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  Side 2 

 

Virksomhedsgrundlaget for Specialområde Børn og Unge (SBU) er 

udarbejdet på grundlag af virksomhedsgrundlaget for Psykiatri og Social i 

Region Midtjylland, samt efter anbefalingerne i Kvalitetsmodellen på det 

sociale område. Virksomhedsgrundlaget er tænkt som dels et strategisk 

og kontinuerligt justeret redskab, dels som et styringsredskab for 

ledelsen. 

 

SBU er et af 8 specialområder på Psykiatri- og Socialområdet i Region 

Midtjylland. SBU tilbyder bo– og aflastningstilbud for udsatte børn og 

unge samt børn og unge med handicap i henhold til SEL § 66 stk. 1 og  

§ 107. Endvidere tilbydes interne skoletilbud i henhold til SEL § 20 stk. 2 

samt børnehave i henhold til SEL § 32. 

 

 
 

Vision 

Den overordnede vision for SBU udmøntes gennem målbilledet for 

socialområdet i Region Midt, som er et styrings- og dialogredskab med 

underliggende strategispor og mål. Målbilledet beskriver såvel SBU's 

faglige retning som indsats med visionen om et socialområde med 

borgeren som aktiv medborger. 
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Ledelsesmission 

SBU skal bevare og udvikle et specialiseret tilbud, hvor vi fastholder 

faglig udvikling, høj kvalitet og et godt arbejdsmiljø med målet om at 

gøre SBU til kommunernes foretrukne samarbejdspartner. 

 

Kerneværdier 

Værdierne i SBU er vores fælles etiske grundlag og fundament. Det er på 

baggrund heraf, vi handler og træffer beslutninger, idet vi bruger 

værdierne som guidelines.  

 

Region Midtjyllands værdier er dialog, dygtighed og dristighed.  

 

Disse tre overordnede værdier danner grundlaget for SBU's kerneværdier, 

som er tillid, medbestemmelse, loyalitet og solidaritet. 

 

Ledelsesopgaver  

SBU's ledelsesopgaver er defineret ud fra socialområdets målbillede med 

udgangs- og omdrejningspunkt i borgeren som aktiv medborger.  

Det er SBU' ledelsesopgave at sikre:  

 

 
 

Holdninger til medarbejderne 

 Medarbejderne i SBU er organisationens vigtigste ressource. 

 Medarbejderne i SBU indgår i et gensidigt forpligtende fællesskab, 

hvor alle betragtes individuelt og dermed forskelligt, men hvor 

individuelle ønsker og behov er underlagt organisationens 

kerneopgave. 

 Medarbejderne i SBU er som ansatte på en professionel platform 

forpligtet til at holde sig fagligt opdateret.  
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 Medarbejderne i SBU har en nysgerrig tilgang til udviklingen på 

det specialiserede område og indgår i den målrettede og 

strategiske kompetenceudvikling. 

 Medarbejderne i SBU er kompetente til og ansvarlige for at 

bidrage aktivt til udvikling af organisationen.  

 

Holdninger til faglig kvalitet 

 Den faglige kvalitet beror på, at medarbejderne i SBU besidder de 

relevante kvalifikationer foruden de faglige, organisatoriske og 

personlige kompetencer i forhold til kerneopgaven.  

 Den faglige kvalitet beror på vilje og evne til at samarbejde om 

den målrettede indsats med loyalitet overfor kerneopgaven, 

dokumentationen, den specialpædagogiske og sundhedsfaglige 

indsats samt aftaler, der foreligger på området. 

 Den faglige kvalitet beror på dokumentation i forhold til 

kerneopgaven og fremstår genkendelig og transparent for 

forældre og samarbejdspartnere. 

 Den faglige kvalitet beror på systematisk og metodisk tilgang i 

udførelsen af kerneopgaven på baggrund af medarbejdernes 

faglige kvalifikationer og kompetencer. 

 Den faglige kvalitet beror på, at der, med udgangspunkt i den 

kommunale handleplan, opstilles specifikke mål og delmål og 

kontinuerligt foretages opfølgning, evaluering og dokumentation. 

 Den faglige kvalitet og indsats beror på et åbent, respektfuldt og 

dialogorienteret samarbejde med borgeren, de pårørende og 

kommunerne. 

 

Holdninger til borgerne 

 Enhver borger har ret til et værdigt liv med livskvalitet og 

indflydelse på egne valg ud fra faglige vurderinger. 

 Enhver borger har ret til en tilværelse med størst mulig 

professionel omsorg, nærhed og tryghed, hvor borgeren bliver 

set, hørt og forstået.  

 Enhver borger skal behandles individuelt – og ud fra en faglig 

betragtning skal borgeren have de bedste muligheder for 

udvikling med udgangspunkt i egne ressourcer og respekt for 

integriteten.  
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 Enhver borger har ret til den bedst mulige fremtid i forhold til 

egne ressourcer og formåen.  

 Enhver borger skal opnå indsigt i egne evner og ressourcer, så 

borgeren har de bedste muligheder for at værdsætte sig selv.  

 Enhver borger har ret til at indgå i meningsfulde sammenhænge i 

samfundet i forhold til borgerens forudsætninger. 

 Enhver borger har ret til tæt kontakt til forældre og netværk  

– vi samarbejder med forældre og netværk. 

 

Organisation 

SBU består primo 2018 af: 

 

 

SBU som organisation er kendetegnet ved en flad struktur bestående af 

en områdechef, viceområdechef og et antal afdelingsledere fordelt på de 

enkelte afdelinger. Områdeledelsen har funktionsopdelt 

ledelsesopgaverne med henblik på at sikre en dynamisk og effektiv 

opgaveløsning.  

Organisationen består derudover af et sekretariat og en stab, der 

varetager tværgående opgaver. Det forventes, at afdelingslederne 

ligeledes varetager tværgående funktioner. 

 

SBU's organisationsplan med angivelse af ledere: 

 

11 døgnafdelinger 

2 interne skoler 

1 specialbørnehave 

125 pladser i døgntilbud efter SEL §66 

20 pladser i døgntilbud efter SEL §107 

14 pladser i interne skoletilbud efter SEL §20 stk. 2 

6 pladser i børnehavetilbud efter SEL § 32 

Ca. 450 medarbejdere  
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Matchning 

SBU's visitation er en del af stabsfunktionen og med den fælles indgang 

til SBU ønskes en sikring af kvalitet og service i den matchning, der sker 

ved en henvendelse.  

Gennem den fælles indgang bestående af en central visitator forventes 

ligeledes en sikring af forholdsvis harmoniske målgrupper på de enkelte 

afdelinger. Dette bidrager til, at SBU leverer højt specialiserede tilbud og 

yder de anbringende kommuner en hurtig og fleksibel service. 

 

Områdeledelse 
Tove Nedergaard 

Simon Eg Severinsen 

Fenrishus 
Jannie  Bjerregaard 

Fenrishus Specialbørnehave 
Jannie Bjerregaard 

Fogedvænget 
Jesper Christiansen 

Fogedvænget Intern Skole 
Jesper Christiansen 

Granbo 
Inge Gejl Pedersen 

Hald Ege 
Annette Lesner 

Kløvhøj  
Rikke Schønebeck 

Møllebækken 
Carsten Neergaard 

Overgangen 
Lise-Lotte Sørensen 

Regensen 
 

Skovhuset 
Søs Tofting 

Skovskolen 
Søs Tofting 

Skovbrynet 
Søs Tofting 

Strandhuset 
Carsten Neergaard 

Ulriksdal 
Helle Jensen 

Administration 

Stab og sekretariat 
Søren Johnsen 
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Økonomi 

SBU ønsker en sund og transparent økonomi, hvor de enkelte afdelinger 

har eget budget tilpasset belægning med et kontinuerligt fokus på 

optimering og effektivisering. 

 

Forældre- og pårørenderåd 

SBU ønsker, at der eksisterer lokale forældre- og pårørenderåd på de 

enkelte afdelinger. Hvor dette ikke er muligt, oprettes i stedet 

kontaktråd, hvor afdelingslederen har dialog med disse omkring 

væsentlige emner, som berører afdelingen.  

 

SBU arbejder med brugerinddragelse på de enkelte afdelinger i forhold til 

Den Danske Kvalitetsmodels standard for ”Indflydelse på eget liv”, 

ligesom der foretages tilfredshedsundersøgelser i overensstemmelse med 

regionens politik herom. 

 

Kvalitetsorganisation 

SBU's arbejde med kvalitetssikring sker med afsæt i Kvalitetsmodellen på 

det sociale område samt Kvalitetsmodellen fra Socialtilsyn.  

 

Desuden anvender vi ICF (International Klassifikation af Funktionsevne, 

Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand) som en del af 

udredningsværktøjet vedrørende borgeren. ICS og VUM metoder 

anvendes i borgerens individuelle plan, hvor også resultatdokumentation 

indgår ved hjælp af indikatormodulet.  

 

Kvalitetsarbejdet er organiseret i SBU's stabsfunktion ved kvalitets-

koordinator og på de enkelte afdelinger gennem kvalitetsnøglepersoner. 

 

UTH organisation 

SBU arbejder systematisk med forebyggelse, indberetning og analyse af 

utilsigtede hændelser (UTH) med henblik på såvel at sikre 

medarbejderens og borgerens sikkerhed som at have fokus på 

læringsperspektivet.  

 

SBU har organiseret UTH arbejdet gennem stabens UTH-, arbejdsmiljø- 

og tilsynskoordinator. På de enkelte afdelinger er der udpegede nøgle-

personer. 
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Arbejdsmiljøorganisation 

SBU's arbejdsmiljøorganisation har til formål at bidrage til arbejdsglæde, 

trivsel, engagement, sikkerhed, sundhed og tryghed for specialområdets 

medarbejdere.  

 

Arbejdsmiljøorganisationen arbejder overordnet for at regionens og 

specialområdets målsætning på området efterleves. SBU's lokale 

målsætning defineres årligt og godkendes i LMU.  

 

Hver afdeling har en arbejdsmiljørepræsentant, som deltager i en af 

organisationens 3 arbejdsmiljøgrupper, som mødes 4 gange årligt. Her 

drøftes relevante forhold på arbejdsmiljøområdet.  

 

HR organisation 

SBU's HR organisation er en del af administrationen.  

 

HR koordinator støtter og vejleder ledere og medarbejdere i 

personalesager samt sikrer, at lovgivning bliver overholdt og at alle 

personalerelaterede aktiviteter udføres med høj kvalitet. 

 

Kompetence- og uddannelsesorganisation 

SBU skal bevare og videreudvikle den specialiserede viden og sikre 

sammenhæng mellem opgaver og kompetencer. Fagligheden skal stå 

fuldt mål med de forventninger, der er til et regionalt specialområde.  

 

Der lægges vægt på ansættelse af fagligt kvalificeret personale og 

kompetenceudvikling gennem intern basis- og specialiseringsuddannelse 

SBU Fagpilot (ultimo 2018). Endvidere vægtes SBU ekstern fagspecifik 

efteruddannelse af personalet, ligesom efteruddannelse af afdelingsledere 

gennem diplom- eller masteruddannelse. 

 

Kompetenceudviklingen i SBU tager afsæt i strategiske og individuelle 

kompetenceprofiler.  

Medarbejderens individuelle kompetenceprofil, som drøftes efter behov 

og gennem de årlige udviklingssamtaler, er en væsentlig forudsætning for 

afdelingens samlede kompetenceniveau, idet hver afdeling har sin egen 

strategiske profil.  
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Afdelingens strategiske profil er et dynamisk redskab, der afspejler 

samtiden, målgruppen samt målbilledet på socialområdet i Region 

Midtjylland. Profilen afstemmes kontinuerligt i forhold til den aktuelle 

opgaveløsning.  

 

Kompetence- og uddannelsesorganisationen er organiseret gennem 

områdeledelsen, faglig koordinator og projektleder i staben. 

 

Virksomhedsgrundlaget er revideret primo 2018 og godkendt på LMU d. 30.01.2018. 

Virksomhedsgrundlaget revideres primo 2020. 

 

 

Årsplan 2018  
Se SBU's årsplan som en del af målbilledet på: 

 

http://www.sbu.rm.dk/om-os/ledelsesgrundlag/malbillede/ 

 

 


