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Tak for din henvendelse af d.22.08.12., hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen omkring Ungdomspensionen Brydes Allé:
1.
2.

3.
4.
5.

”Er det
et korrekt, at det ikke tjekkes,
tjekkes at de unge overholder
hjemkomst-tiderne?
tiderne?
Tilsynsrapporten som Revas
Reva har gennemført – borgeren
anfører flere konkrete forhold i rapporten, som skulle være
urigtige. Forvaltningen bedes kommentere de forskellige
forhold.
Julearrangementet – kommentar hertil udbedes.
Placering af unge i hybler – kommentar udbedes.
Medicinhåndtering – kommentar udbedes”.

Du har forklaret, at du stiller dine spørgsmål på baggrund af en
henvendelse fra en pårørende til en af de unge, der er anbragt på
institutionen. Den pårørende skriver (relevante udklip):
”Han skal være hjemme kl. 23.00 normalt og kl. 01. i weekenden og
derfor tjekker de jo ikke, at han er komet hjem, fordi de er gået i
seng”
”Der er også kommet en tilsynsrapport fra d. 5/3-2012
5/3
fra stedet, den
er blankpoleret. Der står, at alle de unge er i beskæftigelse
b
enten i
form af job eller skole og det ved jeg jo ikke er korrekt!”
korrekt!
”Der
Der står også, at ledelsen er synlig, det ved jeg også er forkert og det
tror jeg netop også er problemet der, både i forhold
forhol til medarbejderne
og beboerne.”
”Der står også i tilsynsrapporten, at der har været et julearrangement
for pårørende, der kender jeg ikke noget til og det gør min søn heller
ikke!”
”Så
Så er der bemærkninger om døgnpladser udenfor, altså i hybler, men
der står jo ikke, at de unge, som er placeret her,
he har et massivt hash
problem og derfor netop er placeret her!”
her!
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”Så
Så er der problematikken med medicinhåndtering, som rapporten
ikke tager hensyn til; så vidt jeg ved, har socialpædagoger ikke
kompetence til at håndtere medicin”.
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Socialforvaltningens svar
Forvaltningen har sendt dine spørgsmål til høring til både tilsynsførende virksomhed Revas og ledelsen på Brydes Allé. Nedenstående
svar er udarbejdet på baggrund af disse høringssvar.
Spørgsmål 1: Hjemkomst-tider
Forvaltningen kan ikke udtale sig om den konkrete unges sag, og
dennes aftaler for hjemkomst-tider. Omkring Brydes Allés generelle
håndtering af hjemkomst-tider er der en fast regel om, at de unge skal
være hjemme kl. 22.30, medmindre der laves en specifik aftale om
andet. Hvis de unge ikke er hjemme kl. 22.30, tages der kontakt til
dem over telefonen, så der kan komme klarhed over, hvor de er henne
og de kan blive bedt om at komme hjem. Der er eksempler på, at
pædagogen tager ud og leder efter en ung på en specifik adresse, for at
opnå kontakt. Det er en fast retningslinje, at den unge efterlyses hos
politiet, hvis der ikke har været kontakt i 24 timer.
Rådighedsvagten og nattevagten lægger sig ikke til at sove, før alle
unge er på deres værelser og der er ro i huset. Der er således ikke
mulighed for, at de unge selv bestemmer deres hjemkomsttid, da
nattevagten sikrer og har ansvaret for, at alle unge er i huset til aftalt
tid.
Revas udtaler i det aktuelle høringssvar, at ”Vi har ikke ved dette eller
tidligere tilsyn iagttaget, at unge overlades til sig selv, eller set indikationer på det på Brydes Allé.”
Spørgsmål 2: Tilsynsrapport fra Revas
Ved det her omhandlede tilsyn den 5. marts 2012, har Revas talt og
været sammen med mere end halvdelen af beboerne i den store levegruppe og besøgt og talt med et par af de unge, som bor i de mindre
levegrupper (hybler). Revas har desuden talt og været sammen med de
medarbejdere, som var på arbejde i det pågældende tidsrum.
Efterfølgende har de været i telefonisk kontakt med lederen af Brydes
Allé.
På baggrund af Revas besøg i marts er det fortsat deres generelle
vurdering, at der er tale om et tilbud, som sammenlignet med andre
med tilsvarende udfordringer i målgruppen, gør et rigtig godt stykke
udviklende og fremadrettet arbejde for og med beboerne.
Revas har ved dette og tidligere tilsyn fået oplyst af medarbejdere og
bekræftet af beboere, at lederen er tilgængelig og synlig i tilbuddet.
Revas beskriver i tilsynsrapporten af 5.marts 2012, at alle unge enten
er i beskæftigelse eller job på det pågældende tidspunkt.
Der er løbende udskiftning af beboerne på stedet, så beboersammensætningen i marts er ikke den samme som på nuværende tidspunkt.
Side 2 af 4

Spørgsmål 3: Julearrangement
Institutionens ledelse oplyser, at julearrangementer er en tradition på
Brydes Allé, hvilket er blevet oplyst til Revas under drøftelse af,
hvilke traditioner og arrangementer der afholdes på institutionen. Der
blev dog ikke afholdt julearrangement i december 2011 grundet
sammenfald af mange forskellige faglige undervisningsdage og
workshops, og det var derfor ikke muligt at afholde arrangementet, da
det ville komme for tæt på juleaften, hvor mange familier har travlt.
Beboere og personale har svaret på spørgsmål omkring traditioner på
stedet, og ikke svaret på spørgsmål omkring et specifikt julearrangement i 2011.
Spørgsmål 4: Placering af unge i hybler
De unge indskrevet i de tre små afdelinger, herefter kaldet hyblerne,
tilhører samme målgruppe som for Brydes Allé.
Brydes Allé er et af Socialforvaltningens tilbud til unge mellem 14 og
18 år med psykosociale, personlige og emotionelle vanskeligheder
med varierende fremtrædelsesformer. Fælles for de unge er, at de ofte
har et konfliktfyldt forhold til forældre, hvor forældrene ikke længere
kan rumme den unge i hjemmet, og/eller hvor den unge ikke længere
vil forblive i hjemmet. De unge har ofte dårlige skoleerfaringer eller
mangelfuld skolegang. Derudover kan de have vanskeligheder i
forhold til at indgå i socialt samspil og relationer til andre.
For nogle af de unge gælder, at de har et misbrug af hash.
Pædagogisk arbejdes der grundlæggende på samme måde i hyblerne
som med øvrige unge indskrevet på Brydes Allé. Desuden arbejdes
der generelt med et større fokus med udvikling af selvstændighed og
mestring af praktiske livsfærdigheder.
Det er ikke tilladt på Brydes Allé at ryge hash. Skulle det ske, bliver
der handlet i forhold til det. Brydes Allé håndhæver dette ved hele
tiden at gøre det helt tydeligt over for de unge, at det hverken er tilladt
at forberede eller ryge hash på institutionen. Sker det alligevel flere
gange, bliver det taget op med den unge og dennes sagsbehandler.
Samtidig er det vigtigt at påpege, at mange af de unge på Brydes Allé
netop er anbragt på institutionen, idet de har problemer med
hashrygning og har behov for pædagogisk støtte til at komme ud af
deres misbrug.
Spørgsmål 5: Medicinhåndtering
Socialpædagoger må gerne udlevere nogle typer af medicin, når
retningslinjerne for dette overholdes.
Der er udarbejdet skriftlige, generelle og konkrete vejledninger og
instrukser lokalt. De medarbejdere der håndterer medicinen, har
gennemgået kursus i medicinhåndtering. Der er desuden udpeget
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medicinansvarlige blandt medarbejderne. Disse har typisk gennemgået
yderligere uddannelse.
(jvf. Vejledning om medicinhåndtering i Københavns kommune, fra 1.
nov. 2009)
Revas har i deres tilsynsrapport anbefalet, at doseringsæskerne bliver
påført navn og cpr. nr., og forvaltningen har sikret sig, at denne
anbefaling nu er fulgt. Ledelsen på Brydes Allé bekræfter, at der nu er
påført korrekt navn og cpr.nr. på doseringsæskerne.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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