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Et Socialområde i udvikling sammen 
med borgeren 
 

Kære medarbejder i Socialpædagogisk Center 

 

Socialpædagogisk Center er en del af Socialområdet. Et Socialområde, der i samarbejde med bor-

geren udvikler vores indsatser for at skabe de bedste udviklings- og livsbetingelser for de borgere, 

vi er i kontakt med. Samskabelse, borgerinddragelse, innovation, velfærdsteknologi og samarbejde 

på tværs er nogle af de tilgange, der er vigtige for os i arbejdet.. 

 

Med dette års virksomhedsplan har vi styrket det strategiske fokus i styringen af området. Indsat-

serne er således i år hægtet direkte op på Social- og Sundhedsudvalgets langsigtede politiske mål 

samt et mål om at styrke organisationen. Det gør sammenhængen fra de politiske mål til vores ind-

satser endnu tydeligere, og det bliver samtidig også klarere, hvilken forskel vi med vores indsats 

ønsker at gøre for borgerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De indsatser, som vi sammen med jer har valgt at sætte fokus på i 2018, bidrager til at understøtte 

de politiske mål til gavn for borgerne, og de understøtter samtidig den videre udvikling af Socialpæ-

dagogisk Center.  

 

Socialpædagogisk Center blev i 2017 udvidet med endnu en enhed, så vi i dag er en organisation, 

der er opdelt i tre hovedområder: Handicapområdet, det psykosociale område og Rusmiddelcente-

ret. De strategiske sigtelinjer i Socialpædagogiske Center fordeler sig i tre hovedområder, der på 

hver sin måde knytter an til Social - og Sundhedsudvalgets 3 langsigtede politiske mål. Alle vores 

indsatser i 2018 vil derfor kunne relatere sig til et af de tre hovedområder eller til de tværgående 

fælles indsatser, som omhandler styrkelse af organisationen på tværs af hele Socialområdet.  

Social- og Sundheds-

udvalgets mål 1:  

 

Borgere i Rudersdal 

Kommune skal have mu-

lighed for at opleve sig 

som medborgere i det 

lokale samfund. 

 

Social- og Sundheds-

udvalgets mål 2:  

 

Borgere i Rudersdal 

Kommune skal have mu-

lighed for at få hjælp til at 

være aktiv i og tage an-

svar for egen tilværelse 

via øget rehabilitering. 

Social- og Sundheds-

udvalgets mål 3:  

 

Borgere i Rudersdal 

Kommune skal have mu-

lighed for at have en 

sund og fysisk aktiv 

hverdag. 

Styrkelse af organisationen: Mål og indsatser, der styrker organisationen til fortsat at være en 

veldrevet organisation, der også i fremtiden kan fremme det gode liv og borgernes livskvalitet  
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o Fremtidens handicapområde 

o Strategi for det psykosociale område – version 2.0 

o Den gode rusmiddelbehandling – implementering af nationale retningslinjer for stof- og al-

koholbehandlingen 

o Styrkelse af organisationen 

 

Socialpædagogisk Center har i 2017 været udfordret af en lav belægning i flere af vores botilbud og 

i fleksstøtten. Der ses derfor frem til, at vi i Socialområdet udarbejder en kapacitetsanalyse i 2018, 

som kan bidrage til kvalificering af, hvilken retning vi skal udvikle vores tilbud, så de matcher efter-

spørgslen i årene frem.  

 

Den faglige kompetenceudvikling på både handicapområdet og det psykosociale område har givet 

positive resultater i det daglige arbejde med borgerne, og er ligeledes blevet anerkendt af Socialtil-

synet i forbindelse med alle tilsynsbesøg i de enkelte bofællesskaber og tilbud. Vi ser tydelige ge-

vinster af at have veluddannet medarbejdere, der arbejder systematisk med de faglige metoder, der 

knytter sig til de forskellige målgrupper.  

Den faglige kompetenceudvikling, som vi satte i gang på handicapområdet i 2017, er et flerårigt 

projekt, der fortsætter i 2018, selvom det ikke fremgår af dette års virksomhedsplan.  

 

På det psykosociale område skal vi uddanne medarbejdere til at tage en ny faglig metode ”Åben 

dialog” i brug. Herudover ser vi et behov for, at vi fortsætter indsatsen med at styrke et trygt bo- og 

levemiljø blandt vores mest udsatte borgere med dobbeltbelastning.   

I relation til denne målgruppe, er Socialområdet fortsat i gang med at afdække mulighederne for at 

oprette skæve boliger til borgere, der uanset sociale støttemuligheder har vanskeligt ved at finde 

sig tilrette i almindelige boligområder eller botilbud. 

 

Det psykosociale område vil få et særligt udviklingspunkt, hvor vi vil genbesøge ”Vision og mål for 

det psykosociale område 2012-2022” og udarbejde en revideret strategisk ramme for vores arbej-

de.  

 

I 2018 kickstarter et nyt samarbejde med Beskæftigelse omkring udvikling af særlige gruppeforløb, 

der skal udgøre et alternativ til den traditionelle mentorstøtte. Samarbejdet med Beskæftigelse skal 

ses som et resultat af 2017–strukturdrøftelserne, der pegede i retning af flere forpligtende samar-

bejder mellem områderne.    

 

Det indgår som en grundlæggende præmis i alle virksomhedsplanens borgerrettede indsatser, at vi 

inddrager borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere mest muligt. Vi vil søge at tilrettelæg-

ge innovative processer med inddragelse af borgerne i koncentrerede og korte forløb, der efterføl-

gende skal munde ud i konkrete handlinger og aktiviteter.  
 
De konkrete indsatser i Socialpædagogisk Center i 2018 beskrives nærmere i det følgende.  
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Indsatser i 2018 

Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som 
medborgere i det lokale samfund 

 Socialt liv og interessefællesskaber på Langebjerg Indsats 1:

 

Beskrivelse 

I vision for fremtidens handicapområde har vi et mål om at flere borgere med handicap har et aktivt 

socialt lov med mulighed for at fx at dyrke idræt, deltage i folkelige bevægelser og i forenings- og 

kulturlivet. Det indgår ligeledes i visionen, at borgere med handicap skal have mulighed for at være 

en del af et netværk, lære noget nyt og leve et aktivt liv.  

Med en indsats om socialt liv og interessefællesskaber på Langebjerg, ser vi en mulighed for at 

bidrage til at sætte handling bag ordene i visionen for Fremtidens handicapområde.   

Vi vil tilrettelægge en proces med brug af innovative elementer og en inddragelse af borgere og 

andre interessenter. Processen skal bidrage til udvikling og afprøvning af små projekter, der skal 

sætte øget fokus på socialt liv og interessefællesskaber på Langebjerg.   

 

Formål 

Formålet er at borgerne på Langebjerg får øje på nye muligheder for socialt liv og interessefælles-

skaber både inden for Langebjergs egne rammer, og i det omgivende samfund. Og at borgerne 

sammen med medarbejderne i løbet af året får afprøvet små projekter, som giver mod og lyst til at 

afprøve nye veje til inklusion i det omgivende samfund.  

 

Succeskriterier 

o At borgerne deltager aktivt i projektet og giver udtryk for, at det er meningsgivende at være 

med og lever op til formålet. 

o At der iværksættes konkrete aktiviteter som understøtter socialt liv og interessefællesska-

ber. 

o At borgerne har lært noget nyt, der kan understøtte et mere aktivt liv.  

o At vi er lykkes med at inddrage andre aktører, som har bidraget til projektet. 

 

Milepæle 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal 

drive udviklingsprojektet på Langebjerg 

Marts 2018 

Der er fastsat baselinemåling og konkretise-

ret succeskriterier for projektet 

April 2018 

Arbejdsgruppen har udarbejdet en plan for 

projektet.  

Juni 2018 

Områdedagen på handicapområdet præsen-

teres for projektets foreløbige resultater 

Forår 2019 
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 Udvikling af strategi 2.0 for det psykosociale område Indsats 2:

 

Beskrivelse 

I 2012 godkendte Social- og Sundhedsudvalget ”Visioner og mål for den psykosociale indsats i Ru-

dersdal Kommune 2012 - 2022”. Siden da har Socialområdet arbejdet målrettet med at realisere 

planen ved blandt andet at inddrage borgerne, samarbejde med civilsamfundet og skabe broer til 

lokalsamfundet, arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Vi vurderer, at vi er nået langt i inddra-

gelsen af borgerne og i at tænke recovery i alle indsatser, men vi ønsker at tilføre arbejdet ny ener-

gi og sætte en ny strategisk ramme, der kan være en motor for ny udvikling. Vi ønsker derfor at 

genbesøge ”Visioner og mål for den psykosociale indsats”, som afsæt til at reformulere den strate-

giske ramme. Det skal ske i dialog med det politiske niveau, med borgere og det omgivende sam-

fund.  

 

Formål 

At øge borgernes inklusion i det omgivende samfund ved recovery, egenmestring og øget tilknyt-

ning til arbejdsmarkedet 

 

Succeskriterier 

o At strategien har et bredt ejerskab hos borgere, medarbejdere og interessenter i de psyko-

sociale indsatser 

o At alle interessenter vurderer, at strategien giver ambitioner og energi, der løfter arbejdet i 

hverdag og projekter  

 

Milepæle 

 

Søge inspiration udefra: hvad gør andre kommuner / 

organisationer / arbejdsmarked / peers som vi kunne 

lade os inspirere af. 

Februar 2018 

Søge inspiration ”indefra” (borgere, medarbejdere...): 

Hvad fungerer særligt godt? Hvor i omgivelserne lig-

ger muligheder for at samarbejde om øget inklusion 

og recovery? - workshop m.v.   

Februar - marts 2018 

Forme den nye strategiske ramme i – og ud fra – 

ovenstående proces. 

Februar – april 2018 

Indstille den nye strategiske ramme til SOSU. April 2018 
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Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at være 
aktiv i og tage ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering. 

 Flere muligheder for et aktivt seniorliv Indsats 3:

 

Beskrivelse 

Pensionistklubben er et tilbud til borgere over 65 år, som har betydelige funktions-nedsættelser. 

Det er et tilbud i VvRS efter SEL § 104. Der har over de senere år vist sig et behov for en udvidelse 

af Pensionistklubbens indhold fra et samværssted med hjerterum og hygge til også at kunne have 

fokus på et bredere spektrum af aktiviteter i hverdagslivet, fra beskæftigelsesaktiviteter til egenme-

string og aktivt senior-hverdagsliv.  

 

Flere nye seniorborgere efterspørger et tilbud, som også kan tilbyde en form for beskæftigelse, 

hvor borgernes ressourcer bliver aktivt brugt i et meningsfuldt hverdagsliv. Et aktivt seniorliv kan 

bl.a. indeholde forskellige gruppe-/kursusforløb fx om madlavning, bevægelse eller fællessang. Vi 

vil på denne baggrund gerne udvide pensionistklubben til en seniorklub med fokus på egenme-

string og aktivt seniorliv. Der er et ønske om at kunne bruge åbningstiden fleksibelt i forhold til den 

enkelte borgers behov, så det bliver muligt at komme flere timer dagligt eller kun at tilmelde sig 

konkrete aktiviteter i løbet af en uge, men ikke et bestemt antal timer om dagen.  

 

Vi ønsker muligheder for at kunne differentiere tilbuddene i forhold til funktionsniveauet hos de for-

skellige borgere, som benytter tilbuddet. Vi ønsker at gå foran og udvikle et innovativt tilbud til æl-

dre borgere med betydelig nedsat funktionsevne i et samarbejde på tværs mellem VvRS og Social-

pædagogisk Center. Vi vil inddrage seniorråd, borgere og andre relevante interessenter i arbejdet 

med at finde de bedste aktiviteter. Samarbejdet om udvikling af tilbuddet skal afklare hvilke mål-

grupper, som kan profitere af et tilbud om et aktivt seniorliv fremover, og samtidig arbejde med for-

skellige tilgange til at motivere borgere for ændringer i deres liv i forbindelse med overgangen til en 

senior-/pensionisttilværelse. 

 

Formål 

 At de fremtidige mere selvhjulpne borgere over 65 år får et tilbud, der møder borgernes indivi-

duelle behov kvalificeret, så borgernes ressourcer vedligeholdes, aktiveres og udvikles.  

 At sikre muligheder for at egenmestring og menneskelig opblomstring er i fokus i seniorhver-

dagslivet for borgere med betydeligt nedsat funktionsevne. 

 At udvikle et nyt koncept for tilbud om aktivt seniorliv for borgere med betydelige funktionsned-

sættelser. Sikre valgmuligheder for borgerne og adgang til betydningsfulde roller. 

 At udvikle tilbud, som møder målene i Fremtidens Handicap Område omkring socialt liv og 

sundhed. 

 

I VP 2017 arbejdede vi med at finde innovationsmetoder. Disse metoder uddannes nogle til at an-

vende i det daglige arbejde. Dette indsatspunkt vil være i spil i den forbindelse. 
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Succeskriterier 
o At Innovationsmetoder har været et brugbart redskab i arbejdet med at udvide tilbuddet 

o At der foreligger en afklaring af meningsfulde udviklingsområder for fremtidens seniorklub 

o At borgere har kunnet prøve at være i en ny seniorklub 

o At der foreligger en plan for det videre udviklingsforløb  

 

Milepæle 

 

Forarbejde på innovationskursus December 2017 

Innovationsarbejde med borgerinddragelse/interview Februar 2018 

Inspirationsaften for borgerne - ideudvikling Marts 2018 

Studiebesøg, hvis lignende tilbud kan findes. De kendes 

ikke endnu 

Marts 2018 

Beskrivelse af udviklingsplan April 2018 

Afprøvning af elementer i forhold til konkrete borgersager Maj – oktober 2018 

Implementeringsplan December 2018 

 

 Digitalisering til understøttelse af øget egenmestring Indsats 4:

 

Beskrivelse 

I 2017 har Socialpædagogisk Center arbejdet med flere forskellige indsatser, der alle rettede sig 

mod borgernes mulighed for øget egenmestring gennem brug af digitale teknologier: Skype, Virtual 

Reality og Apps.  

Vi ser et behov for at arbejde videre med alle tre dele i det kommende år, for at sikre en grundig 

implementering af de værktøjer, der har vist sig anvendelige for borgerne. Men også for at holde 

fokus på en konstant søgen efter flere måder, hvorpå brug af digitale løsninger kan understøtte 

borgernes egenmestring.  

Der er behov for at revitalisere sidste års projekter om at yde individuel bostøtte til borgere via sky-

peforbindelser og om at implementere brugen af apps i hverdagslivet.  

 

Formål 

Formålet med indsatsen er at øge borgernes digitale færdigheder og egenmestring. Det gør vi bl.a. 

ved at tilbyde borgerne at modtage socialpædagogisk støtte på flere fleksible måder. En sideeffekt 

af indsatsen er besparelser i forhold til medarbejdernes vejtid og transportforbrug.   

 

Succeskriterier 

o At 10 borgere modtager socialpædagogisk støtte via skærm. 

o At VR teknologien er bredt ud til alle dele af Socialpædagogisk Center, så medarbejdere og 

borgere har kendskab til hvordan teknologien kan bruges på forskellige måder. 

o At brug af specifikke apps (som en metode til øget egenmestring) indgår i 25 procent de 

pædagogiske planer for borgere på det psykosociale område. 
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Milepæle 

 

Der er nedsat en fælles arbejdsgruppe med 

deltagelse af borgere og medarbejdere, som 

skal arbejde med alle tre teknologier. 

Januar 2018 

Der er udarbejdet en projektplan, hvor der er 

lavet beslutning om baselinemåling og indi-

katorer for succesfuld gennemførelse af pro-

jektet.  

Februar 2018 

Der er taget kontakte til Hjørring Kommune 

og andre, med positive erfaringer fra video-

støtte og indgået aftale om videokonference, 

besøg eller andet. 

Marts 2018 

Der er holdt oplæg for medarbejdere i Råd-

givning og bevilling med henblik på fælles 

indsats for udbredelse af tilbuddene indenfor 

digitalisering. 

Juni 2018 

Der er gennemført delevaluering af projektet 

og lavet en fremlæggelse på Områdedage-

ne. Eventuel opjustering af succeskriterier.  

Oktober 2018 

Projektet er afsluttet med en ny baselinemå-

ling og en kortfattet statusrapport som indgår 

i evalueringen af virksomhedsplanen.  

December 2018 

 

 Ruder Es – fra samværstilbud til kompetence- og udviklingscenter Indsats 5:

 

Beskrivelse 

I Fremtidens handicapområde har vi beskrevet et ønske om, at borgere med handicap også skal 

have mulighed for at være en del af et netværk, at lære noget nyt, at leve livet aktivt, at være til 

stede i nuet og at give af sig selv.  Ruder Es udgør en af rammerne for at dette kan ske, og vi ser 

derfor et behov for at udvikle Ruder Es, så udviklings- kompetence og egenmestringsperspektivet 

træder tydeligere frem i alle de tilbud vi skaber sammen med borgerne. Herunder ønsker vi også at 

arbejde med at udvide tilbuddene til også at kunne imødekomme forskellige brugergruppers behov 

indenfor handicap- og hjerneskadeområdet. Udviklingen af Ruder Es skal ske i en proces med brug 

af innovative greb og en høj grad af inddragelse af borgere, medarbejdere og andre aktører fra ci-

vilsamfund og andre kommunale områder.    

 

Formål 

Formålet er, at borgerne får et fritids- og aktivitetstilbud med mulighed for både at vedligeholde 

færdigheder og at erhverve sig nye kompetencer, udvikle sig i sociale relationer og få en øget 

egenmestring.  
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Succeskriterier 

o Udviklingen af Ruder Es er sket i et samarbejde med borgere og andre aktører fra det omgi-

vende samfund.  

o Der er en øget tilgang af borgere ved udgangen af 2018.  

o En eller flere omegnskommuner køber pladser i Ruder Es. 

o Flere borgere tilkendegiver, at de har fået nye kompetencer og øget egenmestring. 

 

Milepæle 

 

Der er taget kontakt til interesserede fra 

Workshop 30.10.17 og udarbejdet en forelø-

big plan for inddragelsen af borgere og an-

dre interessenter. 

Februar 2018 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal 

drive udviklingsprojektet i Ruder Es. 

Marts 2018 

Der er fastsat baselinemåling og konkretise-

ret succeskriterier for projektet. 

Maj 2018 

Arbejdsgruppen har udarbejdet en plan for 

projektet.  

Juni 2018 

Områdedagen på handicapområdet præsen-

teres for projektets foreløbige resultater. 

Forår 2019 

Der laves erfaringsopsamling og evalueres 

på succeskriterierne i henhold til projektpla-

nen.  

Juni 2019 

 

 Etablering af Åben Rådgivning på Rønnebærvej Indsats 6:

 

Beskrivelse 

Det indgår som en del af budgetbesparelserne, at vi pr. 1. januar 2018 etablerer en åben rådgiv-

ning på Rønnebærvej, hvor borgere på det psykosociale område kan møde op og modtage råd, 

vejledning og konkret hjælp. Besparelsen findes ved, at der er borgere, som kan få reduceret den 

individuelle socialpædagogiske støtte eller helt undgå støtten, fordi de derimod har adgang til åben 

rådgivning en gang om ugen. 

Den åbne rådgivning vil være åben en eftermiddag om ugen og bemandes af en socialpædagog, 

der suppleres af en sagsbehandler fra Rådgivning og Bevilling en gang om måneden. Vores erfa-

ringer fra den socialpædagogiske støtte fortæller os, at der kan være borgere, som har brug for 

rådgivning og hjælp til forhold, som kan ligge udenfor den socialpædagogiske medarbejders traditi-

onelle viden og erfaring.  

Det skal derfor afklares, i hvilket omfang der er behov for at supplere Åben Rådgivning med andre 

fagprofessionelle (ex. en misbrugsbehandler) eller frivillige med anden faglig baggrund og viden 

(ex. gældsrådgiver.) 
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Formål 

Åben rådgivning skal bidrage til, at vi tager de mindst indgribende indsatser i brug overfor borgerne. 

Det er også tanken, at det kan indgå i Socialområdets udmøntning af SEL 82a 

 

Succeskriterier 

o Åben rådgivning skal supplere støtten til borgere med en lille pakke indenfor individuel soci-

alpædagogisk støtte. 

o At 30 individuelle borgere har benyttet sig af tilbuddet ved udgangen af 2018 

o At 10 borgere kan få nedskrevet en pakke eller afslutte den individuelle socialpædagogiske 

støtte. 

o At borgerne giver udtryk for, at de har følt sig hjulpet i Åben Rådgivning.  

o At der er inddraget en eller flere samarbejdspartnere fra civilsamfundet i Åben Rådgivning. 

 
Milepæle 

 

Der er udarbejdet beskrivelse af tilbuddet og 

taget stilling til niveau for formidlingen blandt 

samarbejdspartnere og målgrupper. 

 

Januar 2018 

Der er udarbejdet koncept for dokumentation 

og afrapportering.  

 

Januar 2018 

Der er lavet opstart af Åben rådgivning. 

 

Februar 2018 

Der er udarbejdet en kortfattet skriftlig midt-

vejsevaluering/ status som præsenteres i 

LokalMED. 

 

Juni 2018 

Åben rådgivning er i fuld drift og tilbud og 

indhold justeres løbende og efter behov.  

 

September 2018 

Der er udarbejdet statusrapport, som indgår 

som et kapitel i årsrapport for Rønnebærvej. 

 

Januar 2019 
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 Partnerskabssamarbejde om recoverykurser - Skolen på Tværs Indsats 7:

 

Beskrivelse 

Vi har erfaret, at det kan været svært for Socialpædagogisk Center at have et tilstrækkeligt borger-

underlag til at gennemføre kvalificerede og afvekslende undervisningstilbud til borgere med psyko-

sociale problemstillinger. Vi ønsker derfor at indgå i et samarbejde på tværs af sektorer og kommu-

negrænser for at øge kapaciteten med flere undervisere og kursister. Udover at understøtte den 

enkelte borgers recoveryproces, tænker vi, at udveksling og samtænkning af undervisere for borge-

re, pårørende, frivillige og medarbejdere kan øge kendskab og forståelse for hinanden på tværs af 

kommune og regionsgrænser – og dermed bidrage til bedre samarbejde, dialog, gensidig inspirati-

on og vidensudveksling.   

Partnerskabssamarbejde om recoverykurser skal ses som et element i udviklingen af det psykoso-

ciale område – strategi 2.0. 

 

Formål 

Partnerskabssamarbejde om recoverykurser skal bidrage til at borgere, pårørende og frivillige på 

det psykosociale områder får en øget adgang til undervisningstilbud og kursusforløb, der understøt-

ter borgerens recovery.   

 

Succeskriterier 

o At der bliver etableret forpligtende samarbejde og en organisering omkring Skolen på Tværs 

o At der kommer et øget udbud af recoverykurser. 

o At Socialpædagogisk Center afholder 2 kursusforløb i efteråret 2018 

o At 8 borgere fra Socialpædagogisk Center deltager i kurser på Skolen på Tværs.  

 

Milepæle 
 

Gruppeledere fra Socialpædagogisk Center 

deltager i temadag for undervisere i Skolen 

på Tværs 

Februar 2018 

Ledelsen af Socialpædagogisk Center delta-

ger helt eller delvist i det forberedende ar-

bejde omkring udviklingen af projektet 

Februar – juli 2018 

Vi deltager i pilotprojekt i Skolen på Tværs August 2018 - februar 2019 

Delevaluering og justering af projektet med 

henblik på tilrettelæggelse af det videre for-

løb. 

Efterår 2018 

Midtvejsevaluering af pilotprojekt April 2019 
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 Åben Dialog – uddannelse til ny faglig metode Indsats 8:

 

Beskrivelse 

Åben Dialog en faglig metode, som siden midten af 1980’erne har vist sig meget virkningsfuld og 

brugbart som dialogisk redskab i samarbejdet med børn, unge og familier med psykosociale udfor-

dringer. Åben Dialog som faglig metode, understøtter at borgernes sociale netværks perspektiv, i 

langt højere grad kommer i spil. Det sker når borgerens netværk af familie, professionelle og andre 

betydningsfulde personer, får mulighed for at mødes åbent, og uden forudfattede holdninger til det 

videre samarbejde med borgeren.  

På Dronninggårds Allé ser vi, at borgerne vil kunne profitere af denne måde at tilgå samarbejdet, 

og at Åben Dialog kan ligge i naturlig forlængelse af borgernes deltagelse i supervision, som alle-

rede er forankret i den daglige praksis.  

 

Formål 

Formålet er at borgernes perspektiver, ønsker og drømme i endnu højere grad bliver udgangspunk-

tet for den enkeltes handleplan og at medarbejderne med en ny faglig metode, kan understøtte at 

det sker.  

 

Succeskriterier 

o 4 -6 medarbejdere er uddannet i Åben Dialog og har taget den faglige metode i brug i for-

bindelse med 5 borgeres opfølgningsmøder med Rådgivning og Bevilling.  

o Borgerne bidrager med feedback og evaluering af, hvordan Åben Dialog har bidraget til en 

positiv forandring af mødeformen.  

o Borgerne giver udtryk for, at deres perspektiver, ønsker og drømme komme til at står tydeli-

gere frem i de pædagogiske planer. 

 

Milepæle 
 

Der er gennemført studiebesøg på tilbud 

med gode erfaringer med Åben Dialog. 

Februar 2018 

Der er udarbejdet en projektplan for imple-

mentering af Åben Dialog på Dronninggårds 

Allé.  

Maj 2018 

4-6 medarbejdere har gennemført diplom-

modul i Åben Dialog 

August – december 2018 

Projektperiode September 2018 – april 2019 

Der er gennemført en midtvejsevaluering og 

fremlagt delkonklusioner på Områdedag for 

det psykosociale område, 

Forår 2019 

Implementering og afslutning af projektet i 

henhold til projektplanen,  

September 2019 
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 Pilotprojekt med beskæftigelse – Gruppeforløb og mentorstøtte Indsats 9:
rettet mod arbejdsmarkedet 

 

Beskrivelse 

Beskæftigelsesområdet og Socialpædagogisk Center indleder i januar 2018 et samarbejde om at 

afprøve et tilbud til borgere, der har særligt vanskeligt ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og 

eller uddannelsessystemet.  

Pilotprojektet består af to indsatser, der strækker sig over 26 uger: 1 gruppeforløb for 10 borgere 

mellem 18-30 år og individuel mentorstøtte til 15 borgere i alderen 30+.  

 

Vi har en forventning om, at gruppeforløbet vil kunne bidrage til at borgerne opnår en bedre selv-

forståelse og lærer nye mestringsstrategier, der bidrager til øget bevidsthed om egne ressourcer og 

kompetencer, samt øget ansvarstagen for personlige valg. Vi forventer yderligere, at den tætte dia-

log og koordinering med Beskæftigelsesområdet vil bidrage til bedre og mere helhedsorienterede 

løsninger for borgerne. 

 

Formål 

At borgerne kommer i beskæftigelse, der matcher deres ressourcer 

Delmål: Vi skal afprøve i hvor høj grad gruppeforløb kan erstatte individuel mentorstøtte for den 

yngste målgruppe i Beskæftigelse. Der er yderligere et delmål at afprøve nye samarbejder mellem 

Socialpædagogisk Center og Beskæftigelse og indsamle erfaringer fra forløbet, men henblik på 

justering og afklaring af de videre perspektiver i samarbejdet omkring gruppeforløb og mentorstøtte 

til borgere i beskæftigelse.  

 

Succeskriterier 

o At borgerne opnår en øget beskæftigelse (uddannelse, praktik eller beskæftigelse)  

o At borgerne oplever en progression i deres individuelle forløb (gruppebaseret eller individu-

elt) og profiterer af at deltage i pilotprojektet.  

o At borgerne giver udtryk for, at det er meningsgivende og udviklende for dem at deltage i 

gruppeforløbet 

o At samarbejdet mellem Beskæftigelse og Socialområdet bliver tæt og velkoordineret qua det 

nye kendskab til hinanden.  

o At medarbejdere i Socialpædagogisk Center erhverver sig ny viden om beskæftigelsesom-

rådet til gavn for kolleger og borgere i bredere forstand.  

 

Milepæle 

 

Der er udarbejdet detaljeret program/ kur-

susplan for gruppeforløbet 

Januar 2018 

Der er udvalgt borgere til gruppeforløbet og 

den individuelle mentorstøtte. 

Januar 2018 

Der er lavet en plan for, hvordan progressi-

onsmålinger i gruppeforløb skal forgå. 

Januar 2018 

Pilotprojekt gruppeforløb og mentorstøtte Februar – Juli 2018 

Der er lavet en midtvejsevaluering og foreta- Maj 2018 
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get eventuelle justeringer af pilotprojektet. 

Der er lavet indstilling til Områderne vedr. 

implementering af gruppeforløb og mentor-

støtte i regi af Socialpædagogisk Center. 

Juni 2018 

Evaluering af projektet og eventuel tilrette-

læggelse af nye gruppeforløb og mentorstøt-

te. 

August 2018 

 Trygge bo og levemiljøer på Birkerød Parkvej Indsats 10:

 

Beskrivelse 

Vi ved, at trygge bo og levemiljøer har en positiv indvirkning på både borgernes trivsel og udvikling 

og medarbejdernes arbejdsmiljø. På Birkerød Parkvej har tryghedsskabelse været et tema, som 

borgere med medarbejdere har set et behov for, at der bliver arbejdet systematisk og målrettet 

med. En del af tryghedsskabelsen sker i kraft af at der er medarbejdere i bofællesskabet som med 

Nænsom Nødværge principperne kan afværge eller nedtrappe konflikter. En anden del af tryg-

hedsskabelsen sker gennem den forebyggende indsats, hvor borgere og medarbejdere udarbejder 

individuelle tryghedsplaner og fælles leveregler. Endelige er der også forhold omkring bofællesska-

bets indretning og andre strukturelle forhold, som kan indgå i understøttelsen af trygge bo og leve-

miljøer.  Det indgår som et væsentligt parameter for borgerens tryghed, at de kan føle sikkerhed i, 

at de ikke skal føle et særligt ansvar for medbeboere, der periodevis har det særlig svært og der-

med har behov for øget kompenserende støtte fra medarbejderne. 

 

Formål 

Formålet med indsatsen er at skabe et mere trygt bo – og levemiljø for borgerne på Birkerød Park-

vej og tilsvarende godt arbejdsmiljø for medarbejderne. De indbyrdes konflikter mellem borgerne 

skal begrænses og borgerne skal føle tryghed i, at der skal finde nye fleksible måder at justere i 

støtten til borgere, der har periodiske udsving i støttebehovet.  

 

Succeskriterier 

o At borgerne på Birkerød Parkvej giver udtryk for en større følelse af tryghed i bomiljøet. 

o At medarbejderne på Birkerød Parkvej giver udtryk for, at konfliktniveauet er faldet og der er 

bedre trivsel og harmoni blandt borgerne 

o At antallet af nærvedhændelser halveres i forhold til 2017, hvor antallet var:  

o At det fremgår af Socialtilsynets rapport for 2018, at der er en positiv udvikling omkring tryg-

hedsskabelsen på Birkerød Parkvej 

 

Milepæle 

 

Tryghedsskabelse er drøftet med borgerne 

på Birkerød Parkvej, og der er lavet en plan 

for, hvordan borgere, medarbejdere og leder 

vil arbejde med temaet i foråret 2018 

Februar 2018 

Der er udarbejdet individuelle tryghedspla- April 2018 
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ner/ aftaler for den enkelte borger 

Der har været dialog med samarbejdspartne-

re om tryghedsarbejdet på Birkerød Parkvej i 

relation til at sikre en ensartet tilgang til bor-

gerne. 

Juni 2018 

Der arbejdes efter planen for tryghedsska-

belsen på Birkerød Parkvej 

Februar – december 2018 

Der præsenteres en midtvejsevaluering for 

LokalMED, men særligt fokus på formidling 

af centrale læringspointer til resten af orga-

nisationen.  

August 2018 

 

Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have en sund og fy-
sisk aktiv hverdag. 

 Sommerhøjskole Indsats 11:

 

Beskrivelse 

Både i Plan for Fremtidens Handicapområde og i de efterfølgende høringssvar fremhæves vigtig-

heden af borgernes sociale liv – herunder at styrke og understøtte netværket omkring borgere og 

relationer. Højskoleophold med fællesskab i centrum er en god ramme til at etablere nye venskaber 

i nærområdet. Opholdet skal bære præg af højskoleånden med morgensang, fællesskab, (person-

lig udvikling) og muligheden for at vælge et emne, som deltagerne kan fordybe sig i.  Indsatsen vil 

være et samarbejde mellem SPC og VvRS. 

I 2018 gennemføres et (dag-)højskoleophold i VvRS’ lokaler med plads til op til 40 deltagere (25 -

30 deltagere såfremt alt skal foregå under tag), for borgere der bor i Rudersdal Kommune.  

I 2019 -2020 gennemføres et (døgn-) højskoleophold på en højskole med handicapfaciliteter med 

op til 100 deltagere, hvor der bliver mulighed for at invitere deltagere i 4K-regi og andre omegns-

kommuner.  

Målgruppe: Mennesker med udviklingshæmning der modtager støtte i Socialområdet efter SEL §§ 

79, 85, 103 og/eller 104. I sommerhøjskole 2018 skal deltagere være selvhjulpne i forhold til mobili-

tet og daglig egen omsorg. I 2019 vil evalueringen fra 2018 give vejledning i forhold til udvidelse af 

deltagergruppen og graden af selvhjulpenhed.  

 

Formål 
Formålet med en sommerhøjskole med fællesskab og faglighed er, at understøtte og styrke borge-

re med udviklingshæmnings sociale netværk samtidig med, at borgerne kan udvikle kompetencer 

indenfor et specifikt emne.  
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Succeskriterier 
o At udviklingen af højskolen er kvalificeret gennem samarbejde med borgere og organisatio-

ner. Fx Kulturområdet, Folkeoplysningsudvalget og Handicapområdet. 
o At deltagerne efter endt ophold udtrykker tilfredshed ved opholdet 
o At deltagerne har etableret venskaber 
o At deltagerne har lært noget nyt 

 

Milepæle for 2018 -2019 

 

Indholdet af indsatsen er udmeldt til de, som 

ønsker at deltage i planlægningen (jf. work-

shop 30.10.17) 

Primo januar 2018 

Der er udarbejdet en foreløbig plan for ind-

dragelse 

januar 2018 

Der er indgået samarbejde – fx nedsat en 

arbejdsgruppe - med interesserede fx borge-

re i målgruppen, handicaporganisationer og 

medarbejdere 

februar 2018 

Arbejdsgruppen har været på en inspirati-

onstur/hørt oplæg om højskole ect.  

marts 2018 

Der er fundet en model for finansiering (fon-

de?) 

april 2018 

Der er langt en plan for gennemførelsen af 

højskolen 

maj 2018 

Prototypen af højskolen er afviklet og testet august 2018 

Der er foretaget en evaluering Primo oktober 2018 

Planlægning, fundraising, gennemførelse af 

døgnhøjskoleophold 

oktober 2018 – august 2019 

 

 Implementering af nationale retningslinjer for stof- og alkoholbe-Indsats 12:
handling 
 

Beskrivelse 

Rusmiddelcenteret har de seneste år haft fokus på organisatorisk kvalitetssikring gennem den så-

kaldte akkrediteringsordning via IKAS. I 2018 vil vi have øget fokus på at sikre den faglige kvalitet i 

rusmiddelbehandlingen ved at screene Rusmiddelcenterets samlede faglige tilbud for om vi lever 

op til de nationale retningslinjer for stof- og alkoholbehandling. Denne screening skal identificere de 

misbrugsfaglige områder, hvor vores tilbud vil skulle videreudvikles i 2018 og årene fremover. 

 

Formål 

At borgerne i Rudersdal kommune modtager den bedst mulige rusmiddelbehandling som lever op 

til evidens og ’best practice’ på området.   
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Succeskriterier 

o At der er etableret et grundigt overblik over Rusmiddelcenterets faglige tilbud i forhold til de 

nationale retningslinjer.  

o At der identificeres relevante områder, som vil skulle videreudvikles.  

o At de nationale retningslinjer for stof- og alkoholbehandlingen er fuldt implementeret medio 

2019. 

 

Milepæle 
 

Der er udarbejdet ansøgning til Socialstyrel-

sen om implementeringsstøtte til de nationa-

le retningslinjer  

Marts 2018 

Såfremt vi bliver udvalgt til implementerings-

støtte, vil milepælene følge den plan, der 

udarbejdes sammen med Socialstyrelsen. 

April 2018 – medio 2019 

Såfremt vi ikke bliver udvalgt vil milepæ-

lene følge nedenstående plan:  

 

Vi afdækker eksisterende praksis – med 

udgangspunkt i Socialstyrelsens afdæk-

ningsværktøjer. 

Marts – juni 2018 

Vi gennemfører afdækning af udvalgt praksis 

med gennemførelse af panelmøde – jf- vej-

ledning fra Socialstyrelsen. 

Juni – september 2018 

Vi har afholdt udviklingsworkshop og udar-

bejdelse af forandringsteori 

Oktober 2018 

Der er udarbejdet en udviklingsplan December 

Indsatser implementeres i henhold til udvik-

lingsplanen 

Januar - juni 2019 

 

 Udvikling af indsatser overfor de yngste målgrupper i Rusmiddel-Indsats 13:
centeret  

 

Beskrivelse 

Det er erfaringen i Rusmiddelcenteret, at det kan være særdeles vanskeligt at få unge, navnlig 18-

25-årige, til at komme til ambulant misbrugsbehandling på Teglporten. Samtidig får vi fra samar-

bejdspartnere at vide, at der er et større antal unge rundt omkring i kommunen, som misbruger dels 

alkohol og især stoffer. Vi ønsker derfor at sætte særskilt fokus på en målrettet indsats overfor dis-

se misbrugende unge ved at være mere opsøgende, dels ved at indgå partnerskaber med andre af 

kommunens indsatser (bostøtte, SKP, Ung i Rudersdal, skoler, gymnasier m.v.) med henblik på at 

få de unge i tale. 
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Formål 

At Rusmiddelcenteret bliver et mere synligt og relevant tilbud for unge med misbrug 

 

Succeskriterier 

o At der indgås partnerskaber med andre indsatser i kommunen omkring unges misbrug.  

o At unge forsøges taget med på råd om, hvad der skal til for at tage imod behandling.  

o At der skabes nye måder at samarbejde med andre partnere og de unge selv om misbrugs-

behandling, helst med deltagelse af de unge selv. 

o At flere unge tager imod behandling i Rusmiddelcenteret. 

 

Milepæle 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af 

Rusmiddelcenteret og Socialpædagogisk 

Center. 

Juni 2018 

Der er lavet en baselinemåling. Juli 2018 

Der er taget kontakt til andre områder/ inte-

ressenter med invitation til at bidrage til pro-

cessen og eventuelt deltage i arbejdsgrup-

pen. 

September 2018 

Der er udarbejdet en projektplan for forløbet 

og taget højde for, hvilke innovative proces-

ser der kan sættes i værk for at engagere 

målgruppen af unge i forløbet.  

Oktober 2018 

Der er udarbejdet en midtvejsevaluering, 

som kan præsenteres for LokalMED og an-

dre (?) med henblik på feedback, sparring og 

eventuel udvidelse af projektet. 

April 2019 
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Styrkelse af organisationen 

 Udvikling af Sophie Magdelenes Vej ift. målgrupper og faglige me-Indsats 14:
toder og tilgange 

 

Beskrivelse  

Boligerne Sophie Magdelenes Vej har gennem de seneste par år haft en lav belægning og der sy-

nes ikke længere at være det samme behov for udredning af borgeres støttebehov. I mellemtiden 

er Sophie Magdelenes Vej det seneste §107 tilbud vi har, hvor borgerne ikke får en egen lejekon-

trakt og  hvor huslejen er så billig, at den kan betales ud af en SU eller kontanthjælp. 

Det betyder, at vi meget gerne bevarer Sophie Magdelenes Vej og i stedet ser et behov for at rede-

finere tilbuddet, og udvide målgruppe og valg af faglige metoder, så tilbuddet i højere grad matcher 

det, der efterspørges hos Rådgivning og Bevilling.  

 

Formål 

Formålet er dels at vi får en sikker drift af Sophie Magdelenes Vej, hvor belægningsprocenten lig-

ger stabilt over 75 procent hele året, og hvor personaleressourcerne udnyttet optimalt. Herudover 

er det et formål at sikre, at medarbejderne på Sophie Magdelenes Vej fagligt er klædt til at yde støt-

te til de borgere, som Rådgivning og Bevilling vurderer, kan profitere af et midlertidigt ophold.  
 

Succeskriterier 

o At Sophie Magdelenes Vej opretholder en belægningsprocent over 75% i 2018. 

o At Sophie Magdelenes Vej tager nye faglige metoder i brug, der bidrager til at målgruppen 

for huset kan udvides. 

o At der ses en højere grad af sammenhæng mellem Sophie Magdelenes Vej og andre tilbud 

i Socialpædagogisk Center. Eksempelvis Ruder Es og Rønnebærvej.   

 

Milepæle 
 

Der er nedsat en arbejdsgruppe og udarbej-

det en plan for udviklingen af Sophie Magde-

lenes Vej 4 

Marts 2018 

Der er indhentet tilbagemeldinger og erfarin-

ger fra andre med kendskab til tilbuddet. Ex. 

nuværende og tidligere borgere og samar-

bejdspartnere fra Rådgivning og Bevilling.  

Juni 2018 

Der er udarbejdet forslag til revidering af 

Ydelseskatalog og Tilbudsportal. 

Oktober 2018 
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 Dokumentation af refleksion Indsats 15:

 

Beskrivelse 

I 2017 blev grundlaget for den daglige dokumentation ændret til nye notattyper, der lægger sig op 

ad voksenudredningsmetodens (VUM) temaer. Det indebærer, at dokumentationen nu er grupperet 

inden for temaerne praktiske opgaver, egenomsorg, socialt liv, sundhed, kommunikation, mobilitet, 

samfundsliv, omgivelser samt administrative forhold.   

Næste skridt i implementeringen er, at sikre kvalitet i den faglige refleksion og at se på, om sam-

menhængen til myndighed i forhold til den fælles brug af VUM kan understøttes med nye skabelo-

ner til f.eks. pædagogisk plan og statusnotat. Herudover skal der ske en fortsat forankring og vi-

dendeling i implementeringen af selve notattyperne.  

 

Formål 
o At forbedre dokumentationen af den faglige og pædagogiske relevans af observationer, aktivite-

ter mv. 
o At etablere et fælles sprog mellem medarbejdere i tilbuddene og sagsbehandlere om indsatsen 

over for borgerne, herunder at skabe et bedre grundlag for arbejdet med § 141-handleplaner  

 

Succeskriterier 
o At Socialtilsynet vurderer, at tilbuddenes dokumentation af den faglige indsats er tilfredsstillen-

de, og at tilbuddene på den relevante indikator scorer minimum 4.   
o At ledere og medarbejdere ved evaluering af indsatsen finder dokumentationen mere menings-

fuld, og den faglige refleksion forbedret 

 

Milepæle 

 

Hvert tilbud arbejder videre med implementering i egen orga-

nisation, herunder gennemfører kvalitetssikring på baggrund 

af notatgennemgange, notatstatistik og løbende dialog ved 

personalemøder 

Hele 2018 

Løbende opfølgning på implementering og drøftelse af ude-

ståender i den tværgående projektgruppe (eksisterende pro-

jektgruppe fra 2017)  

Én gang pr. kvartal 2018 

Projektgruppen udarbejder udkast til ny skabelon for status-

notat og pædagogisk plan 

Februar – april 

 

 Implementering af EU persondataforordningen Indsats 16:

 

Beskrivelse 

Den 28. maj 2018 træder EU’s nye persondataforordning i kraft. Forordningen betyder en skærpel-

se af persondatalovgivningen på enkelte punkter og sætter herudover fokus på implementering af 

allerede gældende regler for databeskyttelse og datasikkerhed. Implementering af forordningen er 

et fælles indsatsområde for hele Rudersdal Kommune i 2018, og indsatsen vil derfor bestå af såvel 

centralt initierede som områdespecifikker indsatser. Indsatserne vil bevæge sig på flere niveauer, 



 

23 

men vil i Socialområdet i særdeleshed centrere sig om dels at styrke bevidstheden og adfærden 

omkring persondata, dels at styrke IT-understøttelsen.  

 

Formål 

o At understøtte borgernes retssikkerhed. 

 

Succeskriterier 

o At borgerne føler sig trygge ved udveksling af information med kommunen 

o At medarbejdere og ledere er bevidste om kravene til IT-og informationssikkerhed  

o At den nye EU-persondataforordning efterleves. 

 

Milepæle 
 

Behovet for databehandleraftaler i Socialområ-

det er afdækket 

Februar 2018 

Udfordringer relateret til både adfærd og IT-

understøttelse er afdækket 

Februar 2018 

Løsninger på udfordringer er fastlagt og imple-

mentering indledt 

Marts 2018 

Kommunikationstiltag med henblik på at skærpe 

medarbejdere og lederes bevidsthed om infor-

mationssikkerhed er gennemført 

Marts-juni 2018 

Databehandleraftale med centrale leverandører 

er indgået 

28. maj 2018 

Temperaturmåling på medarbejdernes be-

vidsthed om informationssikkerhed (central ind-

sats) 

Juni 2018 

 

 Implementering af driftsmålstyring Indsats 17:
 

Beskrivelse 

Vi er vant til i forskellige sammenhænge at følge op på fx budgetoverholdelse, drøfte utilsigtede 

hændelser og se nærmere på vores klagesager. I 2018 vil vi skabe grundlag for en mere systema-

tisk læring og videndeling på tværs i forhold til centrale dele af vores drift. En solid drift er forud-

sætningen for, at vi kan levere kvalitet til borgerne, og vi tror på, at vi gennem en mere løbende, 

databaseret dialog i Socialområdets ledergruppe kan styrke driften endnu mere. I 2018 vil vi arbej-

de på at sætte mål for en stabil og sikker drift. Mål der giver mening, og mål som vi kan følge op på. 

Gennem en tillidsbaseret dialog om status på målene skal vi i fællesskab drøfte muligheder, udfor-

dringer og søge læring.  

 

Formål 

o At sikre en stabil og sikker drift af Socialområdet til gavn for borgerne 
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Succeskriterier 

o At identificere relevante og balancerede mål for en stabil og sikker drift 

o At driftsmålstyringen skaber grundlag for læring og iværksættelse af korrigerende handlin-

ger 

 

Milepæle 

 

Balancerede og relevante driftsmål er identifice-

ret 

Januar 2018 

Ledelsesinformation er udarbejdet Februar 2018 

Koncept for målstyringsmøder er udarbejdet og 

afprøvet 

Marts 2018 

Videre implementering, evaluering og tilpasnin-

ger 

Resten af året 

 

 Implementering af Fælles Medicin Kort (FMK) Indsats 18:
 

Beskrivelse 

FMK er et digitalt medicinkort, og alle borgere i Danmark har et sådant. FMK er et enstrenget sy-

stem med kun ét medicinkort på tværs af sektorer og afdelinger. På det fælles medicinkort ændrer 

og retter ordinerende læger den medicinske behandling, og med det samme kan alle involverede 

se den korrekte medicinske behandling og sikre, at den rigtige medicin administreres. Alle borgere i 

Danmark kan tilgå FMK over Sundhed.dk. Sundhedsprofessionelle kan få adgang til FMK i forbin-

delse med sundhedsfaglige ydelser til en borger fx under hospitalsindlæggelse eller hvis en borger 

bor på et bosted og har brug for støtte til håndtering af sin medicin. En forudsætning for at kunne 

tilgå FMK som professionel er, at det anvendte dokumentationssystem kan integreres med FMK 

systemet. Der kan nu tilkøbes et integrationsmodul til Bosted systemet, som er det system, vi an-

vender i Socialområdet i Rudersdal Kommune.  Socialområdet ønsker at implementere FMK inte-

grationen i Bosted systemet i 2018. 
 

Formål 

 At den borgerrettede sikkerhed kvalificeres yderligere gennem implementering af FMK på 
Socialområdet 

 At forenkle en række arbejdsgange i forhold til samarbejdet med praktiserende læger og 
hospitalsafdelinger.  

 

Succeskriterier 

At de enheder i Socialområdet, som støtter borgere med medicinhåndtering, har implementeret 

integration med FMK ultimo 2018.  
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Milepæle 

 

Studiebesøg 2 steder i landet som anvender integration af 

FMK i Bosted systemet 

Medio december 2017 

Ledergruppen beslutter om Socialområdet skal implemente-

re FMK 

Januar 2018 

Der er udarbejdet og godkendt projektbeskrivelse for im-

plementering af FMK 

Marts 2018 

Tilkøbsmodul til integration af FMK er hjemkøbt og installe-

ret og undervisningsforløb er planlagt 

April 

Materialer til brug for implementering af FMK i Socialområ-

det er udarbejdet 

April 

Pilotprojekt er gennemført September 2018 

Undervisningsforløb er gennemført September 2018 

Implementering til alle relevante enheder er gennemført December 2018 

 

 Styrkelse af den interne kommunikation og implementering af nyt Indsats 19:
intranet 

 

Beskrivelse 

Socialområdet vil være en organisation, der arbejder efter fælles og synlige mål, og en arbejds-

plads, hvor medarbejdere og ledere føler sig inddraget og velorienteret. Et væsentligt led i at lykke-

des med dette er en velfungerende intern kommunikation. I 2018 vil vi færdiggøre en intern kom-

munikationsstrategi for området, som skal understøtte den fælles historie og forbedre adgangen til 

information. Et væsentligt værktøj til at implementere strategien bliver det nye intranet, som forven-

tes at tilbyde en platform for mere målrettet viden og nyheder. 

 

Formål 

o At styrke sammenhængskraften i Socialområdet. 

 

Succeskriterier 

o At ledere og medarbejdere har indsigt i den fælles udviklingsretning for Socialområdet 

o At ledere og medarbejdere oplever sig som en del af et samlet Socialområde 

o At ledere og medarbejdere har nem adgang til de informationer, som de skal bruge og 

handle på i deres arbejde 

 

Milepæle 

 

Overordnet strategi for den interne kommunika-

tion er udarbejdet 

Januar 2018 

Indledende behovsafdækning vedrørende det 

nye intranet er gennemført 

Februar 2018 

Projektgruppe til implementering af det nye int- Februar 2018 
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ranet er etableret 

Nyt intranet er implementeret 28. maj  2018 

Fremtidig organisering af den interne kommuni-

kation (intranet) er besluttet 

Juli 2018 

Temperaturmåling af den interne kommunikati-

on i Socialområdet er gennemført 

December 2018 
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Om Socialpædagogisk Center 

Opgaven 

Socialpædagogisk Center varetager driften af 5 bofællesskaber, 2 botilbud med døgndækning, 2 

kompetence- og aktivitetscenter, socialpædagogisk støtte efter Serviceloven (SEL) § 85, SKP-

ordning, boligsocial indsats samt ledsageordning. Der ydes støtte/ydelser til ca. 300 borgere fra 

Socialpædagogisk Center.  

Herudover varetager Socialpædagogisk Center også driften af Rudersdal kommunes Rusmiddel-

center. Dette beskrives særskilt nedenfor.  

 

Målgruppen for Socialpædagogisk Center er borgere med psykosociale vanskeligheder, borgere 

med udviklingshæmning og borgere med erhvervede hjerneskader, der har brug for støtte til egen 

udvikling for bedre at blive i stand til at klare sig på egen hånd. Herunder støtte til motivation til at 

udvikle og træne personlige kompetencer, samt hjælp med vedligehold og forebyggelse af tab af 

kompetencer. 

 

Herudover yder vi støtte til borgere i de sociale boligområder og til andre udsatte og isolerede bor-

gere med svære personlige og sociale problemer, der har brug for støtte til at få kontakt og bygget 

bro til andre af kommunens hjælpeforanstatninger 

 

Opgaverne i Socialpædagogisk Center løses som udgangspunkt af én samlet organisation. Ved 

visitering til eksempelvis bostøtte i eget hjem ydes støtten ud fra den enkelte borgers behov, og 

støtten er uafhængig af, hvor den enkelte medarbejder er tilknyttet rent organisatorisk i dagligda-

gen.  

 

Teglporten – Rusmiddelcenter er et gratis ambulant tilbud til voksne borgere herunder pårørende, 

som søger rådgivning eller behandling ved skadelig rusmiddelbrug.  

Teglporten - Rusmiddelcenter har til opgave at forebygge negative konsekvenser af både fysisk, 

psykisk og social karakter ved rusmiddel brug, for voksne borgere. Endvidere har til opgave at re-

ducere risikoen for at borgeren genoptager uhensigtsmæssigt rusmiddelbrug.   

 

Vi understøtter borgerens bestræbelse på at ophøre med eller reducere brugen af rusmiddel. Der 

lægges vægt på inddragelse af relevante pårørende, og behovet for rådgivning tilgodeses. 

 

Væsentlige arbejdsområder er følgende: 

  

o Rådgivning og vejledning om alkohol og stoffer 

o Online alkoholbehandling og rådgivning 

o Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling. 
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Organisationen 

 
 

Socialpædagogisk 
Center 

Lene L. Petersen 
Centerleder 

 
Administrationen 

Allan S. Vilhelmsen 
(stedfortræder) 

Rusmiddelcenteret 
Rønnebærvej 19 
Gl. Holte Gade 9 

§85 støtte - det psykosociale 
område 

Tina Bruun Olsen 
Dronninggårds Allé 24-26 

Fleksstøtten 

Torben Koue 
Birkerød Parkvej 18 

Sophie Magdelenes Vej 4 
SKP + Boligsociale indsats 

Susanne Svare 
Biskop Svanes Vej 63 

Ledsagelse §97 

Klaus Hald 
Langebjerg 3 

Connie Anthony 
Bregnerød Vej 55-57 

Ruder Es 
§85 støtte - handicapområdet 
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Nøgletallene 

 

 
 

 
  

• Antal medarbejdere: 

• Antal årsværk: 105 

• Sygefravær: 5,6 % 

• Personale-omsætning: 10,6 % 

Personale 

• Budget 2018: 47,9 

• Forventet regnskab 2017: 51,3 Økonomi 

• Bofællesskab: 72 pladser 

• Midlertidigt botilbud: 8 pladser 

• Socialpædagogisk støtte: 221 helårspladser 

• Åbne aktivitets-/forebyggende tilbud: 2  

• Misbrugsbehandling 130 pladser 

Kapacitet 



 

 

  
 


