
Forside leverandørkatalog  2
Private dagbehandlingstilbud med udbudskontrakt  3

Leverandørkatalog Basen København  4

Leverandørkatalog Behandlingsskolerne kategori 2 København  6

Leverandørkatalog Behandlingsskolerne kategori 3 København  8

Leverandørkatalog Isbryderen  10
Leverandørkatalog Københavns Dagbehandlingsskole  13

Leverandørkatalog Pilelygaard København  15

Leverandørkatalog Skolen ved Sorte Hest  18

Leverandørkatalog Sputnik København  20



 
 

 
 
 

 
 
 

Leverandørkatalog  
København  

(privat dagbehandling 2020-2025) 

 

 



Private dagbehandlingstilbud med udbudskontrakt  

Leverandørnavn Afdelingsnavn
Kategori 

1
Kategori 

2
Kategori 

3
By

Askovfonden Naturskolen x x x Smørum

Behandlingsskolerne Fyrtårnet Stenløse x x x Stenløse

Behandlingsskolerne Behandlingsskolerne   x x Frederiksberg

Vikasku Vikasku   x x Frederiksberg

Sputnik Sputnik 6 x x x Klampenborg

Pilelygaard (Ny) x x   TBA

Idrætsakademiet Idrætsakademiet x x   Herlev

Den musiske 
helhedsskole

Den musiske 
helhedsskole

x x x Hillerød

Sputnik Sputnik 13 x X X Hillerød

Basen Basen   X X København Ø

Behandlingsskolerne

Fyrtårnet   x   Vanløse

Karlsvognen   x   København S

Kompasset   x   Vanløse

Pilen   x   København S

Polaris   x   Vanløse

Barometeret   x x København S

Fortuna     x København Ø

Isbryderen Isbryderen x x   København S

Københavns 
Dagbehandlingsskole

Københavns 
Dagbehandlingsskole

x     
København 
NV  

Pilelygaard (Ny) x x   Brønshøj

Skolen ved Sorte 
Hest

Skolen ved Sorte Hest x x   København V

Sputnik Sputnik 1/Jydeholmen x x x Vanløse

  Sputnik 2/Vibevej x x x
København 
NV

  
Sputnik 4/Bogholder 
Allé

x x x Vanløse

  Sputnik 11/Tøndergade x x x København V

Askovfonden MIR Hjortholmsvej x x x Lyngby

Behandlingsskolerne Chrysalis Virum x x x Virum

Basen Basen Nord   x x Birkerød

Grennesminde Grennesminde x x x Birkerød

Sputnik Sputnik 8 x x x Rødovre

 



Bilag A8: Generel beskrivelse af tilbuddet 

Skole

Navn:
BASEN

Indhold

Skole- og fritidsdel:
På Basen er der undervisning og behandling hver dag i tidsrummet 8.20 – 15.45. Basen har åbent for elever 
i tidsrummet 7.00 – 16.00.
Fritidsaktiviteter:
Klik eller tryk her for at skrive tekst.

N
orm

ering og 
personale

Antal afdelinger:
Samlet består Basen af 2 dagbehandlingstilbud i København, 1 i Birkerød og 1 i Odense samt 2 STU 
afdelinger og et Kompetencecenter
Kapacitet i alt pr. kategori:
Basens dagbehandlingstilbud i København udgør 90 elevpladser i alt.
Personale:
Personalet i København/dagbehandling (excl. administrativt personale) udgør 40 undervisere/ behandlere.

M
ålgruppe

Beskrivelse af skolens erfaring med specifikke målgrupper:
Vi har specialiseret os i børn og unge med normal til høj begavelse, som har forskellige diagnoser og 
vanskeligheder som: autismespektrumforstyrrelser, angstlidelser, depression, OCD, ADHD, ADD, PDA, 
skizofreni og skizotypi, tilknytningsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og anden form for 
selvskadende adfærd, skolevægrings- og isolationsproblematikker samt andre psykiatriske lidelser og 
komorbiditet. Basen har 24 års erfaring med målgruppen.
 

Sæ
rlig profil

Værdigrundlag/formål:
Basen faciliterer læring der udvikler eleven personligt, socialt og fagligt med henblik på at mestre eget liv. 
Basen er en værdibaseret organisation, og er funderet i fem værdier: Troværdighed – Vi siger det vi gør, og 
gør det vi siger! Samskabelse – Vi samskaber meningsfuld udvikling. Visionær – Vi har visionære ideer. 
Meningsfuldhed – Vi har fokus på mål, som giver mening. Professionalisme – Vi er fagligt dygtige til det, vi 
gør! Basen tilbyder professionel behandling og visionær undervisning med konkrete, troværdige og 
meningsfulde mål i samskabelse med den enkelte elev, forældre og netværk. 
Basen er organiseret som en selvejende, nonprofit fond med en professionel, faglig bestyrelse. Som 
socialøkonomisk virksomhed er det vores holdning på Basen, at kommunale midler skal bruges på at skabe 
de bedst mulige vilkår for børn og unge. Såfremt Basen har økonomisk overskud et år, reinvesteres dette 
overskud i børnene/de unge og vores behandlingsindsats det efterfølgende år.

Personalesammensætning:
Personalet på Basen er tværfagligt sammensat af lærere, læse- og matematikvejledere, pædagoger, 
socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer, psykiatere, familiebehandlere, kokke, pedel og administrativt 
personale. Kompetencedækningsgraden for København er 94%. Vores behandlere/undervisere varetager 
den daglige undervisning og behandlingsindsats med en normering på 1:3, herudover er der på hver 
afdeling ansat en afdelingsleder, to souschefer, en psykolog og en familiebehandler. Størstedelen af 
personalet har specialiserede efteruddannelser og erfaring fra det specialpædagogiske/psykiatriske felt og 
er således specialiserede i at løfte netop vores målgruppe. På Basen er der flere undervisere til stede i den 
fagfaglige undervisning og der er personaleressourcer til også at varetage 1:1 undervisning og støtte af 
elever med dette behov.
Behandlingsindsatser og familiebehandling (metoder):
Basens metodiske afsæt er systemisk tænkning; at tænke i helheder, relationer og sammenhænge. De 
anvendte behandlingsmetoder tager udgangspunkt i målgruppen; socialt udsatte elever, 
skolevægring, tilknytningsforstyrrelser, ADHD, autisme, udadreagerende m.fl. Vi har en 
behandlingsmæssig tilgang, der bygger på en evidensbaseret teoretisk referenceramme; 
miljøstrukturerende metoder, adfærdsmetoder og kognitive metoder. De miljøstrukturerede metoder er 
implementeret ved et struktureret og tydeligt læringsmiljø med klare mål og fokus på planlægning 



og organisering af fremtidige handlinger. Visuelle systemer er ligeledes en vigtigt del af 
dette. Adfærdsmetoder er implementeret ved en anerkendende tilgang med konkret vejledning, samt 
positiv feedback og positiv forstærkning. De kognitive metoder er implementeret bl.a. ved sociale historier 
og tegneseriesamtaler. Her arbejder vi med elevens forståelse af situationen, der fremkalder reaktionen og 
har fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner. Vi anvender 
desuden Low Arousal i mødet med elever med udadreagerende adfærd. Den systemiske tænkning er 
implementeret ved at medarbejderne forholder sig nysgerrigt og udforskende i relationen til den unge for 
at samskabe en meningsfuld og tillidsfuld relation, som grundlag for behandlingen. Relationen bruges som 
redskab til at understøtte og bevidne den unges udviklingsproces i zonen for den nærmeste udvikling. I den 
kognitive tilgang ser vi på sammenhængen mellem følelser, tanker og handlinger og arbejder på at 
afdække denne, så ændringer i adfærden kan opnås gennem bevidst handlen. I den meta-kognitive terapi 
arbejdes med tankerne om tankerne, og gennem brug af visuelle værktøjer og skemaer søger vi sammen 
med barnet at analysere en given situation og de følelsesmæssige, kropslige og adfærdsmæssige 
reaktioner med henblik på udvikling af strategier ved fx angst. Metalisering er en metode til at skabe 
forståelse af egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande som følelser, tanker, behov, mål og årsager. 
Denne evne udvikles i samspillet mellem barnet og dets omsorgsgivere i en hverdagskultur, hvor barnets 
sociale kompetence trænes, udvikles eller bliver en bevidst strategi. Den narrative samtaleteknik 
anvendes til at adskille problemet fra barnet, så barnet kan komme med alternative fortællinger til 
tidligere identitetsforståelser og på sigt, kan åbne for nye positioneringsmuligheder og styrke forståelsen 
af sig selv. Psykedukation giver barn og familie en oplevelse af at blive set, hørt og forstået. En tilgang der 
giver mulighed for at øge barnet/familiens selvindsigt, handlemuligheder og selvværd. Ved skolevægring 
arbejder Basen ud fra en 4-faset dynamisk model ”Bryd isolationen”, som strukturerer indsatsen i fire 
faser, med en tidslinje og specifikke værktøjer i hver fase, så det giver en oplevelse af fremdrift. 
Særlige fagpersoner ansat af tilbuddet (eks.  psykolog, socialrådgiver, psykiater, fysioterapeut, o.l.): 
Psykologer, familiebehandlere, socialrådgivere, psykiater og læsevejledere. En stor del af personalet er 
ligeledes VISO-specialister, som yder rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede 
sager på det sociale område og specialundervisningsområdet.  

Særlige fysiske rammer (f.eks. Lokaler, udenomsarealer, samarbejde med distriktsskoler, o.l.): 
På Basen har vi mange både store og små lokaler til undervisning i større og mindre hold. Fleksibilitet i 
lokalernes størrelse er vægtet, så de let tilpasses elevgruppens behov. Vi har flere enerum og mulighed for 
afskærmning, samt industrikøkken i forbindelse med skolens kantine/spisesal. Vores afdelinger er indrettet 
lyst og indbydende, med særligt fokus på reducering af sansestimuli og med fokus på struktur og 
overskuelighed der understøtter et autismevenligt, roligt og struktureret skole/dagbehandlingsmiljø. Vi gør 
brug af visuelle hjælpemidler, også i gang og fællesområderne: Timetimers, tavler med dagsinfo og tavler 
som eleverne skriver ønsker og forslag på, billedoversigt over alle medarbejdere etc. Afdelingerne er 
indrettet så de indbyder til fælles pauseaktiviteter; bordtennis, spilleborde og sofahjørner samt til 
litteraturfordybelse i læsekrogene. Afdelingen på Carl Nielsens Allé (CNA) ligger placeret i det rolige 
område omkring det gamle Øresundshospital. Her har vi gode udendørsfaciliteter, hvor vi dyrker sport og 
udendørsaktiviteter, går ture og anvender de sportsanlæg, der ligger i nærområdet. Afdelingen på 
Strandboulevarden ligger også i rolige omgivelser, der indbyder til udendørsaktiviteter, bl.a. i de mange 
omkringliggende sportsanlæg. Afdelingen ligger fordelt på hhv. 2. og 3. sal, og råder over en stor 
tagterasse med direkte udgang fra spisesalen, et industrikøkken og et elevkøkken. Vi har et tæt 
samarbejde med Strandvejsskolen og er i censorring for 9. klasse i Københavns Kommune, og i Censorring 
Øst for 10. klasse. Derudover har vi et godt samarbejde med Randersgadeskole, hvis fysik/kemilokaler vi 
benytter.  

 

Den generelle beskrivelse af tilbuddet (bilag A8) må højest fylde to sider. Hvis bilaget overstiger to sider, vil 
Beliggenhedskommunen bortse fra det overskydende antal sider.  

 

 



 
Bilag A8: Generel beskrivelse af tilbuddet  

Behandlingsskolerne ApS, Kategori 2, København, oktober 2020 

Skole 

Navn: 
Behandlingsskolerne ApS, Kategori 2, København i konsortium med Fyrtårnet, Kompasset, Polaris, Pilen og 
Karlsvognen. Underleverandører; Vendepunktet, Backspin & Selvværd, Behandlingscentret (er en del af 
Behandlingsskolerne ApS og derfor ikke nævnt i Bilag 10, Underleverandører), samt nu også Barometeret.  

Indhold 

Skole- og fritidsdel: 
Specialundervisning varetaget af faglærere kvalificeret af diplomuddannede vejledere. 
Behandling udført af psykologer herunder psykologer med specialistuddannelse og specialpsykologer,  
Behandlingscenter med syge- og sundhedsplejersker samt speciallæger. 
Miljøterapeutiske aktiviteter, undervisning og behandling er integreret i et samlet tilbud. I kraft af ovenstående har 
Behandlingsskolerne to mål; tilbageslusning til mindre indgribende tilbud, samt afgangseksamen i fuld fagrække.  
Alle indsatser er individuelt tilrettelagt efter barnets behov. 
Fritidsaktiviteter: 
Fyrtårnet: E-sport, kreaværksted, tidligere elevers aften, Pigeraketten samt friluftsliv med friluftsvejleder. 
Kompasset: Fiskeri, værksteder, månedlig spisning sammen med forældre og børn, shelter-overnatninger og 
projekt storbyen som rejsemål. 
Polaris: Caféaftener, selvforsvar, E-sport, graffitiværksted, klatreprojekt, havkajakprojekt, fortløbende projekt med 
diverse indhold, neglefabrikken & porcelænsmaling. 
Pilen: Pilen i bevægelse (Move It) grundet gruppe af overvægtige i samarbejde med Streetmaker, mindfulness 
forløb, madlejr i samarbejde med Arla fonden. 
Karlsvognen: Ridning, kreaværksted, parkour (Fællesskab på asfalten), cafeeftermiddage samt muslingefarm 
Barometeret: Se beskrivelse under kategori 3. 

N
orm

ering og personale 

Antal afdelinger: 
6 skoleafdelinger; Fyrtårnet, Kompasset, Polaris, Pilen, Karlsvognen og nu Barometeret med 8 pladser. 
Kapacitet i alt pr. kategori: 
På nuværende tidspunkt er der plads til godt ca. 230 elever fordelt således: 
Fyrtårnet: 45
Kompasset: 50  
Polaris: 45  
Pilen: 40  
Karlsvognen: 45  
Barometeret: 8 i kategori 2 (Barometerets elever hører som udgangspunkt til i kategori 3)
Personale: 
Lærere/pædagoger: 1:2,5 Polaris: 1:3 (adskiller sig ift. de øvrige afdelinger, der har 1:2,5) 
Psykolognormering: 1:16                  Polaris: 1:11 (adskiller sig ift. de øvrige afdelinger, der har 1:16) 
Sygeplejerskenormering: 1:80 

M
ålgruppe 

Beskrivelse af skolens erfaring med specifikke målgrupper: 
Behandlingsskolernes tilbud i kategori 2 er et højt specialiseret behandlingstilbud, der har en række forskellige 
målgrupper fordelt på forskellige afdelinger.  
 
Kompasset og Pilen er afdelinger for elever, der begavelsesmæssigt ligger indenfor normalområdet og som er 
udredt med ADHD eller ADD. Derudover har eleverne komorbiditet og i mange tilfælde psykosociale 
vanskeligheder. 

 
Eleverne kan være udadreagerende, adfærdsforstyrrede og evt. kriminalitetstruede, dog ikke med en historik for 
registreret kriminalitet. Eleverne kan have skolevægring eller være i risiko for at udvikle det. Eleverne og deres 
familier har gavn af behandlingsindsatser, herunder psykologsamtaler, psykoedukation og gruppeterapi 
 
Målgruppen kan beskrives primært inden for diagnosefeltet ICD 10: F90-98 Adfærds- og følelsesmæssige 
forstyrrelser opstået i adolescens og barndom. 
 
Karlsvognen og Fyrtårnet er afdelinger for elever, der begavelsesmæssigt ligger inden for normalområdet og som 
er udredt med vanskeligheder indenfor autismespektret. Derudover har eleverne komorbiditet med fx 
opmærksomhedsforstyrrelser og ofte psykosociale belastninger afledt af deres komplekse diagnosebillede. 
Eleverne kan være udadreagerende, oppositionelt adfærdsforstyrrede og evt. kriminalitetstruede, dog ikke med en 
historik for registreret kriminalitet. Eleverne kan have skolevægring eller være i risiko for at udvikle det. Eleverne 
og deres familier har gavn af behandlingsindsatser, såsom psykologsamtaler, psykoedukation og gruppeterapi. 
 
Målgruppen kan beskrive primært inden for diagnosefeltet ICD 10: F80-89 Psykiske Udviklingsforstyrrelser 
 



Polaris er et skoletilbud for normaltbegavede unge med psykiske lidelser såsom skizofreni, personligheds-
forstyrrelser, depression og angst. Ofte har eleverne komorbiditet og andre problematikker og kan have 
selvskadende adfærd. De er ikke udadreagerende, men kan være selvskadende. Skolen er specialiseret i elever med 
kønsdysfori. Eleverne kan have skolevægring eller være i risiko for at udvikle det. Eleverne og deres familie har 
gavn af behandlingsindsatser, såsom psykologsamtaler, psykoedukation og gruppeterapi. 
 
Polaris indskriver ikke elever med fysisk udadreagerende adfærd. 
 
ICD 10: F 20-29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse m.fl., F60-69 Forstyrrelser og forandringer af 
personlighedsstruktur og adfærd, F40-49 Nervøse og stress-relaterede tilstande m fl. 

 
Kategori 2 henvender sig som udgangspunkt ikke til børn med lavt begavelsesniveau. Oligofrenipsykiatri varetages i 
kategori 3 (se uddybende beskrivelse der). Der kan dog være enkelte elever, der har behov svarende til kategori 2. 
Dette efter en konkret individuel vurdering. Der er plads til 8 elever på Barometeret i kategori 2. 

Sæ
rlig profil

Værdigrundlag/formål:
Formålet med skolegang på skolerne er at få alle elever i faglig, personlig og social udvikling uanset udfordringer 
og iboende vanskeligheder. Dertil er det at skabe mulighed for, at alle elever får et værdifuldt og selvforsørgende 
voksenliv. 
 
Alle elever tilbydes undervisning i fuld fagrække og fuldt undervisningstimetal. For elever, der afslutter 9. eller 
10. klasse, er vores mål, at de afslutter med Folkeskolens afgangsprøve i alle fag. 
 
Undervisningen tilrettelægges og gennemføres ud fra en målfokuseret didaktisk relationsmodel, hvor eleven 
sættes i fokus ift. udviklingspotentiale. Gældende for undervisningen i alle fag er personalets viden om 
læringsstrategier, fokus på et dynamisk mindset m.m. Ved faglige stagnering eller andre faglige udfordringer, 
benyttes vores Pædagogiske læringscenter, hvor eleverne kan blive screenet og testet fagligt og hvor personalet 
kan modtage fagfaglig og didaktisk vejledning. 
 
Alle børn med diagnoser bliver behandlet af uddannede fagpersoner, fx psykologer, psykiatere og sygeplejersker.
Personalesammensætning:
Der benyttes altid uddannede lærere og pædagoger på skolerne. Begge faggrupper arbejder under 
organiserede forhold og Behandlingsskolerne har indgået overenskomst med både Danmarks Lærerforening 
(DLF) og Socialpædagogernes Landsforbund (SL). Det miljøterapeutiske personale består af uddannede 
pædagoger, samt medarbejdere med anden relevant uddannelse, som eks. håndværker, konditor, 
ergoterapeuter m.v., der er relevant for behandlingsindsatserne. 
Øvrige personalegrupper beskrives nedenunder i afsnittet ”Særlige fagpersoner …”.
Behandlingsindsatser og familiebehandling (metoder):
Metodisk arbejdes der med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi i en miljøterapeutisk ramme. 
Vi supplerer med indsatser funderet i en narrativ eller systemisk teoriramme. Herudover har vi psykologer 
uddannet i andre anerkendte teoretiske tilgange som inddrages efter konkrete behandlingsmæssige vurderinger. 
Fagpersoner indenfor undervisning og behandling arbejder sammen ud fra teori og praksis om en 
helhedsorienteret indsats med barnets diagnoser og udfordringer i centrum. Derudover er vores overordnede 
tilgang, at alle børn er terapiegnede og derfor skal alle elever modtage terapeutiske tilbud og interventioner, 
hvilket er skemalagt. 
På afdelingerne tilbydes forældrene samtaleforløb varetaget af psykologer, herunder psykoedukation med 
udgangspunkt i barnets specifikke diagnosebillede. 
Vi tilbyder vejledning i forhold til konkrete udfordringer og problemstillinger, som familierne oplever. 
Forløbene og kontakternes form og indhold, aftales med den enkelte familie og tilknyttede sagsbehandler med 
udgangspunkt i handleplanen.
Særlige fagpersoner ansat af tilbuddet (eks. psykolog, socialrådgiver, psykiater, fysioterapeut, o.l.):
Kategori 2 bruger kun Cand. Psych. eller speciallæger som sagsansvarlige for behandlingsarbejdet. Alle elever er 
tilknyttet en behandlingsansvarlig psykolog, der planlægger og varetager behandlingen. Foruden det 
miljøterapeutiske personale, der møder eleverne i løbet af skoledagen, trækker skolerne på specialuddannede 
ressourcer såsom fuldtidsansat psykiater, specialpsykologer, specialistgodkendte psykologer, skoleledere med 
diplomuddannelse i ledelse, sundhedsplejersker, sygeplejersker og diplomuddannede faglige vejledere. 
Derudover er der til afdelingerne tilknyttet 1 psykiater og 2 socialrådgivere samt deltidsansat pædiater.
Særlige fysiske rammer (f.eks. Lokaler, udenoms arealer, samarbejde med distriktsskoler, o.l.):
Skolerne trækker på en lang række faglokaler og bygningsmæssige ressourcer, som over tid er etableret på 
afdelingen. Disse lokaler inkluderer: Svømmehal, idrætshal, flere fitnesslokaler, science-lokale, teknologirum med 
3D printere, adskillige værksteder samt lokaler forbeholdt praktisk musiske fag. Dertil råder skolerne over eget 
Pædagogisk Lærings Center (del af Behandlingsskolerne ApS), kantiner på alle afdelinger og storkøkkener. 
I forhold til udenoms arealer råder skolerne over sikkerhedsgodkendte legepladser. Der samarbejdes med følgende 
lokalt beliggende skoler: Katrinedals Skole (Vanløse), Skolen Ved Sundet (Amager) & Københavns Kommune.



 

Bilag A8: Generel beskrivelse af tilbuddet 
Behandlingsskolerne ApS, Kategori 3, København, oktober 2020 

Skole 

Navn: 
Behandlingsskolerne ApS, Kategori 3, København.  
Underleverandører; Fortuna, Barometeret, Vendepunktet, Backspin & Selvværd, samt Behandlingscentret 
(sidstnævnte er en del af Behandlingsskolerne ApS og derfor ikke nævnt i Bilag 10) 

Indhold 

Skole- og fritidsdel: 
Specialundervisning varetaget af faglærere kvalificeret af diplomuddannede vejledere. 
Behandling udført af psykologer herunder psykologer med specialistuddannelse og specialpsykologer,  
Behandlingscenter med syge- og sundhedsplejersker samt speciallæger 
Miljøterapeutiske aktiviteter, undervisning og behandling er integreret i et samlet tilbud. I kraft af ovenstående har 
Behandlingsskolerne to mål; tilbageslusning til mindre indgribende tilbud, samt afgangseksamen i fuld fagrække.  
Alle indsatser er individuelt tilrettelagt efter barnets behov. 
Fritidsaktiviteter: 
Praktiske, terapeutiske og individualiserede aktiviteter. Der arbejdes bl.a. med dyr, udeskole, 
bondegårdsaktiviteter, praktiske værkstedsaktiviteter, faste rideture, svømning og parkour.  

N
orm

ering og personale 

Antal afdelinger: 
3 skoler: Barometeret med en afdeling på Amager, samt Fortuna med afdelinger på Østerbro og i Vanløse. 
Kapacitet i alt pr. kategori: 
På nuværende tidspunkt er der cirka plads til følgende antal elever i de enkelte afdelinger: 
Barometeret: 35  
Fortuna Vanløse: 10  
Fortuna Østerbro: 25  
Personale: 
Lærere/pædagoger: 1:1,5   
Psykolognormering: 1:11 
Sygeplejerskenormering: 1:40 

M
ålgruppe 

Beskrivelse af skolens erfaring med specifikke målgrupper: 
Behandlingsskolernes Kategori 3 - Barometeret: 
F70 og F71 er hovedområdet for optag samt F72 efter særlig aftale og vurdering. 
Derudover diagnosen R41.8 men med en funktionsbeskrivelse svarende til F70. 
Målgruppen danner aktuelt skolens erfaringsgrundlag og fremadrettet dens målgruppe i visitationer. Det er de 
diagnostiske kriterier i ICD 10 startende fra R41.8 til F72, som er rammen for visitationen til Barometret. 
En række elever har tillige vanskeligheder inden for autismespektret, ADHD eller andre udviklingsforstyrrelser. 
Det er dog den samlede begavelse eller funktionsniveau, der er hovedkriterie for visitationen. Som 
ekskluderende parameter for skolegang på Barometeret er begyndende kriminel løbebane samt misbrug af 
rusmidler.  
 
Funktionsbeskrivelsen er væsentlig for visitationen. Der skal beskrives funktionsniveau i forhold til faktisk alder 
med halv levealder på flere områder. Hvis vi vurderer, at der er brug for yderligere beskrivelser eller vurderinger 
af funktionsniveau, er der mulighed for at tilbyde yderligere undersøgelser og udredning enten i regionalt regi 
eller efter aftale af Behandlingsskolerne selv. 

 
Behandlingsskolerners kategori 3 - Fortuna: 
Målgruppen på Fortunaafdelingerne er børn og unge med særdeles komplekse psykiatriske vanskeligheder, 
herunder autismespektrumforstyrrelser, ADHD, OCD, angst, psykotiske symptomer samt skizofreni. Derudover 
kan der også være tale om fysiske handicap i form af f.eks. epilepsi, parese og syndromer. Eleverne har som 
udgangspunkt en begavelse, der ligger inden for normalområdet. Løbende observationer af eleverne varetaget af 
psykologer er en central del af indskrivningen og behandlingen.  
 
Der er typisk tale om elever hvis udvikling over en længere periode har været stagneret eller hvor der har været 
tab af færdigheder. Eleven kan over en længere periode have haft svært ved at indgå i et skolemiljø eller komme 
ud af hjemmet, samt haft svært ved at indgå i testning ifm. psykologiske undersøgelse. Hvis vi vurderer, at der er 
brug for yderligere beskrivelser eller vurderinger af elevens vanskeligheder, er der mulighed for at tilbyde 
yderligere undersøgelser og udredning enten i regionalt regi eller efter aftale af Behandlingsskolerne selv. 
 
Som ekskluderende kriterie for skolegang i Behandlingsskolernes kategori 3: 
- Elever med suicidal adfærd, eller hvor der er vurderet aktuel selvmordsrisiko. (eksempelvis grundet manglende 
1 til 1 normering). 
- Elever som ikke kan indgå i små grupper med 1-3 andre elever, og som fast har behov for eget personligt lokale.  
- Familier som ikke ønsker Behandlingsskolernes kategori 3 tilbud til deres barn, efter en prøveperiode på 3-6 
måneder. 



Sæ
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Værdigrundlag/formål: 
• Formål med indsatsen er at få alle elever i faglig, personlig og social udvikling uanset udfordringer og iboende 

vanskeligheder, samt at skabe mulighed for, at alle elever får et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv. 
• Det er vores mål at alle elever modtager undervisning i fuldt timetal og fagrække. Går eleverne på 

Behandlingsskolerne på deres 9. eller 10. Klassetrin fra Behandlingsskolerne er målet, at de går op til fuld FP9 
eller FP10. 

• Kategori 3 er et højt specialiseret tilbud, hvor alle elever er tilknyttet en behandlingsansvarlig psykolog, der 
planlægger behandlingsforløb og varetager samtaler med elev og familie. Alle børn med en diagnose har krav 
på at blive behandlet af uddannede fagpersoner, som psykiatere, psykologer og sygeplejersker. 

• For Barometerets elever er der særligt fokus på at gøre eleverne så livsduelige og selvstændige som muligt. 
Der leveres en indsats, der arbejder konkret med udvikling af basale færdigheder, som fremmer elevens 
trivsel og funktionsniveau. 

• For Fortunas elever har vi særligt fokus på observation med henblik på tilrettelæggelse af behandling, så de 
på sigt kan indgå i mindre indgribende tilbud.  

Personalesammensætning: 
Vi benytter altid uddannede lærere og pædagoger på skolerne. Begge faggrupper arbejder under organiserede 
forhold og Behandlingsskolerne har indgået overenskomst med både Danmarks Lærerforening (DLF) og 
Socialpædagogernes Landsforbund (SL). Det miljøterapeutiske personale består af uddannede pædagoger, 
samt medarbejdere med anden relevant uddannelse, som eks. håndværker, konditor, ergoterapeuter m.v., der 
er relevant for behandlingsindsatserne.  
 
Øvrige personalegrupper beskrives nedenunder i afsnittet ”Særlige fagpersoner …”. 
Behandlingsindsatser og familiebehandling (metoder): 
Den behandlingsmæssige tilgang er overvejende kognitiv adfærdsterapeutisk i en miljøterapeutisk ramme.   
 
Fagpersoner indenfor undervisning og behandling arbejder sammen ud fra teori og praksis om en 
helhedsorienteret indsats med barnets diagnoser og udfordringer i centrum. Derudover er vores overordnede 
tilgang, at alle børn er terapiegnede og derfor skal alle elever modtage terapeutiske tilbud og interventioner, 
hvilket er skemalagt. 
 
På afdelingerne tilbydes forældrene samtaleforløb varetaget af psykologer, herunder psykoedukation med 
udgangspunkt i barnets specifikke diagnosebillede.  
 
I forbindelse med medicinsk behandling, indgår vi i tæt samarbejde med Regionens psykiatri og støtter op med 
deltagelse i medicinmøder samt bidrager med observationer fra skolen. I særlige tilfælde og efter aftalte, kan vi 
vurdere, at det er mere hensigtsmæssigt at eleven tilknyttes Behandlingsskolernes interne børne- og 
ungepsykiater. 
 
På Fortuna indskrives eleven som udgangspunkt i et observationsforløb (ikke psykologisk undersøgelse). 
Sideløbende med et intensivt skole- og behandlingstilbud, foretager vi en tværfaglig observation af elevens 
behov i forhold til at kunne indgå i en skolekontekst. Vi tager afsæt i psykologiske, miljøterapeutiske, 
pædagogiske og undervisningsmæssige erfaringer med eleven. Observationerne udmunder i en rapport, hvor vi 
beskriver konkrete og praksisnære eksempler på virksomme indsatser og tilgange, der er målrettet elevens 
udvikling og funktionsniveau.  
 
Jf. ovenstående er der en række tilbud og interventioner, der er ændret pr. 1. august 2020. Såfremt der er 
opgaver, der falder uden for kategori 3, kan Behandlingsskolernes visitationschef kontaktes for yderligere dialog.  
 
Særlige fagpersoner ansat af tilbuddet (eks. psykolog, socialrådgiver, psykiater, fysioterapeut, o.l.): 
Kategori 3 benytter kun cand. Psych. eller speciallæger og sygeplejersker som behandlingsansvarlige og 
udførende af det direkte terapeutiske arbejde. Dette er en del af værdigrundlaget for Behandlingsskolernes 
kategori 3 tilbud og er i tråd med Dansk Psykologforenings samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
 
På hver afdeling er der ansat fuldtidsansatte psykologer og tilknyttet socialrådgiver, syge- og sundhedsplejersker 
samt pædiater og børne- og ungepsykiater på deltid. 
 
20 % af kategori 3 skolernes psykologbemanding er enten specialist godkendte, specialpsykologer eller har 
opnået en ph.d.-grad. 
 
Særlige fysiske rammer (f.eks. lokaler, udenoms arealer, samarbejde med distriktsskoler, o.l.) 
Afdelingerne har alle egne faglokaler, egen svømmehal og idrætsfaciliteter, sikkerhedsgodkendte legepladser, egen 
besøgsgård, kolonier samt forskellige værksteder. 



Bilag A8: Generel beskrivelse af tilbuddet 
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Navn: 

Den selvejende institution dagbehandlingstilbuddet Isbryderen. 
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Skole- og fritidsdel:  

Isbryderen tilbyder specialundervisning for alle klassetrin i hht. Folkeskoleloven. Udover 
det har vi hver eftermiddag et specialfritidstilbud for de elever, der ikke kan rummes i de 
almene kommunale fritidstilbud. 

Fritidsaktiviteter: 

Isbryderens personale understøtter i videst muligt omfang, at skolens elever bliver en del 
af de almene frititdstilbud udenfor skolen. Det gør vi bl.a. ved at etablere kontakt til de 
relevante fritidstilbud og ved at organisere familiens ressourcer således, at de selv kan 
understøtte fritidsaktiviteter. Isbryderen har også et tæt samarbejde med den 
nærliggende lokale fritidsklub ’Fritidscenter Islands Brygge’, hvor en stor del af skolens 
mellemtrinselever er indskrevet. Skolen deler ansættelsen af en pædagog med 
fritidscenteret. Dette gør vi for at bygge bro mellem skolen og fritidsklubben samt for at 
støtte de af skolens elever, der går i fritidsklubben.  
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Antal afdelinger:  

Isbryderen er en dagbehandlingsskole med ét cvr. nummer fordelt på to forskellige 
matrikler indenfor 50 meters afstand. Skolen har en fælles personalegruppe. Vi 
organiserer skolens elever ud fra deres generelle handlemønstre således, at elever med 
generel ekstrovert adfærd og elever med generel introvert adfærd er indskrevet på hver 
deres matrikel. Der er ca. 25 elever indskrevet pr. matrikel.

Kapacitet i alt pr. kategori: 

På Isbryderen har vi i eksisterende rammer en kapacitet på 54 elever. Pladserne fordeler 
sig med min. 35 elevpladser i kategori 1 samt min. 15 elevpladser i kategori 2. 
Medio/ultimo 2020 arbejder vi på at udvide skolen med endnu mere plads. Her vil vi 
skabe plads til flere elever, flere lærere samt en ekstra skolepsykolog.  

Personale: 

På Isbryderen er alle medarbejdere fastansatte på funktionærbasis med løn og pension 
på gældende OK niveau. Alt pædagogisk personale har en relevant pædagogisk 
uddannelse, der primært er læreruddannet. Alle skolens pædagogiske medarbejdere 
tilbydes løbende relevant efteruddannelse både som gruppe men også på individuelt 
plan. Vi arbejder med en gennemsnitlig normering på ca. 2,5 elev pr. lærer/pædagog. 
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Beskrivelse af skolens erfaring med specifikke målgrupper: 

Isbryderen blev grundlagt i 2001 som et dagbehandlingstilbud for de yngste af 
folkeskolens elever med det formål at få eleverne på ret kurs igen og få dem tilbagesluset 
til almenskolen igen, så snart det var muligt. Elevgruppen havde overvejende særlige 
behov grundet opmærksomheds- og tilknytningsforstyrrelser (AKT). I 2008 åbnede vi 
vores tilbud op for de ældste af folkeskolens elever med AKT udfordringer. I 2010 
udvidede vi vores målgruppe og åbnede op for elever fra 0. – 10. kl. med 
autismespektrumforstyrrelser (ASF) og/eller elever med angst. Vi erfarede tidligt, at det 
var hensigtsmæssigt at organisere vores elever på forskellige matrikler ud fra deres 
generelle handlemønstre. Denne organisering af eleverne har vi siden holdt fast i. 
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Værdigrundlag/formål: 

Isbryderen blev grundlagt i 2001 med det formål at være en dagbehandlingsskole for de 
elever indenfor den undervisningspligtige alder, der ikke kunne rummes i det almene 
skolesystem eller i kommunernes egne specialtilbud. Formålet var også at medvirke til at 
indskrevne elever efter en given periode kunne tilbagesluses til mindre indgribende 
foranstaltninger end dagbehandling. Dette formål gælder stadig. Vi har i perioden 2014-
2020 tilbagesluset 14 elever, dette primært til folkeskolen. Isbryderens værdigrundlag bygger 
på et anerkendende og ressourcefokuseret fundament med en antagelse om, at alle elever og familier 
ønsker et meningsfuldt og trygt liv i samspil med andre, samt besidder ressourcer og kompetencer til at 



arbejde hen imod dette. Isbryderens kerneopgave er gennem undervisning, dag- og familiebehandling at 
bistå elev og familie i at styrke disse ressourcer og i fællesskab arbejde med de individuelle mål, der sættes 
for den enkelte elev og familie, således at de på sigt oplever en højere grad af mestring i forhold til deres 
livssituation, herunder at eleverne tilbagesluses i mindre indgribende skoletilbud samt bliver aktive 
medborgere i samfundet. 

Personalesammensætning: 

Personalet på Isbryderen består primært af uddannede lærere (ca. 80 %). Lærerne 
arbejder tæt sammen med skolens uddannede pædagoger (ca. 20 %) om den fælles 
opgaveløsning. Desuden har skolen ansat 1 skolepsykolog (på sigt 2) samt teknisk og 
administrativt personale.  

Behandlingsindsatser og familiebehandling (metoder): 

På Isbryderen arbejder vi ud fra en systemisk forståelsesramme. Vi ser altid eleven som en del af 
forskellige systemer og kontekster - herunder en del af en familie og et helt netværk – ligesom vi på skolen 
ligeledes bliver en del af elevens system ved indskrivning. Elevens ressourcer og udfordringer vil derfor 
aldrig stå alene og for at skabe forandringer er vi nødt til at medtænke samtlige af disse kontekster af 
elevens liv. Vi ser skolen som et helhedsorienteret tilbud, der dels inddrager elevernes familier og netværk 
i dagbehandlingen, men også i forhold til den måde, vi planlægger skoledagen på. Vi sørger f.eks. for en 
skoledag, der både indeholder fysisk og psykisk individuelt tilpassede udfordringer for eleven Vi søger at 
skabe en sammenhæng mellem eleven og elevens omgivelser samt tæt forbindelse mellem skolen og 
elevens fritidsliv. Vi arbejder på Isbryderen ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til 
samtlige elever. At skabe forandringer i sit liv kan være vanskeligt og kræve mod og en sådan proces vil kun 
lykkedes, hvis eleven og familien føler sig anerkendt og forstået. Derfor er anerkendelse og 
relationsarbejde ligeledes vigtige afsæt for vores behandlingsindsats. Hver elevs behandlingsforløb, 
herunder familiebehandlingen, tilrettelægges inden for denne ramme individuelt og tilpasses den enkelte 
elev og familie. Behandlingstilgange og metoder udvælges med afsæt i deres empirisk beviste effekt for de 
specifikke udfordringer. Vi arbejder f.eks. ud fra den kognitive tilgang ift. udfordringer med bl.a. angst og 
vredeshåndtering, idet der er belæg for positiv effekt af kognitiv behandling inden for disse områder. Her 
tilbyder vi bl.a. Adapted Aggression Replacement Training (AART) samt angstdæmpende 
behandlingsmetoder. Derudover arbejder vi med bl.a. mentaliseringsbaseret miljøterapi og med narrative 
metoder i forhold til at styrke elevernes grundlæggende udvikling og selvforståelse bl.a. i forbindelse med 
elevernes tilknytningsvanskeligheder. Vi arbejder overordnet for, at lære eleverne nye færdigheder og 
copingstrategier, som er mere hensigtsmæssige end de problemskabende tilgange og adfærdsmønstre, vi 
ofte oplever er fremherskende.   

Særlige fagpersoner ansat af tilbuddet (eks.  psykolog, socialrådgiver, psykiater, 
fysioterapeut, o.l.): 

Skolen har ansat en autoriseret fuldtidspsykolog. Vi påregner at ansætte en 
skolepsykolog mere i løbet af skoleåret 20/21 . Vi samarbejder desuden tæt med Børne- 
og Ungdomspsykiatrien, hvortil vi henviser elever, og hvor vi er deltagende ved møder 
for at støtte elever og forældre. Udover det har vi et tæt samarbejde med bla. KKs 
sundhedspleje, KKs UU-vejledning, div. bemandede legepladser, Amager nærpoliti m.fl.

Særlige fysiske rammer (f.eks. Lokaler, udenomsarealer, samarbejde med 
distriktsskoler, o.l.): 

Vi prioriterer højt, at dagbehandlingen og undervisningen på skolen foregår i lyse og indbydende lokaler. 
Isbryderen fordeler sig over foreløbig 4 etager. Hver etage er på mellem 300- 400 kvm. To etager danner 
rammer for skolens AKT-elever, mens de to øvrige etager danner rammen for skolens ASF-elever. På hver 
etage er der klasselokaler for 2–4 og 4–6 elever. Der er også lokaler til elever, der i en periode har brug for 
at arbejde i enerum. I alle klasselokaler er der skærmede pladser til hver enkelt elev, hvor eleven har eget 
bord, stol, reol til materialer, egen opslagstavle til skema/dagsplan samt egen computer. Her kan eleverne 
sidde uden visuel kontakt til de øvrige elever efter behov. Hvert klasselokale er også indrettet med et 
fællesbord og et smartboard til brug ved fællesundervisning. Hver etage råder over eget køkken, hvor 
elever sammen med deres lærere og pædagoger tilbereder den daglige frokost, mellemmåltider mm. Hver 
etage råder også over egne fælles aktivitets- eller opholdsrum med bordtennis, klatrevæg, puderum, 
bordfodbold, sofagrupper mv. Skolen har desuden adgang til et stort værksted på Kigkurren. Da skolen ikke 
er indrettet med egne faglokaler til Fysik, Natur/teknik, Musik og Idræt/Svømning, er vi flittige brugere og 



lånere af bla. Skolen på Islands Brygges undervisningsfaciliteter. Det betyder, at vores elever 
dagligt/ugentligt er i kontakt med Folkeskolens lærere og elever. De trænes derved i at navigere i en større 
social kontekst. Isbryderen er beliggende i området mellem Islands Brygge og Amager fælled, hvilket giver 
mulighed for mange udendørsaktiviteter for eleverne indenfor bl.a. bevægelse og det naturfaglige område. 
Der ligger en rideskole, som er et dagligt udflugtsmål. Desuden har vi en stor fritidsinstitution (Fritidscenter 
Islands Brygge) som genbo. De har klatrevæg og dyrehold, som vi ligeledes dagligt benytter og besøger 
med vores elever. Der er også en stor bemandet legeplads i nærheden (Leifsgade), som vi også dagligt 
benytter i forbindelse med at eleverne skal have bevægelse og socialtræning. 

 

Den generelle beskrivelse af tilbuddet (bilag A8) må højest fylde to sider. Hvis bilaget overstiger 

to sider, vil Beliggenhedskommunen bortse fra det overskydende antal sider.  
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Skole- og fritidsdel:  

Særligt tilrettelagt specialundervisning og specialpædagogisk bistand for elever i 0.-
10. klasse med behandlingsindsats for barn og familie. 
Skolen er beliggende på Nørrebro, tæt ved Nørrebro Station og med stoppested for 
bl.a. bus 5C lige udenfor døren. Skolen har åbent 200 dage om året. Den daglige 
åbningstid er fra kl. 7-16. Undervisningen foregår i tidsrummet kl. 8-15 afhængig af 
klassetrin. Der serveres morgenmad kl. 7.30 for dem, der ønsker det.

Fritidsaktiviteter:

Der er fritidstilbud fra kl. 7-8 og fra endt undervisning til kl. 16 i skolens egne lokaler, 
hvor der er mulighed for afslapning, fysisk aktivitet og socialt samvær. Fra 5. -10. 
klasse støtter vi i videst muligt omfang eleverne til fritidsaktiviteter udenfor tilbuddet.
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Antal afdelinger:  

1

Kapacitet i alt pr. kategori:

25 elever i kategori 1

Personale:

Estimeret 5 lærere, 4 pædagoger, 1 medhjælper, 1 leder, 1 souschef, 1 psykolog, 1 
ergoterapeut.
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Beskrivelse af skolens erfaring med specifikke målgrupper:

Skolens ledelse og medarbejdere har erfaring med følgende børn- og 
ungemålgrupper: 
Autisme, adhd, angst, tilknytningsforstyrrelser, belastende familiemiljø, nedsat social 
funktionsevne, intellektuelle funktionsnedsættelser (tidl. Mental retardering)
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Værdigrundlag/formål:

PÅ KBH-D arbejder vi ud fra en tilgang om at både barn og familie gør deres bedste, og 
vi tager udgangspunkt i det, der allerede fungerer. 
Vi arbejder målrettet med en low-arousal tilgang og træner vedvarende både voksne 
og børns mentaliseringsevne. Miljøet på skolen er organiseret som et low arousal rum, 
hvor vi sikrer en respektfuld omgangsform. Det sker gennem lærernes tilgang til at 
skabe et levende og legende miljø, der indbyder til deltagelse, og hvor der er 
ressourcer til konfliktnedtrapning. 
Vi arbejder i mindre fællesskaber med en klar struktur og tydelige forventninger, og i 
undervisningsrum og -forløb, der er rammesat og strukturerede. Der er tæt 
integration mellem behandling, pædagogisk bistand og undervisning, og vi arbejder 
målrettet med relationskompetence, mestring, literacy og arbejdshukommelse. 
Der bliver lagt vægt på familiens inddragelse i skolens netværk, og deltagelse i 
fællesskab og traditioner. 
KBH-D stiler mod at blive en af Unescos verdensmålsskoler og den første specialskole, 
der melder sig ind.
  

Personalesammensætning:

Vi stræber efter at have en ligelig køns- og aldersfordeling blandt personalet. Alle 
ansatte har erfaring fra specialområdet med udsatte børn og/eller unge. Vi vægter 
højt at vores personale er uddannede lærere og pædagoger, og har via LC tegnet 
overenskomst med Uddannelsesforbundet. 
Skolens leder er lærer med 14 års erfaring fra specialområdet, og 11 års erfaring med 
ledelse af special- og dagbehandlingstilbud.   

Behandlingsindsatser og familiebehandling (metoder):



KBH-D arbejder ud fra både et systemisk og på et kognitivt metodegrundlag, bl.a. fordi 
de evidensbaserede programmer typisk kombinere begge tilgange. Samtidig er det 
vores erfaring fra arbejdet med børn og unge på specialområdet, at kombinationen 
skaber de mest holdbare løsninger for eleverne.  
 
Skolen er nyetableret og anvender efter behov:  

• WHOs ICF (The International Classification of Functioning, Disability and 
Health) samt sanseprofiltest som grundlang for udarbejdelse af 
behandlingsplan 

• Narrative samtaler – elever og forældre 

• ”Jeg kan” – løsningsfokuseret metode udviklet af psykoterapeut Ben Furman. 
Indskoling og mellemtrin 

• Cool kids – videnbaseret angstbehandlingsforløb. Indskoling og mellemtrin 

• Sanseintegrationsintervention, som anbefalet af Adhd-foreningen. Alle 
klassetrin 

• ART – Aggression Replacement Training, videndeklareret af Socialstyrelsen. 
Alle klassetrin 

• Kærlighed i Kaos – forældretræningsprogram, videndeklareret af 
Socialstyrelsen 

• FFT-Funktionel Familie Terapi, forældretræningsprogram, videndeklareret af 
Socialstyrelsen 

Vi inddrager løbende nye metoder i behandlingsdelen, anerkendte og vidensbaserede.

Særlige fagpersoner ansat af tilbuddet (eks. psykolog, socialrådgiver, psykiater, 
fysioterapeut, o.l.):

Psykolog, ergoterapeut

Særlige fysiske rammer (f.eks. Lokaler, udenomsarealer, samarbejde med 
distriktsskoler, o.l.):

226 kvm lyse lokaler med fællesrum, små undervisningslokaler, solorum og lokale til 
fysisk udfoldelse. Samarbejde med lokal kommunal skole om fysiklokale, idrætslokaler 
samt lokaler til håndværk og design.

 

Den generelle beskrivelse af tilbuddet (bilag A8) må højest fylde to sider. Hvis bilaget overstiger 

to sider, vil Beliggenhedskommunen bortse fra det overskydende antal sider.  

 

 



Bilag A8: Generel beskrivelse af tilbuddet 
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Navn:

Pilelygaard København 
Frederikssundsvej 338, 1. og 2. sal, 2700 Brønshøj

In
d

h
o

ld

Skole- og fritidsdel:  

Pilelygaard tilbyder fuld fagrække med specialiseret og fuld differentieret undervisning 
for elever i den skolepligtige alder. Vi er meget emneorienteret og arbejder gerne 
tværfagligt med læringsmålene. Vi er altid opmærksomme på, at forsøge at skabe de 
bedste forudsætninger for at eleverne kan lære at tilegne sig viden på baggrund af deres 
individuelle interesser. Pilelygaard ønsker at vise eleverne, at der er uanede muligheder 
for at lære og blive inspireret. Vi har et særligt fokus på IT, krop og motion, håndværk og 
samfund/livskundskab. På Fritidsdelen tilbyder Pilelygaard aktiviteter, der skal være 
udviklende, opbygge relationer, træne udvikling af sociale kompetencer, facilitere læring 
og være underholderholdende samtidigt

Fritidsaktiviteter:

Pilelygaard har tilbud om aktiviteter uden for skoletid. Der afholdes jævnligt 
relationsture, arrangeres biografture og lignenede. Derudover tilbydes lejrskole og 
rejseprojekter – valgt ud fra elevgruppens ønsker, behov og kapabilitet . Endvidere 
arbejder vi med at udvikle eleverne gennem etablering af praktikker og fritidsjobs. 
Pilelygaard arbejder målrettet på at udvikle elevernes færdigheder frem mod en 
inklusion i mindre indgribende tilbud. Dette sker både i den skolemæssigge kontekst og i 
forbindelse med fritidsaktiviteter.
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Antal afdelinger:

Pilelygaard København har 2 afdelinger på Frederikssundsvej i Brønshøj og 1 afdeling i 
Undløse

Kapacitet i alt pr. kategori:

Samlet har Pilelygaard København plads til 37 elever lidt afhængigt af 
sammensætningen af elever mellem kategori 1 og 2. Da skolen er opstartet i august, kan 
kapaciteten for kategorierne justeres efter de indskrevne elevers og kommunernes behov

Personale:

Pilelygaard opererer med følgende normering: 
Kategori 1: 1 voksen pr. 3 elever Kategori 2: 1 voksen pr. 2 elever
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Beskrivelse af skolens erfaring med specifikke målgrupper:

Fælles for begge afdelinger er, at de henvender sig til elever med flere komorbide lidelser, samt 
medfølgende multiple og komplekse vanskeligheder. Eleverne profiterer af små, overskuelige og rolige 
miljøer. For at skabe de bedste udviklingsbetingelser, har eleverne brug for erfarne psykologer, lærere, 
samt pædagoger, der kan tage hånd om deres udfordringer og tilbyde behandling af høj kvalitet. 
Naturligvis i samarbejde eleverne selv, deres familier, deres netværk og deres lokalmiljøer.  
 

første sal for autisme og psykisk sårbarhed 
- Autismespektrumforstyrrelser                                               - Depression 
- Skizofreni                                                                                     - Skizotypisk lidelse 
- Ængstelig- og evasiv personlighedsforstyrrelse                  - Emotionel ustabil personlighedsstruktur 
- Spiseforstyrrelser og selvskadende                                        - Angst og OCD 

 

 

anden sal for ADHD og adfærdsforstyrrelser 
- Opmærksomhedsforstyrrelse(ADHD/ADD)                         - Adfærdsforstyrrelser 
- Manglende opmærksomhedsregulering                              - Nedsatte eksekutive funktioner 
- Nedsat forståelse af social praksis                                         - Oppositionel og kravafvisende adfærd 
- Udadreagerende adfærd                                                          - Sociale- og emotionelle 

vanskelighederTilknytningsforstyrrelser
 

 



Pilelygaard sikrer alle elevers trivsel, samt behandlingsmæssige og skolastiske fremgang, gennem 
individualiserede behandlings- og undervisningsplaner. Indsatserne skræddersyes til den enkelte elevs 
behov, og vi arbejder tæt sammen med den unge, forældrene, sagsbehandler og lokalmiljø for at sikre 
synergieffekterne ved afstemte tilgange og målsætninger til barnet eller den unge.   
 
Vi har på Pilely København mange års erfaring med dagbehandling af ovenstående vanskeligheder. Vi har 
drevet Pilelygaard Undløse i 15 år, og samtidig tidligere både opstartet og drevet flere af de eksisterende 
succesfulde dagbehandlingsskoler i København og på det øvrige Sjælland.  
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Værdigrundlag/formål: 

• Pilelygaard vil give de bedste muligheder, for de børn og familier som har det sværest – 
Pilelygaard skal være en virksomhed fuld af kompetente, engagerede medarbejdere, som får tilbud om at 
tilegne sig de bedste kompetencer og have de bedste forhold i deres daglige arbejdet med at skabe positiv 
udvikling for vores elever. Vi vil sikre samarbejde og vidensdeling med alle instanser, der beskæftiger sig med 
socialt arbejde og behandlende indsatser. Fokus skal altid være på kvaliteten i indsatsen og på at generere 
målbar progression, samt god trivsel. 
 

• Pilelygaard skal være en af Danmarks bedste arbejdspladser – Vi vil stræbe efter at få de 

bedste ansættelsesforhold, den bedste medarbejderpolitik og føre en ledelsesstrategi, som resulterer i glade 
ansatte, der bliver i virksomheden i mange år. Pilelygaard ved, at indsatsen i forhold til målgruppen, kræver 
ansatte, der er dygtige og har de rigtige betingelser for at lægge deres engagement i opgaverne. Derfor skal 
vores ansatte opleve ordnede forhold og anerkendelse på deres arbejdsplads. De skal mødes af ledere, som 
er inspireret af en moderne ledelsesstil, og hvor man som ansat altid kan finde hjælp og tryghed.  

 

• Pilelygaard skal altid afspejle troværdighed og gennemsigtighed – Alle kommuner skal 

opleve fuldkommen åbenhed i vores virksomhed, både hvad angår virksomhedskonstruktion, 
samarbejdspartnere og økonomi. Pilelygaard vil altid spille med ”åbne kort”, og vores økonomi skal til enhver 
tid være transparent. Gennemsigtigheden giver Pilelygaard det bedste grundlag for at gøre det, som vi er 
bedst til – at hjælpe børn og familier med vanskeligheder. 

Personalesammensætning: 

Personalegruppen på en Pilelygaard afdeling, består primært af uddannede lærere og 
pædagoger. Lejlighedsvis ansættes også folk med en relevant håndværksmæssig eller 
sportslig baggrund til at varetage særlige opgaver med eleverne. Der er altid ansat 
psykologer i vores tilbud, og der er altid en bagvagt til supervision af personale, hvis der 
er behov for det. 

Behandlingsindsatser og familiebehandling (metoder): 

På Pilelygaards afdelinger er vores elever ofte i tæt kontakt med psykiatrien, og defor er 
vores forforståelser og sprog for elevernes vanskeligheder de samme som i psykiatrien. 
Det er for at sikre, at vi taler om de samme fænomener og for at skabe sammenhæng 
mellem beskrivelser af vanskeligheder og indsatser i forhold til eleverne. Konkret har vi 
således en kognitiv og neuropsykologisk forståelsesramme, mens vi vores pædagogiske 
tilgang benytter os af en bred palette af metoder for at sikre den individualiserede 
tilgang til hver enkelt elev. Blandt disse metoder kan nævnes Low Arousal, klassisk 
autismepædagogik, neuroaffektiv tilgang, mentaliseringsbaseret tilgang og ikke mindst 
relations- og ressource orienteret pædagogik.  
 
I det psykologiske arbejde arbejder vi overvejende kognitivt, men anser os selv for 
eklektiske i vores tilgang. Vi benytter ofte en systemisk tilgang i familiebehandling, mens 
den individuelle terapi præges af kognitiv adfærdsterapi, samt løsningsfokuseret og 
narrativterapi. Vi tilpasser os metodisk efter hvad der skaber resultater for individet.     
Særlige fagpersoner ansat af tilbuddet (eks.  psykolog, socialrådgiver, psykiater, 
fysioterapeut, o.l.): 

Pilelygaard benytter sig af konsulenter og entreprere med fagpersoner, når der er brug 
for det. På fast basis har vi samarbejde med sygeplejerske, læsevejleder, massør, 
sportstrænere, diætister mv. Men vi bringer ofte specialister ind i vores undervisning og 
behandling, når der er behov for det. 



Særlige fysiske rammer (f.eks. Lokaler, udenomsarealer, samarbejde med 
distriktsskoler, o.l.): 

Pilelygaard København ligger i to etager på 1. og 2. sal tæt på Husum torv, som er et 
busknudepunkt. Samtidig er Husum Station kun en kort gåtur væk. Vi har helt 
nyistandsatte lokaler med store fællesrum. Vi ligger tæt på mange gode facilliteter og 
grønne områder. Samtidigt kan vi benytte os af ture på landet, da vores skole ved Tølløse 
er en stor gård med 6 hektarer land. 

 

Den generelle beskrivelse af tilbuddet (bilag A8) må højest fylde to sider. Hvis bilaget overstiger 

to sider, vil Beliggenhedskommunen bortse fra det overskydende antal sider.  

 

 



Bilag A8: Generel beskrivelse af tilbuddet 
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Navn:

Skolen ved Sorte Hest (SvSH) er et selvejende skole- og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige 
alder. Skolen er organiseret som en fond og har undervisningsoverenskomst med Børne- og 
Ungdomsforvaltningen i København, som også fører tilsyn med skolen. Skolen har eksisteret siden 1997 
og har således mange års erfaring med undervisning og behandling af børn med særlige behov.
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Skole- og fritidsdel:

Undervisningens indhold og form tilpasses nøje til den enkelte elev. Vi arbejder med Synlig Læring og 
Det Dynamiske Tankesæt. Vi har fokus på elevernes progression både fagligt, socialt og personligt. Vi 
bruger denne viden som et datainformeret redskab ift. at evaluere, om undervisningen er tilrettelagt 
hensigtsmæssigt. Vi har høje faglige forventninger til vores elever og tilpasser rammerne, så det er 
muligt for eleverne at indfrie disse forventninger. 
Vi arbejder med begrebet selvmestring mhp. at styrke de kompetencer, der bidrager til, at vores elever 

får en meningsfuld tilværelse. Her har vi fokus på at gøre eleverne i stand til at håndtere udfordringer 

konstruktivt, så de kan indgå i positive fællesskaber og lærer at begå sig udenfor skolens specialiserede 

rammer. På SvSH har vi en specialiseret Skills-klasse for de unge, som vi af forskellige grunde og med blik 

for deres funktionsniveau vurderer ”ikke uddannelses parate”.

Vi har et socialpædagogisk fritidstilbud, kaldet Klubben. Klubben er i skolens lokaler og bemandingen 

består af personale, eleverne kender i forvejen. Det er derfor en naturlig forlængelse af skoledagen i 

trygge omgivelser, hvor vi har fokus på leg i fællesskaber samt børnenes individuelle interesser.

Derudover støtter vi elever i at indgå i fritidstilbud, fritidsjob eller fritidsaktiviteter udenfor skolen.

'Mit første job' er en håndholdt koordineret fritidsjobindsats, vi har udviklet på SvSH, som hjælper 

eleverne med at få en tryg entré på arbejdsmarkedet. Eleverne får gennem indsatsen en øget viden om 

og motivation for en fremtid på arbejdsmarkedet. Eleverne får også praktisk arbejdserfaring gennem et 

lommepengejob på skolen eller det lokale erhvervsliv. 'Mit første job' spiller sammen med behandlingen 

i SvSH´s miljøterapeutiske ramme ved at øge elevernes livsmestringskompetencer. Målet er at styrke 

eleverne og sende dem styrkede ud i voksenlivet med en større tro på egen fremtid.

Fritidsaktiviteter:

Mit første job, Støtte på asfalten, Vesterbro Ungdomsgård samt klub- og fritidsforening Setlementet.
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Antal afdelinger:

SvSH har indskoling, mellemtrin og udskoling, som er placeret på samme matrikel.

Kapacitet i alt pr. kategori:

13 pladser til kategori 1. 52 pladser til kategori 2.

Personale:

Vi har en gennemsnitlig normering på ca. 1:2 (én voksen pr. to elever) i indskolingsafdelingen, 1:3 på 
mellemtrinnet og 1:3 i udskolingen. Vores normering sikrer et roligt og trygt miljø med ressourcer til at 
støtte eleverne i deres faglige, sociale og personlige udvikling.
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Beskrivelse af skolens erfaring med specifikke målgrupper:

På SvSH har vi solid erfaring udi arbejdet børn og unge, der har socio-emotionelle vanskeligheder 
(herunder tilknytningsvanskeligheder) hhv. udviklingsforstyrrelser af specifik og generel karakter 
(herunder ADHD og autisme). Eleverne har behov for omfattende og individuel tilrettelagt støtte og 
guidning.
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Værdigrundlag/formål:

SvSH er en lille skole med et stort hjerte og høj faglighed. Vi tror på, at alle børn gør det så godt, de kan. 
Børn vil gerne lære og have en god skolegang, og det er vores opgave at skabe rammerne, så de kan 
lykkes med det. En god skolegang kræver en tryg hverdag. Vi støtter eleverne i alle livets arenaer, og 
samarbejder i øjenhøjde med familien og netværket. SvSH er et trygt og omsorgsfuldt sted, som sætter 
ambitiøse mål for elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.

Personalesammensætning:



Skolens ledelse består af skoleleder, faglig leder, administrativ leder og projektleder. Vi har både en 
behandlingsansvarlig psykolog samt en psykolog, som primært beskæftiger sig med familiebehandling. 
Vi har 15 lærerer 10 pædagoger, 2 fastansatte pædagogmedhjælpere, tre faste vikarer med ca. 12 faste 
timer om ugen, en køkkendame, en rengøringsassistent. Hertil har vi to projektmedarbejdere ansat 
fuldtid, som hjælper syv andre dagbehandlingsskoler med at implementere fritidsjobindsatsen ’Mit 
første job’ på baggrund af erfaringerne fra SvSH. 
Vore 3-årige interne efterudannelsesprogram er obligatorisk for fastansatte personaler. Her bliver de 
4x2 dage årligt undervist i relevante temaer, herunder: Mentaliseringsbaseret miljøterapi (MBT-M) v/ 
Christina Kamper Kingod, diagnoseforståelse og Low Arousal v/ Bo Hejlskov, Synlig Læring og Det 
Dynamiske Tankesæt v/ Lene Heckman samt livsduelighed v/ Louise Tidmand. 

Behandlingsindsatser og familiebehandling (metoder): 

På SvSH arbejder vi miljøterapeutisk for at sikre, at eleverne modtager en helhedsorienteret indsats, der 
ikke alene kombinerer, men integrerer specialundervisningen og behandling. Dette gør vi ud fra tanken 
om, at helheden er mere end summen af delene. Med miljøterapien som metode har vi i vores 
dagbehandling fokus på miljøet, som handler om at organsisere hverdagen for eleverne på skolen gennem 
tilrettelæggelse af de fysiske rammer, strukturer og organisering af aktiviteter. Miljøet skaber betingelser 
for det terapeutiske arbejde, som handler om at skabe udvikling hos eleverne gennem relationsarbejde. 
Metodisk er vores dagbehandling og familiebehandling mentaliseringsbaseret funderet. I forlængelse 
heraf ser vi det som vores miljøterapeutiske hovedopgave af fremme elevernes og familiernes 
mentalisering, forstået som evnen til at se sig selv ude fra og andre indefra, mhp. at styrke 
affektregulering. Baggrunden for vores metodevalg er, at primære vanskeligheder knyttet til 
affektregulering er en overordnet fællesnævner for de elever og familier, vi arbejder med på SvSH. Den 
mentaliseringsbaserede tilgang bygger på og integrerer bl.a. psykodynamisk, systemisk og kognitiv teori 
samt den nyeste udviklingspsykologi. Dette gør, at vi på fleksibel vi kan inddrage andre metoder og 
tilgange efter behov mhp. at hjælpe den enkelte elev og dennes familie bedst muligt og uden det bliver 
kontraindicerende for vores mentaliseringsbaserede praksis. 
Familiebehandling er en central del af vores forældresamarbejde på SvSH. Når vi indskriver elever, 
indskriver vi også deres familier. Vi tilbyder forældresamtaler hver 14. dag og familiebehandling efter 
behov. Herunder gruppeforløb, familiesamtaler samt observation og vejledning i hjemmet. 

Særlige fagpersoner ansat af tilbuddet (eks.  psykolog, socialrådgiver, psykiater, fysioterapeut, o.l.): 

SvSH har to fastansatte psykologer med speciale inden for arbejdet med børn, unge og deres familier. 
Hertil har skolen en række eksterne konsulenter, der inddrages efter behov: Fysioterapeut, Hannah 
Harboe. Professor, ph.d. speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Anne Thorup. Læringskonsulent, 
Lene Heckmann. Psykolog, Bo Hejskov Elvén. Psykolog, Louise Tidmand. Læsevejleder, Marianne 
Glarborg Ellingsen 

Særlige fysiske rammer (f.eks. Lokaler, udenomsarealer, samarbejde med distriktsskoler, o.l.): 

Skolens lokaler indrettes med udgangspunkt i den aktuelle elevgruppes behov. Basisrummene er 
fleksible og kan inddeles i mindre zoner. Lokalerne understøtter skolens miljøterapeutiske tilgang og 
muliggør fællesundervisning, holddeling, undervisningsdifferentiering samt mulighed for afskærmning. 
Skolen har også et krea-/træværksted, et musikstudie og et sanserum. Udendørs har vi adgang til en stor 
grøn gård med legeplads, boldbane, bålplads, o.a. Det gode samarbejde med vores partnerskole, 
Vesterbro Ny Skole, omfatter bl.a. lån af fysik-/kemilokaler til scienceundervisning, lån af gymnastiksal 
og multisal både til undervisning og til vores årlige kursusarrangement, hvor personalet fra Vesterbro Ny 
Skole deltager sammen med SvSH og andre af vores samarbejspartnere. Vi benytter Idrætsfabrikkens hal 
og træningscenter flere gange om ugen. Vesterbro Ungdomsgård låner os både Esports- og 
hjemkundskabslokaler (samt esportsunderviser) en gang om ugen. Generelt benytter vi vores omgivelser 
og byens muligheder og nyder godt af mange gode samarbejder om spændende forløb for eleverne. 

 

Den generelle beskrivelse af tilbuddet (bilag A8) må højest fylde to sider. Hvis bilaget overstiger to sider, vil 

Beliggenhedskommunen bortse fra det overskydende antal sider.  

 

 



Bilag A8: Generel beskrivelse af tilbuddet 
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Navn:

Sputnik: 
Sputnik Vibevej, Kbh NV – ADHD og socio-emotionelle vanskeligheder 
Sputnik Jydeholmen, Vanløse – ADHD og socio-emotionelle vanskeligheder 
Sputnik Bogholder Allé, Vanløse – ASF, angst, psykiske vanskeligheder 
Sputnik Tøndergade, Vesterbro – ASF, angst, psykiske vanskeligheder
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Skole- og fritidsdel:

Sputnik tilbyder en integreret indsats mellem undervisning, socialpædagogik og 
behandling. 
 
UNDERVISNINGSELEMENTER 
Fuld fagrække og mulighed for at afslutte FSA i alle prøvefag. 
Specialundervisning og undervisningsdifferentiering. 
Mulighed for WISC-test, diverse faglige tests samt hjælpemidler. 
Støtte til fritidsaktiviteter samt eget fritidstilbud på afdelingen. 
 
SOCIALPÆDAGOGISKE ELEMENTER 
Gruppeforløb for både børn og forældre samt individuelle forløb. 
Social færdighedstræning, tæt relationsarbejde og støtteforanstaltninger 
Morgenmad og frokost, arrangementer og skiture/lejrskole. 
 
BEHANDLINGSELEMENTER 
Pædagogisk behandling, herunder opbygning af mestringsstrategier. 
Psykologisk behandling, herunder observation, samtaler, tests og forløb. 
Eget familiebehandlingsteam, diagnosekurser og forældrenetværk.

Fritidsaktiviteter:

Vi har tæt samarbejde med lokale klubber, idrætsfaciliteter og foreninger som del af 
undervisningen. Eleverne introduceres til fritidstilbud, og vi støtter overgange til 
individuelle tilbud.
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Antal afdelinger:

5 selvstændige afdelinger i konsortium

Kapacitet i alt pr. kategori:

Kategori 1: 30 elever, Kategori 2: 190 elever, Kategori 3: 15 elever.

Personale:

Eleverne indgår i forskellige gruppestørrelser i løbet af deres ugentlige skema. For 
kategori 1 og 2 er der oftest fra 3 til 12 elever på et hold med mulighed for individuelle 
aftaler. For unge, der har behov for skærmning i perioder, tilbyder vi det. Normeringen 
kan variere, men er som udgangspunkt 1:3,5 i kategori 1 og 2. 

I kategori 3 er normeringen som udgangspunkt 1:1,5 med daglig mulighed for 1:1 
afskærmning.
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Beskrivelse af skolens erfaring med specifikke målgrupper:

Vi kan rumme alle målgrupper fra 0.-10 klasse. Afdelingerne har hver deres profil og 
aldersgruppe.Vi har særligt erfaring med og ekspertise i 

- Autisme, psykiatrinære vanskeligheder og skolevægring. 
- Socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD. 
- Generelle indlæringsvanskeligheder. 
- Elever med normal begavelse eller lettere mental retardering.

 

S
æ

rl
ig

 
p

ro
fi

l 

Værdigrundlag/formål:

Sputniks mission er at skabe udviklende læringsmiljøer for børn og unge med særlige 
behov. Formålet med dagbehandling er endvidere, at eleverne opnår 



mestringsstrategier og faglig læring, der gør dem i stand til at indgå i normalområdet 
eller mindre indgribende tilbud.   

Personalesammensætning: 

Personalet er sammensat af lærere, pædagoger og psykologer, og arbejdet 
tilrettelægges som en tværfaglig integreret indsats mellem de tre faggrupper. Alt 
personale gennemfører introkursus, grundkursus i autisme eller ADHD og en 1-årig 
systemisk-narrativ efteruddannelse, ligesom der kan tages individuelle kurser. Ledere 
og souschefer tilbydes diplom i ledelse. 
 
En del af vores særlige profil er formidling af viden og redskaber på specialområdet. Vi 
har eget Kursuscenter, som underviser ca. 1.000 fagpersoner på normal- og 
specialområdet om året. Vi er VISO-leverandør for Socialstyrelsen (siden 2016) og har 
herigennem opbygget specialistkompetencer inden for autisme, ADHD, psykiatrinære 
udfordringer og skolevægring. Kompetencer, der omsættes til gode for hele 
organisationen via kurser, sparring og intern rådgivning.  

Behandlingsindsatser og familiebehandling (metoder): 

Vi har eget familiebehandlingsteam og et stærkt psykologteam.  
Vi benytter følgende metoder i behandling og familiebehandling:  

- Systemisk/narrativ tilgang 
- Mentaliseringsbaseret tilgang 
- Kognitiv tilgang 
- Ressourcefokuseret og anerkendende tilgang 
- Diagnosespecifikke tilgange.  

 
Behandlingen består af en pædagogisk behandlingsdel og en psykologisk 
behandlingsdel med bl.a. terapeutiske samtaler, psykologiske undersøgelser og 
differentialdiagnostiske overvejelser.  
 
Vi arbejder med mentaliseringsbaseret familiebehandling og tilbyder individuel 
rådgivning og støtte, gruppeforløb og diagnosekurser som en del af det samlede 
tilbud. 

Særlige fagpersoner ansat af tilbuddet (eks.  psykolog, socialrådgiver, psykiater, 
fysioterapeut, o.l.): 

Psykologer 
Familiebehandlere 
VISO-specialister og pædagogiske konsulenter  
Fast tilknyttet psykiater 
 
Gennem Kursuscenter Sputnik har vi desuden et fintmasket net af eksterne 
specialister, som vi kan trække på i dagbehandling, herunder børneergoterapeuter og 
autismeforskere. 

Særlige fysiske rammer (f.eks. Lokaler, udenomsarealer, samarbejde med 
distriktsskoler, o.l.): 

Vi har tradition for stor fleksibilitet i indretningen og kan hurtigt indrette lokaler efter 
målgruppens skiftende behov. Vi skaber skærmede arbejdspladser ved behov og har 
samtidig lokaler med smartboards til holdundervisning i større grupper. Vi har 
faglokaler, værksteder, kantine fællesrum, pauserum, mulighed for at etablere 
læserum, rum med fokus på sansestimuli m.m. Alle afdelinger har adgang til grønne 
udenomsarealer ligesom vi benytter lokale parker, legepladser og idrætshaller. Vi 
samarbejder med lokale distriktsskoler, herunder Grøndalsvænget Skole, Tove 
Ditlevsens Skole og Damhusengens Skole.  

 

Den generelle beskrivelse af tilbuddet (bilag A8) må højest fylde to sider. Hvis bilaget overstiger 

to sider, vil Beliggenhedskommunen bortse fra det overskydende antal sider.  



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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