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Resultatet af undersøgelsen

Reflektor har lavet en effektevaluering af Sputnikkollegiets pædagogiske praksis i foråret 
2015. Undersøgelsen viste blandt andet: 
• 95% er i gang med en uddannelse og 5% er på vej i uddannelse.
•  85% af de unge oplever, at kollegiets personale har en god/meget god forståelse af de un

ges situation
•  100% af de unge udtrykker, at kollegiet evner at skabe tryghed og omsorg i hverdagen.
•  80% af de unge udtrykker, at opholdet har levet op til forventningerne. Af de 20%, der frem

hæver at opholdet ikke har levet op til forventningern, er grunden hovedsageligt, at ophol
det har varet længere end forventet. ’men det gør ikke noget, for jeg er glad for at være her’.

Baggrund for undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er, at afdække effekten af den pædagogiske indsats på Sput
nikkollegiet og udvikle og præcisere de metoder og tilgange, der anvendes på Sputnikkollegi
et. Dette med henblik på at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle indsatsen for at sikre de unges 
fortsatte udvikling.  
Det er konsulentfirmaet Reflektor, der med baggrund i tilsvarende effektevalueringer inden
for anbringelsesområdet, har designet, udviklet og gennemført en evidensbaseret kvalitativ 
effektevaluering af den pædagogiske praksis på Sputnikkollegiet finansieret af PROfonden. 

Evalueringsgrundlaget er Sputnikkollegiets formulerede mission, værdier og pædagogiske 
praksis, formuleret af medarbejdere og ledelse – der efterfølgende er evalueret gennem 
interview med nuværende og tidligere unge, forældre og/eller pårørende, samt ved indsam
ling og analyse af tilgængelige og dokumenterbare data om de unges status og udvikling.

DE UNGES BAGGRUND – ved indskrivning

EFFEKTEN/UDBYTTE

AKTIVITETER – skole/arbejdeFYSISKE RAMMER/KULTUREN PERSONALE – (faglighed/relation)

ANALYSEMETODE
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Effektevalueringens temaer

Evalueringen tager udgangspunkt i en række temaer, som er valgt 
med udgangspunkt i en analyse af den pædagogiske praksis og 
Sputnik kollegiets værdigrundlag.

Den pædagogiske praksis udtrykt af personale og ledelse:

Ligeværdighed – at møde de unge i ’øjenhøjde’ og hvorledes struk
tur og pædagogikken tager udgangspunkt heri i dagligdagen

Hensigten og ikke handlingen – både i det daglige relations arbej
de og de uformelle og mere formelle samtaler mellem pædagoger 
og de unge

Anerkendelse  med udgangspunkt i den unges ressourcer og trivsel

Alle gør deres bedste, såvel de unge, forælde, pårørende og 
pædagoger – det giver frihed og overskud

Ansvar for egne handlinger – at guide de unge til hensigtsmæs
sige strategier i hverdagen

Fysiske rammer/kulturen
Overordnet vurderer  de unge og pårørende, at de fysiske rammer 
er gode. Og den generelle holdning er, at det er lykkedes at skabe et 
’trygt og beskyttet miljø’.

Huset er indrettet og planlagt som ramme for ’social hygge og sam
vær’, en af de centrale værdier for Sputnikkollegiet. Her er tænkt på 
hyggeområder med spil, film og aktiviteter. Der er lagt op til socialt 
samvær, og det opleves, at der skabes en god stemning  
og atmosfære ved at have fællesområder.

De overordnede temaer  
for undersøgelsen:

•	 Fysiske	rammer/kulturen

•	 Uddannelse/arbejde

•	 Hverdag	og	aktiviteter

•	 Personale	–	faglighed	og	
relationer

•	 Relation	–	familie	og	
	på	rørende

•	 Psykisk	velvære	og	
	’mestring’

•	 Forventninger	og	udbytte

 Jeg er meget glad for 
fællesrummene og de 
sociale arrangementer, 
fordi jeg selv har svært 
ved at arrangere det.  
Så det har været en stor 
hjælp, at rammerne har 
været til det. 
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Hovedparten fremhæver, at kollegiet giver mentalt overskud til studiet, idet de unge ikke skal 
koncentrere sig om andet end studierne, og det opleves som en stor og afgørende hjælp. 

Over halvdelen af de unge får hjælp i forbindelse med skolegangen, f.eks. til vækning, støt
tende samtaler, hjælp til tilmelding af fag, lektiehjælp og organisering af dagen og lignende. 
De resterende får enten hjælp fra skolen eller fra anden side eller har bevidst fravalgt hjælp.
Hovedparten synes, at de klarer sig godt på uddannelsen og trives i det store og hele med 
deres uddannelse. 

Hverdag og aktiviteter
De unge er tilfredse med hverdagen på kollegiet og de aktiviteter, der tilbydes på kollegiet. 
Der er stor tilfredshed med, at de unge har indflydelse på de aktiviteter, der tilbydes i og uden 
for huset. Og der er tilfredshed med variationen i tilbuddene, idet der både er kulturelle og 
sportslige aktiviteter og ture med naturen i centrum.

 Jeg får hjælp til at tilmelde mig mine fag.  
Jeg er flere gange blevet rådet til at bruge lektiecaféen og 
får tilbudt lektiehjælp. Så jeg føler mig godt hjulpet. 
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Personale – faglighed og relationer
De unge blev spurgt, hvad de vægter højest hos personalet. Her er deres top 5: 

At pædagogerne forstår de unge, at de lytter og er tålmodige

At personalet og kollegiet skaber tryghed og omsorg

At personalet respekterer de unge

At personalet er glade og positive

At pædagogerne står til rådighed (guide/støtte i hverdagen)

 Det er godt, at vi mødes til kollegiemøder,  
hvor man kan snakke om, hvad man vil have  ændret 

og hvilke idéer, man har. 

 Jeg synes, at aktiviteterne har været meget gode, specielt 
fordi det var kollegianerne selv, der bestemte aktiviteterne. 
Og vi kunne selv komme med forslag. Vi stod for idéerne og 

personalet stod for det praktiske. 

Hovedparten af de unge udtrykker, at de er vigtige for det sociale liv og sammenhold på kolle
giet. I forhold til hverdagsmestring og støtte hertil er de fleste tilfredse med den støtte, de får i 
det daglige, f.eks. til rengøring, oprydning, tøjvask og struktur for hverdagen. 



Kollegiet opfattes af hovedparten som et hjem – ’det er her jeg føler mig hjemme’. Der er også 
unge, der ikke føler, at kollegiet er ’et hjem’ – men mere et ’ skridt på vejen videre’.
Hovedparten oplever, at de er blevet mere selvstændige under opholdet på kollegiet. Særligt i 
forhold til praktiske ting som rengøring, madlavning, beslutninger, planlægning og initiativ til 
sociale ting.

 Det er målet med Sputnikkollegiet, at vi udvikler os til at kunne leve 
vores eget liv, betale vores skat, lave vores mad, ordne vores lejlighed og ge
nerelt have styr på vores liv. Sputnikkollegiet har gjort alt, hvad man kunne 
forlange af dem, for at gøre os klar til at blive selvstændige individer. 

 Jeg synes, at de formår at skabe et trygt miljø.  
Jeg synes ikke, at de er super omsorgsfulde, men det synes 
jeg heller ikke, at de skal være. For hvis man først begynder 

at pakke folk for meget ind, så udvikler de sig ikke. 
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 Jeg er blevet bedre  
til at se, når ting er ved  
at vokse mig over hovedet,  
at det er tid til at rydde op 

og få vasket tøj. 
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Forventninger og udbytte

Forventningerne til opholdet på Sputnikkollegiet er for de fleste unge, at lære at klare sig selv og 
bo for sig selv, få udviklet sig socialt og være en del af et fællesskab med ligesindede på kollegi
et. Hovedparten af de unge udtrykker, at opholdet har gjort dem mere klar til at bo i egen bolig. 

 Jeg føler mig klar til at komme videre, men jeg er 
lidt utilpas ved tanken. Før var det lidt uoverskueligt, 

men nu kan jeg nok godt overskue det. 

Det største udbytte udtrykt af de unge er ’relationer og netværk’ og ’selvstændighed og   
personlig udvikling’.

Derudover nævnes; ’fremtiden er blevet mere håndgribelig’, ’lært basisting som rengøring, 
 madlavning  i forhold til at flytte hjemmefra’.

 Der er rigtig god kemi mellem de unge her. Og jeg fandt også ud 
af, at jeg ikke kan leve alene, men at jeg har brug for et netværk. 

Det har hjulpet til at kickstarte mig socialt. 

 Mine mål for frem
tiden bliver mere og 

mere  håndgribelige. 
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De unges udvikling baseret på pædagogiske  handleplaner 
og  visitationsgrundlaget.

Vi har undersøgt progressionen i en række beboeres udvikling, siden de flyttede 
ind. Herudfra har vi lavet en samlet vurdering i forhold til 4 centrale områder:

Relationskompetence
Relationskompetence  er et område, hvor der generelt ses en god udvikling hos 
de unge. Dette indikerer, at  medarbejderne formår at få skabt en atmosfære 
og nogle fælles ”rum”, som tiltrækker de unge og giver dem en god oplevelse af 
at ’være sammen’. I forhold til de udfordringer, de enkelte unge kommer med, 
vil der forventeligt være nogle, der aldrig opnår den helt store relationskompe
tence, men som må lære at agere ”tillært og automatisk” i forhold til at forstå og 
interagere med andre mennesker.

Uddannelsesperspektiv
Generelt vurderes der i forhold til de unges uddannelsesperspektiv en god ud
vikling, der ud fra udsagn (interview) kan begrundes med gode støttefunktioner, 
såvel fra medarbejderne, men også fra de involverede mentorer. Samtidig er der 
også en viden om, at et godt og tydeligt fokus og støtte på dette område giver 
dagligdagen og livets perspektiv mere mening, og som dermed også kan være 
forudsætningen for god trivsel, selvstændighed og social interaktion. 

Sundhedsperspektiv
Sundhed er et centralt fokusområde på kollegiet og analysen viser, at der foregår 
en god støtte og rådgivning, ligesom der igangsættes træningsaktiviteter såvel 
på kollegiet som i det offentlige rum. Omkring dette tema ved man fra diverse 
undersøgelser, at daglig motion og fokus på sundhed i høj grad kan forbedre 
disse unges  livskvalitet og trivsel.

Bokompetence
Bokompetence er et område, hvor der kunne forventes mere positiv udvikling 
end det, der er vurderet hos de 9 repræsentativt udvalgte casepersoner. Samti
dig er det også vurderingen, at udviklingen inden for de 3 øvrige måleområder 
kan være forudsætningen for, at en ung er klar til at flytte i egen bolig.
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Sputnikkollegiet på Frederiksberg

Sputnikkollegiet er et botilbud til unge voksne med autis
mespektrumforstyrrelser, som har brug for særlig støtte i en 
periode af deres ungdomsliv, før de kan flytte i egen bolig. 
Kollegiet består af 36 værelser. Derudover er der fælleslokaler 
til spisning, eftermiddagste og sociale aktiviteter. 
 
Der er yderligere en række fællesområder, bla. et motionsrum, 
et filmlokale samt et hyggeområde med billard og andre spil. 
Kollegiet har desuden en gårdhave og vaskerum i kælderen.

Værelserne er alle mellem 1623 kvm2 med eget bad, minikøk
ken og klædeskab. 
Fra alle værelser er der adgang til den store TVpakke samt 
hurtig internetforbindelse. 

Om organisationen Sputnik

Sputnik er en privat organisation, der tilbyder kollegier, skole 
og ungdomsuddanneler til børn, unge og voksne med autis
me og ADHD. Sputnik rummer i dag fire tilbud:

•  Skolen Sputnik, dagbehandlingsskoler i København og på 
Frederiksberg

•  Sputnik STU og HF Inklusion, ungdomsuddannelser i 
 København og Hillerød

• Sputnikkollegiet, kollegier og hybler i København og Virum

•  Kursuscenter Sputnik, Efteruddannelse og kurser i 
 København

Effektevaluering på 
 kollegiet i fremtiden

Sammenligning af personalets 
vurdering og de unges vurde
ring af udbytte viser, at persona
let har en høj grad af indsigt i de 
unges problematikker og trivsel. 
De unge har samlet set vurderet 
relation til og faglighed hos kon
taktstøtterne som gode.

Som forventet, er der positiv 
sammenhæng mellem, hvor 
langt tid man bor på kollegiet, 
og hvor klar man er til at bo i 
egen bolig. 

I handleplaner og statusrap
porter, skal der fremadrettet 
systematisk evalueres på ’hvor 
klar de unge er’ og synliggørelse 
af progressionen, så de unge 
oplever, at de bliver mere klar til 
egen bolig.

Der er på basis af effektunder
søgelsen igangsat en proces,  
der skal sikre, at Sputnik kolle
giet  fremadrettet systematisk 
 evaluerer og synligør progres
sionen i de unges udvikling.


