibevej lever op til tilbuddets egne målsætninger 
og herunder leverer en indsats af høj kvalitet, som Socialtilsynet vurderer imødekommer målgruppens udfordringer 
samt behov. 
 
Socialtilsynet har under udvalgte temaer adresseret enkelte udviklingspotentialer, som er drøftet med tilbuddets 
ledelse under det konkrete tilsynsbesøg.  
 

 
 

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 

 
Socialtilsynet vurderer, at Vibevej i deres indsats arbejder med stor opmærksomhed på at understøtte den enkelte 
elevs muligheder, ressourcer og potentialer i relation til uddannelse og beskæftigelse. Socialtilsynet vurderer, at 
Vibevej arbejder ansvarligt og målrettet med vigtigheden af skolegang og tænker indlæring ind i mange 
henseender, for herved at understøtte eleverne bedst muligt.  
 
Endvidere vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet opererer med en individuel og differentieret indsats overfor eleverne, 
med henblik på at understøtte den skolefaglige og sociale udvikling. 
Tilbuddet arbejder meget fleksibelt med sammensætningen af grupper, herunder også med at udnytte inddelingen i 
de fysiske rammer, så de kan skabe den bedst mulige faglige progression for eleverne. 
 

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 

 
Baseret på de samlede oplysninger fra elever, medarbejdere og ledelse samt fremsendt materiale, er det 
Socialtilsynets indtryk, at Vibevej formår at møde eleverne individuelt og understøtte deres udviklingspotentiale i 
forhold til skolegang og videre uddannelses- og/eller beskæftigelsesforløb.  
 
Af observationer samt oplysninger fra elever fremgår det tydeligt, at tilbuddet arbejder med afsæt i den enkelte 
elevs udviklingspotentiale. Eksempelvis observerer og hører Socialtilsynet om et udvidet praktik-/jobforløb for to 
elever, som understøtter deres videre uddannelse og beskæftigelse, idet de to elever har deltaget i et specifikt 
projekt, understøttet af en konkret medarbejder.  
 
Medarbejder beskriver ligeledes, at Vibevej arbejder på at få eleverne i praktik og herunder afdække hvad eleven 
på sigt ønsker af uddannelse. Tilbuddet har ansat en medarbejder der primært står for brobygning til praktikpladser 
og/eller fritidsjob.  
 
Socialtilsynet hæfter sig positivt ved, at morgenmødet giver medarbejderne mulighed for at følge op på elevernes 
fremmøde, således understøtter tilbuddet, at eleverne indgår i undervisningen. Derudover er Vibevej ligeledes 
opmærksom på, i samarbejdet med forældre eller eventuelle anbringelsessteder at stille sig til rådighed, så eleven 
bedst muligt bliver støttet i at passe sit skoletilbud og have et stabilt fremmøde. Ledelsen beskriver, at det i meget 
høj grad understøtter elevens fremmøde, når samarbejdet er optimalt mellem forældre eller anbringelsessted, da 
eleven herved oplever, at tingene hænger sammen. 
 

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 

 
I lighed med tidligere tilsyn beskriver både ledelse og medarbejdere et tæt samarbejde med elevernes forældre 
eller anbringelsessteder, som understøttende for indsatsen og målopfyldelse. Vibevej afholder 
forældregruppearrangementer, hvor forældrene inviteres ind til samvær og drøftelser med andre forældre.  
Dertil giver både ledelse og medarbejdere eksempler på, hvordan Vibevej inddrager og samarbejder med andre 
relevante aktører, når dette vurderes understøttende for den konkrete elev. Dette fremgår endvidere af fremsendt 
elevdokumentation.  
 
Eksempelvis understøtter Vibevej, at eleverne kommer i praktikforløb, understøttet af en konkret medarbejder ansat 
til denne specifikke opgave. Ved deltagelse i fremlæggelse observeres, at der også deltager en UU-vejleder samt 
en projektmedarbejder, som har haft en konkret opgave med de to elever, som har været inddraget i et særligt 
projektforløb.  
 
Socialtilsynet observerer ligeledes, at der under morgenmødet bliver orienteret om, at der i forhold til to elever, 
arbejdes på at få et fritidsjob. Endvidere bliver der i den ”gode historie” beskrevet, at det i tilbuddets netværk er 
lykkes tilbuddet at motivere en elev, som ellers har været særlig social udfordret at få et fritidsjob, hvor tilbuddet 
støtter og hjælper eleven med at få skrevet ansøgning og cv. 
 

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 Vibevej har fokus på at understøtte elevernes sociale kompetencer og selvstændighed. 
 
Tilbuddets ledelse og medarbejdere har relevant og fagligt fokus på at udfordre eleverne i et tilpas omfang, således 
at eleverne også kommer til at mestre livet uden for Vibevejs trygge rammer. Dette sker blandt andet gennem 
praktikforløb og støtte til at få et fritidsjob.  
Socialtilsynet vurderer, at dette relevante fokus er understøttende for en opbyggelse af den enkelte elevs 
selvstændighed og sociale kompetencer. Baseret på oplysninger fra elever, medarbejdere og ledelse samt 
observationer under tilsynsbesøget, vurderer Socialtilsynet, at Vibevej arbejder fokuseret med at tilrettelægge 
indsatser som understøtter og udfordrer eleverne i at indgå og navigere i sociale sammenhænge.  
 
Endelig vurderer Socialtilsynet, at elevernes sociale kompetencer på daglig basis understøttes både i elevernes 
indbyrdes samspil og i forhold medarbejdernes støtte heri, samt i selve kontakten og samspillet med 
medarbejderne. 
 

Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger 

 
 
 
 

 

Kriterium 1 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer, selvstændighed og selvhjulpenhed 

Bedømmelse af kriterium  

 
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet har stor opmærksomhed på og arbejder fokuseret med at 
understøtte elevernes sociale kompetencer og selvstændighed. Dette blandt andet gennem en konkret 
medarbejder, som har en særlig opgave i at etablere forskellige jobrelaterede projekter, herunder et forsøg med at 
åbne en nonprofit butik, som skal fungere som en træningsbane for eleverne og understøtte deres kompetencer til 
at indgå i sociale og arbejdsmæssige sammenhænge og relationer.  
 
Derudover har både denne medarbejder og tilbuddet et større netværk og har skaffet flere af eleverne eksterne 
praktikpladser og fritidsjob. Derved erfarer Socialtilsynet, at indsatsen i meget høj grad retter sig mod at 
understøtte, at eleverne indgår i normale kontekster og får tilegnet særlige kompetencer til at kunne begå sig på 
arbejdsmarkedet og herunder styrke deres selvstændighed.  
 
Dertil får Socialtilsynet over de seneste tilsynsbesøg indtryk af, at eleverne støttes i at blive selvtransporterende 
med offentlige transportmidler.  
 
Det er endvidere Socialtilsynet vurdering, at Vibevej ligeledes har fokus på at understøtte elevernes udvikling af 
kompetencer til at indgå i demokratiske processer, eksempelvis igennem at de for nyligt har etableret et elevråd, 
hvor eleverne har afholdt kampvalg. 
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Score 5 

 

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 

 
Tilbuddets ledelse beskriver en opmærksomhed på at etablere afdelinger, som kan imødekomme og understøtte at 
eleverne, så vidt det er muligt, kan blive i deres nærmiljø, så de kan fastholde relationer og evt. fritidsaktiviteter i 
deres oprindeliglig miljø. 
Mange af eleverne har et ringe netværk og herunder tætte sociale relationer og har derfor et stort ønske om at få 
jævnaldrende venner. Tilbuddet har derfor en opmærksomhed på at støtte eleverne i at få etableret en varig 
fritidsaktivitet, fritidsjob m.m. Dertil at arbejde med relationerne eleverne indbyrdes.  
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.   
 
Derudover har Vibevej en opmærksomhed på, at de elever som starter i Slusen, hvor eleven gennemgår et intensiv 
afklarende forløb med henblik på stabilisering og en parathed til at indgå i større sammenhænge på den afdeling, 
hvor eleven passer bedst ind, også får mulighed for etablering af sociale relationer og spejling i de sociale arenaer.  
 
Socialtilsynet hører ligeledes beskrevet, at tilbuddet bruger det omkringliggende samfund og blandt andet foretager 
aktiviteter eller tager på ture m.v.  
 
Derudover arbejder Vibevej med elevernes udvikling af sociale kompetencer, herunder elevernes sprog og udtryk 
og understøtter, at de i tilbuddets regi bliver støttet i at indgå i sociale sammenhænge ud fra normaliteten – så de 
får en viden om, hvordan man begår sig i det omkringliggende samfund ud fra gængse normer og adfærd.  
 

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 

 
Vibevej arbejder med afsæt i den systemisk/narrative ramme, hvor medarbejderne både varetager undervisning og 
socialpædagogisk behandling. Dertil arbejdes med tætte relationer, som fremmende for udvikling og indlæring hos 
den enkelte elev.  
Socialtilsynet vurderer, at metoder og tilgange er relevante i forhold til Vibevejs målgruppe og tilbuddets 
overordnede målsætning. Tilgangen har fokus på, at den enkelte elev mødes anerkendende i en relations-
pædagogisk ramme, med henblik på at styrke elevens sociale og faglige udvikling.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets samlede indsats medvirker til at sikre elevernes trivsel, som er en forudsætning 
for at skabe udvikling for den enkelte elev. Vibevej har med afsæt i valgte metoder og tilgange succes med at 
tilbyde elever undervisningsmæssige og behandlingsmæssige forløb, der bidrager til en forandring for størstedelen 
af eleverne. 
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i deres visitation har en opmærksomhed på, hvilke elever der kan rummes 
indenfor den givne ramme, der er på afdelingen. Herunder et vedvarende fokus på såvel indsats, som effekten af 
denne. 
 

Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger   

 
Socialtilsynet kan anbefale ledelsen i Sputnik, at udvikle på skaleringsformen, som anvendes i tilbuddets 
behandlingsplaner og samtidig gøre det mere operationelt i behandlingsarbejdet, således at metoden bliver mere 
”levende” og dynamisk i samarbejdet med eleven.  
 
Under tilsynsbesøget drøftes vigtigheden af, at visitationen til tilbuddet foretages med omhyggelighed, således at 
eleven vil kunne profitere af tilbuddets indsats og at elevens vanskeligheder samtidig vil kunne rummes indenfor 
afdelingens rammer. En medarbejder peger på, at de som tilbud skal være skarpe i deres visitation, så eleverne 
ikke hiver hinanden ned, men understøtter hinanden, så de kan profitere af hinanden. Sammensætningen af 
eleverne er afgørende for, at tilbuddet og de respektive afdelinger kan lykkes med elevernes udvikling og trivsel. 
 

 

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

Bedømmelse af kriterium 

 
Det er socialtilsynets vurdering, at de anvendte tilgange og metoder i meget høj grad imødekommer elevernes 
behov. Tilbuddet har en ugentlig og daglig struktur, som socialtilsynet vurderer imødekommer elevernes behov for 
forudsigelighed og tryghed. Hver klasse ses ligeledes at have deres egen struktur, som Socialtilsynet vurderer også 
imødekommer den alder og modenhed som knytter sig til gruppen/klassen. 
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Ledelse og medarbejdere beskriver, at indsatserne bliver tilrettelagt ud fra de forskellige kategorier, som eleven er 
indskrevet på og har dermed et individuelt perspektiv. Ligeledes er organiseringen af Y-lærer, og to primære 
voksne med til at understøtte elevens mulighed for at træne og indgå i en tættere relation og herigennem udvikle 
tillid til de voksne, som har et særligt kendskab til eleven. 
 
Medarbejderne kan under interview og ved morgenmødet fremhæve og udfolde de systemisk narrative og relations-
baserede tilgange, hvor medarbejderne ses at ”kaste lys” på elevernes ressourcer og anvender den ”gode historie”. 
Ledelsen beskriver, at de har en opmærksomhed på, at selvom de arbejder relationelt, så er det at foretrække, at 
relationen er knyttet an til tilbuddet og gerne på flere medarbejdere, som hver især relationelt og på en professionel 
tilgang, kan bidrage ind i relationen. 
Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet arbejder med en målgruppe præget af mange vanskeligheder. Elever der kan 
reagere meget afvisende på at indgå i relation og på kravsætning. Imidlertid er det Socialtilsynets 
indtryk, at tilbuddet i stor udstrækning lykkes med at få skabt meningsfulde skoleforløb for eleverne, hvilket også 
understøttes af udsagn fra elever.  
 
Derudover har tilbuddet et udvidet forældresamarbejde, hvilket også beskrives under morgenmødet, hvor 
medarbejderne orienteres om de verserende indsatser eller samtaler som der har været med forældre og om der er 
særlige hensyn eller indsatser som der skal tages højde for.  
 
Socialtilsynet vurderer, at den daglige struktur og herunder morgenmøder understøtter elevernes mulighed for at 
kunne gennemføre en skoledag. Eleverne bliver eksempelvis gennemgået og heri drøftes det, om der er særlige 
hensyn eller tiltag, der skal indtænkes i den daglige struktur eller den individuelle indsats, hvilket socialtilsynet 
vurderer er i overensstemmelse med en målrettet og kvalificerende behandlingsindsats. 
 

Score 5 

 

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

Bedømmelse af kriterium 

 
Ledelsen beskriver enslydende med de andre afdelinger, at flere af eleverne ses at have brug for en større indsats 
end det, som de oprindeligt er blevet vurderet til, inden for den pågældende kategori. Samtidig er der også elever, 
hvor det vurderes undervejs, at de har brug for en mindre indsats. Tilbuddet har derfor også en opmærksomhed på, 
både under visitationen og undervejs, at få justeret kategorien og indsatsen, hvis det vurderes nødvendigt at lave 
en forventningsafstemning, alt efter beskrivelserne af elevens udfordringer samt de siden hen viste udfordringer og 
behov, som eleven måtte have. 
 
Ledelsen beskriver, at den daglige indsats skal stemme overnes med de opstillede mål i handleplanen samt de 
opstillede udviklingsmål i tilbuddets behandlingsplaner. Derudover er tilbuddet opmærksom på, at de løbende skal 
justere mål og indsatser i takt med den udvikling der pågår hos den enkelte elev. 
 
Eleverne bliver som udgangspunkt inddraget i opstilling af deres udviklingsmål, men ledelsen anerkender, at det 
nok ikke er alle elever som kender til deres mål. 
Ifølge den analyserede dokumentation, ses udviklingen at svinge i relation til udviklingsmålene, som ses at 
indeholde flere mål. Det bliver dermed ikke tydeligt for Socialtilsynet, hvilket konkret mål den unge arbejder efter, og 
om det er muligt at opnå succes med et mål, som indeholder op mod flere mål. Adspurgt til skaleringen og flere mål 
inden for det samme beskrevne mål, så bliver det ikke tydeligt for Socialtilsynet, hvad skaleringen retter sig imod. 
Dertil formoder Socialtilsynet, at det heller ikke giver den optimale effekt for eleven at se, hvorledes eleven har 
udviklet sig og den positive effekt, dette kan have. 
 
Ledelsen beskriver, at de også er opmærksom på at få afdækket elevens motivation og herunder få lavet aftaler 
med den enkelte elev, som eleven reelt kan honorere. Det er de små skridt der tilsammen skal understøtte den 
enkelte elevs udvikling. 
 

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 

 
Socialtilsynet vurderer, at Vibevej i sit helhedssyn på eleverne har opmærksomhed på den enkelte elevs 
fysiske og mentale sundhed og trivsel. Af deltagelse i morgenmøde fremgår det blandt andet, at tilbuddet har fokus 
på faktorer og indsatser, der er medvirkende til at understøtte elevens sundhed og trivsel. Eksempelvis forholdene i 
hjemmet, venner og andre sociale sammenhænge, der kan være afgørende for elevens trivsel og sundhed. 
 
Baseret på udsagn fra ledelse, medarbejdere og elever over de seneste tilsyn, vurderer Socialtilsynet, at Vibevej 
arbejder fokuseret med elevinddragelse og heri anerkender og imødekommer den enkelte elev med afsæt i den 
enkelte elevs behov, ressourcer, historik og udfordringer. Baseret på observationer under tilsynsbesøget, finder 
Socialtilsynet mulighed for at udvikle på den fælles forståelse af magtbegrebet og den anerkendende tilgang.  
 

Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger   

 
Socialtilsynet anbefaler ledelsen at have en særlig opmærksomhed på, at den samlede medarbejdergruppe 
arbejder med afsæt i tilbuddets anerkendende tilgange. På baggrund af observationer af samspillet, efterlades 
Socialtilsynet med et indtryk af, at der er tilfælde hvor tilgangen og indsatsen ikke har afsæt i en anerkendende og 
respektfuld tilgang. Herunder anbefales det, at tilbuddets ledelse og medarbejdere reflekterer over magtbegrebet og 
hvor der i den sproglige guidning af elever, kan være iboende risici for at anvende magt og som Socialtilsynet 
vurderer kan føre til forråelse. 
 

 

Kriterium 1 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse i tilbuddet 

Bedømmelse af kriterium 

 
I bedømmelsen har Socialtilsynet vægtet, at Vibevej i flere henseender understøtter og sikrer elevernes 
medinddragelse og indflydelse på eget liv. Flere af eleverne beskriver eksempelvis, at de selv har bestemt deres 
praktikplads, fritidsaktivitet eller fritidsjob, og at tilbuddet i processen har været lydhør overfor, hvilke interesser 
eleven har haft. Derudover beskriver elever, at der i hverdagen og i undervisningen bliver taget højde for, hvor 
meget den enkelte elev magter og der er eksempelvis mulighed for at indlægge pause eller, at eleven kan trække 
sig, hvis eleven ikke formår at være i en større undervisningsgruppe. 
 
Ligeledes gives der i det skriftlige materiale, samt af interviews under tilsynsbesøget flere konkrete eksempler på 
hvordan eleverne inddrages i aftaler, aktiviteter, undervisning mm. 
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Endvidere er der fra ledelsens side konkrete eksempler på den daglige medinddragelse, hvor det beskrives, at 
medarbejderne arbejder med at imødekomme elevernes ønske om en eventuel pause, eller ved anvendelse af 
”bagdøre”, som en mulighed for at trække sig fra konteksten. Ligeledes er der stor opmærksomhed på at inddrage 
eleverne i løsning af eventuelle konflikter, og på den måde indgyder tilbuddet til, at eleven skal tage et medansvar i 
løsningen af problemet. 
 

Score 5 

 

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

Bedømmelse af kriterium 

 
Medarbejderne taler om evnen til at rumme eleverne, herunder rumme elevens frustrationer og måder at udtrykke 
sig på. De forsøger at afdække hvad der er den enkelte elevs behov, således at de i høj grad kan imødekomme og 
anerkende elevens perspektiv. Dertil fremfører medarbejderne begrebet; ”At behandle alle elever forskelligt for at 
kunne behandle dem alle ens”, hvilket medarbejderne forklarer med, at eleverne gives en oplevelse af, at der bliver 
set på mig frem for hele klassen, hvilket medarbejderne oplever der er høj grad af anerkendelse i. Medarbejderne 
beskriver også, at de forsøger at give eleverne succesoplevelser, afdække interessefelter hos den enkelte elev, for 
at kunne imødekomme deres individuelle behov. Hellere sætte barren lidt lavt, så der kan komme en progression 
hos den enkelte elev og herved give eleven oplevelsen af fremskridt. Mange af eleverne kommer med en masse 
nederlag og lavt selvværd, og derfor er medarbejderne optaget af at finde indlæringsstrategier og finde elevernes 
styrker og motivation. De skal give eleverne nogle redskaber til at kunne mestre at være i en 
undervisningssituation, med det overordnede formål at give dem en folkeskoleuddannelse.  
 
Det er Socialtilsynets overordnede indtryk, at tilbuddet arbejder med afsæt i en respektfuld og anerkendende 
tilgang. Imidlertid kan Socialtilsynet, blandt andet på baggrund af deltagelse i fremlæggelse, høre og observere, at 
der er enkelte tilfælde, hvor medarbejderes tilgang, ikke fremstår respektfuld og anerkendende, hvilket 
Socialtilsynet vurderer kan vidne om manglende indsigt i målgruppens udfordringer eller manglende kompetencer, i 
forhold til at mestre de anvendte metoder og tilgange, herunder at indgå i den personlige, anerkendende og 
omsorgsfulde relation til eleven. Samtidig hæfter Socialtilsynet sig ved, at ingen af de andre medarbejdere, i 
situationen, forsøger at indgå, reagere eller tilbyde et skifte i kontakten.  
 
Under morgenmøde observeres, at medarbejdergruppen taler om elever og familier på en meget respektfuld måde 
og der observeres en god etik i omtalen af de vanskeligheder som eleverne besidder eller indgår i. 
 

Score 3 

 

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

Bedømmelse af kriterium 

 
Medarbejderne beskriver et fokus på elevernes basale behov, som er en utrolig vigtig del af hverdagen, idet de tit 
møder elever med meget dårlige og usunde madvaner. Herunder har de fokus på søvn og døgnrytme, eksempelvis 
ved at tage et bevidst valg om, at en elev kan have brug for at få en halv times søvn, selvom det går ud over den 
skolemæssige ramme.  
 
Dertil er Socialtilsynet vidende om, at Vibevej har egen kok ansat i afdelingen, hvormed eleverne tilbydes både 
morgenmad og frokost hver dag.  
 
Ledelsen beskriver, at i forhold til de elever de observerer eller anser som særlige sårbare og evt. er anbragt, så 
samarbejder de med den pågældende elevs anbringelsessted, i forhold til de bekymringer som tilbuddet observere 
eller oplever i tilbuddets regi.  
 
Det er ledelsens oplevelse, at opkvalificering af psykologernes tilstedeværelse og samarbejdet mellem psykologer 
og Y-lærere, har højnet kvaliteten af deres indsats i forhold til elevernes mentale tilstande. Vibevej har elever som 
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har jævnlige samtaler med psykologerne. Ligesom medarbejderne anvender sparring med psykologerne til blandt 
andet at justere på indsatserne omkring enkelte elever.  
 

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 

 
Socialtilsynet får gennem samtalerne med elever, medarbejdere og ledelse indtryk af, at tilbuddet fortsat arbejder 
forebyggende i forhold til magtanvendelser. Eleverne kan give udtryk for, at der er mærkbart færre konflikter på 
Vibevej, end de oplevede tidligere. De oplever en anden ro i afdelingen og oplever også, at de fleste medarbejdere 
er gode til at rumme elevernes frustrationer og vredesudbrud.  
Ligeledes opleves ledelse og medarbejdere meget tydelige på de retningslinjer der er i tilbuddet, med henblik på at 
forebygge, at magtanvendelser finder sted. Der er konsekvente beskrivelser af, at man som medarbejder trækker 
sig i konflikter eller evt. gør brug af ”voksenskift”, hvis det af eleven kan opleves som konfliktoptrappende, at 
medarbejderen bliver i situationen. 
Endelig arbejdes der i Sputnik med begrebet ”bagdøre”, som aftales mellem den enkelte elev og medarbejderne og 
som anvendes som et konkret redskab, eller en konkret strategi, når en elev bliver frustreret. 
 
Ifølge fremsendt dokumentation har Skolen Sputnik lavet diverse beredskabsplaner i tilfælde af overgreb, vold eller 
krænkelser samt selvskadende adfærd. Derudover er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets tilgange og 
metoder i meget høj grad forbygger unødige magtanvendelser.  
 
Medarbejderne taler om redskabet mediering, som opsamling på eventuelle konflikter, som kan have været mellem 
to elever, eller mellem en elev og en medarbejder. Her har begge parter en bisidder med ind og en der faciliterer 
den mediering der skal pågå. En medarbejder beskriver, at de er meget bevidste om at bevare roen i potentielle 
konfliktsituationer. En mediering kan både bidrage til en ny forståelse hos eleven og hos involverede medarbejdere 
og kan forebygge at fremtidige konflikter skal opstå. Derudover forsøges efterfølgende at få øje på, hvordan de kan 
være på forkant samt være opmærksomme på, hvilke trigger-punkter der kan være hos eleven. Når de får dette 
bredt ud på et morgenmøde, giver det alle medarbejdere ny indsigt, som kan understøtte at de i højere grad i den 
samlet personalegruppe også kan forebygge konflikter. En medarbejder fortæller, at de er blevet bedre til at få 
skabt en ramme for mediering hurtigere end tidligere, hvilket er gavnligt for den enkelte elev. 
 

Score 5 

 

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

Bedømmelse af kriterium 

 
Vibevej er organiseret ved høj medarbejderdækning, hvor medarbejderne har stor opmærksomhed på hvor 
eleverne befinder sig og hvilke potentielle konflikter og udfordringer der kan være aktuelle. Socialtilsynet observerer 
og hører beskrevet fra både ledelse og medarbejdere, at medarbejderne har en opmærksomhed på at være tilstede 
der hvor eleverne befinder sig, hvilket understøtter at overgreb og konflikter forebygges.  
 
Derudover er det socialtilsynets vurdering, at tilgangen og flere af metoderne så som ”den professionelle 
undskyldning”, ”bagdøre” og ”voksenskift” samt afdækning af den enkelte elevs ”triggerpunkt” er med til at undgå 
unødige konflikter, der potentielt kan udvikle sig til en magtanvendelse og som af eleven kan opleves som et 
overgreb. Ligeledes følges der op på konflikter i samtale med eleven, hvor tilbuddet hjælper og støtter eleven i at 
undersøge, hvad der skete, hvordan kunne konflikten være undgået og hvad skal der ske fremover, hvis eleven 
kommer i en lignende situation. Derudover benytter tilbuddet sig af medierings-metoden, som socialtilsynet vurderer 
i meget høj grad også understøtter elevens mulige indsigt og forståelse af den konflikt der har foregået. 
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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 fortsat, at Vibevej er organiseret ved en erfaren og kompetent ledelse, hvor opgaverne 
fordeles mellem leder og souschefer, i relation til deres individuelle kompetencer. Det beskrives fortsat af ledelsen, 
at souscheferne er tæt på den daglige praksis og heri kan stille sig til rådighed for sparring og understøttelse af 
medarbejderne.  
 
Endvidere vurderer Socialtilsynet, at ledelsens organisering af tilbuddet og den daglige drift, understøtter indsatsen 
rettet mod eleverne. 
Ledelsen sikrer, at medarbejdergruppen modtager kontinuerlig supervision, samt daglig faglig sparring gennem 
morgenmøder, hvilket Socialtilsynet vurderer bidrager til at kvalificere det daglige undervisnings- og 
behandlingsmæssige arbejde på Vibevej. 
 

Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger 

 
Socialtilsynet bemærker over flere tilsyn, at tilbuddets ledelse har stor opmærksomhed på refleksioner over egen 
praksis og de faglige dilemmaer, der opstår i arbejdet med målgruppen. Endvidere er der fra ledelsens side 
opmærksomhed på sammensætningen af medarbejdernes kompetencer, som bidragende til den samlede indsats. 
Socialtilsynet oplever refleksionen og drøftelsen af de faglige dilemmaer, som kvalificerende for udviklingen af 
tilbuddet og anbefaler tilbuddets ledelse fortsat at være optaget af den del. Herunder være tæt på praksis for at 
afdække og sikre, at tilgange og værdier udføres i den daglige indsats.  
 

 

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

Bedømmelse af kriterium 

 
Det er fortsat vægtet i bedømmelsen, at alle i ledelsen på Vibevej har lang erfaring i arbejdet med målgruppen, 
herunder lang ledelseserfaring i Sputnik-regi. Dertil har ledelsen relevante efteruddannelsesforløb, der bidrager til at 
understøtte den daglige drift og indsats i tilbuddet.  
 
Ledelsen beskriver, at de har haft fokus på at få undervisningen frem i indsatsen, hvilket for mange elever har 
understøttet en positiv udvikling. Samtidig har ledelsen fået øje for, at der er elever eksempelvis i Slusen, som har 
brug for en mere intensiv pædagogisk behandlingsindsats, for at komme til at kunne modtage undervisning.  
Derudover inddrager og benytter ledelsen sig af de interne psykologer, som bidrager til medarbejdernes 
forståelse/indsigt i den enkelte elevs særlige individuelle udfordringer, og den særlige individuelle indsats der måtte 
være brug for. Psykologerne deltager eksempelvis i supervision og behandlingsmøder og efter individuelle behov. 
 
Ligeledes er ledelsen opmærksom på eventuel forråelse og hvordan de kan arbejde med den iboende risiko, der 
kan være i belastningen i arbejdet med målgruppen. Ledelsen har derfor også en opmærksomhed på at understøtte 
og sikre de enkelte medarbejders refleksionsevne og hvilken habitus, de selv bringer ind i samspillet og arbejdet 
med de unge. Ledelsen har endvidere en opmærksomhed på retorikken og at medarbejderne er med til at tilbyde et 
alternativ til det sprog som ofte præger målgruppen. 
 
Ledelsen ønsker og praktiserer en åben ledelsesstil og italesætter en transparens i deres ledelsesstil og bruger 
derfor også sig selv som rollemodel, hvilket Socialtilsynet vurderer understøtter en tryghedsskabende kultur, hvor 
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medarbejderne tør vise og italesætte sin usikkerhed. Ledelsen italesætter og forventer, at foruden at 
medarbejderne skal kunne varetage tilbuddets kerneopgave, så skal medarbejderne også kunne ”spille” hinanden 
gode. 
 
Ligeledes understøtter morgenmøderne og den nysgerrighed som ledelsen forventer af medarbejderne, at 
medarbejderne kontinuerligt skal stille sig nysgerrig på dels elevens adfærd og dels hinandens praksis. 
Ledelsen har en opmærksomhed på at ”konsensus” i behandlingsarbejdet, ikke bliver for statisk men, at der skal 
være plads til udvikling og fleksibilitet, i forhold til en kontinuerlig udvikling af og i behandlingsarbejdet. 
  
Ledelsen har også en opmærksomhed på, hvis medarbejder kommer til at ”træde et skrift frem” i stedet for at 
”træde tilbage”, ligesom det i kulturen skal være legitimt at samtale om tonen og tilgangen, hvilket socialtilsynet 
vurderer også er med til at forebygge forråelse. 
  
Medarbejderne beskriver, at ledelsen har været god til at understøtte et bedre bindeled mellem 
medarbejdergruppen og ledelsen. Der er sket en udvikling i kommunikationen mellem personalet og ledelsen, som 
er blevet markant bedre. Medarbejderne beskriver en oplevelse af, at når de har noget på hjertet, kan de placere 
det hos ledelsen og følelsen af om man har gjort noget forkert, er i mindre grad til stede.  
 

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 

 
Medarbejderne fortæller, at de typisk har supervision af deres interne psykologer. Psykologerne tilbyder også 
undervisningselementer i deres supervision, hvor de får talt om hvad der kan være særlige redskaber i konkrete 
sager.  
Der har været udskiftning i forhold til deres psykologer og sammenholdt med corona, har det været lidt udfordret at 
få supervision i en kontinuerlig ramme. Medarbejderne beskriver, at det er længe siden de har haft ekstern 
supervision, men i udgangspunktet er det ca. hver 6.- 8. uge. Dertil tilbydes individuel supervision, når en y-lærer 
skal udarbejde en behandlingsplan i samarbejde med psykologen. Deres interne psykolog sidder på skolen en 
gang om ugen, som giver mulighed for at opsøge den konkrete sparring der kunne være brug for.  
 
Der er dertil en fast struktur og ramme omkring deres morgenmøder, som anvendes til sparring omkring svære 
sager de står i.  
 

Score 4 

 

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

Bedømmelse af kriterium 

 
Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen har sikret, at der ved en vigende indskrivning er sket regulering i 
medarbejdergruppen, så de tilgængelige ressourcer løbende bliver reguleret, så de stemmer overens med antal af 
elever og disses behov. Ledelsen har samtidig en opmærksomhed på at fastholde medarbejdere, eksempelvis ved 
at medarbejdere bliver i Sputniks regi og blot skifter afdeling, hvis der ikke bare sker et naturligt ophør. 
 
Mange af eleverne kræver en medarbejder tæt på, men Vibevej arbejder med at sætte konstellationer sammen, 
som giver mulighed for at imødekomme elevernes behov. Medarbejderne oplever aktuelt, at normeringen er god og 
giver mulighed for at kunne imødekomme elevernes individuelle behov. De oplever mulighed for at kunne tage en 
elev ud i forskellige sammenhænge, hvis der er behov for det.  
Samtidig fortæller eleverne, at de i 9. klasse kan lave mindre gruppeinddelinger, som understøtter en differentieret 
undervisning og social træningsbane.   
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Score 5 

 

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

Bedømmelse af kriterium 

 
I bedømmelsen har Socialtilsynet lagt vægt på gennemgangen af det fremsendte materiale, hvoraf det fremgår, at 
flere medarbejdere har været ansat igennem længere tid i tilbuddet. Dette gør sig ligeledes gældende på 
ledelsesniveau. Ledelsen har oplyst, at Vibevej har enkelte medarbejdere, der er ophørt på grund af kontraktudløb, 
hvilket det fremsendte materiale også understøtter. Det fremgår af medarbejderoversigt, at 6 medarbejdere er 
ophørt ved skoleåret 2020/2021 ophør. Sammenholdt med aktuelt 18 ansatte ses dette at være en betydelig 
personalegennemstrømning.  
 

Score 4 
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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 den samlede medarbejdergruppe har de relevante faglige kompetencer, der skal til for at 
varetage målgruppens behov og de anvendte tilgange og metoder i tilbuddet. I vurderingen er der lagt vægt på 
samtaler med medarbejdere og Socialtilsynets observationer under tilsynsbesøget. 
Fra observationer og samtaler med medarbejderne fremgår det, at medarbejderne i overvejende grad er 
velfunderede i tilbuddets valgte tilgange og metoder. Endvidere kan medarbejderne give konkrete eksempler på de 
kompetencer og den viden der bringes i spil, i både det undervisnings- og behandlingsmæssige arbejde med 
målgruppen. 
 
Socialtilsynet vurderer, at der på mange niveauer foregår intern tværfaglig sparring i tilbuddet, både med deltagelse 
af ledelse og medarbejdere, men også af fast tilknyttede psykologer. Denne sparring giver den samlede 
medarbejdergruppe mulighed for at trække på hinandens kompetencer, samtidig med at de drøfter det fælles 
metodemæssige fundament, med fokus på indsatsen. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at medarbejdere og 
ledelse på relevant vis reflekterer over og drøfter de faglige og etiske dilemmaer, som arbejdet med målgruppen 
giver anledning til. 
 

Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger 

 
På baggrund af observationer på tilsynsbesøget og de efterfølgende drøftelser med ledelsen, vurderer 
Socialtilsynet, at Vibevej med fordel kan arbejde med en særlig opmærksomhed på det talte sprog overfor eleverne. 
Socialtilsynet anerkender, at der på baggrund af målgruppens vanskeligheder, kan være elever, der har brug for 
anvisninger formuleret på en given måde, men det er samtidig Socialtilsynets opfattelse, at sproget og 
anvisningerne skal være formuleret med afsæt i tilbuddets anerkendende tilgang og værdisæt.  
 
Socialtilsynet anbefaler tilbuddets ledelse og medarbejdergruppe, kontinuerligt at have fokus på at reflektere, 
justere og drøfte tilgang og sprogets betydning i samværet med eleverne, således at den respektfulde og 
anerkendende tilgang bevares. Ligeledes at medarbejderne gennem kendskabet og relationen til den enkelte elev, 
afstemmer deres tilgang og sprogbrug, til den enkelte elevs aktuelle formået og funktionsniveau. 
 

 

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

Bedømmelse af kriterium 

 
Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har de rette kvalifikationer og personlige kompetencer i forhold til 
at imødekomme målgruppens udfordringer og tilbuddets formål. 
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Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på oplysningerne i oversigt over medarbejdernes kompetencer, hvor det 
fremgår, at størstedelen af medarbejderne enten har pædagogisk eller lærermæssig uddannelse. Medarbejderne 
selv fremhæver det positivt, at medarbejdergruppen er mangfoldig og fler-faglig, og således repræsenteret ved flere 
forskellige personlige og faglige profiler og kompetencer.  
 
Ledelsen beskriver, at rollen som mødeleder ved morgenmøder går på skift i medarbejdergruppen, så det sikres at 
hver medarbejder, for en periode på tre måneder, står for at sikre gennemgang af dagsorden og at alle 
medarbejdere får taletid og bidrager til blikket og indsatsen, i relation til den enkelte elev. Ledelsen fremhæver 
også, at dette er en måde hvorpå ledelsen kan understøtte det fælles faglige fundament i medarbejdergruppen.  
 
Medarbejderne beskriver, at man som medarbejder skal have et højt refleksionsniveau, som stiller en i stand til at 
kunne se bag om adfærden hos den enkelte elev. Dertil fremhæver de, at der skal være tillid i medarbejdergruppen, 
således at medarbejderne tør sætte egen praksis til skue på morgenmøder og i supervision.  
 
En medarbejder har lige færdiggjort systemisk-narrativ efteruddannelse og en anden medarbejder fortæller om 
forskellige kurser, som er blevet tilbudt. Medarbejderne beskriver, at kompetenceudviklingen har sit afsæt i valgte 
tilgange og metoder og de har oplevelsen af, at man uddanner sig samtidig med at man er ansat som medarbejder i 
Sputnik.  
 

Score 5 

 

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

Bedømmelse af kriterium 

 
Medarbejderne beskriver, at de er gode til at rumme elevernes frustrationer og forsøge at se bag om elevens 
adfærd og se det som et udtryk for noget, frem for at blive personlig ramt af elevens tilråb mv. Medarbejderne 
beskriver det afgørende, at de er i stand til at rumme og anerkende eleverne og samtidig stille de krav der er 
nødvendige i den undervisningsmæssige ramme.  
 
Hver enkelt elev har en y-lærer, som giver mulighed for at denne lærer kan gå tættere på en elev, hvor eleven føler 
sig tryg. Medarbejderne beskriver, at deres evne til at rumme eleverne er understøttende for den tryghed eleverne 
føler. Det at medarbejderne tilbyder eleverne tryghed og tillid hos y-læreren, skaber mulighed for at eleven kan 
koble sig på og få talt om det der er svært, det der er brug for hjælp til mv.  
 
Medarbejderne skal også kunne være i stand til at aflæse hinanden og en god dynamik mellem medarbejderne er 
afgørende, for at kunne samle op på hinanden. Medarbejderne beskriver vigtigheden af at være synlig og holde sig 
klar til et voksenskifte, når der er brug for dette.  
Medarbejderne beskriver en opmærksomhed på, at der vil ske mentaliseringssvigt og oplever, at der er en kultur af 
at det er okay at fejle og træde ved siden af. Så forsøger de at samle op på det og sparre med hinanden 
efterfølgende. I tråd med ledelsens beskrivelser, beskriver medarbejderne tilsvarende, at de hellere vil handle og 
evt. træde ved siden af, end slet ikke handle.  
 
I bedømmelsen af kriteriet, har Socialtilsynet vægtet, at medarbejdernes samspil med eleverne afspejler, at 
medarbejderne har relevante og faglige samt personlige kompetencer. Imidlertid er det også vægtet, at 
Socialtilsynet gennem observationer erfarer, at enkelte medarbejdere anvender et sprog, som fremstår magtfuldt og 
nedsættende. Socialtilsynet har samtidig observeret, at ledelse og medarbejdere har en opmærksomhed på 
refleksioner over egen praksis og anvender faglige og etiske drøftelser, til løbende at justere indsatsen i forhold til 
målgruppen. 
 

Score 4   
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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. Vibevej råder over en stor fysisk ramme, der giver mulighed for en hensigtsmæssig opdeling af elevgrupper, 
inddelt efter alder, klassetrin og elevens undervisningsmæssige og skolefaglige kompetencer.  
 
Vibevej har betydeligt færre elever ved dette års tilsynsbesøg, end det var tilfældet i 2019, hvormed kun en etage 
anvendes i den daglige indsats. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet har brugt relevante ressourcer på at 
istandsætte og indrette afdelingen, så den har et mere imødekommende udtryk end observeret ved tidligere 
tilsynsbesøg.  
 

Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger 

 
 
 
 

 

Kriterium 1 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel 

Bedømmelse af kriterium 

 
Socialtilsynet hæfter sig positivt ved, at Vibevej ses at have arbejdet opmærksomt med udtrykket i de fysiske 
rammer og herunder de fysiske rammers betydning for elevernes trivsel og udvikling. Afdelingen fremstår i betydelig 
bedre stand og mere velindrettet ved det aktuelle tilsynsbesøg.  
Elever beskriver, at de fysiske rammer imødekommer deres behov og eleverne ses tilsvarende at færdes trygt og 
vant i rammerne.  
 

Score 5 

 

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

Bedømmelse af kriterium 

 
Socialtilsynet har i bedømmelsen særlig lagt vægt på, at de fysiske rammer både rummer mulighed for fælles 
sociale aktiviteter, relevante undervisningsmuligheder og individuelle rum, hvor elever efter behov kan blive 
skærmet.  
 
Det beskrives af elever og kommer således positivt til udtryk i samtalen, at der kan skabes muligheder for 
differentieret undervisning ved behov. Elever beskriver, at de i en klasse kan være på flere forskellige niveauer, 
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hvilket stiller krav til undervisningen og således også til de fysiske rammer, hvis der skal laves undervisning i mindre 
grupper.  
 
Vibevej råder over en stor fysisk ramme, som tilsvarende giver mulighed for at lave en opdeling af eleverne, der 
tager hensyn til de forskellige behov, alder og elevens undervisningsmæssige skolefaglige kompetencer.  
 

Score 5 

 


