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1. Forord  
Velkommen til Bülowsvej – for Børn og familiers virksomhedsplan 2017/2018. I det følgende 

vil du finde væsentlige informationer om organisationens virke i 2017 samt planerne for 

2018 

 

Rigtig god læselyst. 
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2. Beskrivelse af organisationen 
 

2.1 Drift og ejerforhold  
 

2.1.1 Adresse  
Bülowsvej – for Børn og Familier, Bülowsvej 22, 1870 Frederiksberg 

 

2.1.2 Ejerforhold 
Bülowsvej for Børn og Familier er en selvejende institution med driftsoverenskomst med 
Frederiksberg Kommune. Bestyrelsen er øverste myndighed. Den daglige ledelse er delegeret til 
forstanderen. Bestyrelsen er udpeget af Livsværk og Frederiksberg Kommune. Livsværk er 
forretningsfører og ejer af bygningerne. 

 

2.1.3 Bestyrelsen 
Bestyrelsen udgøres pr. 1. januar 2018 af: 

 David Mollerup, formand. Udpeget af Livsværk 

 Elisabeth Sievers, næstformand. Udpeget af Livsværk 

 Ole Larsen. Udpeget af Livsværk 

 Mark Thorsen. Udpeget af Livsværk 

 Peter Arenbrandt. Udpeget af Kommunalbestyrelsen 
 

I 2017 har der været afholdt 4 ordinære møder. 

 

2.1.5 Ydelser og lovgrundlag 
Pr. 1. januar 2018 skal Bülowsvej – for Børn og Familier stille følgende pladser til rådighed for 
Frederiksberg Kommune: 

 10 døgnpladser jf. Lov om social service § 66, stk. 1 nr. 6 for børn i alderen 0-14 år, hvoraf fire 
af pladserne er til akutanbringelse. 

 18 familiebehandlingspladser jf. Lov om social service § 52, stk. 3 nr. 3. samt §11, stk. 3  

 Tre døgnfamiliepladser jf. Lov om social service §107 samt § 52, 3 nr. 4.  

 Overvåget samvær efter behov, jf. Lov om social service § 71, stk. 3 og 4 

 Støttet samvær efter behov, jf. Lov om social service § 71, stk. 2 jf. 568 
 

Børn og familier visiteres via visitationsudvalget, Familieafdelingen, Frederiksberg Kommune.  
 

2.1.6 Fysiske rammer 
Vi har i 2017 fortsat haft fokus på, at sikre institutionens fysiske rammers vedligeholdelse for at 
tilgodese en standard, der lever op til institutionens primære opgave.  
Der er fokus på at skabe et miljø med hjemlighed, samt indbydende og hyggelige rammer for såvel 
børn, familier som samarbejdspartnere.  

 
Vi har i en lang årrække haft problemer med at varme tilbygningen op, hvilket vil sige Stuen tv. og 
det ambulante familietilbud. Vi har derfor i 2017 prioriteret at udskifte samtlige radiatorer. Det har 
været med særdeles tilfredsstillende effekt. 
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2 badeværelser og 1 puslerum er blevet istandsat, der er lagt nyt gulv og opsat nye toiletter, 
håndvaske og 1 badekar. Vi er meget tilfredse med resultatet og glade for at kunne tilbyde børnene 
nogle gode toilet- og badefaciliteter. 

 
Gulvbelægningen i Stuen tv. og i indgangspartiet er blevet udskiftet, som følge af slitage.  

 
Herudover er der foretaget utallige løbende vedligeholdelsesopgaver, som et omfattende dagligt 
slid kræver. 

 
I mange år har børnene haft et stort ønske om at få trampolin. Af sikkerhedsmæssige årsager, har 
dette ikke været muligt at imødekomme. I 2017 blev det imidlertid muligt at indfri ønsket, idet vi 
kunne få en nedgravet trampolin. 
Trampolinen blev på behørig vis indviet og er blevet flittigt brugt lige siden.  

 
 

2.1.7 Intern organisering 
2.1.7.1 Personalesammensætning og normering pr. 1. januar 2018 

Ledelsen udgøres af: 
Forstander – 37 timer 
Teamleder Familietilbuddet/stedfortræder – 37 timer 
Teamleder Stuen TV og servicemedarbejderne – 37 timer 

 
Til Stuen TV. er knyttet: 
8 pædagoger - 37 timer 
3 pædagoger som vågne nattevagter – 22 timer  
2 pædagogstuderende – 30 timer 
2 weekendmedarbejdere - 8 timer 

 
Til Familietilbuddet, døgn er knyttet: 
1 pædagog med koordinator funktion – 37 timer 
3 pædagoger - 37 timer 
1 pædagog – 30 timer 

 
Til Familietilbuddet, ambulant er knyttet: 
1 psykolog- 37 timer 
1 psykolog – 30 timer 
1 pædagog – 30 timer 

 
Til støttet- og vejledt samvær samt overvågning er knyttet: 
Samværskonsulenter ansat på konsulentbasis 

 
Serviceteamet består af:  
1 kost- og ernæringsansvarlig - 35 timer 
1 rengøringsassistent – 37 timer 
1 pedel - 30 timer, hvoraf de 15 timer er til rengøring. 
1 administrativ medarbejder – 30 timer 

 
Derudover har institutionen tilknyttet 10 - 15 tilkaldevikarer. 
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Alle fastansatte pædagoger har som minimum en pædagogisk grunduddannelse. Halvdelen af 
tilkaldevikarerne har en pædagogisk grunduddannelse, de øvrige er i uddannelse inden for det 
sociale område. 

 

 

2.1.8 Sygefravær 
Sygefraværet i 2017 er opgjort til 2,8 % 
Alle fastansatte medarbejdere samt studerende indgår i beregningen. 
Beregningen er foretaget ud fra følgende: Fraværsdage/mulige kalenderdage x 100 = fravær i %.  

 

2.1.9 Mødeaktivitet 
 

2.1.9.1 MED-udvalg 
Med-udvalget er sammensat som følger: 

 Formand – Sanne Juliussen, forstander 

 Næstformand – Christian Christensen (vikarierer i Katrine Lefholms barsel), pædagog og TR  

 Medarbejderrepræsentant – Kjeld Duus, servicemedarbejder og AMR 

 Medarbejderrepræsentant – Gitte Hemmeth, pædagog 

 Medarbejderrepræsentant – Marianne Bek, pædagog 

 Ledelsesrepræsentant – afdelingsleder Kasper Haslund Poulsen 

MED-udvalget afholder møde den sidste tirsdag i hver måned fra kl. 12-14, juni, juli og december undtaget. 
 

Med-udvalget har i 2017 behandlet følgende temaer: 
1. Trivsel – fast punkt på dagsorden 
2. Udarbejdet retningslinjer for medicinhåndtering og brug af trampolin.  
3. Revision af politikker og retningslinjer 
4. Drøftelse af APV 
5. Økonomi – orientering om Bülowsvejs økonomi samt drøftelser omkring prioritering.  

 

2.1.9.2 AMO 
Arbejdsmiljøorganisationen (AMO):  
APV – tilrettelæggelse, gennemførelse samt resultat drøftes.  
APV resultater: 
APVén behandler fysiske- og psykiske forhold på arbejdspladsen. 
Svarprocent: 100 
 
APVéns resultater gav ikke anledning til udarbejdelse af en handleplan, i og med der var meget stor 
tilfredshed med såvel det fysiske- som det psykiske arbejdsmiljø.  
 
Der var ønske om et hæve-sænkebord, hvilket er imødekommet. 

 
Resultaterne er drøftet i AMO, MED, ledelse og i de enkelte afdelinger og der er enighed om, at vi fortsat 
skal have fokus på arbejdsmiljøet, således at det også fremadrettet er optimalt, da det er af væsentlig 
betydning for kvaliteten af opgaveløsningen. 
Åben dialog blev fremhævet som en væsentlig faktor for det velfungerende arbejdsmiljø.  

 

2.1.9.3 Øvrig mødevirksomhed 

 Ledermøde på torsdage 9.30 – 11.30 

 Behandlingsmøde Familietilbuddet, ambulant tirsdage 9-12 

 Behandlingsmøde Familietilbuddet, døgn onsdage 9-12 
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 Behandlingsmøde Stuen tv., onsdage 12-15 

 Samvær, 2 gange årligt, 12-15 
Intern- og ekstern supervision afholdes løbende, inden for ovennævnte tidsrum. 

3. Årsberetning for året der er gået 

3.1 Ledelsens beretning 
 

Faglig udvikling 

Vi har nu arbejdet med Feedback Informed Treatment (FIT) i godt tre år. Vi er fortsat meget 

begejstrede for FIT, da det giver en særdeles betydningsfuld feedback fra børn og familier. 

Feedbackén gør det muligt, at tilpasse indsatsen til den enkeltes ønsker og behov, hvilket 

kvalificerer og effektiviserer indsatsen.  

Vi har nu data nok til, at vi kan trække statistik for indsatserne i det ambulante 

behandlingstilbud, hvilket giver yderligere mulighed for at kvalificere vores tilbud. 

 

Vi har to medarbejdere i gang med certificering i Theraplay, og metoden er for alvor blevet 

en del af indsatsen i vores tilbud. I Theraplay arbejder man målrettet med at styrke 

tilknytningen mellem barnet og dets primære omsorgsperson. Theraplay adskiller sig fra de 

gængse metoder, ved at arbejde før-sprogligt.   

 

Mentalisering har igen i år været i fokus og der er ingen tvivl om, at dette afspejler sig i 

arbejdet. Den mentaliseringsbaserede tilgang ses både at gøre sig gældende i samspillet 

med børn og familier samt i det kollegiale samarbejde. 

 

Samarbejde 

Vi ser frem til resultaterne af Familieafdelingens analyse og rådgivningsforløb ved 

Socialstyrelsen og naturligvis meget interesserede i, at indgå i et samarbejde omkring, at 

tilpasse vores ydelser til de resultater der fremkommer. 

 

 

I juni måned sagde vi farvel til afdelingschef i Familieafdelingen H.H. Plange. Vi har i alle 

årene, i høj grad værdsat samarbejdet med Plange. Det var helt særligt, at sige farvel. 

 

Vi ser frem til samarbejdet med Helle Stiesen, der pr. 1. november tiltrådte stillingen, som 

afdelingschef. 

 

Samarbejdet med Merete Bonne, Claus Jørgensen, Søren Gøthler har også i 2017 været 

enestående, ligesom samarbejdet med sagsbehandlere, familievejledere og 

familieplejekonsulenterne. 

 

Samarbejdet med dagtilbud og skoler, er en væsentlig del af indsatsen på Bülowsvej og vi 

oplever generelt, at have fået opbygget et rigtigt godt samarbejde. 

 

 

Ligeledes ser vi frem til at møde det nye Børne- Ungeudvalg 1. marts og det nye 

Børneudvalg den 12. marts. 

 

Persondataforordning og Socialstyrelsens risikobaserede tilsyn 

Maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Dette har givet anledning til at vi har 

fået set vores håndtering af personfølsomme oplysninger efter i sømmene. Dette er en 

tidskrævende, men også meget meningsfuld proces, i og med at alle børn og forældre, skal 

føle sig trygge ved vores håndtering af deres oplysninger. 
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Ikrafttræden af Sundhedsstyrelsens risikobaserede tilsyn, har afstedkommet en ekstra 

grundig gennemgang og revision af retningslinjerne for medicinhåndtering, med henblik på 

at minimere risikoen for fejl. 

 

 

Mange hilsner 

 

Sanne Juliussen 

 

3.2 Kompetenceudvikling og supervision 

3.2.1 Supervision 
I 2017 har følgende eksterne supervisorer været tilknyttet: 

 Inger- Margrethe Holm 

 Hanne Larsson 

 Birgitte Bonnerup 

 Susanne Bargmann 

 Haldour Øvereide og Reidun Hafstad 

 

Intern supervision er centralt i arbejdet på Bülowsvej og varetages af både ledere og 

medarbejdere.  

 

3.2.2 Kompetenceudvikling 
To medarbejdere er fortsat i gang med certificering i Theraplay. De har begge gennemført 

første niveau og anvender Theraplay i både døgntilbuddene og i det ambulante tilbud. 

To medarbejdere er i gang med en 1- årig neuroaffektiv uddannelse. 

Èn medarbejder har gennemført en 1-årig uddannelse i mentalisering 

Èn medarbejder har gennemført to af fire moduler i Feedback Informed Treatment (FIT) 

Forstanderen har afsluttet en master i public govarnance (MPG) 

Tre medarbejdere er i gang med Marte Meo uddannelsen (internt) 

Tre medarbejdere har gennemført uddannelsen ”Forældre på alle strenge” 

 

Herudover har vi i 2017 haft fokus på kvalificering i den mentaliseringsbaserede tilgang. Vi 

har læst og drøftet litteratur, lavet mentaliseringsøvelser og anvendt intern undervisning. 

   3.3Aktiviteter  
At komme ud, og opleve verden er en stor del af indsatsen i vores døgntilbud. Det gælder 

både de små ture ovre i Landbrughøjskolens have, hvor ænderne får brød, de små regnorme 

nærstuderes og der duftes til de mange forskellige blomster, samt de længere ture som 

eksempelvis sommerferien på Langeland. 

 

Nogle af de allervigtigste aktiviteter er imidlertid fritidsaktiviteterne og dem har der været 

fuld fart på i 2017. Børnene har gået til svømning, spejder, fodbold, crossfit, gymnastik, 

taekwondo samt legeaftaler, både på Bülowsvej og hos deres kammerater.  

 

Vi er på ferie 3 gange om året. I år blev sommerferien afholdt i et stort hus på Langeland, 

som vi igen i år var heldige at kunne benytte udgiftsfrit. Efterårsferien, gik efter børnenes 

ønske til Lalandia og vinterferien blev brugt på ski i Isaberg.   
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4.1 Mål 

4.1 Målevaluering 2017 
 

     I 2017 har vi haft følgende mål: 

 

 At alle medarbejdere, med afsæt i en individuelt udarbejdet udviklingsplan, i henhold til 

de opstillede mål, udvikler kompetencer i arbejdet med mentalisering. 

 

Hvad er resultatet? 

 

 Interventionsspektret (Bateman & Fonagy 2007) anvendes bevidst i behandlingen 

med børn og familier. Dette betyder at behandlingsstrategierne bevæger sig 

inden for et spektrum tilpasset den enkeltes aktuelle følelsesintensitet og 

mentaliseringskapacitet. 

Effekt: 

 Der skabes større sikkerhed og tryghed for børn/forældre, hvilket er en 

forudsætning for udvikling og forandring. 

 Større nysgerrighed over for at forstå behov bag adfærd, i samspillet med børn, 

forældre og i det kollegiale samarbejde. 

 Styrker samarbejdet og alliancen, hvilket er af afgørende betydning for resultatet 

af indsatsen. 

 Minimerer udadreagerende adfærd 

 Bedre dialoger 

 

 Mentalisering kendetegner organisationens kultur og relationer 

Effekt: 

 Bevidsthed om- og refleksion over egen mentaliseringskapacitet, hvilket betyder 

at vi i højere grad kan rumme de følelser der opstår i samspillet med børn og 

familier og er i stand til at regulere os selv.  

 Teori og sprog hjælper os i forståelsen af os selv og de børn og forældre vi 

samarbejder med. 

 Egenrefleksionerne kvalificerer indsatsen og tilskynder refleksion hos børn og 

forældre. 

 Styrker det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsglæden 

 

     4.2 Mål 2018 
 

Fortsat udvikling og kvalificering af før-sproglige metoder  

Vi har til stadighed fokus på at indsats og metoder tilpasses målgruppernes behov. 

Vi har i de seneste år udviklet kvalificerede analysemetoder til målfastlæggelse. 

Dette har gjort os langt skarpere i forhold til at planlægge indsatser der tager 

afsæt i barnet- og forældrenes nærmeste udviklingszone og dermed bevidste om 

hvilke metoder vi skal anvende med henblik på, at nå målene med indsatsen. 

Langt størsteparten af de eksisterende metoder er samtalebaserede. For en stor 

del af de børn og familier der kommer på Bülowsvej er dette ikke tilstrækkeligt, 

hvorfor vi er meget optagede af at udvikle og kvalificere før-sproglige metoder. 

 

I 2018 har vi som mål, i endnu højere grad, at implementere legen som metode i 

arbejdet samt at Theraplay implementeres, både som forløb og aktiviteter i 

dagligdagen. 

 

Udvikle kompetencer i arbejdet med højkonflikte skilsmisser 

 Vi ser en klar tendens til, at der visiteres flere familier, hvor den primære 

henvisningsårsag er højkonflikte skilsmisser. Vi har i de seneste år haft fokus på 
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at udvikle kompetencer i arbejdet med disse familier. I 2018 vil det være et 

fokusområde i Familietilbuddet. 

 

 

5. Budget og regnskab 

5.1 Regnskab 2017 
 

Ifølge revisionsselskabet Deloitte ser en sammenholdelse af driftsregnskabet og budget for 

2017 ud som følger: 

 

 Iflg. 

drifts-regnskab 

      t.kr. 

 

 

Moms 

       t.kr. 

Drifts- 

Regnskab 

u/moms 

     t.kr. 

 

Budget 

u/moms 

     t.kr. 

Personaleudgifter 13.523 56 13.467 13.407 

Ejendomsudgifter 572 64 508 626 

Øvrige udgifter 1.808 433 1.375 2.037 

Udgifter i alt 15.903 553 15.350 16.070 

 

Regnskabet udviser således et samlet mindre forbrug i forhold til budgettet på 720 t. kr.  

ekskl. moms. 

Efter aftale med Frederiksberg Kommune tilbagebetales 600 t. kr. 

5.2 Budget 2018  
 

Det udsendte driftsnettobudget ser således ud: 

 

Personaleudgifter 13.856 

Ejendomsudgifter 634 

Øvrige udgifter 1.920 

I alt 16.410 
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6. Belægning og statistik for institutionens virke i året der er gået som 
minimum fakta ark der pt. anvendes ved tilsynet. 

6.1 Familietilbuddet ambulant, §11 
 

Nøgletal 2017 
 

Institutionens navn 
Bülowsvej – for Børn og Familier 
 
Familietilbuddet ambulant, §11 

 

Samlet belægningsprocent i år 2017 

(samlet belægningsprocent for §11 og 52) 

137,2 

 

Gennemsnitlig opholdslængde opgjort i år og 

måneder på baggrund af samtlige 

indskrevne i løbet af året 

 

4 

 

Aldersfordeling på samtlige indskrevne i året 

 

alde

r 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 

anta

l 

1 2 2 6 5 4 3 3 1 1 1 1 1 

 

Fordeling på køn på samtlige indskrevne i 

året 

 

 

Antal drenge: 22                 Antal piger:9 

 

Antal udskrivninger i alt i året 

 

 

I alt: 11 

 

Antal udskrivninger til 

 

Hjemmet 11 

Døgninstitution  

Efter-/kostskole  

Familiepleje  

Netværkspleje  

Egen bolig med tilsyn  

Egen bolig uden tilsyn  

Opholdssted  

Ambulant tilbud  

Andet  

 

 

Antal indskrivninger i året 

 

18 

 

Antal akutanbringelser – børn eller unge der 

anbringes indfor 24 timer fra den første 

henvendelse fra Familieafdelingen 

- 

 

Antal udførte undersøgelses-

/observationsopgaver af 3. mdr. varighed 

- 

 

Antal udførte tvangsmæssige undersøgelser 

- 

 

Antal af frivilligt anbragte børn og unge der 

har eller har haft ophold på institutionen i 

løbet af året 

- 

 - 
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Antal af tvangsanbragte børn eller unge der 

har eller har haft ophold på institutionen i 

løbet af året 

 

Antallet af børn eller unge med anden etnisk 

baggrund der har haft ophold på 

institutionen. 

Def. Børn eller unge med anden etnisk 

baggrund – hvor en eller begge forældre er 

født i et land underfor Skandinavien 

 

6 

 

 

 

 

 

Antal magtanvendelser 

 

- 

 

Sygefraværsprocent 

 

2,8 

6.2 Familietilbuddet ambulant, §52 
 

Nøgletal 2017 
 

Institutionens navn 
Bülowsvej – for Børn og Familier 
 
Familietilbuddet ambulant, §52 

 

Samlet belægningsprocent i år 2017 

(opgjort sammen med §11) 

 

137,2 

 

Gennemsnitlig opholdslængde opgjort i år og 

måneder på baggrund af samtlige 

indskrevne i løbet af året 

 

15,3 

 

Aldersfordeling på samtlige indskrevne i året 

 

alde

r 

3 5 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

13 14 16 17  

anta

l 

1 2 2 1 5 5 2 1 1 4 1 2  

 

Fordeling på køn på samtlige indskrevne i 

året 

 

 

Antal drenge:  16                Antal piger:11 

 

Antal udskrivninger i alt i året 

 

 

I alt:9 

 

Antal udskrivninger til 

 

Hjemmet 5 

Døgninstitution 1 

Efter-/kostskole  

Familiepleje  

Netværkspleje 1 

Egen bolig med tilsyn  

Egen bolig uden tilsyn  

Opholdssted  

Ambulant tilbud  

Andet  

 

Antal indskrivninger i året 

 

7 

 - 
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Antal akutanbringelser – børn eller unge der 

anbringes indfor 24 timer fra den første 

henvendelse fra Familieafdelingen 

 

Antal udførte undersøgelses-

/observationsopgaver af 3. mdr. varighed 

- 

 

Antal udførte tvangsmæssige undersøgelser 

- 

 

Antal af frivilligt anbragte børn og unge der 

har eller har haft ophold på institutionen i 

løbet af året 

- 

 

Antal af tvangsanbragte børn eller unge der 

har eller har haft ophold på institutionen i 

løbet af året 

- 

 

Antallet af børn eller unge med anden etnisk 

baggrund der har haft ophold på 

institutionen. 

Def. Børn eller unge med anden etnisk 

baggrund – hvor en eller begge forældre er 

født i et land underfor Skandinavien 
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Antal magtanvendelser 

 

- 

 

Sygefraværsprocent 

 

2,8 

 

      6.3 Familietilbuddet, døgn 
 

Nøgletal 2017 
 

Institutionens navn 
Bülowsvej – for Børn og Familier 
Familietilbuddet, døgn 

 

Samlet belægningsprocent i år 2017 

 

78,7 

 

Gennemsnitlig opholdslængde opgjort i år og 

måneder på baggrund af samtlige 

indskrevne i løbet af året 

 

7,1 

 

Aldersfordeling på samtlige indskrevne i året 

 

alde

r 

0 2 4 8 9 11    

anta

l 

1 3 1 1 2 1    

 

Fordeling på køn på samtlige indskrevne i 

året 

 

 

Antal drenge:   7               Antal piger:2 

 

Antal udskrivninger i alt i året 

 

 

I alt:4 

 

Antal udskrivninger til 

Hjemmet 2 

Døgninstitution  
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 Efter-/kostskole  

Familiepleje 2 

Netværkspleje  

Egen bolig med tilsyn  

Egen bolig uden tilsyn  

Opholdssted  

Ambulant tilbud  

Andet  

 

Antal indskrivninger i året 

 

4 

 

Antal akutanbringelser – børn eller unge der 

anbringes indfor 24 timer fra den første 

henvendelse fra Familieafdelingen 

- 

 

Antal udførte undersøgelses-

/observationsopgaver af 3. mdr. varighed 

4 

 

Antal udførte tvangsmæssige undersøgelser 

- 

 

Antal af frivilligt anbragte børn og unge der 

har eller har haft ophold på institutionen i 

løbet af året 

- 

 

Antal af tvangsanbragte børn eller unge der 

har eller har haft ophold på institutionen i 

løbet af året 

- 

 

Antallet af børn eller unge med anden etnisk 

baggrund der har haft ophold på 

institutionen. 

Def. Børn eller unge med anden etnisk 

baggrund – hvor en eller begge forældre er 

født i et land underfor Skandinavien 

 

3 

 

 

 

 

 

Antal magtanvendelser 

 

- 

 

Sygefraværsprocent 

 

2,8 

 

     6.4 Stuen tv. 
 

Nøgletal 2017 
 

Institutionens navn 
Bülowsvej – for Børn og Familier 
 

Stuen tv. 

 

Samlet belægningsprocent i år 2017 

 

 

86,24% 

 

Gennemsnitlig opholdslængde opgjort i år 

og måneder på baggrund af samtlige 

indskrevne i løbet af året 
 

7,2 
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Aldersfordeling på samtlige indskrevne i 

året 

 

alde

r 

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ant

al 

1 1 1 1 2 1 3 1 4 3 2 2 

 

Fordeling på køn på samtlige indskrevne i 

året 

 

 

Antal drenge:     13             Antal piger:9 

 

Antal udskrivninger i alt i året 

 

 

I alt:16 

 

Antal udskrivninger til 

 

Hjemmet 7 

Døgninstitution 5 

Efter-/kostskole  

Familiepleje  

Netværkspleje 4 

Egen bolig med tilsyn  

Egen bolig uden tilsyn  

Opholdssted  

Ambulant tilbud  

Andet  

 

Antal indskrivninger i året 

 

13 

 

Antal akutanbringelser – børn eller unge 

der anbringes indenfor 24 timer fra den 

første henvendelse fra Familieafdelingen 

2 

 

Antal udførte undersøgelses-

/observationsopgaver af 3. mdr. varighed 

8 

 

Antal udførte tvangsmæssige 

undersøgelser 

0 

 

Antal af frivilligt anbragte børn og unge 

der har eller har haft ophold på 

institutionen i løbet af året 

7 

 

Antal af tvangsanbragte børn eller unge 

der har eller har haft ophold på 

institutionen i løbet af året 

13 

 

Antallet af børn eller unge med anden 

etnisk baggrund der har haft ophold på 

institutionen. 

Def. Børn eller unge med anden etnisk 

baggrund – hvor en eller begge forældre er 

født i et land underfor Skandinavien 

15 

 

 

 

 

 

 

Antal magtanvendelser 

 

10 

 

Sygefraværsprocent 

 

2,8 
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