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Forsidefoto: credits til nuværende og tidligere studerende fra Sputnik STU København, som har skabt 
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Forord
Siden Sputnik så dagens lys i 1999 

har det været vores ambition at 

lave det bedste tilbud for de børn 

og unge, som har svært ved at fi nde 

sig til rette i de ordinære tilbud. De 

børn og unge som bliver visiteret til 

os, kommer ofte med et stort po-

tentiale. Vores fornemste opgave er 

at skabe den nødvendige trivsel og 

udvikling, så de bliver i stand til at 

leve et mere selvstændigt liv med 

de valg, det indebærer, alt sammen 

i samarbejde med det system, der 

omgiver dem: forældre, pårørende, 

sagsbehandlere osv. Stoltheden er 

stor, når den unge går ud ad døren 

med fl ere kompetencer, socialt og 

fagligt, end da de blev visiteret.

For tredje år i træk udgiver vi Sput-

nikrapporten. Det giver os anled-

ning til at se tilbage på det forgang-

ne år, og kaste lys over de indsatser 

og resultater, som vi har skabt. Vi 

bruger tid på at indsamle statistisk 

materiale om vores børn og unge; 

bærer vores fælles arbejde frugt, 

kan vi blive endnu bedre og ikke 

mindst: hvordan går det de unge 

efter de har forladt os? Sputnik 

er forhåbentligt et vigtigt stop på 

deres vej, og det skulle gerne være 

sådan, at valgmulighederne er fl ere 

og nemmere at håndtere, når de 

udskrives fra os.

Tak til det dygtige personale i Sput-

nik, som løfter det pædagogiske 

arbejde hver dag. Og tak til vores 

samarbejdspartnere: kommuner, 

virksomheder og familier.

Rigtig god læselyst.

Allan Laursen

Adm. direktør
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Året der gik
Skolen SputnikSkolen Sputnik

Vi skyder skoleåret i gang med 202 børn og 

unge på tværs af vores 8 afdelinger. Som altid 

er vi optaget af, hvordan vi skaber de bedste 

udviklings- og livsbetingelser for hver og én af 

dem fagligt, såvel som socialt og personligt.

Godt på vej i livet

Følger du med i vores nyhedsbrev, 

har du måske læst om Emma, som 

var i drømmepraktik hos en lokal 

ejendomsmægler, eller Jetmir, som 

med afsæt i en praktik nu overvejer 

at uddanne sig til maler. Det er blot 

to ud af mange praktikfortællinger 

fra det seneste skoleår, og vi har en 

målsætning om, at endnu fl ere af 

vores unge skal i praktik og have et 

fritidsjob i det kommende år - for 

vi ved, at det er med til at styrke de 

unges selvtillid og selvværd og gøre 

dem til selvstændige og ansvarlige 

mennesker med mod på livet.

Læs mere på: www.skolensputnik.dk/

praktik-brobygning-og-fritidsjob/

Et stærkt familiesamarbejde

Vi har et stort fokus på hele familien 

i vores arbejde, og vi mener, at et 

godt samarbejde mellem skole og 

hjem skaber de bedste forudsætnin-

ger for en positiv udvikling. De sene-

ste år har vi arbejdet med yderligere 

at forstærke familiesamarbejdet. Det 

har involveret efteruddannelse af 

vores personale, etableringen af et 

familiebehandlingsteam og i det for-

gangne år har vores kursuscenter og 

psykologteam udarbejdet en guide 

til forældresamtaler, der skal bibrin-

ge stærkere systematik og ramme til 

samtalerne.

Udvidelse af aldersgrupperne

I år har vi et øget fokus på mellem-

trinnet på alle vores eksamensafde-

linger. Vores erfaring er, at det er 

givtigt at have forbilleder, der er lidt 

ældre at spejle sig op imod, og det 

giver øgede muligheder for at
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udnytte interessefælleskaber på 

tværs af alderstrin. Samtidig giver 

det størremuligheder for også at 

kunne arbejde med langsigtede mål 

uden pludselige afbrydelser af skift i 

rammer og personale.

Ny autismeafdeling i Greve

Vi samarbejder med flere kommuner 

syd for København, hvor vi igennem 

noget tid har fået flere forespørgsler 

om et autismetilbud. I år besluttede 

vi at forfølge den ide og vi er glade 

for nu også at tilbyde skoledagbe-

handling for børn og unge med 

autisme og psykisk sårbarhed i Gre-

ve og omegn. Afdelingen er kommet 

godt fra start, og vi ser frem til et 

frugtbart samarbejde med kommu-

nerne syd for København. 

Det nye skoleår er i fuld gang, og vi 

står klar til fortsat at yde en kvalifi-

ceret indsats for de børn, unge og 

familier, som har deres hverdag i 

Skolen Sputnik.

Jesper S. T. Larsen 

Områdechef for Skolen Sputnik



SKOLEN SPUTNIK I TAL 2021/22

LIVET EFTER SKOLEN SPUTNIK
Hvad er de unge gået videre til, efter de forlod 9./10. klasse fra Skolen Sputnik:

AFSLUTTENDE PRØVER

INDSKRIVNINGER OG TILBAGESLUSNING

202
Antal elever indskrevet

i 0.-10. klasse per 10.8.2021

28
Antal kommuner

vi samarbejder med

30%
Procentdel af udskrevne elever 
som er blevet tilbagesluset til 

mindre indgribende tilbud

7,8

Landsgennemsnittet ved 
folkeskolens afgangs-

eksamen 2020/21
(Tallet for 2021/22 er endnu 
ikke off entliggjort af UVM)

Karaktergennemsnittet 
for elever i Sputnik, som 

afl agde fuld FP9/FSA

5,8
Procentvise andel af elever 

som afsluttede skoleåret med 
fuld eller delvis FP9/FSA*

*De elever fra vores afdeling i Rødovre som i sin tid er blevet indskrevet som solister i et 1:1-tilbud er ikke medtaget i statistikken.
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DET SIGER ELEVERNE SELV

”På min gamle skole blev jeg drillet rigtigt meget og jeg 
havde et stort temperament. Jeg kan godt lide at være 
i Sputnik og siden jeg begyndte her er der mange ting, 
der har udviklet sig, synes jeg. Jeg har ikke det store 
temperament længere. Jeg stikker ikke af, jeg kaster ikke 
med stole og borde eller noget som helst mere.”

Mathias, 13 år, tidligere elev på Skolen Sputnik Vanløse 
(afdeling Jydeholmen), tilbagesluset til en folkeskole-
klasse i skoleåret 2021/22

”Det bedste ved Sputnik er underviserne. De kan hjæl-
pe dig både med personlige og faglige ting, og de har 
humor med sig. Der er også altid plads til at have en 
dårlig dag, og der bliver taget hånd om dig, når det er. 
Underviserne er superheltene på det her sted. Det er 
virkelig dem, der holder det hele sammen.”

Sebastian, 18 år, afgangselev 9. klasse 2022 fra Skolen 
Sputnik Greve, går nu på STU Boserup

”De voksne i Sputnik forstår mig, og ved hvad jeg har 
brug for. Amalie er min fokusvoksen og har været det, 
lige siden jeg startede i Sputnik. Det betyder meget for 
mig at have en fast voksen, jeg er nemlig ikke så god 
til skift. Jeg går her i Sputnik for at blive bedre til at gå i 
skole. Jeg har mistet fi re års skolegang - ikke fordi, jeg 
ikke gik i skole, men fordi, jeg havde svært ved at være 
på min gamle skole. Derfor lærte jeg ingenting. Det skal 
jeg indhente her.”

Cassandra, 14 år, går i 8. klasse på Skolen Sputniks 
afdeling i København Nordvest

Se hele interviewet med Sebastian på Sputniks Youtube-kanal
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Sputnik STU

Vi oplever stor interesse for vores STU-tilbud, 

og det betyder, at antallet af indskrivninger 

de seneste to år er steget med 45%. Vi er 

særligt stolte af at kunne tilbyde de stude-

rende en STU med et stærkt ungdomsmiljø. 

En STU, hvor de kan få lov at være unge, 

samtidig med at vi støtter dem hen mod et 

selvstændigt voksenliv.

Ny STU-lov vedtaget

Folketinget vedtog i foråret en ny 

STU-lov. Den har været et stykke tid 

undervejs, og leder på vores STU i 

København, Mie Helslev, har været 

tæt på processen via STU-netværket 

Consentio. Den nye STU-lov er over-

ordnet set positiv, mener vi, da den 

blandt andet giver STU-unge bedre 

valgmuligheder og ret til at pege på 

et alternativ til det, kommunen be-

slutter for dem. Herudover bliver der 

lavet en national portal med overblik 

over alle STU-tilbud. Det gør det 

muligt for de studerende (og deres 

forældre) at danne sig et fyldestgø-

rende overblik over STU-landskabet i 

Danmark, og det støtter vi op om.

Ungeinddragelse

Den nye STU-lov lægger op til, at 

unge skal have mere indfl ydelse på 

deres uddannelse. Det ligger godt 

i tråd med vores tilgang på Sputnik 

STU, hvor vi tror på, at de unge er 

eksperter i eget liv. For at en indsats 

skal lykkes, må den tage udgangs-

punkt i den unges egne ønsker, 

drømme og perspektiver. Det er 

os fx magtpåliggende, når vi laver 

dokumentationsarbejde til kommu-

nerne, at den unge har indfl ydelse 

på og kan genkende sig selv i de 

beskrivelser og mål, vi opstiller. De 

studerendes råd er et andet eksempel 

på, hvordan vi bedriver engagerende 

ungeinddragelse. Her har de stu-

derende mulighed for at påvirke og 

præge den STU, de selv er en del af.

Året der gik
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Alsidige praktikmuligheder

Vi oplever i disse år at vores samar-

bejdskommuner har et øget beskæf-

tigelsesfokus på uddannelsen. Det 

ligger os på sinde at imødekomme, 

samtidig med, at vi holder fast i dan-

nelses- og uddannelseselementet 

på STU. Vi har to fuldtidspraktikko-

ordinatorer ansat, som udelukkende 

arbejder med at tilvejebringe praktik-

pladser og skabe praktikpartnerska-

ber. Vi samarbejder i øjeblikket med 

50 forskellige erhvervspartnere og 

det betyder, at vi kan tilbyde vores 

studerende relevante og alsidige 

praktikmuligheder. Butik, håndværk, 

tatovør, dyrehospital – det er blot 

nogle af de erhverv, som vores stu-

derende har prøvet kræfter med det 

seneste år. Se mere på s. 9.

Vi kigger ind i et efterår, hvor vi 

skal svare på ikke mindre end fire 

STU-udbud. Det glæder vi os til at 

berette mere om! 

Carsten Gylling 

Områdechef for Sputnik STU og -kollegiet



SPUTNIK STU I TAL 2021/22

AKTIVE OG AFSLUTTEDE FORLØB

PRAKTIK

192
Antal studerende 

indskrevet per 1/8-2022

+45% 37
Stigning i antal indskrevne 

de seneste to år
Antal unge som har 

afsluttet et forløb 
(STU og LAB)

LIVET EFTER STU

Antal praktikpartnere 

50
• Byggemarked
• Frisør
• Kosmetolog
• Butik
• Køkken/café
• Elektriker

Vores studerende har bl.a. været i praktik her:

Hvad er de unge gået videre til, efter de har afsluttet deres forløb på Sputnik STU:

• IT-virksomhed
• Tegnestue
• Tesalon
• Dyrehospital
• Børnehave
• Automekaniker

*Kategorien Andet dækker over 1 ukendt og 1 indstilling til botilbud

• Tatovør
• Gartneri
• Trykkeri
• Bibliotek
• Plejecenter
• Ungdomsklub
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DET SIGER DE STUDERENDE SELV

Patrick, 19 år, 2. års studerende på Sputnik STU København 
(pt Studielinjen)

”Jeg har ikke færdiggjort min 9. klasse, så det vil jeg ger-
ne gøre i løbet af min STU-tid. Derfor har jeg valgt Studi-
erettet Linje. Pt. har vi dansk, matematik og engelsk. Jeg 
har allerede været oppe til eksamen i to af fagene: mate-
matik og engelsk. Underviserne her er rigtigt gode til at 
støtte dig og gøre dig klar til eksamen i det tempo, der 
er rigtigt for dig. Med tiden er jeg blevet mere sikker i 
mig selv, og med øvelse fandt jeg ud af, at det ikke var så 
skræmmende at fremlægge og gå til eksamen, som jeg 
havde gået og troet. Jeg er gået fra at have mega mange 
fejl til nu at få 12-taller.”

Benjamin, 18 år, 2. års studerende på Sputnik STU Hillerød 
(pt Studierettet Linje)

”Det har været rigtigt godt for mig at starte på STUen, og 
jeg har mærket en helt vild udvikling gennem det sene-
ste år. Jeg har fået en masse venner og et socialt liv med 
folk på min egen alder. Og så er jeg gået fra at sidde og 
spise i et rum for mig selv til nu at spise sammen med 
de andre unge, når der er frokost. Det er en tryghed for 
mig, at her er nogle gode voksne, som ved at os der går 
her, har nogle ting, vi hver især arbejder med. Der er en 
følelse her på STUen af, at vi passer på hinanden. ”

Ida, 21 år, 2. års studerende på Sputnik STU København 
(pt. Musiklinjen)

”Underviserne på Sputnik STU formår at gøre undervis-
ningen interessant. De er motiverende, de ved, hvad de 
laver og hvordan de skal hjælpe os studerende. Og så er 
de sjove! Udover underviserne, er noget af det bedste 
ved at gå her, sammenholdet. Man mærker det ved, at 
der er en god og positiv stemning. Vi kan joke med hin-
anden og med underviserne. Det gør også, at undervis-
ningstimerne er sjove at deltage i.”
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Sputnikollegiet

Sputnikkollegiet er et hjem for pt. 89 unge 

mennesker, som har deres dagligdag, fritids-

liv og venskaber på et af vores tre botilbud. 

Vi glæder os over endelig at være kommet ud 

af coronaens skygge, og derudover er vi i god 

proces med at udvikle vores dokumentations-

praksis. 

Trivsel og tryghed

Den hverdag, vi kender og har sav-

net, er vendt tilbage. Endelig har vi 

kunne genoptage det sociale liv og 

ungdomsmiljø, som kendetegner 

Sputniks botilbud. Filmaftener, fe-

ster og fælles udfl ugter er bare nogle 

af de aktiviteter, som atter præger 

hverdagen - til stor glæde for både 

beboere og medarbejdere. Vores 

personale har haft opmærksomhe-

den rettet mod at genskabe og sikre 

trivsel for beboerne ovenpå en perio-

de, hvor restriktioner og coronahen-

syn har været altoverskyggende.

Selvstændighed og sociale 

færdigheder

Som §107 tilbud er vi et midlertidigt 

botilbud, der arbejder med at styrke 

de unge hen mod at kunne bo for 

sig selv. Af samme grund er botræ-

ning og understøttelse af sociale og 

personlige kompetencer et af vores 

kerneområder. Hovedparten (70%) 

af de beboere, som er fl yttet ud af 

Sputnikkollegiet det forgangne år, 

er fl yttet i egen bolig. Det er fl ot, og 

et vidnesbyrd om den faglige, em-

patiske og individuelle indsats, som 

vores medarbejdere leverer.

Dokumentationspraksis og 

ungeinddragelse

Tilsynet ser positive resultater, når de 

besøger vores botilbud. Beboerne 

selv beskriver, at de trives med den 

støtte de får. En støtte, som giver 

dem tryghed til at være i uddannelse 

eller beskæftigelse - og i det hele 

Året der gik
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taget være i udvikling mod egne øn-

sker og drømme. Igennem de sene-

ste år har vi arbejdet på at dygtiggøre 

vores dokumentationspraksis med 

henblik på at synliggøre, udvikle og 

uddrage læring af den gode indsats, 

vi leverer. Det er et arbejde, der sta-

dig pågår i et samarbejde på tværs af 

vores tre botilbud. Vi har særligt en 

opmærksomhed rettet mod at doku-

mentere med afsæt i de unges ind-

satsmål og at tydeliggøre, hvordan vi 

inddrager de unge, når det kommer 

til beslutninger om dem selv og 

hverdagen på kollegiet. 

Vi glæder os til at fortsætte det pæ-

dagogiske arbejde det kommende 

år, fri for coronaens spændetrøje og 

med gode betingelser for et blom-

strende ungdomsliv på vores kollegi-

er og hybler.

Carsten Gylling 

Områdechef for Sputnikkollegiet og STU



SPUTNIKKOLLEGIET I TAL 2021/22

BEBOERTAL OG BELÆGNING

80
Antal beboere 
per 10/8-2022

9 91%
Antal beboere i 

udslusningsboliger
Belægningsgraden

(på tværs af vores tre botilbud)

LIVET UDENFOR KOLLEGIET
Hvad laver Sputnikkollegiets beboere til daglig:

Antal unge som er frafl yttet kollegiet
(perioden 1/8-21 - 31/7-22)

23
Procentdel af frafl yttede unge, 

som er fl yttet i egen bolig

FRAFLYTNING
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DET SIGER BEBOERNE SELV

”Jeg bor på Sputnikkollegiet, fordi jeg ikke kan bo for 
mig selv endnu. Det øver jeg mig på her. Jeg er rigtigt 
glad for det fællesskab, jeg har fundet på kollegiet. 
Det er nemmere for mig at komme i snak med folk 
her. Især fordi det er mennesker, jeg ser hver dag. Jeg 
har fundet andre, som ligesom mig er interesseret i 
fodbold; vi hænger ud og ser fodbold sammen, spiller 
Fifa, driller hinanden og har det sjovt. ”

”Det har været godt og trygt for mig at fl ytte ind på
Sputnikhyblerne. Jeg kom fra et på nogle måder lidt 
utrygt hjem, og da jeg fl yttede ind her, faldt jeg til ro. 
For her kunne jeg fokusere på at få det bedre, fi nde ro og 
blive mere selvstændig. Jeg kan mærke, at jeg har ud-
viklet mig i den tid, jeg har boet her. Jeg er blevet mere 
selvstændig, og dét med at komme hen på skolen, være 
på skolen og snakke med folk, er blevet nemmere for 
mig - til forskel fra dengang jeg gik på HF, hvor jeg tog 
nærmest al min undervisning som e-learning.”

”Jeg bor på kollegiet, fordi jeg har autisme og fordi, 
jeg har haft nogle problemer derhjemme. Siden jeg 
fl yttede ind på kollegiet er jeg blevet mere social og 
bedre til at forstå mig selv og mine behov; jeg tager 
pauser, når jeg har brug for det, lytter til min krop og 
får min søvn. Jeg er også blevet bedre til at tage imod 
hjælp. Og så har jeg fået mig både en hel masse ven-
ner og en kæreste, som også bor på kollegiet.” 

Luca, 25 år, bor på Sputnikhyblerne Østerbro og studerer 
til daglig bioteknologi på Københavns Universitet

Christoff er, 24 år, bor på Sputnikkollegiet Frederiksberg 
og læser til daglig på FGU i Brøndby

Laura, 19 år, bor på Sputnikkollegiet Virum 
og går til daglig på Lyngby HF
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Kursuscenter Sputnik

Sputnik-raketten har haft kurs mod stjer-

nerne i året, der er gået. Ikke mindre end 

2700 fagfolk og forældre har deltaget i vores 

kurser og temaaftener. Året har også budt på 

udvikling af nye kurser og et VISO-udbud på 

voksenområdet. 

Sputnik vinder nyt VISO-udbud

Sputnik har været VISO-leverandør 

siden 2016, og i 2021 var vi stolte 

over at vinde VISO’s voksenudbud. 

Sputnik fi k en fl ot andenplads blandt 

11 leverandører på autismeområdet 

med en samlet score på 8 ud af 9 

mulige point. Vi ser frem til at fort-

sætte rådgivningen i komplicerede 

sager på både børne- og voksenom-

rådet de næste fi re år.

Nyt grundkursus i angst og 

psykiske lidelser

Antallet af børn, unge og voksne i 

psykisk mistrivsel er i stigning, og vi 

ser fl ere unge med psykiske lidelser 

på de sociale tilbud. Vi har derfor 

udviklet et 3-dages kursus med auto-

riseret psykolog Søren Bjørn Larsen 

og VISO-specialist Gunnar Dehn. 

Her kan medarbejdere på socialom-

rådet få viden og metoder i arbejdet 

med angst, OCD, skizofreni, border-

line, spiseforstyrrelse og selvskade. 

Se hele kursusbeskrivelsen på: 

www.kursuscentersputnik.dk

Udvidelse af kurser i Århus

Kursuscenter Sputnik har for alvor 

gjort indtog i Jylland, og vi tilbyder 

nu fi re forskellige kurser i Århus: 

 • Grundkursus i autisme

•  Fortsætterkursus i autisme

•  Grundkursus i ADHD og AKT-

metoder

• Grundkursus i angst og psykiske 

lidelser

Herudover tilbyder vi skræddersye-

de kurser i hele landet.

Året der gik
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Pædagogisk Lederuddannelse

I 2022 begyndte det første hold på 

Pædagogisk Lederuddannelse i Kur-

suscenter Sputnik. Vi har de seneste 

10 år tilbudt systemisk-narrativ leder-

uddannelse, og de nye hold bygger 

oven på den erfaring. Den Pædago-

giske Lederuddannelse har et stort 

fokus på det personlige lederskab og 

på strategisk ledelse af pædagogiske 

organisationer. Over 8 moduler på 

et år bliver pædagogiske ledere klædt 

på til at varetage lederrollen. Næste 

hold starter i marts 2023.

Tak for et dejligt år med fuld fart på  

– vi glæder os til det næste!

    

                     

Lene Holst Holmgård

Leder af Kursuscenter Sputnik

PS: Husk at du kan få  
invitationer til vores gratis  
temaaftener ved at tilmelde 
dig Sputniks nyhedsbrev. 



KURSUSCENTER SPUTNIK I TAL 2021/22

ÅBNE KURSER

SKRÆDDERSYEDE KURSER

GRATIS TEMAAFTENER

Antal temaaftener, 
vi har afholdt det 
seneste år:

5
Antal fagfolk og pårø-
rende som har delta-
get i temaaftener:

423

%vise stigning i antal 
skræddersyede forløb

61 forløb (2022) / 28 forløb (2021) 

Antal kommuner, 
som vi har undervist i

+125% sammenlignet med 2021

Antal fagfolk som har del-
taget i skræddersyede forløb

+66% sammenlignet med 2021

18 608 181
Så mange forskellige 

kurser udbyder vi
Så mange fagfolk har 

deltaget i et åbent kursus
Så mange pårørende har 
deltaget i et åbent kursus

+118% 36 1.522
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DET SIGER KURSISTERNE SELV

I er fantastiske formidlere; Veltalende, vidende, 
anerkendende, forståelige, lyttende.

Mie Folman, deltog i ADHD grundkursus,
arbejder til daglig som lærer på en efterskole

Man får ikke en facitliste med hjem, men man bliver udstyret 
med en rigtig god lommeregner.

Steen Salling Jørgensen, deltog i autisme fortsætterkursus,
arbejder til daglig som familiekonsulent

Man tør refl ektere over de udfordringer, der kan være i en hverdag og har fået 
åbnet øjnene op for nye måder at tackle tingene på.

Fra en mor, som har deltaget i et af vores forældrekurser

Jeg har begge dage oplevet, at jeg har fået et nyt syn på 
de elever, jeg har med at gøre.

Jytte Madsen, deltog i autisme grundkursus,
arbejder til daglig som socialpædagog på en ungdomsskole

af de adspurgte er enten i høj grad eller 
i meget høj grad tilfredse med deres 
VISO-rådgivningsforløb gennem 
Kursuscenter Sputnik.

Kilde: Tilfredshedsundersøgelse udarbejdet af 
Socialstyrelsen, november 2021

Læs mere om vores VISO-arbejde på:
kursuscentersputnik.dk/om-os/viso-leverandoer/

100%
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