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Indledning og formalia 

 

Behandlingsinstitutionen Hald Ege er et regionalt miljøterapeutisk 
døgntilbud til børn og unge med relationsforstyrrelser som følge af 
svære fysiske og psykiske omsorgssvigt. Behandlingsinstitutionen 
drives i henhold til Servicelovens § 67. PPR i Viborg kommune visite-
rer til (special-) undervisningstilbud. Tilbuddet er normeret til 15 
børn, som bor i to Børnehuse, henholdsvis Asgård og Midgård. Til-
buddet har aktuelt to overbelægninger. Seneste anmeldte tilsyn fandt 
sted den 18.september 2008. Der er modtaget handleplan på op-
mærksomhedspunkterne tilknyttet tilsynsrapporten marts 2009. 
 

Dette uanmeldte tilsyn havde fokus på følgende forhold: 
 
Kerneydelsen (målgruppe, individuelle planer, brugerinddragelse samt magtanvendelser)  
Fysiske og sundhedsmæssige forhold (medicinadministration) 
Medarbejder og medarbejderforhold  
 
Tilsynsrapporten omfatter således ikke beskrivelser af alle de områder, som sædvanligvis be-
røres ved et anmeldt tilsynsbesøg indenfor de tre hovedområder: Kerneydelse, fysiske og 
sundhedsmæssige rammer samt medarbejdere og medarbejderforhold.  
 
Deltagere i tilsynet 
 

Ledelsen:  
• Dorte Bang, forstander 

 
Medarbejdere: 

• En pædagog og  
• En psykolog (kun om medicinadministration) 

Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten 
 
Beboere/brugere: 

• En beboer 
Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. 
 
 

Dato 02-09-2009

Camilla Rebekka Rask

Tel. +45 8728 4028

Camilla.Rask@stab.rm.dk
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Side 2 

Tilsynet foregik i tidsrummet kl. 9.30 – 14.00. Der blev gennemført interviews med forstande-
ren, en medarbejder og en beboer. Der deltog ikke pårørende i tilsynet, som var uanmeldt. 
Tilsynet blev modtaget af forstanderen, som afholdt konference med institutionens psykolog og 
socialrådgiver med henblik på visitation af nye børn til tilbuddet.Tilsynet blev inviteret til delta-
gelse i konferencen. Efterfølgende blev dagen planlagt sammen med forstanderen, som også 
forestod en rundvisning. Da Børnehuset Midgård var på planlagt sommerferie, blev det aftalt at 
tilsynet primært fokuserede på Asgård. Tilsynet blev afsluttet med en tilbagemelding til for-
standeren. 
 
Tilsynets samlede vurdering 

 
Målgruppen er normalt begavede børn, som er omsorgssvigtede og udviser grundlæggende 
sociale og emotionelle vanskeligheder, der har et mangeårigt behov for døgnbehandling. Et 
stigende antal af de henviste børn er ældre end tidligere og mange får efter udredning på Bør-
ne- og ungdomspsykiatrisk hospital en eller flere diagnoser. 
 
Det er tilsynets vurdering at der arbejdes struktureret, dokumenteret og fagligt kvalificeret 
med de ydelser, som børnene modtager, så ydelser tilpasses børnenes individuelle vanskelig-
heder og understøtter deres udviklingsmuligheder. Med udgangspunkt i en miljøterapeutisk 
behandlingstilgang, som strukturerer og systematiserer børnenes hverdag, inddrages børnene 
under behørig hensyntagen til behandlingsbehov, ønsker og udviklingstrin. Det barn, som til-
synet talte med, udtrykte tilfredshed med sit ophold på tilbuddet.  
 
Der arbejdes med undgåelse af magt, både gennem skærmning og hensigtsmæssige gruppe-
ringer af børnene og gennem kontinuerlig vidensdeling, ledelsesmæssig opfølgning og løbende 
kvalificering i konfliktreduktion. 
 
Hald Ege anvender standardiserede skemaer udformet af CBUS (Center for Børn, Unge og Spe-
cialrådgivning) til registrering og indberetning af magtanvendelse, herunder lov om nødvær-
ge/nødret, jf.§ 26, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 893 af den 9. juli 2007. Disse 
skemaer fremsendes til C-BUS en gang månedligt. Hald Ege følger den vejledning som C-BUS 
har udformet på området. Det er tilsynets vurdering at Hald Ege med fordel kan supplere regi-
streringen med en beskrivelse af den konkrete situation, hvori magtanvendelsen foregår, fx 
hvor mange personer der er involverede, hvem der gør hvad hvornår, hvordan placeringen er i 
rummet og om indgrebet er det mindst indgribende. Dette med henblik på en detaljeret og lo-
kal vidensopsamling til fremadrettet forebyggelse af magt. 
 
Tilbuddet fremstod i lighed med tidligere tilsynsbesøg ryddeligt, rent, hyggeligt og indbydende. 
 
Utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration registreres og indsendes til C-
BUS. Forebyggelse af fejl, vidensdeling og læring drøftes i det årlige møde med embedslægen. 
Tilsynet vurderer at vidensdeling om forebyggelse af fejl og læring i forhold til medicinhåndte-
ring med fordel kan gøres oftere, når ingen medarbejdere har medicinkursus.  
Medicininstruks er under revision, hvilket efter tilsynets vurdering bør prioriteres.  
 
Det er tilsynets vurdering, at der kontinuerligt arbejdes med at facilitere et godt psykisk ar-
bejdsmiljø dels gennem et velfungerende MED-udvalg samt en løbende medinddragende og 
anerkendende ledelsespraksis.  Der er et skærpet fokus på, at arbejdet med svært belastede 



 
 

Side 3 

børn er krævende og stiller store krav til medarbejdernes evne til at være til stede og trække 
grænser overfor børn i konfliktfyldte og vanskelige situationer. Der arbejdes løbende med 
feedback og feedforward processer i mellem ledelse og medarbejdere og internt i medarbej-
dergruppen for at fremme medarbejdernes trivsel og opgaveløsningen. 
 
Der ydes supervision – individuelt og i grupper. Der er procedure for håndtering af vold og 
trusler om vold, som anmeldes i EASY (Arbejdstilsynets Elektronisk AnmeldeSystem) 
 
Tilsynsteamet ser ingen opmærksomhedspunkter 
 
 
Den generelle faglige indsats 

 

Kerneydelsen 

 

 
Ledelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledelse/med-
arbejdere. 
 
 
 
 
 

 
Målgruppe: 
Målgruppen er normalt begavede børn, som er omsorgssvigtede og udviser 
grundlæggende sociale og emotionelle vanskeligheder, som medfører et 
mangeårigt behov for døgnbehandling. Flere af børnene har endvidere ind-
læringsvanskeligheder. Børnene er aktuelt mellem 8 og 15 år.   
Der sker en aldersforskydning i henviste børn, som er ældre ved indflyt-
ningstidspunktet. Samtidig er anbringelsen på Hald Ege ofte livslang, og 
det betyder at gennemsnitalderen nu er højere.  
 
I følge forstanderen udfordrer det den aktuelle behandlingspraksis og stiller 
særlige krav til sammensætningen af børnene i børnehusene og den konti-
nuerlige understøttelse af individuelle og aldersvarende udviklingsbehov. 
For ældre børn er der særligt fokus på temaer, som relaterer sig til selv-
stændiggørelse, og der arbejdes på udvikling af et ungetilbud. 
 
Der oplyses i lighed med tidligere tilsyn om et stigende antal børn, som har 
en diagnose eller diagnosticeres under anbringelsen på tilbuddet, fx OCD 
(Obsessive Compulsive Disorder), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) eller Tourettes syndrom (Neurologisk lidelse, karakteriseret ved 
mangeartede tics). Det er undtagelsen at børn indskrives til mere end tak-
sten. Aktuelt tildeles et nyanbragt 16 timers ekstra støtte, for at imødegå 
at hun ikke udviser suicidal adfærd eller forlader tilbuddet. 
For nuværende er der flere drenge end piger anbragt på Hald Ege.  
 
Individuel plan og opfølgning på mål: 
Den individuelle plan benævnes behandlingsplan. 
Den indledende plan udformes blandt andet på baggrund af en grundig vi-
sitation, hvor tilbuddet stiller krav til visiterende kommune om fremsendel-
se af en§ 50 undersøgelse jf. Lov om Social Service, barnet anamnese, ny-
ere psykologiske undersøgelser, kommunal handleplan, PPR-vurdering og 
børnehave/skoleudtalelse. Indledende samarbejdsmøde med forældre og 
anbringende kommune bidrager ligeledes til formulering af centrale fokus-
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Den generelle faglige indsats 

 

Kerneydelsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledelse/med-
arbejdere 

områder i behandlingsplanen. 
 
Hald Ege har udviklet egen behandlingsplanskabelon, og der stilles ikke 
krav om anvendelse af ICF (International klassifikation af funktionsevne, 
funktionsnedsættelse), da børnene ikke er fysisk handicappede. Forstande-
ren oplyser, at behandlingsskabelonen kontinuerligt udvikles så der sikres 
sammenhæng mellem den skriftlige dokumentation i behandlingsplanerne 
og den konkrete miljøterapeutiske indsats overfor børnene, således at be-
handlingsplaner afspejler sig i de strukturplaner (og særregler), der sætter 
rammen for barnets hverdag. Der arbejdes kontinuerligt med 3-5 udvik-
lingstemaer/delmål pr. barn. Det er ifølge forstanderen en løbende udfor-
dring at gøre udviklingstemaer/delmålene tydelige og omsættelige, så de 
fungerer som retningsgivende for behandlingsarbejdet og er aktive og dy-
namiske redskaber. Børnene tilskyndes til at reflektere over egne handlin-
ger og forbinde dem til fortidens episoder og traumer og udvikle nye 
mestringsstrategier.   
Behandlingsplaner og udviklingstemaerne/delmålene er tilgængelige i Bo-
sted System (Elektronisk Journaliseringssystem) under separate faneblade. 
Indsatsen dokumenteres løbende gennem dagbogsnotater. Behandlings-
planerne opbevares ligeledes i papirform.  
 
Behandlingsplanerne revideres og/eller justeres halvårligt. Her deltager 
pædagogerne fra børnehuset, husmor, afdelingsleder, forstander, social-
rådgiver og psykolog. Sidstnævnte er ansvarlig for udfærdigelsen af be-
handlingsplanen. På baggrund af en flerfaglig undersøgelse og drøftelse 
evalueres behandlingsindsatsen i forhold til, om de relationer, barnet ind-
går i er understøttende for udviklingsmålene, hvilke indsatser der er sær-
ligt virksomme, og hvilke indsatser der med fordel kan justeres eller afvik-
les. Evt. magtanvendelser og undgåelse af samme drøftes også og kan, 
hvis der er relevant, tematiseres i behandlingsplanerne. 
 
Status udformes en gang årligt af den psykologen, som systematisk gen-
nemgår de sidste års optegnelser på børnene og kommer med et udkast til 
en rapport. Rapporten udgør grundlaget for de årlige statusmøder med 
forældre og anbringende kommune. 
 
Brugerinddragelse: 
Børnene inddrages i hverdagen gennem deres tætte samarbejde og dialog 
med kontaktpædagogen og de øvrige medarbejdere. Før den halvårlige 
evaluering af behandlingsplanen afholdes møde med barnet, som her har 
mulighed for at komme med ønsker til eventuelle fritidsbeskæftigelser. 
Børnene deltager ikke på behandlingskonferencerne, men får ifølge den 
medarbejder, som tilsynet talte med, en tilbagemelding på de væsentlige 
ændringer, som får betydning i deres hverdag. Børnene får også en tilba-



 
 

Side 5 

Den generelle faglige indsats 

 

Kerneydelsen 

 

gemelding, når vanskelige problemstillinger har været drøftet. Før sidst-
nævnte tilbagemelding gives, afvejes det altid hvem i personalegruppen, 
der skal give denne under hensyntagen til det fremadrettede relationsar-
bejde.  
 
Der afholdes weekendmøder og ugentlige børnemøder. Her orienteres bør-
nene om væsentlige forhold, som relaterer sig til deres hverdag, ligesom 
de tilskyndes til at dele ting, de er glade for, synes er vanskelige eller som 
de er kede af. Hovedformålet er at skabe et (relationelt) reflektionsrum for 
børnene, således at de opnår en større følelsesmæssig og social forståelse 
for egen og andres situation.  
 
Ifølge medarbejderrepræsentanten er børnene gode til at komme med ide-
er til aktiviteter og give udtryk for forhold, som de er utilfredse med. Der 
udformes ikke et samlet referat fra møderne, men der dokumenteres i Bo-
sted System for hvert enkelt barn efter møderne. 
 
Børne- og weekendmøder indgår i den gennemgående miljøterapeutiske 
ramme, der strukturerer og systematiser børnenes hverdag. Foruden bør-
nemøderne arbejdes der også med 1) stilletimen, hvor børnene individuelt 
reflekterer over dagen og holder pause fra samværet med de øvrige børn 
2) overlap mellem pædagogerne 3) aktiviteter, hvor børnene individuelt 
deltager sammen med en voksen ud fra behandlingsbehov, ønsker og ud-
viklingstrin. 
I forbindelse med børnehusenes fællesarealer hænger en oversigt over 
børnenes daglige aktiviteter og hvilke voksne der deltager heri, så det er 
synligt for alle. Medarbejderkontinuitet i aktiviteterne i forhold til det enkel-
te barn prioriteres højt. 
 

 
Brugere/ 
vurdering 
 

 
Den unge, som tilsynet talte med, har boet på Hald Ege i 5 år. Han fortæl-
ler at han er meget tilfreds og fremhæver at han selv går til aktiviteter 
uden for tilbuddet og cykler ned i byen. Han beskriver at han, i takt med at 
han øver sig, får friere rammer. Han fremhæver, at han har det godt med 
sin kontaktperson, som hjælper ham med de problemer han har, eller hvis 
der er noget han gerne vil. Han beskriver også at kontakten til de øvrige 
voksne er god - også når de er utilfredse, hvis der larmes for meget. Han 
oplever, at de voksne har tid til at tale med ham. 
Han beskriver, at han kan bidrage til sin behandlingsplan i form af ønsker 
til aktiviteter. 
Hvis han er utilfreds med forskellige forhold, går han til sin kontaktperson, 
afdelingslederen eller forstanderen. 
Den unge beskriver, at de her i sommerperioden mødes hver dag til frokost 



 
 

Side 6 

Den generelle faglige indsats 

 

Kerneydelsen 

 

og planlægger eftermiddagens aktiviteter. Han har ikke ønsker om at del-
tage i de ferier, som er planlagt fra tilbuddets side. Deltagelse er frivillig. 
Han giver udtryk for at han ikke ” så godt kan lide” de øvrige børn, som 
han bor i hus med. Han oplever det ikke forstyrrende, når nye børn flytter 
ind i tilbuddet. 
Den unge er meget tilfreds med de fysiske rammer og det værelse han har 
og fortæller, at børnene en gang ugentligt og på skift kan bestemme, hvad 
de skal have at spise. 
 

 
 
 
Den generelle faglige indsats 
 

Magtanvendelser  

 
 
Ledelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I første kvartal af 2009 er der blevet indberettet 4 magtanvendelser.  
Skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse, herunder lov 
nødværge/nødret, jf.§ 26, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 
893 af den 9. juli 2007 fremsendes til C-BUS en gang månedligt. Kopi af 
magtanvendelser fremsendes til anbringende kommune. Forældre informe-
res altid ved anvendt magt over for deres barn. Der finder altid en samtale 
sted med barnet og personalet efterfølgende en magtanvendelse. Hændel-
sesforløbet beskrives i Bosted System.  
 
Tilsynet drøftede i denne forbindelse med forstanderen indberetnings-
skemaet til C-BUS, som ikke indbefatter en deltaljeret beskrivelse af den 
konkrete situation hvori magtanvendelse fandt sted, (fx hvor mange per-
soner der er involverede, hvem gør hvad hvornår, hvordan placeringen i 
rummet og om indgrebet er det mindst indgribende) 
Ved ansættelse af nyt personale introduceres til magtanvendelsesparagraf-
ferne og procedurerne i relation hertil. Bekendtgørelsen er tilgængelig på 
intranettet. Der arbejdes kontinuerligt på reduktion af magt. Akut magt 
anvendes kun når alle andre interventionsmuligheder er udtømte.  
 
Forstanderen understreger vigtigheden i den kontinuerlige vidensdeling 
som en forudsætning for at undgå at anvende magt og for at opnå viden 
om hvilke tilgange, der er mest virksomme, når det gælder om at undgå 
magt. Alle magtanvendelser drøftes på personalemøderne, ligesom der in-
formeres gennem Bosted System, og magtanvendelser dokumenteres i 
barnets journal.  Forstanderen understøtter en kultur, hvor det er legalt at 
overtage kontakten til et barn i tilspidsede situationer med henblik på at 
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undgå magt. Hun fremhæver blandt andet at det særligt er i forbindelse 
med de ældre børn i tilbuddet, at ”magtkampe” i videst muligt omfang 
undgås med henblik at undgå anvendelse af magt. 
 
Forstanderen registrerer desuden antallet af magtanvendelse i forhold til 
hver enkelt ansat. Dels for at opnå viden om der er særlige relationer, der 
bør understøttes (i form af samtaler med involveret personale) eller afvik-
les. Det fremhæves at denne viden også bruges løbende i forbindelse med 
behandlingsplanlægningen.  
 
Anvendelse af magt sker ofte i forbindelse med nye børn, hvor børnene kan 
føle sig utrygge og personalets kendskab til børnene stadig er under op-
bygning samt i forbindelse med højtider og ferie, hvor dele af det faste 
personale afløses af vikarer. 
 

 
Medarbejdere 
 
 

 
Medarbejderrepræsentanten oplyser, at hun er bekendt med gældende 
regler og dokumentationsprocedurer i forhold til magtanvendelser. Hun 
fremhæver den gode sparring i kollegagruppen som værende væsentlige 
for den efterfølgende bearbejdning. Der tilbydes psykologhjælp til persona-
let  ligesom samtaler med ledelsen fremhæves som væsentlige og givtige. 
Der ydes hjælp til dokumentationen af magtanvendelsen. Medarbejderne 
har deltaget i selvforsvarskurser, og der arbejdes løbende på opkvalifice-
ring af strategier til konfliktreduktion. Der arbejdes med skærmning og 
hensigtsmæssige grupperinger af børnene. 
 

 
Brugere 

 
Den unge, som tilsynet talte med, fortæller at han i forbindelse med magt-
anvendelse altid har en dialog med de voksne efterfølgende, og at hans 
forældre informeres om magtanvendelsen. 
 

 
 
Den generelle faglige indsats 
 

 
Tilsynets 
bemærkninger 
 

 
Det er tilsynets vurdering at der arbejdes struktureret, dokumenteret og 
fagligt kvalificeret med de ydelser, som børnene modtager, så ydelser til-
passes børnenes individuelle vanskeligheder og understøtter deres udvik-
lingsmuligheder. Med udgangspunkt i en miljøterapeutisk behandlingstil-
gang, som strukturerer og systematiser børnenes hverdag, inddrages bør-
nene under behørig hensyntagen til behandlingsbehov, ønsker og udvik-
lingstrin. Det barn, som tilsynet talte med, udtrykte tilfredshed med sit op-
hold på tilbuddet.  
 
Der arbejdes med undgåelse af magt, både gennem skærmning og hen-
sigtsmæssige grupperinger af børnene og gennem kontinuerlig vidensde-
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ling, ledelsesmæssig opfølgning og løbende kvalificering i konfliktreduktion. 
 
Hald Ege anvender standardiserede skemaer udformet af C-BUS (Center 
for Børn, Unge og Specialrådgivning) til registrering og indberetning af 
magtanvendelse, herunder lov om nødværge/nødret, jf.§ 26, stk. 1, i Soci-
alministeriets bekendtgørelse nr. 893 af den 9. juli 2007. Disse skemaer 
fremsendes til C-BUS en gang månedligt. Hald Ege følger den vejledning 
som C-BUS har udformet på området. Det er tilsynets vurdering at Hald 
Ege med fordel kan supplere registreringen med en beskrivelse af den kon-
krete situation, hvori magtanvendelsen foregår, fx hvor mange personer 
der er involverede, hvem der gør hvad hvornår, hvordan placeringen er i 
rummet og om indgrebet er det mindst indgribende. Dette med henblik på 
en detaljeret og lokal vidensopsamling til fremadrettet forebyggelse af 
magt. 
 

 

De fysiske og sundhedsmæssige rammer 

 

Bygninger og udenomsarealer 

 

 
Rundvisning/ 
Tilsynets beskri-
velse 
 

 
For beskrivelse af tilbuddets fysiske rammer og faciliteter henvises til til-
buddets hjemmeside og tilsynsrapporter af 22.08.07. 06.02.08, 18.09.08, 
som også er tilgængelige på tilbuddets hjemmeside. Tilbuddet fremstod i 
lighed med tidligere besøg ryddeligt, rent, samt hyggeligt og indbydende. 
 

 
 
 
De fysiske og sundhedsmæssige rammer 

 

Medicinadministration 

 

 

 
Ledelse 
 

 
Tilbuddets psykolog har det koordinerende ansvar i forhold til medicinhånd-
tering. For de børn som er i medicinsk behandling, deltager psykologen og 
barnets kontaktperson i løbende dialog med ordinerende læge, som oftest 
fra børnepsykiatrisk afdeling i Viborg. Ingen medarbejdere har medicinkur-
sus. 
 

 
Medarbejdere 
 

 
Som følge af medicinsupervision ved læge Henrik Trykker er medicinin-
struksen under revision. Tilbuddets psykolog forestår denne opgave, som 
forventes afsluttet i december, hvor Henrik Trykker igen kommer på tilbud-
det. 
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De fysiske og sundhedsmæssige rammer 

 

Medicinadministration 

 

 

Medicininstruksen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ” Vejledning 
om ordination og håndtering af lægemidler” af 30. juni 2006, og indeholder 
en beskrivelse af medicinhåndtering, medicindosering, medicingivning og en 
samlet liste over den enkeltes barn aktuelle medicinering.  
 
For nuværende doseres børnenes medicin i dosisæsker en gang ugentligt 
med Cpr-nummer og navn af kontaktpersonerne, som kontakter psykologen 
for bestilling af medicin. Ved kontaktpersonens fravær er det pågældendes 
ansvar at videregive medicinansvaret til anden kollega, som er i kontakt 
med barnet. Medicinen opbevares i et aflåst skab. Registreringsarket angi-
ver udleveringstidspunkt, interval og dosisstørrelse. 
Ved fejl indberettes til C-BUS. Forebyggelse af fejl, vidensdeling og læring 
drøftes i det årlige møde med embedslægen 
 

 
Bruger 

 
Ifølge den unge, som tilsynet talte med, glemmer personalet nogle gange 
medicinen, hvorfor han husker dem på det. 
 

 
De fysiske og sundhedsmæssige rammer 

 

 
Tilsynets 
bemærkninger 
 

 
Utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration registreres 
og indsendes til C-BUS. Forebyggelse af fejl, vidensdeling og læring drøftes 
i det årlige møde med embedslægen.  
Tilsynet vurderer at vidensdeling om forebyggelse af fejl og læring i forhold 
til medicinhåndtering med fordel kan gøres oftere, når ingen medarbejdere 
har medicinkursus.  
Medicininstruks er under revision, hvilket tilsynet vurdere bør prioriteres.  
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Ledelse 
 

 
Seneste APV (ArbejdsPladsVurdering) er gennemført i december 2007 og 
afleveret januar 2008. Ifølge forstanderen fylder det fysiske arbejdsmiljø 
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ikke meget, hvorimod det overvejende er det psykiske arbejdsmiljø og 
sammenhængen mellem magtanvendelser og vold og trusler om vold mod 
medarbejdere, der er i fokus. 
Tidligere var medarbejdergruppen belastet på grund af fire barsler, hvilket 
smittede af på børnenes trivsel og øgede antallet af magtanvendelser og 
trusler om vold. Det har givet anledning til ny procedure, som indeholder 
at ledelsen indkalder til ekstra ordinært MED-udvalgsmøde (Udvalget for 
Medindflydelse og Medbestemmelse), hvis mere en to medarbejdere er fra-
værende over en periode i samme hus. Det drøftes hvordan situationen 
løses mest hensigtsmæssigt både i forhold til opgaveløsningen og børnenes 
trivsel. Forstanderen fremhæver at MED-udvalget er velfungerende, og at 
hun vægter medarbejderinddragelse højt. 
 
Der er et løbende og skærpet fokus på, at arbejdet med svært belastede 
børn er krævende og stiller store krav til den enkelte medarbejders evne til 
at være til stede med børnene i konfliktfyldte og vanskelige situationer, 
herunder børnenes til tider voldsomme sprogbrug. Der har været afholdt et 
internat, som særligt fokuserede på temaet og gav medarbejderne teknik-
ker og redskaber til at håndtere problemstillingen, blandt andet gennem en 
løbende italesættelse over for børnene, interkollegialt og i mere formalise-
rede personalefora. Forstanderen oplyser at børnehuset Midgård for nylig 
har ”strammet op” på den løbende italesættelse, og at der påtænkes det 
samme på Asgård. 
 
Forstanderen fremhæver, at hun ser det som en af sine væsentligste funk-
tioner at facilitere gode rammer for arbejdet både for at fastholde medar-
bejderne og forebygge udbrændthed. Dette understøttes af en anerken-
dende og medinddragende dialog, hvor der særligt fokuseres på det der 
virker og på små og realistiske mål i behandlingsarbejdet, så børnene ud-
viklingsfremskridt er i højsædet. 
 
Episoder om vold og trusler om vold er for nedadgående. Der indberettes 
til EASY (Elektronisk AnmeldeSYstem), og der finder en dialog sted mellem 
den implicerede medarbejder og ledelsen med henblik på at tilrettelægge 
den bedste støtte. Som oftest ydes intern psykologbistand og ekstern indi-
viduel supervision. Der er en opfølgende dialog efter en måned med ledel-
sen.  
 
Der ydes personalesupervision hver anden måned. Afdelingerne modtager 
supervision hver for sig. 
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Medarbejdere 
 

 
Medarbejderrepræsentanten oplyser at børnegruppen, som aktuelt er mel-
lem 12 til 15 år, ofte benytter sig af ”diverse gloser” (upassende verbale 
ytringer). Hun fremhæver at det ikke tolereres, og at der gribes ind med 
det samme. For nuværende er der ikke mange trusler i børnehuset. Medar-
bejderrepræsentanten oplever sig ikke truet, og fremhæver at der afsættes 
ekstra ressourcer til skærmning af særligt krævende børn. 
 
Børnenes (verbale) adfærd drøftes dagligt ved personaleoverlap fra for-
middag til eftermiddag, både i forhold til hvordan børnene har det, og 
hvordan det skal håndteres i medarbejdergruppen. Om aftenen er der lige-
ledes et overlap, hvor der skabes rum til refleksion, og hvor medarbejdere 
kan stille sig undrende overfor egen og andres praksis. 
  
Planlægning i forhold til den fremadrettede behandlingstilgang til barnet 
opleves som hjælpsom. I den forbindelse er det også legalt at sige, hvis 
man ikke ser sig i stand til at være sammen med det pågældende barn en 
dag eller vente med at gå ind til barnet efter en konflikt, indtil barnet er 
faldet til ro. 
Medarbejderrepræsentanten fremhæver den eksterne supervision som 
hjælpsom, ligesom adgangen til individuel supervision og muligheden for 
en løbende dialog med tilbuddets interne psykolog som understøttende for 
behandlingsarbejdet.   
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Tilsynets be-
mærkninger 
 

 
Det er tilsynets vurdering, at der kontinuerligt arbejdes med at facilitere et 
godt psykisk arbejdsmiljø dels gennem et velfungerende MED-udvalg samt 
en løbende medinddragende og anerkendende ledelsespraksis. Der er et 
skærpet fokus på, at arbejdet med svært belastede børn er krævende og 
stiller store krav til medarbejdernes evne til at være til stede med børn i 
konfliktfyldte og vanskelige situationer. Der arbejdes løbende med feed-
back og feedforward processer mellem ledelse og medarbejdere og internt i 
medarbejdergruppen for at fremme medarbejdernes trivsel og opgaveløs-
ningen. 
Der ydes supervision – individuelt og i grupper. Der er procedure for hånd-
tering af vold og trusler om vold, som anmeldes i EASY. 

 


