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HOVEDBESTYRELSENS BERETNING 2020
Det er efterhånden et år siden, at Landsforeningen LIVSVÆRK for første gang i historien afholdt
et online repræsentantskabsmøde. Et møde, der som alt andet i 2020, var præget af Covid 19
situationens restriktioner, men samtidig også et møde med god energi, masser af engagement
og et positivt sigte ind i foreningens fremtid.
Det har med Covid 19 situationen på én og samme tid været et skræmmende og udfordrende
år, men også et år, der har lært os meget nyt om vores organisation, os selv og hinanden.
Alle har arbejdet på højtryk, taget alle forholdsregler og sikret børn, unge, voksne, familier og
medarbejdere trygge rammer og den bedst mulige hverdag. For de flestes vedkommende betød
nedlukningen af samfundet tilbage i marts, særligt på vores institutioner, at hverdagsstrukturen
blev splittet til atomer og skulle samles igen på ingen tid - på en måde, som var mest hensigtsmæssig og skånsom for alle.
I hovedbestyrelsen vil vi gerne sige tak til alle for et helt særligt år, der virkelig har vist vores
sammenhængskraft, styrke og ikke mindst evne til at omstille os. Vi blev samlet skubbet i en retning, der har lagt op til nye måder at tænke på, organisere os på og ikke mindst være sammen
hver for sig.
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ET HISTORISK ÅR
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– DET HANDLER OM DET ENKELTE INDIVID
År 2020 har på flere måder været historisk. For
første gang nogensinde kunne vi høre en statsminister, Mette Frederiksen, dedikere hele 11
minutter af sin nytårstale til anbringelsesområdet
og med særligt fokus på udsatte børn og unge.
Det var et startskud, der gav anbringelsesområdet positiv vind i ryggen, og åbnede dørene for
større lydhørhed overfor foreninger som LIVSVÆRK.
Her var det en fornøjelse at se, hvordan LIVSVÆRK med en stærkere social medieprofil end
nogensinde kunne bidrage med kvalificeret
faglig viden og erfaringer fra institutionerne, der
kunne sætte statsministerens umiddelbare tanker
om den forestående Barnets Lov i perspektiv. En
af vores styrker og det, der blandt andet adskiller Landsforeningen LIVSVÆRK fra andre lignende organisationer, er vores faglige bredde, der
gør, at vi kan bidrage med viden og praksiserfaringer i et bredt socialpolitisk felt.
Synlighed og klar kommunikation er historisk
ikke blevet højt prioriteret i foreningen, og vi er
stadig i den spæde start, men godt på vej. Vi
skal gøre endnu mere for at gøre os synlige og
blande os i den politiske debat, for der er så
meget vigtig viden i foreningen, som vi har pligt
til at videreformidle, så den kan gøre en forskel
for vores målgrupper.
Statsministeren lagde i sin nytårstale særlig vægt
på udsatte børn og familier og udtrykte en frygt
for ”at man trækker den for langt”, og lader
børnene betale prisen. Hun lagde op til tidligere indsatser og flere anbringelser med et øget
fokus på barnets tarv fremfor forældrenes. Her
kunne vi bidrage med viden og erfaringer, der
er så afgørende for det enkelte barn, når anbringelsesområdet fra politisk hånd forenkles på en
måde, hvor det enkelte individ alligevel kommer

til at betale prisen.
Det der enstemmigt gik igen i LIVSVÆRKs
institutioners budskaber var ikke overraskende,
at anbringelsesområdet er så komplekst, at man
ikke kan forenkle det til, at der bare skal anbringes tidligere og oftere. Foreningens opgave er
hele tiden, med en samlet stærk stemme, at gøre
opmærksom på dette, blande os i debatten og
påpege, hvor altafgørende kvalificeret faglig
viden på området er. Der skal ikke anbringes
blot for at anbringe. Det handler ikke om antal
anbringelser, men om korrekte anbringelser til
tiden. Det handler ikke bare om tidligere anbringelser, men om at ramme den rigtige indsats
første gang, så antallet af brud i anbringelser
reduceres. Det handler ikke om, hvorvidt plejefamilier eller døgnanbringelser kommer først eller
sidst på indsatstrappen, men om at vælge den
indsats, der passer til det enkelte barn, ung eller
familie på det helt rette tidspunkt. Det handler
ikke om, hvor mange der gennemfører folkeskoleeksamen, men om hvordan vi får den unge i
bedre trivsel og lært de færdigheder, der skal til
for at begå sig på egne ben i samfundet.
Helt enkelt kan vi trække en linje fra foreningens
menneskesyn, som her giver et klart eksempel
på, at vores institutioner arbejder ud fra samme
værdier uanset om der er tale om spædbørn,
børn, unge, voksne eller familier. Det handler
om det enkelte individ, om at møde det enkelte
menneske og dets behov for støtte lige der, hvor
vedkommende er. Det er det, vi kan i LIVSVÆRK, og det er det, vi som hovedbestyrelse
gerne vil værne om og brede endnu mere ud,
når vi prioriterer det strategiske ben, der handler om at styrke vores kommunikationsindsats
særligt på det politiske plan.

ANBRAGTE BØRNS SKOLEGANG OG
SKOLEVÆGRING

Der har været stor fokus på interne skoler, hvor Børne- og Undervisningsministeren gik så langt som til at spørge, hvorvidt
der overhovedet skal være interne skoler? Spørgsmålet kom
på baggrund af en rapport, der viste, at kun omkring halvdelen af anbragte børn gennemfører folkeskolens afgangsprøve. Umiddelbart nedslående tal, men igen kunne vi som
en forening, der driver flere interne skoler, stille skarpt og
bidrage med et nuanceret billede af de politiske benspænd
og udfordringer, der hersker i praksis både for institutionen
og det enkelte barn eller ung.
Anbragte børns skolegang og skolevægring er en del af vores strategiske fokus, og skulle derfor også være overskriften
for LIVSVÆRKs events på Folkemødet 2020. Hele den indledende proces var sat i gang og udover foreningens events,
som var arrangeret af hovedkontoret, var interesserede
forstandere inviterede ind til et planlægningsmøde i forhold
til at arrangere fælles events. Processen var i fuld gang både
med LIVSVÆRKs institutioner og de andre organisationer,
som foreningen deler telt med. Denne gang også i selskab
med Socialt Udviklingscenter SUS. Men Covid 19 situationen
gjorde desværre, at Folkemødet 2020 blev aflyst. Arbejdet
var dog på ingen måde spildt, da det gav hovedkontoret,
institutionerne og samarbejdspartnerne mulighed for at gå i
dybden med specifikke aktuelle temaer til fremtidig bearbejdelse.

FÆLLES OM FREMTIDENS SOCIALE
INDSATSER 2020

I hovedbestyrelsen sætter vi stor pris på den opbakning, vi
har mødt i forbindelse med implementeringen af foreningens
strategi ‘Fælles om fremtidens sociale indsatser´.
Fra foreningens side blev der i slutningen af året både afholdt et bestyrelsesseminar, hvor der blev fulgt op på strategiens mål for det kommende år samt en medarbejderdag, hvor
foreningens strategi også blev drøftet med særlig fokus på
temaet psykisk trivsel.
Der er lagt mange kræfter i at give strategien liv hele vejen
rundt i foreningen, hvilket vi efter det første år oplever som
en stor succes. Når dette er sagt, skal strategien naturligvis
plejes, hvorfor vi opfordrer alle til at tænke den ind i hver-
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dagen både på hovedkontoret, på institutionerne og i
bestyrelserne. På den måde kan vi sammen skabe et solidt
fælles strategisk fundament, der fører os i samme retning
og målretter foreningens arbejde.
Trods udfordringer i forbindelse med Covid 19, er der i det
forgange år sket meget på den strategiske front.
I 2020 har hovedkontoret videreudviklet foreningens
eksisterende advisory board, så der nu er skabt et stærkt
fagligt netværk ved navn ´Netværk, samarbejde og faglig
udvikling´. Netværket består af en række organisationer,
aktører og forskere fra børne- og unge samt udsatte området. Det vidner om en meget positiv udvikling og anerkendelse af Landsforeningen LIVSVÆRK, når det er muligt at
etablere et så stærkt netværk i foreningens regi.
Ønsket om at udvikle endnu flere samarbejder med sociale
entreprenører har af gode grunde været lidt udfordret i
2020, da manges arbejdsgange og drift ikke har foregået
som vanligt. Når dette er sagt, oplever vi stadig et stigende
antal henvendelser fra spændende initiativer og sociale entreprenører, som ønsker at samarbejde. For en forening af
LIVSVÆRKs størrelse er det en ny og spændende disciplin
at indgå et samarbejde med små entreprenører og ildsjæle. Det skaber ny indsigt, giver god energi og er på mange
måder berigende.

VI BYGGER LEVENDE BYGNINGER
Som hovedbestyrelse for LIVSVÆRK, var det en kæmpe
fornøjelse, da vi i 2020 kunne offentliggøre, at en modernisering af Bagsværd Observationshjem bliver en realitet
– ikke mindst takket være generøs støtte fra Realdania og
Den A.P. Møllerske Støttefond. Vi har store forventninger til
byggeriet, da hele projektet bygger på ideen om sociale
mursten – et innovativt byggeri, der har som mål at få de
fysiske rammer til at støtte endnu bedre op om det socialpædagogiske arbejde, hvilket er en helt ny måde at tænke
på. Samtidig har vinderen af arkitektkonkurrencen, Jaja
Architects, formået at tegne et byggeri, der også værner
om den gamle villa i Bagsværd. Det er en meget spændende og historisk proces, som vi i hovedbestyrelsen er meget
stolte af at have været med til at kunne søsætte. Det Nye
Bagsværd forventes at være klar i 2023.
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Covid 19, ser det desværre ud til, at vi som
forening skal være endnu mere forberedte på
en stigning i antal børn og unge, som ikke
trives.

Også på Thorshøjgård blev der i 2020 taget
første spadestik til et 700m2 stort byggeri
specielt designet til unge med autismespektrumforstyrrelser. Der er tænkt over hver en
detalje i byggeriet, som forventes klar allerede
i sommeren 2021.
Det var en stor dag på Thorshøjgård, hvor de
unge deltog med stor spænding og glæde.

FORENINGEN
I 2020 igangsatte vi flere tiltag, der har til
formål at understøtte sammenhængskraften og
den daglige drift både på hovedkontoret og
på institutionerne.
For 2 år siden blev vi introduceret til Persondataforordningen, som påvirkede os alle og
gjorde, at vi skulle igennem en større proces
for at leve op til de nye regler. Vi ansatte en
databeskyttelsesansvarlig (DPO) på hovedkontoret, som i 2019 startede en proces med
tilsynsbesøg på alle LIVSVÆRKs institutioner.
Tilsynsbesøgene har haft til formål at sikre, at
den enkelte institution lever op til reglerne om
beskyttelse af persondata. I 2020 blev de resterende tilsynsbesøg udført. Tilsynsbesøgene
har, trods det har været ressource- og tidskrævende, på mange måder været konstruktive og
berigende både for institutioner, bestyrelser,
hovedkontor og hovedbestyrelsen.
I samme ombæring blev bestyrelsesportalen
lanceret, hvilken har vist sig at være et kærkomment redskab for mange bestyrelser. Flere
bestyrelser har tilkendegivet, at portalen har
bidraget til, at det er blevet nemmere at skabe
et overblik over bestyrelsesarbejdet og gjort,
at arbejdsprocesserne er blevet mere smidige
og lettilgængelige.
Den positive tilbagemelding gjorde, at vi i
2020 valgte at styrke hovedkontorets rådgivningsfunktion endnu mere med en HR-portal.
Dette skyldtes, at hovedkontoret oplevede, at
der var et stort behov og en øget efterspørgsel efter support og viden om HR-området.
Kompleksiteten på HR-området har været og
er stigende, og portalen fungerer som et supplement til den rådgivning, som HR og Juridisk
afdeling på hovedkontoret allerede udfører.

På Orøstrand har hovedbestyrelsen besluttet at
udvide institutionens hovedbygning, så døgnafdelingerne får mere plads og bliver mere
tidssvarende. Vi ser frem til at følge byggeprocessen, på foreningens ældste institution, som
forventes at starte i foråret 2021.

BØRN OG UNGES TRIVSEL UNDER
PRES
Som året forinden kunne vi desværre også i
2020 læse triste statistikker og nedtrykkende
historier om børn og unge, der ikke trives.
Det er en udvikling, der skriger til himlen om,
at vi med foreningens strategi, som fokuserer
på psykisk trivsel, skal være særligt aktive og
ambitiøse.
Der er mange perspektiver og bud på, hvad
der ligger til grund for den generelt faldende trivsel hos børn og unge, men én ting er
sikkert – det sidste år, domineret af Covid 19,
har ikke gjort det lettere for børn og unge,
som i forvejen er sårbare eller befinder sig
i udsatte positioner. Flere rådgivninger og
ngo´er har i 2020 oplevet et stigende antal
henvendelser, som følge af Covid 19 nedlukningen, fra børn og unge, som ikke trives.
Det har også været et stort opmærksomhedspunkt på LIVSVÆRKs institutioner, hvor børn
og unge, som i forvejen kan føle stor ensomhed og savn, har været særligt udsatte, når
samvær med venner og familie blev reduceret
kraftigt.
Psykisk trivsel er et tema, som vi generelt er
meget optaget af, men som følge af et år med
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HOVEDKONTORET
I 2020 har hovedkontorets økonomiafdeling haft
hovedbestyrelsens allerhøjeste prioritet. Økonomiafdelingen har gennem længere tid været under pres
i forhold til at kunne levere den service, som vi som
forening ønsker, og regnskabsaflæggelsen for 2019
var præget af store forsinkelser og svigtende kvalitet
i de udførte opgaver. Det blev derfor besluttet, at der
skulle gennemføres en målrettet genopretningsplan for
både økonomiafdelingen og grundlag og processer
for regnskabsaflæggelsen; den nyansatte økonomichef
havde desværre ikke baggrunden til at gennemføre
denne udvikling. På hovedbestyrelsens ønske blev der
i stedet ansat en meget erfaren og dygtig økonomidirektør på interimsbasis, som sammen med økonomiafdelingens øvrige medarbejdere – gamle som nye – nu
er ved at færdiggøre årsregnskabsaflæggelsen 2020.
Næste skridt bliver at ansætte en ny økonomichef
og indarbejde de nye retningslinjer og processer, så
foreningen på ny kan levere den høje kvalitet i regnskabsarbejdet, som vi hverken som hovedbestyrelse
eller forening ønsker at gå på kompromis med. Alt
er sat ind, og processen er godt på vej og forventes
afsluttet ved udgangen af 2021. Processen har også
medført, at der er sket nogle udskiftninger i medarbejdersammensætningen, som der er blevet taget rigtig
godt imod. Der gives allerede positive tilbagemeldinger fra institutionerne, hvilket vi i hovedbestyrelsen
sætter stor pris på.

ret i en hverdag, der på bedste vis skulle opretholdes så normal, som overhovedet muligt.
Det betød, at alle aktiviteter, herunder undervisning, spisning og samvær med forældre,
hurtigt skulle arrangeres i overensstemmelse
med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

foreningen LIVSVÆRK nemlig godkendt som
VISO-leverandør under Socialstyrelsen med
særlig ekspertise inden for ‘Børn og unge, der
har været udsat for omsorgssvigt´. Det er en
kæmpe cadeau til både foreningen og konsulenterne, som kommer fra Bülowsvej, Døgncentret, Hvidborg, Fabu og Bagsværd/Glostrup
Observationshjem.
En anden glædelig nyhed er, at vi i 2020 har
prioriteret at indgå i et forskningssamarbejde
med psykolog Susan Hart, som leder et projekt,
der har til formål at styrke brugen af metoder i
det socialpædagogiske arbejde. LIVSVÆRKs
institutioner vil deltage i projektet, hvilket vi i
hovedbestyrelsen ser frem til at følge.

INSTITUTIONERNE
Når vi ser tilbage på 2020 med alle årets
udfordringer, må vi som hovedbestyrelse i
taknemmelighed bøje nakken for det kæmpe
arbejde, som vi har oplevet ude på institutionerne. Foreningens bredde gør, at institutionerne blev berørt på meget forskellig vis af
Covid19 situationen, men fælles var, at mange
trods en kaotisk tid og masser af udfordringer
kunne finde positive aspekter i situationen.

Som en del af strategien har vi også i 2020 allokeret
flere ressourcer til kommunikation, hvilket i starten af
året betød, at vi kunne lancere LIVSVÆRKs opdaterede hjemmeside, som er en del af en større proces med
udvikling af en ny kommunikationsstrategi og retning
for foreningen. Heri indgår også foreningens styrkede
tilstedeværelse på de sociale medier, der i 2020 fik
mere positiv opmærksomhed end nogensinde.

Da samfundet lukkede helt ned, gjaldt det for
både daginstitutionerne, Børnehaven Lykkesholm og Vuggestuen Chr.X, samt Gribskov
Efterskole, at de måtte lukke helt ned, hvilket
forårsagede et enormt arbejde. Trods en kaotisk tid, lød det dog fra begge daginstitutioner,
at de efter genåbningen, med alle restriktioner,
havde gjort sig nye erfaringer, som vil være en
styrke i det fremadrettede arbejde. Også Gribskov Efterskole kom godt tilbage i 2020.

Det er en glæde at kunne fortælle, at foreningens
og institutionernes store indsats i forhold til at blive
VISO-leverandører har båret frugt. I 2020 blev Lands-

På LIVSVÆRKs døgninstitutioner var situationen
en lidt anden. Alle skulle opretholde driften,
dog med restriktioner og forholdsregler integre-
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For nogle af institutionerne betød samfundets
nedlukning desværre også, at flere oplevede
en nedgang i henvendelser og indskrivninger.
Det gjorde, at man midlertidigt har måttet omorganisere sig, tænke kreativt og lukke ned for
nogle af aktiviteterne.
Set fra den positive side har et år med Covid
19 tvunget os til at tænke kreativitet, hvilket
institutionerne har været fantastiske til. Der er
eksempelvis tænkt i nye måder at undervise på,
nye måder at samarbejde på tværs af afdelinger og sågar gennemførte Gribskov Efterskole
en ”drive in” dimission for de hold, der skulle
afslutte deres efterskole ophold i 2020.
LIVSVÆRK har gennem LIVSVÆRK–Fonden
gennem en årrække samarbejdet med institutionen Ørbækskilde, der kort før nytår blev ramt
af en tragisk begivenhed, hvor en elev dræbte en medarbejder. Vores tanker går til den
dræbte medarbejders familie, men også til de
øvrige beboere, medarbejdere og bestyrelse
på Ørbækskilde, som har gennemgået og fortsat gennemgår en meget svær tid. LIVSVÆRK
har støttet Ørbækskilde både med rådgivning
og økonomi i nogle svære måneder, og det er
vores håb, at Ørbækskildes ledelse finder et
nyt grundlag for en videre udvikling og drift af
dette vigtige tilbud.
Slutteligt skal der fra hovedbestyrelsens side
lyde et stort tillykke til to af de foreningsejede
institutioner, Børnecenter Hvidborg og Thorshøjgård, der henholdsvis kunne fejre 90 og
100-års fødselsdag i 2020.

2020

NYT OM NAVNE

I 2020 har vi sagt velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og kollegaer, men også taget afsked med mennesker, som har lagt god energi og kræfter i foreningen.

FORSTANDERE
Thorshøjgård kunne på årets første dag hilse deres nye forstander, Fie Buchwald, velkommen.
Fie Buchwald var tidligere forstander på Villa Magnolia, hvor de på selv samme dag kunne
byde Laila Berit Thorsen velkommen, som institutionens nye forstander.
Marianne Folden, direktør for Fabu, overdrog ledelsesposten til tidligere souschef Malene Abel
Brask, for at nyde sit otium.
Projekt Special Skills blev i 2020 sat på pause, og projektleder Morten Ellehauge fratrådte sin
stilling.
INSTITUTIONSBESTYRELSER
I Søndbjerggårds bestyrelse måtte de i 2020 sige farvel til bestyrelsesmedlem, Hanne Andersen,
som fratrådte sin post. Også i Hvidborgs bestyrelse takkede bestyrelsesmedlem Erik Nordahl-Pedersen af og overdrog posten til Claus Skaaning.
I Børnehaven Lykkesholm fratrådte tidligere bestyrelsesmedlem og forældrerepræsentant Ane
Gudmand Persson sin post. Bestyrelsen kunne i stedet byde Line Krogsgaard Næs velkommen på
begge poster.
I Orøstrands bestyrelse fratråde bestyrelsesmedlem, Ruth Anita Poulsen.
På Gribskov Efterskole havde bestyrelsen den glæde at kunne byde Christina Stenberg velkommen som ny suppleant.
Trods projekt Special Skills midlertidige pause, arbejdede bestyrelsen stadig på projektet og fik i
2020 et nyt bestyrelsesmedlem, Charlotte Holmer Kaufmanas.
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HOVEDKONTOR
På hovedkontoret har vi i 2020 tilført mange nye ressourcer, særligt i økonomiafdelingen, hvor
vi har budt velkommen til regnskabsmedarbejderne Mogens Honoré Theilgaard, Amalie Munksgaard Skov, Jill Jensen og Camilla Jørgensen samt en ny financial controller, Line Dedenroth
Strøm. I samme ombæring sagde vi farvel til Søren Sørensen, som har været en del af hovedkontorets økonomiafdeling i mange år.
Desuden tog vi afsked med økonomichef Allan Bachmann, som overdragede stillingen til Claus
Gram Madsen, der blev ansat som konstitueret økonomichef.
I starten af 2020 havde vi også den glæde at kunne byde chefkonsulent, Anette Rubin, velkommen på hovedkontoret.
I sekretariatet sagde vi farvel og god vind til Tine Schwarz, og bød velkommen til både Anne
Katrine Gram Heegaard og Tine Sehested Høeg.
HOVEDBESTYRELSE
I 2020 fik LIVSVÆRKs hovedbestyrelse en ny medarbejderrepræsentant, Charlotte Schouw
Nordly fra Allegården, som overtog posten efter Heino Kamstrup fra Orøstrand. Hovedbestyrelsen vil gerne takke Heino Kamstrup for et godt samarbejde.
LANDSFORENINGEN LIVSVÆRKS HOVEDBESTYRELSE 2020
Mark Thorsen (formand)
Frederik Ahlefeldt–Laurvig (næstformand)
Idamarie Leth Svendsen
Kirsten á Rogvi
René Skau Björnsson
Charlotte Clante
David Mollerup
Trine Bøgelund Kjær
Søren Nielsen (forstanderrepræsentant)
Charlotte Schouw Nordly (medarbejderrepræsentant)
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UNGDOMSCENTRET ALLÉGÅRDEN

UNGDOMSCENTRET
ALLÉGÅRDEN

UNGDOMSCENTRET ALLÉGÅRDEN
T. +45 33 22 74 01
allegaarden@allegaarden.dk
www.allegaarden.dk
BESTYRELSE
Charlotte Clante
Charlotte Ibsen (næstformand)
Charlotte S. Nordly (medarbejderrepræsentant)
Lise Jordahn (formand)
Per Bjørnsholm
TinaMaria Larsen

2020 har for Ungdomscentret Allégården
været en ganske særlig og spændende tid.
Dels har vi som alle andre skulle tilpasse os en
ny virkelighed, dels har den nye virksomhed
- Ungdomscentret Allégården, med ny bestyrelse, ny forstander, ny organisationstilknytning i
LIVSVÆRK, skulle cementeres.
Covid 19 har haft stor indflydelse på tilrettelæggelse af indsatser og muligheder for
intervention i 2020. Vi har haft forskellige
mere eller mindre begrænsende tiltag i forhold
til måden, hvorpå vi har kunne arbejde med
vores børn, unge og familier. Vi har dog under
hele forløbet fastholdt vores opgaveløsning og
opretholdt al kontakt i overensstemmelse med
alle forholdsregler.
Udover at udtænkte kreative måder til at løse
vores opgaver på, har vi fortsat arbejdet med
at skabe en ny fælles forståelse af Allégården.
Vi har arbejdet med individuelle såvel som
med fælles målsætninger med fokus på Allégårdens udvikling og tilpasning til de behov,
som er hos borgerne samt hos Frederiksberg
kommune.
I 2020 arbejdede vi fortsat med formuleringen:
”Allégården på en ny måde”, og det er min
opfattelse, at Allégården på en ny måde, nu er
cementeret. Det skal ikke forstås som en fasttømret stationær situation, men mere som en
fælles forståelse af, at vi er i konstant bevægelse mod at levere de bedste løsninger for vores
børn, unge og familier - sammen.
Der har undervejs været mange ”aha” og ”hov-
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sa” oplevelser, dog ikke mere end at vi har
fundet gode løsninger, på de udfordringer vi
har mødt undervejs. Et stort fokus har været på
at arbejde med en ny fælles og mere fleksibel
organisering, kultur, struktur og pædagogik. Vi
har arbejdet med vores tilgange til sagsfordeling, sagsgennemgang, socialfagligintervention
og mødefora. Vi har taget første spadestik til
at beskrive et fælles metodehus for Allégården,
der kan ligge til grund for en fælles teori- og
metode forståelse, der skal sikre det bevidste
metodevalg i sagsarbejdet.
Der foreligger fortsat spændende elementer at
arbejde med, før vi er helt i mål med denne
relativt store organisations- og kultur omlægning - men vi er godt på vej.
Vi har til trods for organisatoriske tilpasninger,
opnormering og Covid 19 fortsat leveret socialfaglige indsatser af høj kvalitet til gavn for
vores børn, unge og familier.
I forbindelse med opnormering af medarbejdere, har vi naturligvis også haft en stor sagstilgang, men vi har i overensstemmelse med
Frederiksberg kommune ikke justeret i driftsoverenskomsten. Det bevirker, at vi procentuelt
ligger med en massiv overbelægning, som ikke
er retvisende for kapaciteten. Sagsantal er ikke
retvisende for kapacitetsstyring af ambulante
velfærdsydelser i dag, da to sager ikke er ens
og ofte har betydelige forskelle i ressourcetræk
mm. Derfor er kapacitetsstyring også en del af
det udviklingsarbejde Allégården og Frederiksberg kommune står overfor i 2021.

BAGSVÆRD OG GLOSTRUP OBSERVATIONSHJEM
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BAGSVÆRD OG GLOSTRUP
OBSERVATIONSHJEM

BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM
T. +45 44 98 02 36
bagsvaerd-obshjem@gladsaxe.dk
www.bagsvaerdobservationshjem.dk
BESTYRELSE
Christian Thorning
Claus Gosvig
Laila Gyldenhøj (suppleant)
Ole Frimodt Pedersen (næstformand)
Susan Stockmarr (medarbejderrepræsentant)
Trine Bøgelund-Kjær (formand)

GLOSTRUP OBSERVATIONSHJEM
T. +45 43 96 99 07
glostrupobservationshjem@sof.kk.dk
www.glostrupobservationshjem.kk.dk
BESTYRELSE
Ingrid Boysen Underbjerg
Jette Dandanell Boesen
Lisbeth Havemann
Ole Frimodt Pedersen (suppleant)
Pernille Jensen (medarbejderrepræsentant)
Trine Bøgelund-Kjær (formand)
Vibeke Rytlig (næstformand)

Glostrup og Bagsværd Observationshjem har nu
været sammentænkt i 2 år. Der har været arrangeret mange aktiviteter på tværs af de to institutioner, men desværre kom Covid 19 i vejen, hvilket
betød at mange af de tværgående aktiviteter, som
eksempelvis kompetenceudvikling, blev udsat.
Trods dette er de to institutioner nu langt mere
forbundet med hinanden end blot for et år siden.
Særligt er ledelsen, visitationen og praktiske
funktioner rykket tættere. Generelt har vi arbejdet på at skabe en fælles kerneopgave og sikre
samarbejde på tværs af fagligheder og erfaringer
til gavn for vores udsatte børn og familier. Begge
institutioner har i 2020 arbejdet med at implementere den mentaliserende tilgang i praksis, og
der ses et fælles fagligt fundament. Ligeledes er
der begge steder blevet arbejdet med at videreudvikle det faglige og teoretiske ståsted i forhold til
kerneopgaven, så vi sikrer et bevidst metodevalg i
alle vores indsatser.

Kommunerne vælger denne løsning, da institutionerne har et forhåndskendskab til barnet og
derfor undgår, at viden går tabt.
• Der ses efterspørgsel på korte, intensive anbringelsesforløb og efterspørgsel på undersøgelser og
udredninger af børn.
• Der ses efterspørgsel på familiebehandling frem
for anbringelse af barnet. Kommunerne efterspørger udredning og større kendskab til familierne.
• Kommunerne efterspørger flere ambulante
løsninger.
• Kommunerne efterspørger ønske om, at vi så
vidt muligt understøtter et almindeligt børneliv.
• Kommunerne ønsker tidlig indsats.

I 2020 mærkede begge institutioner en nedgang
i belægningen, særligt på familieafdelingerne. Vi
er af den overbevisning, at det skyldes, at mange
familier ”gik under radaren ” i de perioder, hvor
mange personaler i kommunerne arbejdede hjemmefra. Dette blev vi bekræftet i senere på året,
da vi igen begyndte at få mange henvendelser.
Fortsat ses det, at de indskrevne børn og familier
får større og flere udfordringer. Tendenserne i
anbringelserne i 2020 kan sammenfattes således:

Både Glostrup og Bagsværd Observationshjem
står over for at skulle bygge om inden for nærmeste fremtid. LIVSVÆRK har bevilliget penge til en
modernisering af Glostrup Observationshjem, så
bygningen kommer til at fremstå mere moderne
og bliver fremtidssikret med flere køkkener, badeværelser, vaskerum, nyt tag mm. Ombygningen
medfører samtidig, at Glostrup vil kunne indskrive
tre familier mere end tilfældet er i dag.
Projektet hedder ”VillaVilla Kulla og Havehuset”.
Vi ser frem til at kunne fremvise det flotte byggeri,
forventeligt i 2023. Visionen for både Glostrup
og Bagsværd Observationshjem er, at de nye
rammer både skal fungere som en hjemlig og tryg
ramme for familier og børn og samtidigt være en
professionel socialpædagogisk arbejdsplads.

• Indsatser, hvor barnets forældre ”oplæres” i at
kunne mestre forældreevnen, så barnet kan forblive i hjemmet og anbringelse af barnet dermed
forebygges.
• I de tilfælde, hvor det vurderes, at forældrene
ikke kan varetage barnets behov efter, at de har
været i vores familieafdeling, ser vi, at børnene for en kort periode må anbringes på vores
døgnafdelinger til der er fundet en familiepleje.

I år kom udkastet til ”Barnets lov” endelig. Det
hilser vi meget velkommen og er håbefulde. Vi
håber på flere tidlige anbringelser med fokus på
forebyggelse af omsorgssvigt, færre sammenbrud
i plejefamilier og ikke mindst, at vi vil opleve en
regering, der går i mod ”mindste indgrebsprincippet”, til fordel for den helt rigtige helhedsorienterede indsats første gang, til gavn for de allermest
udsatte familier og børn.
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BÜLOWSVEJ – FOR BØRN OG FAMILIER

BÜLOWSVEJ –
FOR BØRN OG FAMILIER
2020 adskiller sig, med Covid 19, fra alle
andre år – også på Bülowsvej.
Vi kunne vælge at fokusere på alt det, som Covid 19 forhindrede os i at gøre, men i stedet
har jeg valgt at fokusere på det, der lykkedes.

BÜLOWSVEJ FOR BØRN OG FAMILIER
T. +45 33 78 00 40
bulowsvej@bulowsvej.dk
www.bulowsvej.dk
BESTYRELSE
Anne Weilbach Holm (medarbejderrepræsentant)
Charlotte Clante
David Mollerup (formand)
Elisabeth Sievers (næstformand)
Ole Larsen
Peter A. M. Arenbrandt

ler og virtuelle møder og familierne, som kom
til samvær måtte opholde sig udendørs - virkelig belastende forhold, for i forvejen pressede
børn og familier.
Det forunderlige er, at når vi kigger tilbage
på disse måneder, så havde vi det virkelig
godt i denne periode – både børn og familier
udviklede sig markant, stemningen var god,
og vi fik en masse gode oplevelser sammen.
Oplevelser, der krævede, at børn og voksne
tænkte kreativt sammen.
Medarbejderne var sammensat i hold, på
tværs af tilbud, hvilket har betydet, at kendskabet på tværs blot er blevet styrket.
I starten af sommerferien gik vi tilbage til ordinær organisering – hvilket også bragte glæde
hos alle.
I efteråret blev det igen nødvendigt at indføre
særlige måder at være sammen på, for at
mindske smittekæderne og dermed risikoen for
at bringe smitte ind på Bülowsvej.

Allerede under pressemødet, hvor Mette
Frederiksen varslede nedlukning, begyndte
overvejelserne om, hvordan vi kunne sikre driften og dermed børn og familier, mest muligt i
den aktuelle situation. Dagen efter mødtes vi i
ledelsen, og inden dagen sluttede, havde vi en
plan. Planen indebar, at samtlige medarbejdere indgik i et rul bestående af fire hold. Flere
af os med nye roller, eksempelvis fra forstander til køkkenmedarbejder eller familiebehandler til afspritter.
Vi kommunikerede planen ud og alle som
én gik til opgaven med stort engagement.
Stemningen denne dag var helt særlig – man
mærkede den helt særlige ånd på Bülowsvej –
at vi sammen tager ansvar for at gøre det, der
er brug for, for at skabe de bedste betingelser
for børn og familier.
Det var også en helt ny hverdag for børn og
familier. Børnene skulle hjemmeskoles, kunne
ikke være sammen med venner, passe fritidstilbud og kunne ikke lege på tværs i afdelingen.
Familierne i Familietilbuddet (døgn) skulle så
vidt muligt undgå kontakt med deres netværk.
Familierne tilknyttet vores ambulante tilbud
blev i en kortere periode tilbudt telefonsamta-

Medarbejderne på Bülowsvej har vist, at
omstillingsparathed, fleksibilitet, kreativitet,
engagement, omsorgsfuldhed og ansvarlighed – det er ikke bare værdier, som står på
et papir, men værdier der leves, også når det
bliver rigtig svært.
Jeg er umådelig stolt og taknemmelig over, at
vi i 2020 formåede at opretholde en sikker
drift, til gavn for de børn og familier der har
brug for det.
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DØGNCENTRET

DØGNCENTRET
børn og unge!
Derfor bor børnene på Chr. 9. nu i flotte, lyse,
tidssvarende fysiske rammer, hvor der er plads
til både fællesskab, plads til at være sig selv,
plads til leg, hygge, spil, grin, svære følelser,
frustrationer og savn. De fysiske rammer gør
det ikke alene – personalets nærvær, omsorg
og engagement bidrager til, at en svær tid
i mange børns liv bliver lindret og gjort lettere.
I samme bygning har vi nu etableret Bethesdas ´Undersøgelsesafdeling´, der trods Covid
19 restriktioner fortsætter arbejdet med udredning og undersøgelse af børn og forældre. De
senere år har vi set en tilgang i undersøgelsesopgaver vedrørende adoption uden samtykke
– og med regeringens fokus på dette område,
kan vi nok forvente, at denne tendens fortsætter. Bethesda er netop blevet godkendt som
VISO-leverandør på udbuddet vedrørende
adoption uden samtykke, hvilket er en opgave
vi glæder os til udover vores aktuelle VISO-opgaver på udbuddet vedrørende omsorgssvigt.

Fredag eftermiddag, når der begynder at
være stille på kontorgangen, bliver der til
gengæld liv på gangen ved siden af. Her
møder personalet ind og gør klar til de børn,
som kommer i aflastningstilbuddet på Chr.
9.’s Børnehjem. Der bliver langsomt flere og
flere lyde, efterhånden som børnene kommer
ind i huset. Man kan se, de har glædet sig til
at komme, og opfølgningsmøderne efter det
første halve år med aflastning viser tydeligt,
at både børn og forældre er rigtig glade for
tilbuddet. En mor fortæller, at hendes datter allerede fra om torsdagen spørger, om hun ikke
snart skal op til ´Aflastningen´, og om søndagen fortæller datteren glad om sine oplevelser
og hyggen med de voksne og de andre børn.
DØGNCENTRET
T. +45 51 57 65 89
dbf@msb.aarhus.dk
www.doegncentret.dk/bethesda
BESTYRELSE
Karsten S. Poulsen (medarbejderrepræsentant)
Karte G. Dyrholm
Lars Klavsen
René Skau Björnsson (formand)
Vagn Skovdal Larsen (næstformand)

Aflastningstilbuddet er nyeste skud på stammen på Døgncentret. Tilbuddet ligger i
samme bygning som vores døgnafdeling, der
i 2020 er flyttet i nye fysiske rammer: Vi har
gen-overtaget den ”gamle” hovedbygning,
som oprindeligt husede børnehjemmet, men
som vi måtte fraflytte for flere år siden på
grund af nedskæringer og besparelser. Vi har
nu fået mulighed for at flytte ”hjem” og udover
en renovering af bygningen, har vi samtidig
fået mulighed for at udvide antallet af pladser
og at etablere en aflastningsafdeling. Det er
dermed ikke kun en flytning, men også en
understregning af, at Chr. 9.’s Børnehjem med
sine 112 års erfaring på området selvfølgelig
skal fortsætte med at være et hjem for udsatte

Få kilometer fra den nye hovedbygning ligger
Bethesda, som det har gjort i 123 år. Her
høres indimellem lyden af et spædbarn, som
græder, eller et lidt større barn, som leger i
haven med sine forældre. Også her er der
både plads til glædesfyldt samvær, hygge,
leg, svære følelser og bekymring. Og også
her mødes familierne af personale, som rummer og understøtter udvikling hos både børn
og forældre.
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VUGGESTUEN CHR. X.

VUGGESTUEN CHR. X.

”Frederik og Sixten på to et halvt
år får øje på vinduespudseren
uden for vinduet. De løber ned
i den anden ende af rummet og
stiller sig op ad en dør, og Sixten
udbryder: ”Hurtigt hurtigt vi må
gøre noget”.

VUGGESTUEN CHR. X.
T. +45 45 28 55 80
chrx@ltk.dk
www.ltk.dk
BESTYRELSE
Anna Bengtsson
David Mønster Nygaard
Dion Hansen (næstformand)
Emel Pehlivan
Pia Antequera (medarbejderrepræsentant)
Sussie Hellesøe Frederiksen (formand)

Jeg har ofte skrevet om uforudsigelighed i
vores arbejde, men et år som 2020 havde
vi ikke forestillet os. Et år hvor begreber som
nedlukning og genåbning af samfundet fik vidt
forskellig betydning, alt efter hvilken sektor man
arbejder i. Da landet lukkede ned, lukkede
vuggestuen op for en ny virkelighed og udvidet
åbningstid på grund af nødpasning alle hverdage og helligdage.
Da institutionerne åbnede igen for alle børn,
vendte kravene om små grupper og intensiveret hygiejne op og ned på hverdagens rutiner.
Det blev startskuddet til en ny hverdag og nye
erkendelser. Kravet om meget udeliv medførte,
at vuggestuen rykkede udenfor fra morgen til
aften og blev ude til primo oktober, hvor de
yngste børn kom lidt ind i varmen. Det er faktisk
muligt at leve livet ude med vuggestuegrupper.
Børnene vænnede sig hurtigt til de udendørs rutiner, sådan da. ”Vanter på” bad et af børnene
ved frokosttid, og så måtte pædagogen skære
ud og finde en gaffel. Aktiviteter blev tilpasset
udelivet, og vores meget store have har været
en gave, da den har så mange muligheder.
Kan vi ikke komme i skoven, kan vi gå på”jagt”
efter fugle i vores egen have – en leg, der også
inspirerer til at røre sig. En moden og erfaren
personalegruppe er en gave i uventede situati-
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oner. De har sikret et godt børneliv midt i alle
forandringerne.
Personalet har ydet en kæmpeindsats med at
få den nye hverdag til at fungere. Som tiden
er gået, fylder det psykiske arbejdspres dog
mere og mere. De mange restriktioner, og det
at arbejde i bobler, har en pris i forhold til den
samlede personalegruppe, og alle længes efter
en hverdag, hvor vi kan samles mere og drøfte
pædagogik fremfor praktik.
Vores mange traditioner og tætte forældresamarbejde har også lidt under restriktionerne.
Personlige samtaler er blevet elektroniske og
kan alt andet lige ikke afløse det personlige
møde. De mange uformelle arrangementer med
forældrene er en del af vuggestuens DNA, og
vi kan ikke vente til det igen bliver muligt at
samles til en god lang samtale.
Vuggestuen har haft stor søgning i anden
halvdel af 2020, og Lyngby- Taarbæk Kommune forventer en stigning i efterspørgslen på
vuggestuepladser de næste mange år. Derfor
blev vuggestuen opnormeret pr. 1/1 2021 til
de oprindelige 44 pladser. Det skaber et langt
mere harmonisk hus end de tidligere 40 børn,
og giver et bedre økonomisk grundlag at drive
vuggestuen på. Det kan også ses i regnskabet
for 2020, som er det pæneste i mange år.
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DEN GAMLE BRUGS

DEN GAMLE BRUGS

DEN GAMLE BRUGS
T. +45 61 42 65 65
dengamlebrugs@dengamlebrugs.dk
www.dengamlebrugs.dk
BESTYRELSE
Eva Graff Mikkelsen (næstformand)
Jacob Graff Nielsen
Lill Brynildsen Hindhede
Roland Durup (formand)
Thomas Lykke Pedersen

Afstand, afspritning og afskærmning. Ord
der på mange måder kendetegner år 2020,
men også ord og praksis, der viser sig ved at
udfordre de grundlæggende præmisser i socialt
arbejde, hvor det at skabe relationer, tage
del i og udvikle sig i forskellige fællesskaber,
er noget af det bærende. Dilemmaer mellem
at fastholde det gode pædagogiske omsorgsarbejde samtidig med at skulle overholde de
sundhedsfaglige retningslinjer, passe godt på
personalet og hinanden samt navigere i den
store usikkerhed og utryghed. Det var ikke let
for nogen, men vi oplevede samtidig, at alle
unge var meget samarbejdsvillige i en svær tid,
og ud af det kom gode kreative løsninger, der
bragte os tættere sammen som gruppe. Vi har
været forskånet for smitteudbrud og glade for
også at være kommet igennem de første faser
af pandemien, uden det har været for hård en
belastning for vores unge.
Vi har unge mennesker, som generelt er i god
trivsel og udvikler sig godt. I skoletilbuddet blev
der både afsluttet på 9. og 10. klasses niveau
denne sommer. En ung i afdeling Slusen er startet uddannelse til pædagog og har også netop
fået kørekort i første forsøg. En ung er blevet
konfirmeret med prompt og pragt. En ung i
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vores efterværn er kommet godt i gang med sin
uddannelse til social- og sundhedsassistent - udover at have fået gode karakterer, så har den
unge også bestået Statsborgerskabsprøven efter
en ihærdig indsats - og flere mønsterbrydere er
på vej fra Den Gamle Brugs!
Fagligt har vi i 2020 haft et forstærket fokus
på at blive bedre til at dokumentere samt styrke
arbejdet med de pædagogiske målsætninger i
forhold til vores unge. Det er en proces, som vi
er i gang med og har været i gang med et lille
års tid. Vi er blevet bedre, men kan blive endnu
bedre, hvilket også er en af grundene til, at vi
i løbet af året fik oprettet en faglig koordinator
funktion, hvor opgaven er at medvirke til at styrke vores fælles faglighed omkring blandt andet
dokumentation og udvikling i en travl hverdag.
I slutningen af 2020 fik vi opstartet et spændende samarbejde med projekt Flyv, hvor vores
unge også har været aktivt involveret. Projektet
er ved at være flyvefærdigt og dermed også
det Gamerrum, som gode frivillige folk fra
projekt Flyv har fundraiset og etableret i Den
Gamle Brugs. Vi glæder os til indvielsen, som
nærmer sig med hastige skridt sammen med
mange andre gode ting at se frem til i år 2021.
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FABU

FABU
I 2020 er der sket rigtig meget i Fabu. I
foråret blev et mangeårigt ønske om at lægge
kontorerne i Vanløse og Rødovre sammen
endelig en realitet. Desværre gjorde Covid 19
sit indtog samtidig med flytningen og nødvendiggjorde en høj grad af hjemmearbejde, så
vi har endnu til gode at opleve en ”normal
hverdag”.

FABU
T. +45 38 76 06 80
fabu@fabu.dk
www.fabu.dk
BESTYRELSE
Claus-Arne Hansen (næstformand)
Idamarie Leth Svendsen
Lasse Meldgaard Bloch
Margit Næsby van der Klein
Roland Durup (formand)

min plejefamilie”, der skal styrke trivslen for
børn og unge, som er anbragt i familiepleje.
Projektet gennemføres af forskere ved Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge på
initiativ fra TrygFonden, der sammen med Den
A.P. Møllerske Støttefond finansierer projektet.
Fabus opgave er at afholde samarbejdssamtaler mellem udvalgte forældre og plejeforældre
- og efterfølgende uddanne familieplejekonsulenter til selv at varetage samarbejdssamtaler.

Fabu blev i 2020 godkendt som VISO-leverandør, og de implicerede medarbejdere var
meget entusiastiske i forhold til opgaverne. Vi
er glade for, at vi også her kan komme i spil
med vores specialistviden, og vi sætter meget
pris på, at vi her har mulighed for at samarbejde med andre institutioner i LIVSVÆRK-regi.
I 2020 fik alle Fabus konsulenter et kursus i´
Marshack Interaction Method´ og to konsulenter fik efterfølgende yderligere uddannelsen
med certificering.
Vi har også været meget optaget af de indledende øvelser i forhold til vores deltagelse
i det meget spændende forskningsprojekt,
ForLIV, som LIVSVÆRK har iværksat og som er
forankret på Aalborg Universitet.

I 2020 oplevede vi en stigning i efterspørgslen på forældrekompetenceundersøgelser og
som en del heraf også børnepsykologiske
undersøgelser. Flere kommuner har desuden
fået øjnene op for Fabus høje faglige kvalitet,
når der er behov for en ekstern leverandør til
varetagelse af børnefaglige undersøgelser. Så
også dette område har givet travlhed i slutningen af 2020.
Samværsområdet har været påvirket en del
af Covid 19 situationen, hvilket har givet
ekstra pres på koordinatorerne og krævet stor
fleksibilitet hos samværskonsulenterne. Men vi
er glade for, at så mange børn, trods restriktionerne, har kunnet have samvær med deres
forældre, søskende og andre nære relationer.

2020 blev også året, hvor Fabu fik mulighed
for at indgå i en del af projektet ”Mig og
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GRIBSKOV EFTERSKOLE
T. +45 48 70 54 14
gribskov@gribskovefterskole.dk
www.gribskovefterskole.dk
BESTYRELSE
Anna Recinella
Bjarke Schmidt
Erik Nørgaard (næstformand)
Eva Balle
Henning Olsen
Poul Robert Andersen
Torben Nyegaard Olesen (formand)

Man kan vist roligt sige, at 2020 blev et
noget anderledes år end forventet. Covid 19
har været den altoverskyggende faktor, som i
særdeleshed gjorde det svært at være efterskoleelev. Retrospektivt kan vi se, at vi som
efterskole klarede perioden ret godt. Noget
af det, som vi var gode til, var at skabe
sammenhold og fællesskab på afstand. Det
kunne for eksempel i linjefaget outdoor være
en vandretur ”sammen hver for sig”, hvor
eleverne og lærerne havde planlagt en rute i
deres lokalområde. Via løbende billeder på
en fællesgruppe på Facebook, blev der holdt
pauser, spist frokost og hygget sammen, og
alle sluttede nogenlunde samtidig. I det hele
taget var lærerne eminente til at finde på alternative indslag, og de greb undervisningen
konstruktivt og kreativt an.
Da vi kom tilbage efter nedlukningen, var det
til et elevhold, som vidste, hvad det betød for
dem at gå på efterskole, så de skulle bare
have ”det hele med”. De var enormt socialt
engagerede og langt de fleste tog ikke hjem
en eneste weekend i denne periode.
Skoleåret blev afsluttet med et brag af en
lejrskole – godt nok ikke til Bali og New York
som håbet, men da det ikke kunne lade sig
gøre, blev det til Søhøjlandet ved Silkeborg.
Det var slet ikke så tosset, som det lyder.
Det er klart, at mange elever havde det svært
i en sådan nedlukning. Vi har derfor blandt

andet ansat en ny lærer, hvis hovedfokus
er at støtte de fagligt og socialt udfordrede
elever. Derudover har vores ungecoach haft
nok at se til.
Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke
er godt for noget. Under nedlukningerne har
lokalsamfundet haft glæde af at kunne benytte
vores hal og vores bålhytte, selvfølgelig helt
efter retningslinjerne. Det er dejligt, at vores
faciliteter ikke står helt ubrugte hen.
Efter sommerferien mødte et nyt elevhold
ind. Det var til en del restriktioner, men ellers
et nogenlunde normalt første halve år. Dog
måtte vi i starten af oktober lukke kortvarigt
ned, da vi havde en håndfuld elever, som var
blevet smittet.
Efteråret bød på introduktionen til vores nye
trivselstiltag Me&We, der handler om at
styrke elevernes ”sociale muskel” som værn
mod mistrivsel. Elevernes sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber
styrkes i en tid, hvor man ser en stigning i unges sociale mistrivsel herunder stress, pres og
ensomhed. Me&We er udviklet i samarbejde
mellem Mary Fonden, Just Human og Efterskoleforeningen med Tuborgfondet som finansiel
partner. Me&We har kørt som pilotprojekt
sidste år og fortsætter de næste par år. Vi er
utrolig glade for at være med i projektet, som
vi kan se, at eleverne har stort udbytte af.
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BØRNE- OG FAMILIECENTER
HOSTRUPHØJ

BØRNE- OG FAMILIECENTER HOSTRUPHØJ
T. +45 98 52 06 88
kontor@hostruphoej.dk
www.hostruphoej.dk
BESTYRELSE
Amanda Frederikke Stage
Helle Larsen (næstformand)
Maiken Hougaard
Mogens Søndergaard
Roland Durup (formand)
Sten Bay Berg (medarbejderrepræsentant)

I 2020 har vi på Hostruphøj oplevet en lav
belægning på alle tre afdelinger. Der kan
være flere faktorer, der ligger til grund for
dette.

rettet for dem.
Men sidst i 2020 begyndte der at komme
gang i anbringelserne, og vi sluttede året
med en rimelig belægning.

Først og fremmest har vi haft en skæv profil
af vores tilbud, men med et skift af tilsynskonsulent, hvilket der er brugt en del energi på,
ligger vi rigtig fint i vores score.
Dernæst har Covid 19 også spillet en rolle.
Mange forvaltninger har været lukket ned,
og deres arbejde har af denne årsag været
af svingende karakter. Vores målgruppe er
børn og unge, som oftest udviser mangel på
trivsel i hverdagen, men ikke nødvendigvis
på en højlydt måde, der kan opfanges på et
virtuelt møde. De kræver oftest observationer
gennem længere tid, og deres problemer ses
oftest først, når de er i samspil med andre.
Dette kan betyde, at de ikke vurderes i
mistrivsel i en periode, hvor der ikke er øjne
udefra på hverken dem eller familien.

Vi ser en øget interesse for aflastning som
alternativ til anbringelse. Dette betyder, at
flere rådgivere får øjnene op for, at børnene
kan være i vores aflastning og herfra følges
i daginstitution eller skole, hvilket giver os en
rimelig belægning i hverdagene.

Sidst men ikke mindst kan forudsigelsen
omkring Barnets Lov have fået forvaltningerne rundt om i landet til at holde lidt igen i
forhold til anbringelser for at afvente, hvad
der måske kom til at ligge af opgaver fremad-

Vi har heldigvis været lidt forud for tiden og
fik i 2020 ombygget vores to lejligheder,
der tidligere har været brugt til efterværn og
mulighed for observationsophold til familier.
Dette betyder, at vi nemt kan imødekomme de
behov, der nu kommer for øget aflastning til
flere børn, - også i hverdagene.
I forhold til udvikling og opkvalificering af
de pædagogiske kompetencer har alt været
lukket ned i 2020. Vi fik dog med nød og
næppe afsluttet vores mentaliseringsforløb
samt introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og er nu helt klar til et forløb i
samarbejde med LIVSVÆRK og Susan Hart i
2021.
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BØRNECENTER HVIDBORG
T. +45 36 78 00 12
hvidborg@hvidovre.dk
www.hvidborg.dk
BESTYRELSE
Ann-Mari Lundbæk Lauritsen
Claus Skaaning
Jesper Balslev (medarbejderrepræsentant)
Laila Gyldenhøj (formand)
Lise-Lotte RasmussenMette Røner Jensen
(forældrerepræsentant)
Nete Holm Andersen (næstformand)

2020 har været et meget anderledes år på
Hvidborg. Til trods for Covid 19 situationen,
synes jeg, vi er lykkedes med at holde fokus på
udvikling og trivsel for vores børn og familier
og for hele Hvidborg.
Vi har haft fuld belægning hele året og kun en
lille udskiftning hos medarbejderne, hvilket er
med til at give et billede af 2020 som et meget
stabilt år. En stabilitet, der giver overskud til
visioner, nytænkning og faglig udvikling.
Alle 4 tilbud har haft afholdt visionsdage og
genbesøgt ”hvordan arbejder vi i dag, og hvordan vil vi gerne arbejde”. Dette har resulteret
i, at tilbuddene nu har 10 arbejdsprincipper
– inspireret af ”ambitt-metoden”, som vi hele
tiden kan forholde os til.
2020 var også året, hvor vi kom i gang med
at tage ud i landet som VISO-specialister. Et
både krævende, men også givende arbejde for
Hvidborg.
Som faglig metode har 2020 stået i ”Sleeping
dogs” navn. Vi har haft afholdt 5 temadage
på tværs af tilbud, så hvert tilbud nu har 4-5
medarbejdere, der er specialister i metoden,
og den er godt på vej til at blive implementeret
i det daglige målarbejde. Vi har haft besøg af
Arianne Struikes flere gange i løbet af året og
af 2 danske ”sleeping dogs” specialister. Metoden har inspireret os til, med få simple greb, at
arbejde traumefokuseret med børn og familier.
Vi har i 2020 deltaget i projekt ”styrket lærings-
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miljø for anbragte børn og unge” i samarbejde
med Socialstyrelsen og Hvidovre Kommune.
Projektet består i at udvikle en model, som skal
bidrage til et løft af anbragte børn og unges
generelle trivsel, sociale relationer og faglige
niveau i grundskolen og dermed sikre, at de får
den bedst mulige oplevelse og udbytte af deres
skolegang. Projektet løber indtil 2022.
Håb og drømme for 2021 –
2021 bliver året, hvor vi skal i gang med
vores længe ventede 1-årig efteruddannelse
i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn
og familier for alle pædagoger, lærer, socialrådgivere, familiebehandlere, psykologer og
ledere på Hvidborg. Efteruddannelsen består
af 6 moduler og strækker sig over 14 dages
undervisning. Efteruddannelsens formål er, at vi
på tværs af hele Hvidborg får et grundigt kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi blandt
andet gennem de neuroaffektive kompasser, så
det bliver muligt at arbejde mere målrettet med
både vurderings- og interventionsopgaver eller,
at vi blot bliver bedre til at arbejde med forældre, unge og børn i vores daglige arbejde.
I 2021 åbner vi, i samarbejde med Hvidovre
Kommunes børne-familieafdeling, kommunens
familietilbud og Kimen på Hvidborg en weekendklub. Weekendklubben skal udvikles i et
samarbejde mellem civilsamfund og kommune
om et weekendbaseret aflastningstilbud for
udsatte 5-12-årige børn og deres familier.
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BØRNEHAVEN LYKKESHOLM
T. +45 39 65 11 35
bh.lykkesholm@gentofte.dk
www.lykkesholm.gentofte.dk
BESTYRELSE
Carsten Sandorff
Henriette Lynggaard
Kirsten á Rogvi (formand)
Line Krogsgaard Næs
Louise W. Berglund (medarbejderrepræsentant)
Rikke Nørgaard (næstformand)

2020 i Lykkesholm har været meget præget af
pandemien.
Året startede ellers helt fredeligt med et veltilrettelagt årshjul, hvor alle kendte planer var
plottet ind.
Vi fik da også afholdt vores traditionelle fastelavn, hvor vi fra januar og frem til fastelavn
arbejdede med temaet – Mennesker i verden.
Vi talte om menneskerettigheder, at mennesker
ser forskellige ud og taler forskellige sprog. Vi
kikkede på verdenskort, globus og flag, smagte
forskellig mad og kreerede vores egne kostumer. Vi nåede at holde en skøn fastelavnsfest
– heldigvis. Det blev så den sidste rigtige fest i
2020 – og den sidste begivenhed fra årshjulet,
der kunne gennemføres som planlagt.
Da vores skolebørn i juni, skulle holde deres
sidste dag, blev det en farvelfest præget af
restriktioner. Vejret var skønt, så vi kunne holde
”dimissionsfesten” ude, så forældrene kunne
være med. Men det blev en noget mindre
seance, men dog stadig en fin afslutning på
børnehavelivet.
Siden marts har vi været i beredskab, omstillet
os efter konstant skiftende udmeldinger og anbefalinger – arbejdet i stort set alle helligdage
og weekender - med planlægning, organiseret
os i små grupper, vasket, sprittet og testet.
Noget personale varetog nødpasningen, andre
har været udsendt i plejesektoren i den første
nedlukning, hvilket resulterede i, at de ikke
kunne komme i Lykkesholm, da vi genåbnede –
fordi de havde været udsat for smitte.
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Samtidig har vi stadig skulle levere på alle
dokumentationskrav. Det vil sige skriftlige
handleplaner på specialbørn, sprogtestning,
motorikvurderinger og kompetenceprofiler på
alle børn, besvarelser på diverse henvendelser
fra forvaltningen – og modtagelse og indkøring
af små nye børn og deres forældre. Derudover har vi deltaget i et utal af Teams møder
med forvaltningen, forældrene, PPR og andre
samarbejdspartnere. Dette har alt sammen
naturligvis sat sine begrænsninger i forhold til
de muligheder vi har og har haft – rent pædagogisk.
Børnene er fantastiske, de er glade, udvikler
sig, erfarer, lærer og lever livet. Forældrene er
forstående, venlige og udviser stor tillid. Personalet har arbejdet med de mål og indsatser, vi
har sat os i vores pædagogiske læreplan – men
ud fra det muliges kunst. Vores børnehaveliv
har været det helt nære – relationsarbejde i
små grupper, de samme faste legekammerater,
ture i nærmiljøet, begrænset legetøj m.m.
Nogle børn og personale trives rigtigt godt i
denne organisering – andre trænger snart til
nye muligheder og udfordringer.
I personalegruppen har vi ressourcer, der er
guld værd. Medarbejderne er seje, opfindsomme, tålmodige, grundige, udholdende og
omstillingsparate. Vi løfter i flok, og vi løfter
meget, men nu er vi også ved at være trætte.
Medarbejderne fortjener en medalje for deres
indsats – og mest af alt fortjener de anerkendelse og respekt for deres arbejde.
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ORØSTRAND SKOLE- OG BEHANDLINGSHJEM
T. +45 59 47 00 04
post@oroestrand.dk
www.oroestrand.dk
BESTYRELSE
Claus Gosvig
Frederik Ahlefeldt-Laurvig (formand)
Heino Kamstrup (medarbejderrepræsentant)
Helle Hjalgrim (næstformand)
Søren Hesselbjerg Nielsen

2020 har været et meget usædvanligt år på
Orøstrand.
Vi startede året med fuld belægning, gang i
den faglige udvikling og med masser af andre
projekter.
Men, da Covid 19 pludseligt lukkede ned
for samfundet blev vores virkelighed også en
væsentlig anden.
Vi var meget hurtige til at isolere vores tre
afdelinger fra hinanden, og hele foråret fungerede vi som tre små institutioner. Børnene har
taget det fint i foråret, og det var hovedsageligt positivt, da børn og voksne kom meget tæt
på hinanden. Samtidig var det også udfordrende, fordi børnene ikke kunne så meget andet
end at være sammen. Over sommeren vendte
vi tilbage til afdelingerne og til en mere normal
hverdag, hvilket vi valgte at fastholde resten af
året trods den gradvise nedlukning af samfundet over efteråret.
Vi har været så heldige, at vi ikke har haft smitte på Orøstrand trods det, at alle børnene har
opretholdt deres samvær hos deres forældre.
Gennem det meste af 2020 har vi arbejdet på
at blive godkendt til familiebehandling både
for de børn, som bor på Orøstrand og deres
forældre, men også for familier udefra.
TV 2 var i gang med optagelserne til to
udsendelser, der skulle vise hverdagen på
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Orøstrand, hvilket de desværre måtte stoppe
på grund af Covid 19 restriktionerne. Derfor
blev de endelige udsendelser i højere grad fortællinger om enkelte børn fremfor en fortælling
om ”livet på Orøstrand”. Alligevel blev det til
to fine udsendelser om, hvor vanskelige livsvilkår vores børn har.
Vi skulle have startet på moderniseringen af
Orøstrand med nye værelser til børnene og en
ny skolebygning. Men det blev heller ikke som
forventet, da vi over sommeren havde dobbelt
så mange udskrivninger som forventet. Fra at
have haft en god belægning i første halvår
stod vi pludselig i en situation, hvor vi måtte
stoppe op og genoverveje planen for moderniseringen, hvilket betød, at projektet blev
udskudt til 2021.
Det nye klatretårn ”Underværker”, som vores
protektor Nikolaj Coster Waldau og Realdania
Fonden har igangsat og finansieret, er blevet
færdigt. Desværre har vi ikke kunne afholde den indvielse, vi gerne ville, og det har
heller ikke været tilgængeligt for andre end
Orøstrands børn endnu.
Vi valgte at gennemføre vores familielejr i
slutningen af juni måned og havde nogle
vidunderlige dage fuld af aktiviteter, hygge og
vidunderligt vejr. Det var dejligt at være sammen på den måde efter forårets isolation.
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OPHOLDSSTEDET PAIDEIA
T. +45 56 57 99 89
paideia@mail.dk
www.paideiahuset.dk
BESTYRELSE
Frederik Ahlefeldt-Laurvig (formand)
Jan Nielsen (næstformand)
Kevin Enager (medarbejderrepræsentant)
Michala Jørgensen
Rikke Glükstadt Eriksen

Paideia har i 2020 oplevet en stigende efterspørgsel. Det har medført, at vi er gået fra 4
til 9 børn og unge i løbet af året. I forbindelse
med nye henvendelser har sagsbehandlerne
meddelt, at de netop har søgt et ”familielignede opholdssted” med få børn.
Vi har set en tendens til, at de nye indskrevne
børn er ældre og ofte kommer hjemmefra.
Covid 19 har i 2020 spillet en stor rolle i
hverdagen på Paideia. Grundet nedlukning
af skolerne måtte vi etablere ”Paideia skole”,
hvilket har krævet mange ekstra personale
ressourcer samt skabt en massiv forandring
i børnenes hverdag. Børnene profiterer af
de faste rammer og strukturen på Paideia,
så skolens nedlukning medførte en større uro
hos børnene. Med tiden vænnede børnene
sig dog til at modtage fjernundervisning, men
savnet af skolekammerater og en ”almindelig”
hverdag har præget deres engagement og lyst
til at gå i skole. Vi har meget fokus på børnenes trivsel i de ”nye” rammer, som Covid 19
har medført.
Personalegruppen har i november 2020 afsluttet en intern mentaliseringsuddannelse styret af
Paideias psykolog. Vi har og vil fortsat have
fokus på opkvalificering af medarbejderens
kompetencer kva vores indskrevne målgruppe

og de udfordringer, som forandrer sig i takt
med ”nye indskrivninger”. Vi skal være forandringsparate og klar til at tage imod de nye
udfordringer, der også kommer fra kommunerne og tilsyn.
Forældresamarbejde er en høj prioritet på
Paideia, da vi oplever, at børnenes trivsel og
udvikling er afhængig af dette samarbejde.
Børnenes netværk inddrages i det omfang,
der giver mening for barnet eller den unge
og vedkommendes udvikling. Vi har ugentlig
kontakt med alle forældrene, hvor barnets
hverdag og adfærd drøftes. Forældrene er
meget bevidste om, at de altid kan kontakte
Paideia, hvis der opstår usikkerhed eller andet
i forhold til deres barns ophold på Paideia
eller i forbindelse med samvær.
Vi har igen i 2020 haft skærpet fokus på at
inddrage børnene og de unge i deres egen
”sag”. Det vil sige, sikre at de oplever, at
de bliver hørt først og fremmest af os, men
dernæst af deres sagsbehandler eller andre
samarbejdspartner, som træffer beslutninger i
deres liv. Alle vores børn har deltaget i møder
omkring deres ”liv”, hvorefter de har haft
mulighed for at tale med deres kontaktpædagoger om indholdet. Børnene har selv givet
udtryk for, at de føler sig set og hørt.
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Et barn fortæller:
Da Jessica var 11 år, var hun med til et møde med sine forældre, sagsbehandler, kontaktperson og
skolen. Her fik hun at vide, at hun skulle flytte på Kilden på Hvidborg.
- Jeg græd rigtigt meget, og jeg var også gal på min far og mor, fordi jeg troede, at det var dem,
der havde sagt, at jeg skulle herover. Men da jeg fandt ud af, at det ikke var deres skyld, og at
jeg ville komme hjem på weekend og også hjem igen at bo, så kunne jeg bedre forstå det, siger
hun.
Der gik kun fem dage, så flyttede hun ind på Kilden. I starten led hun meget af den sygdomsangst,
som var en stor del af årsagen til, at kommunen mente, Kilden ville være god for hende.
- De voksne her fik mig til at gå ud og lege med nogle af de andre børn, så jeg ikke lå og tænkte
på sygdom hele tiden. De sagde bare, at jeg skulle prøve at tænke på noget andet, og at det ikke
ville ske. Det hjalp faktisk, siger hun.
Langsomt gled Jessica ind i en hverdag. Hun gik på opdagelse i det sted, hun var kommet hen. Fik
en virkeligt sød veninde. Havde ringeaftaler med sine forældre, hvor de talte om, hvad man kunne
lave.
- Vi var også på skitur. Det er det, vi gør her på Hvidborg, tager på nogle ture. Og hvis du siger til
de voksne her, at du gerne vil snakke med din mor, så kan man sagtens komme til det. De voksne
her holder altid, hvad de lover, siger hun.
I starten gik Jessica på en skole uden for Hvidborg. Men efter noget tid fik hun at vide, at hun også
skulle gå på Skolen på Hvidborg. Da blev hun virkeligt sur.
- Jeg tænkte ’fuck jer alle sammen’. Jeg følte, at nu var jeg låst inde i de her firkantede rammer, og
at jeg aldrig ville komme ud og se nogle andre mennesker, husker hun.
Hun vil stadig hellere gå i skole i sin gamle skole. Men det er ’fint nok’ at gå her, og hun kan også
godt se, at der er kommet mere ro på hende, efter hun begyndte på Hvidborgs egen skole, der
ligger 20 meter fra, hvor hun bor.
- Der er gode lærere og gode pædagoger. Og der er mange voksne i en klasse til at give hjælp,
så man hurtigt kan komme videre. De hjælper mig med at sætte mig ned og blive, hvor jeg er,
siger hun.
Et eksempel: Jessica har lige haft om syvtabellen. Hun forstod ikke, hvad læreren sagde. Tidligere
ville hun være blevet rigtigt irriteret over det. Men læreren hjalp hende og sagde, at ’det er ok, vi
skal nok finde ud af det’.
- Og det gjorde vi, siger Jessica.
Efter at Jessica flyttede på Kilden, er hun begyndt til ridning. To gange om ugen. Snart bliver det
kun én gang, for hun vil også gerne gå til stanggymnastik.
- De sagde, at jeg skulle gå til en aktivitet. Der er nærmest frit valg på alle hylder, siger hun.
Jessica har nemt ved at forklare, hvilke forandringer, der er sket med hende, efter hun er startet på
Hvidborg.
- Før Hvidborg var jeg en meget stille og nervøs pige. Nu har jeg lært mange flere ting. Jeg tør
sige min mening, og jeg er ikke nervøs for at forklare de voksne, hvad jeg mener. Jeg har også
lært at sige fra, hvis et andet barn forsøger at lokke mig med i noget, siger hun.
Hun regner med, at der ikke vil gå lang, lang tid, før hun flytter hjem. jeg ved, at mine forældre
skal i noget læring, hvor de får hjælp til at blive bedre til at håndtere mig. Så jeg tror, at om et år
er jeg flyttet, siger hun.
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UNGDOMSHØJSKOLEN
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UNGDOMSHØJSKOLEN SØNDBJERGGÅRD
T. +45 97 87 50 11
kontor@soendbjerggård.dk
www.soendbjerggard.dk
BESTYRELSE
Asta Fuglsang
Else Morell
Lisbeth Gottenborg Grøn
John Sveigaard Christoffersen (formand)
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Fællesskabet er en absolut bærende værdi på
Søndbjerggård. Det anerkendende højskolemiljø, hvor du er en del af et fællesskab. Det har
betydning, når du er der – og det har betydning, hvis du ikke er der.
Psykisk sårbare unge, som gerne vil være en
del af fællesskabet, men har svært ved at finde
ud af det. På Søndbjerggård er rammerne til,
at de kan indgå i et fællesskab og blive en del
af et ungemiljø, som andre unge. Fælles oplevelser, som morgensamlinger, ture og rejser.
Fællesskabsfølelse til idrætsstævner og lignende, hvor vi er på hold sammen. Vi insisterer
på, at fællesskabet skal være det bærende, og
vi ved, at det er en vigtig faktor i udviklingen
af de unge mennesker.
2020 har i den grad udfordret fællesskabsfølelsen. Vi skal holde afstand og ikke være for
mange sammen. Sidde til morgensamling i
den gamle gymnastiksal med 2 meters afstand. Spise med større afstand. Ingen knus
og kram eller klap på skulderen. Ingen store
fælles oplevelser, som vores sommerfest med
forældre og gamle elever, hvor vi før har været
op til 100 mennesker. Det har krævet en stor
indsats af elever og personale at opretholde
fællesskabsfølelsen. Derfor var den årlige julemiddag et kæmpe højdepunkt i 2020. Det er
altid en særlig god aften, hvor man tager hjem
med følelsen af taknemmelighed over at være
en del af dette sted. Vi holdt vores julemiddag
med større afstand, spillede pakkespil med
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mundbind og handsker – men følelsen var den
samme og derfor endnu stærkere oven på et
”afstandsår”.
En anden stor del af livet på Ungdomshøjskolen Søndbjerggård er rejserne. Ud i verden og
få fælles oplevelser. Det giver så utrolig meget,
både personligt, socialt og dannelsesmæssigt.
Hvad gør man så, når man ikke kan komme ud
i verden?
Vi lejede en øde ø midt i Silkeborg søerne. Her
boede vi en uge næsten uden kontakt til omverdenen. Vi var heldige og havde et pragtfuldt
dansk sommervejr. Det var ligesom at være
syd på med badning, surfing og sejlads - dog
meget dansk med bål og lyse nætter. Der var
sydlandstemning og isolation – en Covid 19
og samfundssinds-godkendt sommertur!
Ellers har det været et godt år på Søndbjerggård. Der har været fin søgning af elever, og
der har været en fin belægning. Vi startede et
anderledes kapitel i november med at få flere
elever fra Grønland. Der er nu 3 grønlandske
elever på skolen, hvoraf den ene ikke taler
dansk endnu. Heldigvis fik vi ansat en pædagogisk medarbejder, som taler grønlandsk, så
de værste sproglige vanskeligheder blev fjernet. Det er spændende med nye input. Det er
samtidig udfordrende og lærerigt at modtage
elever, som er psykisk sårbare og har et helt
andet sprog og kultur.
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nedlukning, så alle kreative tanker måtte på
banen for at sikre en kvalitativ og motiverende
fjernundervisning.
Det lykkedes os også – om end i et ændret
format – at gennemføre både Special Skills og
Operation Dagsværk, hvor vi ved sidstnævnte indsamlede lidt over 20.000 kr. til unge i
Peru.
Personalet har naturligvis også været udfordret, men har været fantastisk omstillingsparate og har sørget for at få en tryg hverdag til at
fungere med alle de nye regler, værnemidler
og afstand, men vi glæder os alle sammen til
igen at kunne mødes samlet og på tværs.
I Boligerne og i Bofællesskabet videreudvikles
metoder og tilgange. Der arbejdes fortsat med
Recovery – og den rehabiliterende tilgang, og
det har givet en god grobund for at inddrage
og indtænke den unge i egen udvikling, samt
understøtte den unges drømme og mål for
livet. Der arbejdes fortsat med den mentaliserende tilgang, og derudover er personalet
i gang med at lære om samt inddrage den
positive psykologis metoder i hverdagen.

I december afsluttede Thorshøjgård et 3-årigt
projekt, hvor vi sammen med 11 andre institutioner har afprøvet ”Mentaliseringsguiden.”
Et stort projekt bevilget af Socialstyrelsen. Det
pædagogiske personale fra alle 3 boafdelinger, Hedebo, Pedersborg og Boligerne er
blevet undervist og superviseret i brugen af
Mentaliseringsguiden. Det har været 3 spændende år, som har samlet personalet på tværs
af afdelingerne og været med til at styrke det
fælles faglige sprog. Det giver blod på tanden
at lære nyt.
24. januar 2020 fyldte Thorshøjgård 100 år,
men grundet Covid 19 er fejringen udskudt på
ubestemt tid.
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T. +45 43 32 64 00
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www.thorshøjgaard.dk
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Og Covid 19 har som alle andre steder været
det, der har fyldt mest i 2020. Den første tid
med restriktioner og nedlukning i foråret tog
hårdt på de unge. Det kom som et chok for
de unge, hvoraf de fleste er lettere mentalt
retarderede og har autismespektrumforstyrrelser. De havde svært ved at forstå og vænne
sig til usikkerheden, de nye rammer og regler.
Efter lidt tilvænning har de vist sig at håndtere
det virkeligt flot. Det er en ny og anderledes
hverdag, der udfolder sig, men det er nu en
hverdag, der fungerer.
I ´Uddannelse og Beskæftigelse´ blev der
sat en række begrænsninger og desuden en

Det blev i 2020, at Thorshøjgård kom i gang
med byggeriet af den 700 m2 store døgnafdeling med 9 pladser. Den nye afdeling har
fået navnet, Grønnebo, og de unge glæder
sig til at flytte ind.
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”Villaen er vores ene hus, hvor der kommer fire børn og to voksne ad gangen.
Der kommer en dreng og en pige, begge 8 år. De er kommet
sammen på samme dage gennem de sidste tre år. I starten legede de kun parallellege. De har gennem den forudsigelige struktur, de hjemlige og overskuelige rammer udviklet et venskab. De
har haft ro til at udvikle sig sammen og drengen sagde i sidste
uge ”Vi er ligesom en familie og du er ligesom en søster”.
”To drenge, som gennem længere tid har boet sammen på
Møllegården, er begge kommet ud i vores ene længe, hvor der
er tegnet kørebaner og skabt mulighed for boldspil. De to drenge
har ikke noget med hinanden i hverdagen, men finder hinanden
i boldleg og nyder at være i legen sammen. Når de kommer
tilbage i huset, går de igen hvert til sit”.
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T. +45 25 33 20 04
info@villamagnolia.dk
www.villamagnolia.dk
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Allan Jensen
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2020 har været et begivenhedsrigt og ikke
mindst et travlt år for Villa Magnolia. Året har
været præget af Covid 19 og de usikkerheder,
det har medført. Vi har passet godt på hinanden og heldigvis er vores børn, deres forældre
og personalegruppen kommet godt igennem.
Laila Berit Thorsen startede d. 1. januar 2020
som ny forstander ind i et nyt ledelsesteam,
hvor souschefen Sanne Purtoft var blevet ansat
blot fire måneder forinden. Den første tid gik
med at skabe en viden om det gode arbejde,
der udføres samt, hvordan ledelsen fortsat kan
understøtte dette.
Der er arbejdet med at tydeliggøre samarbejdet
samt italesat gensidige forventninger mellem
ledelse og personale. Der er etableret en ny organisationsplan, og der arbejdes med at være
klar på fordeling af ansvar hos alle ansatte ved
hjælp af en ”Ansvarspyramide”.
Vi har næsten fuld indskrivning og har derfor
sagt goddag til flere nye børn og nye kolleger.
Det bringer altid nye spørgsmål og ny viden
med sig, som er med til at holde os årvågne på
egen viden og erfaring.
Vi råder over en stor og bred autismespecialiseringsviden, og det er derfor med ekstra stor
glæde, at vi har endnu flere med ”papir på
det”. I år kan vi sige tillykke til to nye autismespecialiseringsuddannede. Derudover har vi
en medarbejder på KRAPP-uddannelse og alle
medarbejdere har været på Snoezelkursus.
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Vi er optaget af komorbiditet, særligt i forhold
til ADHD. Oplevelsen er, at flere af vores børn
og unge har følgediagnoser ud over deres
autismediagnose.
Vi vil i det kommende år sætte viden fra uddannelse i spil og tænke mere specialiserede
metoder ind og prøve dem af, så vores børn
hele tiden får den bedste mulighed for udvikling, selvhjulpenhed og livsduelighed.
Vi har derudover valgt at deltage i et forskningsprojekt med Susan Hart i samarbejde med
LIVSVÆRK. Det bliver et spændende videns– og
lærings år.
Institutionen har nu 11 år på bagen, og vi er
inde i en proces igen, hvor vi kan se flere børn
’vokser ud’ af villaen og ’voks e ind’ på Møllegården, hvor de lidt ældre børn er. Dejligt at
følge denne udvikling.
Vi ser samtidig et stort og øget behov for at
kunne tilbyde nogle af vores unge en døgnplads. Vi arbejder derfor med at udvide vores
institution med et døgntilbud i samme ånd som
Villa Magnolia. Vi har ikke travlt, så det går
ikke så stærkt, som vi gerne vil, men vi tror på
det.
Villa Magnolia er i god vækst, der er gode
personalekræfter, vi har børn og unge, som er
glade for at komme her og godt samarbejde
med forældre, eksterne samarbejdspartnere,
kommunernes sagsbehandlere og det omkringliggende samfund.
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