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Uanmeldt tilsyn Kollektivet Hunderup, Kjærgårdvej 30b,6740 

Bramming. 

 

 
Tilsynet er foretaget af Pædagogisk Konsulent Hanne Hvitved, d. 30-11-

12, i tidsrummet 15-18. 

 

Beskrivelse af institutionen. 

 

Kollektivet Hunderup modtager børn og unge i alderen 12-18 år (23). 

Målgruppen er kendetegnet ved psykiske, sociale, adfærdsmæssige pro-

blemer. Specifikke vanskeligheder hos normalbegavede, herunder om-

sorgssvigtede og midlertidige krisetilstande efter ulykker, tab og trau-

mer. Der modtages ikke børn og unge med konstaterede misbrugspro-

blemer. 

 

Tilstede under tilsynet. 

 

Der var 2 pædagoger på arbejde, og ledelse stødte til og var deltagende i 

tilsynet. Der var på tilsynstidspunktet 5 unge hjemme, og jeg talte med 3 

af de unge. 

 

Beskrivelse af tilsynet. 

 

Der var en rigtig god fredags stemning i huset. En af de unge var i gang 

med at gøre sig klar til klassefest, der blev strøget skjorte og snakket om 

hvad der var acceptabelt at indtage af alkohol, hjemtidspunkt osv. 2 pi-

ger planlagde den helt store frisør-weekend, der indebar forlængelse af 

håret og farvning.1 var på vej hjem på weekend, og blev hentet af sin 

mor. 

Der var en god dialog med personalet omkring de udfordringer der er i 

arbejdet med omsorgssvigtede børn, ikke mindst når puberteten banker 

på. For tiden er der en af de unge der har det rigtig svært, og udviser til 

tider en voldsom vrede. Kollektivet arbejder konstruktivt med problem-

stillingen, og der er altid ekstern supervision, hvis der er brug for det. 

 

Ledelse fortalte at de lige er blevet akkrediteret igen. Derudover er de i 

gang med en kvalitetsundersøgelse som Reflektor står for.   
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Tilsynets samlede vurdering   

 

Det er tilsynets vurdering at der arbejdes meget professionelt med til-

gangen til de unge. Der udvises stor respekt i forhold til de unge, og der 

er fokus på inddragelse i eget liv. Man mærker stor omsorg for de unge i 

måden der tales og handles på. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Hanne Hvitved 

Socialfaglig konsulent 

 


