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1. Indledning

D.7 og d.12.12. 2011 har Tilsynsenheden gennemført anmeldt tilsyn i 
Lundekollektivet.
Tilsynsenheden har desuden d. 18.08.2011 gennemført uanmeldt tilsyn i 
Lundekollektivet, hvor det blev konkluderet, at forholdene samlet set 
vurderedes at være gode og tilfredsstillende og i overensstemmelse med
godkendelsen. 
Lundekollektivet er en selvejende institution/fond godkendt til at mod-
tage 6 unge fra 14 år ved indskrivning, med psykiske og eller psykosoci-
ale problemer.
Der er pt. indskrevet  6 unge piger ml. 15-18 år.
 
Lundekollektivet blev akkrediteret i 2007.- og re-akkrediteret i 2011.

Tilsynet er udført af Gribskov Kommune ved Tilsynsenheden i over-
ensstemmelse med Gribskov Kommunes tilsynsmanual af 28 november 
2006 og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 349 af 9 maj 2008. af:
socialfaglig konsulent, Lisbeth Havemann og
pædagogisk konsulent Søren Torrense Hansen

Under tilsynsbesøgene har Tilsynsenheden gennemført interview af:
• 5 unge
• 5 medarbejdere
• ledelsen
• samt blevet vist rundt i Lundekollektivet

2. Konklusion

Tilsynets konklusion er:
• at Lundekollektivet fortsat er et veldrevet og velbeskrevet op-

holdssted. Der er god overensstemmelse mellem opholdsstedets 
godkendelse og den behandling og pædagogiske praksis der er 
på stedet.

• At ledelse og medarbejdere fortsat opkvalificerer tilbuddet på op-
holdsstedet, og målretter indsatsen for den enkelte unge i Lunde-
kollektivet

• at de unge giver udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte 
de får i Lundekollektivet, samt at de er inddraget i deres egne 
planer for fremtiden

Anbefaling:
Tilsynet anbefaler, at Lundekollektivet overvejer at  afhænde deres to 
heste samt sejlbåd, da disse aktiviteter ikke for øjeblikket har en pæda-
gogisk funktion på Lundekollektivet. 
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Ledelsen oplyser, at Lundekollektivet ikke har haft svært ved at få nye 
unge visiteret ind, sådan som mange andre opholdssteder ellers  har 
oplevet det indenfor de sidste par år. Lundekollektivet bemærkede dog, 
at de i en periode fik færre henvendelser om nye unge, men de sidste 
måneder har der igen været mange henvendelser. De mener, at der kan 
være en sammenhæng til, at forældrene til den gruppe unge, som Lun-
dekollektivet henvender sig til, ofte er ressourcestærke forældre, som 
selv undersøger behandlingsmulighederne til deres børn og stiller krav til
de offentlige myndigheder.
Både ledelse og medarbejdere oplyser desuden, at det sidste års tid 
generelt har været karakteriseret af at styrke deres behandlingstilbud 
gennem et efteruddannelsesforløb. Desuden at de hele tiden er opmærk-
somme på at fastholde og udvikle den kvalitet i behandlingen som Lun-
dekollektivet står for, og som de også i kraft af deres akkreditering skal 
leve op til.
Der har ikke været udskiftninger i personalegruppen og de oplever, at  
samarbejdet i Lundekollektivet er blevet kvalitativt styrket det sidste års 
tid.
 
I tilsynsrapporten fra 2011 anbefalede tilsynet, at Lundekollektivet øgede
opmærksomheden på forældrenes position i forhold til deres børns skole-
gang. Ledelsen oplyser, at de er opmærksomme på dette, at der som 
udgangspunkt er en kontaktperson til forældrene, og at der altid laves 
individuelle aftaler med forældrene omkring børnenes skolegang.
 
Vurdering:

Tilsynet vurderer, at Lundekollektivet i kraft af fastholdelse og udvikling 
af kvaliteten af deres behandlingstilbud, på trods af krise på opholds-
stedområdet, har formået fortsat at være et meget attraktivt opholds-
sted. 
  

4. Efteruddannelsesforløb

Medarbejderne oplyser, at de er meget optaget af det efteruddannelses-
forløb, som de er i gang med. Det har været afviklet i etaper af ½ år ad 
gangen og forløbet afsluttes til juli 2012. Der er undervisning kombineret
med supervision 4 timer om måneden ved en ekstern psykolog med  en  
systemisk og narrativ tilgang. Medarbejderne mødes desuden løbende i 
læsegrupper. Medarbejderne fortæller, at de gennem dette forløb er ble-
vet en mere samlet personalegruppe, hvor de kan referere til den fælles 
referenceramme, ligesom de er blevet mere åbne overfor at se og drøfte 
hinandens stærke og svage sider i det daglige arbejde med de unge.
De fortæller, at det konkret i deres daglige pædagogiske praksis bla. har 
betydet, at de formulerer sig anderledes anerkendende overfor de unge 
end de tidligere har gjort. Den anerkendende tilgang har sat en positiv 
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spiral i gang, hvor medarbejderne oplever, at samtalerne de unge imel-
lem også er blevet meget mere anerkendende.
 
Vurdering:

Tilsynet vurderer det som særdeles positivt, at det etablerede efterud-
dannelsesforløb er så tæt forbundet med den daglige pædagogiske prak-
sis. Det ser ud til, at der gennem efteruddannelsesforløbet sker et reelt 
kvalitetsløft af den samlede medarbejdergruppe, som har påvirket og 
ændret det daglige behandlingsarbejde i Lundekollektivet.     

5. Målgruppe og visitation

Ledelsen oplyser, at de er grundige i deres visitation. De unge som visi-
teres er næsten altid i kontakt med ungdomspsykiatrien, hvorfor deres  
visitation foregår i tæt kontakt med ungdomspsykiatrisk afdeling. I visi-
tationen går de ikke efter at få unge med de ”letteste” problemstillinger, 
tværtimod ser Lundekollektivet det som en udfordring også  at arbejde 
med unge med meget vanskelige problemstillinger. Det vigtige i visitatio-
nen er, hvordan den unge vil passe ind i gruppen af de øvrige unge i 
Lundekollektivet. Deres erfaring er, at det  fungerer bedst, hvis de har 
en unge gruppe med forskellige diagnoser. Drejer det sig f.eks. om flere 
unge med anoreksi vil de holde fokus på deres fælles symptomer, sam-
menligne sig og komme til at forstærke symptomerne.
Medarbejderne oplyser, at de ikke har noget med visitationen at gøre, 
det er overladt til ledelsen, hvilket de finder i orden. 
De fortæller, at de finder det af stor vigtighed, at den unge selv vælger 
Lundekollektivet til. Den unge kommer på besøg. På besøget bliver den 
unge vist rundt på Lundekollektivet og bliver orienteret om de regler, 
krav og forventninger der er for at kunne blive indskrevet i Lundekollek-
tivet. Der er også mulighed for at tale med en eller flere unge som er 
indskrevet i Lundekollektivet.
Efter besøget tage den unge hjem og tænke over, om de ønsker at flytte
ind i Lundekollektivet og give besked én af de efterfølgende dage. 
 
Medarbejderne betegner målgruppen som skrøbelige unge, som er jeg-
svage og ofte præget af introverte problemstillinger. Desuden har de ofte
komplicerede familieforhold. De fleste unge får medicin, når de indskri-
ves i Lundekollektivet, og de fleste udtrappes og ophører helt med at 
tage medicin i løbet af deres ophold.
Lundekollektivet har børne-og ungdomspsykiater, Søren Hertz, tilknyttet 
som konsulent vedr. medicineringen. 
Ledelsen fortæller, at de er meget optaget af at finde ud af hvad, det  
mere specifikt er, som virker i Lundekollektivet ift. at de unge gennem 
opholdet bliver medicinfri, evt. som en del af et forskningsprojekt i LOS-
regi.
Vurdering:
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Tilsynet vurderer, at Lundekollektivet gennem årene har oparbejdet  stor
ekspertise i arbejdet med unge med psykiatriske problemstillinger, og at 
de er dygtige til at visitere og sammensætte en gruppe af unge, som kan
profitere af  behandlingstilbudet.

6. Pædagogik

Medarbejderne fortæller, at de i Lundekollektivet ikke som på de fleste 
andre andre opholdssteder opererer med begrebet kontaktpædagog. De 
unge er således ikke planlagt knyttet til bestemte pædagoger. De forkla-
rer, at de oplever, at det giver mere åbenhed mellem den enkelte unge 
og alle medarbejdere. Fordelen er desuden at den unge og medar-
bejderen ikke bliver for ”symbiotiske”, og at det ikke bliver så følsomt, 
hvis nogen er på ferie eller helt holder op. Samt at de unge bliver socialt 
stærkere og ikke så afhængige af enkelt personer. Hvis den unge ensi-
digt vælger at henvende sig til én af medarbejderne, trækker denne 
medarbejder sig i kontakten og forsøger at dele kontakten ud til de 
andre i medarbejdergruppen. I medarbejdergruppen finder de ud af 
hvem der tager sig af hvilke opgaver med den enkelte unge. De oplyser, 
at denne måde at arbejde på giver større fælles ansvarsfølelse for alle de
unge i Lundekollektivet.
    
De unge går til psykologsamtaler hos den ene af lederparret – desuden 
har de uddannede pædagoger samtaler med de unge omkring deres 
handleplaner – mål og delmål.
Forældrene har i modsætning til de unge en fast medarbejder,som de 
samtaler og samarbejder med.

På spørgsmål om brug af magtanvendelser, svarer medarbejderne, at de
kender til reglerne mv. via deres akkreditering, men at de aldrig har haft
brug for at benytte sig af magtanvendelser. De unge kan godt blive 
vældig ophidsede og vrede, men her benytter de sig af ”time out” - lader
den unge være og henviser dem evt. til deres eget værelse.
   
Opholdsstedet  ejer 2 heste, som er opstaldede på en gård i nærheden 
og 1 sejlbåd, der ligger i Frederiksværk. Ledelsen oplyser, at ingen af de 
unge ridder og at det efterhånden er meget længe siden, de har været 
ude at sejle med båden. Aktiviteter indgår ikke som en del af pædago-
gikken i Lundekollektivet for øjeblikket.

Vurdering:

Tilsynet vurderer, at Lundekollektivet har valgt en lidt utraditionel tilgang
i relationsarbejdet med de unge, idet de ikke arbejder med tilknytning til
en enkelt medarbejder men til hele gruppen af medarbejdere. At dette 
valg synes at være en succes i Lundekollektivet  hænger sandsynligvis 
sammen med målgruppens behov.
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Tilsynet  anbefaler, at Lundekollektivet  overvejer at afhænde deres 2 
heste og sejlbåd, da de øjensynlig ikke har en pædagogisk funktion på 
Lundedekollektivet, men hvor udgifterne til disse alligevel indgår som en 
del af opholdsbetalingen.  

7. Samtale med de unge

Samtalen med de 5 unge piger havde med fokus på deres generelle 
oplevelse af at bo i Lundekollektivet og specifikt om hvilken indflydelse 
de har på stedet og på deres egen behandling i Lundekollektivet. 

De unge fortæller om de forholdsvis få regler, som er i Lundekollektivet, 
omkring hjemkomst tider, rygeregler og madlavnings- og rengøringsreg-
ler. De unge gav som sådan udtryk for, at de regler der er i Lunde kol-
lektivet er O.K. , og at de syntes de har indflydelse på regler og pligter 
ved fællesmøder. De unge fortæller, at deres argumentation skal være i 
orden og give mening.
Med hensyn til den individuelle handleplan fra den anbringende kommu-
ne, så var de unge i tvivl om, hvad en handleplanen egentlig er og de 
kunne ikke huske om de havde underskrevet noget. De fortæller, at de 
er med til statusmøder, hvor der er skrevet en rapport som udgangs-
punkt for mødets indhold. De unge gav udtryk for at de blev inddraget i 
denne proces, rapporten blev læst op for dem inden mødet, hvor de også
havde mulighed for kommentarer.
De unge gav udtryk for, at det blev taget alvorligt, når/hvis en ung fik 
problemer af den ene eller anden art, og  at hele personalegruppen blev 
inddraget, og på den måde var med til at hjælpe med til at få løst pro-
blemet.
De unge fortalte desuden, at det gode ved Lundekollektivet er at

  -man altid kan få hjælp, når man får det dårligt
  -man kan blive i Lundekollektivet efter man er fyldt 18 år,   

            -de voksne lærer en at blive mere selvstændig. 

De unge havde ingen konkrete forslag til noget som kunne være anderle-
des.
Vurdering:

Tilsynet vurderer på baggrund af de unges udsagn, at de unge generelt 
er tilfredse med forholdene i Lundekollektivet, og at de hver især får den
den hjælp og støtte, som de har brug samt at de unge inddrages rele-
vant både vedr. de generelle forhold i Lundekollektivet og i forhold til 
deres egen behandling.

d. 20.02.2012

Søren Torrense Hansen                       Lisbeth Havemann      
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Lundekollektivets kommentarer til tilsynsrapport 2011:

- Vi har pt. to unge, som dels rider og dels modtager rideun-
dervisning. Vi finder det derfor ikke relevant at afhænde he-
stene.

- Med hensyn til sejlbåden kan vi oplyse, at det over tid har
svinget en del med hensyn til brug. Vi oplever dog overord-
net, at der er kvaliteter ved brugen som opvejer udgifterne, 
især når man medtænker, at der pt. absolut ikke er marked for
salg af sejlbåde. Den vil således ikke kunne afhændes, uden 
at vi lider et betydeligt tab.

Med venlig hilsen
Frank Falentin Sørensen
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Bilag

Bilag  A: Beskrivelse af Lundekollektivet

Lundekollektivet har været godkendt som opholdssted siden 30. novem-
ber 1994. Godkendelsen er sidst revideret af Gribskov Kommune d. 25. 
juni 2007, til at modtage 6 unge i alderen 14 - 18 (23) år.

Organisation
Opholdsstedet er organiseret som fond. Desuden drives en selvstændig 
enhed: Lundekollektivet Ambulant, der bl.a. varetager efterværnsopga-
ver. Lundekollektivet Ambulant er en selvstændig juridisk enhed med 
CVR.nr, der ikke er godkendt pt.

Fysiske rammer
Lundekollektivet har til huse i to nabohuse, beliggende på Holløselundvej
23 og 25, 3210 Vejby.
De unge bor i nr. 25, der er et gammelt restaureret hus i to etager på 
240 kvm. De unge har hver sit værelse på mellem 10 - 20 kvm., derud-
over er der fællesstue, køkken, fjernsynsstue, 2 badeværelser, entre, 
bryggers og mindre vagtværelse.
Nr. 23 anvendes til administrative, behandlingsmæssige og kreative for-
mål. Pt. bor en af pigerne på et selvstændigt værelse med eget badevæ-
relse i denne bygning.
 
 Målgruppe
Opholdsstedet er godkendt til 6 unge af begge køn i alderen 14 - 18 (23)
år. Lundekollektivets målgruppe omfatter jeg-svage unge, som skønnes 
at have behov for længerevarende behandling i psykologisk og pædago-
gisk regi, oftest som opfølgning på langvarig og/eller flere indlæggelser 
på psykiatrisk hospital. 
De unge kan, udover de psykologisk/psykiatriske problemstillinger, have 
en eller flere somatiske vanskeligheder.

3.4 Opholdsstedets formål 
Det er Lundekollektivets formål at yde praktisk, pædagogisk og psykolo-
gisk støtte til unge fra 14 år og opefter, med psykiske og/eller psykosoci-
ale problemer med det sigte, at fremme den enkeltes evner og udvikling,
styrke den enkeltes selvtillid, samt gennem et samspil med andre unge 
og de voksne, at lære de unge ansvarlighed overfor sig selv og andre, så
de bliver i stand til at klare en social og selvstændig tilværelse som hel-
støbte mennesker.
Dette fremmes i samarbejde med den unge, dennes familie og med støt-
te fra eksterne samarbejdspartnere at tilrettelægge et overskueligt be-
handlingsforløb, som den unge kan profitere af.
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3.5 Værdigrundlag
Værdier og livssyn i Lundekollektivet udtrykkes ved: -troværdighed, om 
vi gør det, vi siger, vi gør, - respekt for inddragelse af de unges familier, 
da de er de vigtigste i de unges liv, - fokus på relationen i behandlingsar-
bejdet, - gensidig respekt

3.6 Fagligt grundlag
Lundekollektivet er et miljøterapeutisk behandlingstilbud, hvor det teore-
tiske afsæt primært er hentet fra systemteori, suppleret med teori fra 
psykodynamisk tænkning.
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Bilag B . Konklusion fra tilsynsrapport 2010

”Tilsynets konklusion
• at Lundekollektivet er et veldrevet og velbeskrevet opholdssted, 

hvor der er god overensstemmelse mellem stedets godkendelse 
og den behandling og pædagogik der praktiseres

• at det terapeutiske og pædagogiske arbejdet der udføres er sær-
deles professionelt tilrettelagt og fagligt reflekteret

• at ledelsen og medarbejderen til stadighed søger at opkvalificere 
deres tilbud, og målrette indsatsen til de unge der er indskrevet  i 
Lundekollektivet

• at de unge er tilfredse med den støtte og hjælp de får, og oplever 
de er inddraget i egen udvikling og det levede liv i Lundekollekti-
vet 

• at forældrene er yderst tilfredse med Lundekollektivets indsats 
overfor deres børn og samarbejdet med Lundekollektivet 

• at Lundekollektivet bør øge opmærksomheden på metoder, der 
kan støtte forældrene i deres afklaring af, hvilken position de har i
forhold til deres børns skolegang.

 
Anbefaling 
Tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger.”
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