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Lovgrundlag

Lov om social service § 67 stk. 3

Indsatsens formål

Indsatsen tilrettelægges ud fra Servicelovens kapitel 11 om ”Særlig støtte til børn og
unge”, og formålet er, at den enkelte unge efter endt ophold får et grundlag for at
fortsætte en positiv personlig og social udvikling, samt at den unge får de bedst
mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse.
Formålet med den pædagogiske indsats er
- at arbejde henimod, at den unge ikke skades, skader sig selv eller skader
andre, herunder begår ny kriminalitet.
- at skabe et kendskab til den unges behov og situation
- at give den unge mulighed for at få et hverdagsliv, der understøtter den
unges sociale, materielle, kulturelle og personlige udvikling
- at skabe en forbedring af den unges sociale, kulturelle, materielle og
personlige situation, så den unge har bedre handlemuligheder efter
opholdet
- at skabe et grundlag for udslusning af den unge og en eventuel efterfølgende
indsats ved at hjælpe, forberede og motivere den unge til at forbedre sin
situation
Grundet ofte korte anbringelser vil den socialpædagogiske indsats igangsættes og
lægge op til, at handlekommunen, efter barnets/den unges anbringelse, tager over
i forhold til den videre indsats. Således er især den socialpædagogiske udredning
samt igangsætning af indsatsen i fokus under anbringelsen på Kompasset.
Den pædagogiske indsats igangsættes altid på baggrund af en individuel vurdering i
tæt samarbejde med handlekommune, barnet/den unge samt evt. øvrigt netværk.

Målgruppe og
anbringelsesgrundlag

Målgruppen er unge mellem 15 og 18 år, men der kan anbringes børn på helt ned til
12 år. Børnene/de unge kan anbringes under én eller flere af følgende omstændigheder:
Børn/unge på sociale pladser, hvor
1) dette er absolut påkrævet for at afværge, at barnet/den unge skader sig selv eller
andre, og faren herfor ikke på forsvarlig måde har kunnet afværges ved andre mere
lempelige forholdsregler
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2) det i en indledende iagttagelsesperiode er absolut påkrævet for at tilvejebringe
et grundlag for den videre socialpædagogiske behandling
3) det på baggrund af den indledende iagttagelsesperiode, fastslås, at det er absolut
påkrævet, at der iværksættes et længerevarende behandlingsforløb på en sikret
afdeling,
Børn/unge på retlige pladser, hvor
4) opholdet træder i stedet for varetægtsfængsling
5) opholdet er led i afsoning
6) opholdet er led i en idømt foranstaltning
7) der er tale om udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark
Antal pladser

8 døgnpladser (inklusiv intern skole)

Organisation/
Medarbejdere

Ledelsen udgøres af forstander og tre afdelingsledere. Afdelingslederne er ansat
med halv tid i den pædagogiske praksis, og halv tid på ren ledelse, således at
afdelingslederne tilsammen udgør en normering på 1½ afdelingslederstilling.
Ud over ledelsen rummer den samlede stabsfunktion psykolog og socialrådgiver.
Derudover er der ca. 25 faste medarbejdere, primært pædagogisk uddannet
personale i bohusene, lærere i undervisningstilbud og håndværksuddannet
personale i værkstedsfaciliteterne. Kontaktpædagogerne/(fag)lærerne har en særlig
funktion som bærere af den røde tråd i den enkelte unges individuelle plan/status,
og skriftliggørelsen af den relevante dokumentation.

Fysiske rammer

Kompasset er i 2012 bygget til formålet. Kompasset ligger i et grønt område, hvor de
to bohuse, skole, værksted og sportshal ligger indplaceret med gode muligheder for
såvel udendørs- som indendørs aktiviteter.
Billedgalleri: http://kompasset.rn.dk/Billedgalleri

Faglig profil

Kompasset profilerer sig ved en højt specialiseret tværfaglig indsats, hvor alle
elementer af helhedstilbuddet (socialpædagogisk døgnbehandling/fritidstilbud,
skole og værkstedsaktiviteter) er nært forbundne. Arbejdet foregår i tæt dialog med
handlekommunen.
Kompasset ønsker at levere det bedst mulige udgangspunkt for videre beslutninger
og tilrettelæggelse af støttetilbud, hvorfor individuelle planer, observations- og
udredningsarbejde samt statusrapporter kontinuerligt er i fokus som
dokumentation for arbejdet, så myndighed til enhver tid kan få et skriftligt produkt
af høj faglig kvalitet.
Den professionelle relation medarbejderne indgår i med de unge, samarbejdspartnere og kollegaer funderes på kerneværdierne professionalisme, ordentlighed
og lydhørhed.
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Metoder og
tilgange

Som en del af Kompassets socialpædagogiske indsats arbejdes der på at styrke de
unges sociale og personlige kompetencer via nedenstående faglige tilgange og
metoder.
Der er tale om individuelle tilrettelagte indsatser, der tilpasses barnets/den unges
ressourcer, udfordringer, funktionsniveau m.v. Der kan således i forhold til indsatsen
overfor den enkelte unge indgå elementer af nedenstående metoder, ligesom
enkelte metoder ikke nødvendigvis vil blive praktiseret under anbringelsen.
Som en del af indsatsen involveres de unge i egne statusmøder, medindflydelsessamtaler samt ungemøder, så de derved opnår størst mulig grad af indflydelse på
eget liv.

-

De faglige tilgange er funderet i
- Strukturpædagogik
- Miljøterapi
- Anerkendelse
- Low Arousal
Af udvalgte metoder kan nævnes
- PAV (Projekt Andre Valg) - forbehandling af misbrug
- ART (Aggression Replacement Training)
- Psykoedukation
- Motiverende samtaler
- Jeg-støttende samtaler

Kerneopgave

Kerneopgaverne er defineret ud fra rammerne i Servicelovens § 55, Folkeskoleloven
samt Magtbekendtgørelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet.
Kerneopgaverne i forhold til at varetage barnets/den unges særlige behov er
følgende:
1. Omsorg
2. Personlig støtte
3. Socialpædagogisk rådgivning
4. Socialpædagogisk behandling
5. Undervisning
6. Screening jf. retningslinjer
7. Udredning
8. Varetagelse af sikkerhed og kontrol

Indsatser i forhold
til kerneopgaven

1. Omsorg
- God stabil voksenkontakt
- Praktisk hjælp
- Mad
- Tøj- og lommepenge
- Afdækning af behov for sundhedspleje
- Varetagelse af ordineret medicin
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2. Personlig støtte
- Inddragelse af familie og netværk samt støtte til kontakt og vedligeholdelse
af relationer iht. regler og rammer
- Lærende og støttende aktiviteter i forhold til udvikling af færdigheder
(personlig hygiejne/ADL)
- Lærende og støttende aktiviteter i forhold til fritidsaktiviteter
- Træning af social kompetencer
- Træning i konflikthåndtering
3. Socialpædagogisk rådgivning
- Rådgivning af de unge i forhold til eksempelvis livsstil, alkohol, stoffer,
økonomi og seksualitet
- Socialfaglig/retlig rådgivning ift. sagsforløb, rettigheder, retssikkerhed og
klagemuligheder
- Rådgivning om uddannelse og beskæftigelse
4. Socialpædagogisk behandling
- Den socialpædagogiske behandling består af en helhedsorienteret indsats
der bl.a. baserer sig på træning i hverdagssituationer samt træning i
demokratisk og konstruktiv ageren på eksempelvis ungemøder i bohusene
og medindflydelsessamtaler i skolen.
- Aktivitetsbaseret fysisk træning og kreative aktiviteter er en central del af
den socialpædagogiske indsats, som kan inddrages både i forhold til at
understøtte den unges sundhed og trivsel, evne til konflikt- og
vredeshåndtering samt ved abstinenser og stofbehov.
5.

Undervisning
- Undervisningstilbuddet er et centralt element i hverdagen med obligatorisk
undervisning alle ugens hverdage, og består af fag-faglig skole og praktisk
orienteret undervisning i håndværksfaglige værksteder.
I Undervisningen er der særligt fokus på:
- Støtte til at deltage i undervisningstilbuddet
- Motivation og vedholdenhed i forhold til at fastholde undervisning
- Afklaring af kompetencer og opstilling af individuelle læringsmål
- Understøtte barnets/den unges trivsel i skolen
- Afklaring af uddannelsesparathed
Såfremt barnet/den unge er i den undervisningspligtige alder, vil der blive
opkrævet dagstakst for det undervisningstilbud, der tilbydes som en del af
opholdet. Taksten opkræves af Brønderslev Kommune, som indgår i
samarbejdet om undervisningstilbuddet.

6. Screening
Efter indhentning af barnets/den unges sagsakter vurderes det, om der skal
tilbydes screening for psykiatriske problemstillinger. Der indhentes efter aftale
med anbringende kommune skriftligt samtykke fra den unge.
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Samtidigt kontaktes forældremyndighedsindehaver for at orientere om den
psykiatriske screening ligesom der indhentes mundtligt samtykke fra forældremyndighedsindehaver.
I henhold til ”Retningslinjer for screening for psykiatriske problemstillinger på de
sikrede institutioner” Link foretages der ikke yderligere i screeningsprocessen,
såfremt det fremgår af barnets/den unges sagsakter, at der har været foretaget
psykologisk undersøgelse indenfor henholdsvis en to årig periode for unge
mellem 16 og 17 år og en 1 årig periode for unge under 16 år, hvis der allerede
er planlagt anden undersøgelse eller det vurderes, at der ikke er behov for en
psykiatriskscreening.
Såfremt der udføres en fuld screening udfærdiges en rapport med screeningens
konklusioner, som sendes til handlekommunen.
7. Udredning
Efter endt ophold leveres følgende skriftlige dokumentationsmateriale i forhold
til den socialpædagogiske udredning:
- For unge på sociale pladser udarbejdes observationsrapport/statusrapport.
- For unge i varetægtssurrogat udarbejdes en udtalelse. Længden af
anbringelsen afspejler rapportens omfang.
- For unge der afsoner dom/idømt ungdomssanktion udarbejdes en
statusrapport. Længden af anbringelsen afspejler rapportens omfang.
- Screeningsrapport og evt. psykolograpport udfærdiges såfremt en fuld
screening er gennemført, eller der har været anden form for psykologisk
udredningsforløb. Alternativt vil psykologens observationer være
indarbejdet i det skriftlige slutprodukt.
8. Varetagelse af sikkerhed og kontrol
- Opretholdelse af frihedsberøvelse, herunder sikring af domstolenes
beslutninger.
- Kontrol med barnets/den unges brevveksling, telefonsamtaler og anden
kommunikation, hvis der foreligger en afgørelse fra retten eller fra børn og
ungeudvalget.
- Undersøgelser af opholdsrum i forbindelse med anbringelse, besøg og
fravær fra institutionen, hvis det er nødvendigt for at sikre, at
ordensbestemmelser overholdes eller sikkerhedshensyn iagttages.
- Undersøgelser af person og opholdsrum, når der er bestemte grunde til at
antage, at barnet/den unge er i besiddelse af effekter, som medfører, at
ordensbestemmelser ikke kan overholdes, eller at sikkerhedshensyn ikke
kan iagttages.
Ledsagelse og
transport

Det aftales individuelt med handlekommunen, hvordan eventuelle transporter
afvikles. Kompasset kan, hvis det fremstår forsvarligt og praktisk muligt, i mange
tilfælde stille op til transporter, såfremt handlekommunen beder om dette, giver
betalingstilsagn og påtager sig ansvar for den eventuelle øgede risiko for rømning.
Det vil i givet fald ske mod merbetaling i form af eventuelle ekstra personaletimer
og almindelig km-takst, med mindre der er tale om anbringelse på social plads, hvor
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der er aftalt andet i forbindelse med kontrakt om anbringelse, fx i forhold til
udslusning.
Retlige pladser
Transport af unge på retlige pladser vil som udgangspunkt skulle varetages af
politiet.
Sociale pladser
Såfremt det er foreneligt med øvrige vilkår, kan der indenfor taksten laves ét besøg
på kommende anbringelsessted indenfor en radius af 100 km og såfremt det kan
klares med ledsagelse af én medarbejder.
Det kan forekomme, at politiet i forhold til unge på sociale pladser varetager
transporten, hvor Kompasset ikke selv vurderer, at de kan varetage transporten på
forsvarlig vis.
Overlevering

Efter aftale med anbringende kommune står Kompasset til rådighed for yderligere
drøftelser vedr. den videre indsats for barnet/den unge. Så vidt det er muligt vil
overleveringen foregå elektronisk, telefonisk eller ved besøg på Kompasset. Der kan
i særlige situationer gennemføres ét overleveringsbesøg på fremtidigt tilbud.
I disse situationer gælder ovenstående retningslinjer i forbindelse med Kompassets
eventuelle ledsagelse og transport af barnet/den unge.

Eksempler på
muligheder for
tilkøb af ydelser







Psykiatrisk konsulentbistand/udredning hos ekstern psykiater
Psykologisk udredning
Ledsageropgaver + transport
Ekstra normering, eks. vågen nattevagt ved behov herfor
Brobygningsprojekter ved udslusning
• Psykologsamtaler
• Socialpædagogisk støtte
• Mentorordning
• Besøg på nyt opholdssted (første besøg uden merbetaling)

Ovenstående ydelsers indhold og omfang aftales imellem anbringende myndighed
og Kompasset.
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