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Indledning 
Følgende indsatskatalog er et dynamisk redskab til brug i forbindelse med lederskift i Børneterapien i 2013. 

Grundstenene i indholdet er blevet til ud fra to miniworkshops afholdt i januar 2013. På første workshop 

rejste Børneterapien sammen to år frem og så på den ultimative Børneterapi ud fra to parametre: Hvilke 

byggesten blev der bygget videre på fra det allerede eksisterende, og hvad var blevet anderledes. 

Byggesten og udtryk for ønsker til fremtiden blev efterfølgende kategoriseret ud fra meningsgivende 

overskrifter, der danner baggrund for handlingsplaner, der kan bringe os tættere på den ultimative 

Børneterapi. 

Inden mødet havde personalegruppen endvidere udarbejdet et oplæg til opstart af ny leder. Dette er også 

indarbejdet i indsatskataloget. På de efterfølgende workshop blev der arbejdet med at prioritere i de 

forskellige indsatsområder.  

Det blev på den første workshop klart, at der sideløbende er behov for at arbejde med at finde, afprøve og 

tydeliggøre beslutningsprocesser i Børneterapien – indsatskataloget er et oplagt afsæt for at arbejde med 

dette.   



De 10 højest prioriterede indsatsområder 
Efter identificering af relevante indsatsområder og byggesten er samtlige områder blevet drøftet og scoret i 

forhold til vigtighed, tilfredshed, behov for løsning i 2013 og/eller behov for løsning på sigt. Områderne er 

herefter blevet ratet i forhold til størst forskel mellem vigtighed og tilfredshed samt behov for løsning i 

2013. De to ratings er lagt sammen, hvorefter indsatsområderne – i alt 64, er blevet prioriteret, hvor 

nummer 1 har opnået højest score, der tages som udtryk for mest behov for indsats. De 10 højest 

prioriterede områder er: 

Priori
tet 

Område Status efter 100 dage 

1 Fælles udviklingsplan Der er nedsat en arbejdsgruppe. Er overordnet tema for 
fordybelsesdag 12.06.13 

2 Struktur og planlægning Pågår hver eneste dag 

3 Retningslinjer og procedurer Pågår hver eneste dag 

4 MUS Planlagt til eftersommer 2013 

5 Beslutningsprocesser Indarbejdes i MED og personalemøder 

6 Networking Kontakter til kommuner og hospitaler 

7 Revidering af ydelseskataloget Første udkast lavet. Møde med økonomikonsulent primo 
juni 

8 Videreuddannelse af personalet Afventer fælles udviklingsplan 

9 Nedbringelse af ventelisten Ansættelse og indkøring af nye medarbejdere pågår 

10 Tværfaglig opstart Der er nedsat en arbejdsgruppe 

  

  



Oversigt over samtlige indsatsområder 
Nedenfor er samtlige områder oplistet. Områder markeret med grønt er områder, der er afsluttet eller ikke 

kalder på indsats aktuelt, da de fungerer godt i drift. Områder markeret med gult er sat i proces. 

Områderne vil løbende blive beskrevet i hver sin handlingsplan. Det er muligt at ”hoppe” til 

indsatsområdernes handleplaner ved at klikke på indsatsområdets navn. 

Det gode arbejde 

Indsatsområde Vigtighe
d 

Tilfreds
hed 

Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 
 

Prioritering 
2013 
 

APV 9,06 6,70 2,36 13 7 29 

Sociale arrangementer 7,71 7,47 0,24 12 7 36 

Personalegoder, ex massage 6,94 4,63 2,32 8 8 46 

Arbejdsmiljøprisen til 
børneterapien 6,63 6,08 0,55 2 17 62 

Samarbejde  

Indsatsområde Vigtighe
d 

Tilfreds
hed 

Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 
 

Prioritering 
2013 
 

Networking 
hospitaler/kommuner/handic
aporganisationer/uddannelse
ssteder 9,57 3,92 5,65 13 4 6 

Samarbejde med  
Forvaltningen 8,69 3,82 4,87 12 4 14 

Samarbejde på tværs på 
Bank-Mikkelsens Vej 7,47 3,08 4,39 11 5 20 

Faglig udvikling  

Indsatsområde Vigtighe
d 

Tilfreds
hed 

Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 
 

Prioritering 
2013 
 

Fælles udviklingsplan 9,94 2,81 7,13 15 4 1 

Videreuddannelse af 
personalet 9,71 4,35 5,35 15 9 8 

Praksis for dokumentation 9,60 4,13 5,47 12 6 11 

Studerende 8,93 4,12 4,82 11 8 16 

Faglig sparring mono- og 
tværfagligt 9,69 5,94 3,75 14 3 17 

Adgang til litteraturdatabaser 8,73 3,31 5,43 8 7 21 

Udviklingsterapeuter 9,33 1,55 7,79 5 10 22 

Fundraising 8,40 2,73 5,67 7 12 24 

Videre implementering af ICF 8,50 5,07 3,43 11 6 32 

Deltagelse i 
forskningsprojekter 8,47 3,77 4,70 5 12 37 

Velfærdsteknologi 8,18 4,18 4,00 7 5 40 

Specialisering 8,53 4,73 3,80 7 10 42 

Interne kurser 9,47 6,40 3,07 8 8 44 



Deltagelse i internationale 
konferencer 7,87 4,77 3,10 5 14 53 

Ydelser  

Indsatsområde Vigtighe
d 

Tilfreds
hed 

Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 
 

Prioritering 
2013 
 

Revidering af ydelseskatalog 9,67 4,40 5,27 15 5 7 

Tværfaglig opstart 9,33 3,64 5,69 11 2 10 

Ensartet kørselsregler uagtet 
hvor børnene træner 9,14 3,64 5,50 11 4 12 

Understøtte inklusion i 
folkeskolen 9,29 3,00 6,29 7 6 18 

Faste hold 8,00 4,29 3,71 11 7 27 

Udbud af kurser/undervisning 8,13 2,62 5,51 2 15 38 

Ydelser til brugere af øvrige 
sociale institutioner 7,75 4,00 3,75 5 6 47 

(Velfærds)teknologi 4,21 3,76 0,46 5 5 57 

Mere ude i børnenes nærmiljø 6,80 7,61 -0,81 3 5 63 

Fysiske forhold/træningsredskaber 

Indsatsområde Vigtighe
d 

Tilfreds
hed 

Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 
 

Prioritering 
2013 
 

Lokaleforhold 9,40 4,75 4,65 9 9 25 

Egen PC til alle 8,50 4,25 4,25 7 8 33 

Skrivepladser til alle 8,27 4,64 3,62 7 8 43 

Bassin 8,38 4,00 4,38 4 10 45 

Træningsredskaber 9,30 5,93 3,37 6 3 51 

Udendørs legeplads 6,82 3,30 3,52 2 7 54 

PR 4,41 

Indsatsområde Vigtighe
d 

Tilfreds
hed 

Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 
 

Prioritering 
2013 
 

Medier, konferencer, 
seminarer, faglige foreninger 
mv.  8,63 5,33 3,29 2 7 56 

Hjemmeside 9,69 9,31 0,38 4 4 59 

Organisering  

Indsatsområde Vigtighe
d 

Tilfredsh
ed 

Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 
 

Prioritering 
2013 
 

Nedbringelse af venteliste 9,80 3,93 5,87 11 0 9 

Registrering af 
ydelser/tidsforbrug 9,07 3,00 6,07 10 2 13 

Økonomi – muligheder for 
øget indtægt 9,15 4,60 4,55 7 3 30 

Normering 9,64 5,67 3,98 9 3 31 

Telefonbetjening 9,13 5,71 3,42 8 2 39 



Løn 9,27 5,04 4,23 6 4 41 

Administrative opgaver (alles) 9,50 5,80 3,70 5 0 48 

”Hushjælp” 8,00 4,00 4,00 1 3 52 

Kalenderstyring 8,77 6,08 2,69 4 3 55 

Fælles kalender 8,50 7,00 1,50 2 4 58 

Teamorganisering 5,83 6,17 -0,33 3 7 61 

Visitationsteam 9,93 9,43 0,50 1 1 64 

Ledelse  

Indsatsområde Vigtighed Tilfredsh
ed 

Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 
 

Prioritering 
2013 
 
 

Struktur og planlægning 9,67 3,15 6,51 14 2 2 

Retningslinjer/procedurer 9,67 3,46 6,21 12 4 3 

MUS 8,81 2,21 6,60 11 5 4 

Beslutningsprocesser 9,31 3,29 6,03 12 3 5 

Opfølgning 9,60 3,92 5,68 10 3 15 

Synlighed 9,80 4,92 4,88 10 6 19 

Information 8,93 4,64 4,29 10 4 23 

At bringe kompetencer i spil 9,67 4,23 5,44 7 4 26 

Fælles vision 9,13 5,07 4,05 10 8 28 

Kreativitet og nytænkning 9,27 4,81 4,46 6 7 34 

Kontakt til andre kommuner 6,71 5,83 0,88 2 5 35 

Teambuilding 9,13 5,07 4,05 10 8 49 

Planlægningsdage 8,30 6,27 2,03 7 6 50 

Deltagelse i arbejdsmiljøkonf. 7,86 6,54 1,32 7 6 62 

 

  



Det gode arbejde 

Arbejdsmiljøprisen til Børneterapien 
Børneterapien ønsker at styrke det i forvejen gode arbejdsmiljø endnu mere. Der er behov for at få fokus 
på såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø. Sygefraværet i Børneterapien er meget højt ifølge 
medarbejderne. Muligvis er der behov for ny form på APV’en. Ventelisten er nævnt som særligt 
indsatsområde.  

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 2013 Løsning senere Prioritering 

6,63 6,08 0,55 2 17 62 

Kommentarer 
Måske ikke så meget prisen – mere et bedre arbejdsmiljø. Behov for mere plads – giver øget uro i 
hverdagen, generelt fysiske rammer. Klare rammer. Det er vigtigt med processen til at opnå prisen 
Arbejde hen imod på sigt. Fantastisk mål – men ikke så vigtigt. Behov for, at vi selv er tilfredse. Nedsætte 
sygefraværet. Normering vil være stort nok for mig. Arbejdsmiljøet er meget vigtigt, men prisen er mindre 
vigtig 

SMART-mål/Vision  
Børneterapien modtager Arbejdsmiljøprisen inden udgangen af 2016. 

Byggesten 
At brænde for børneterapien, engagement, entusiasme, motivation, initiativ, frihed under ansvar, energi, 
lyst til udvikling, omsorg, glæde, arbejdsglæde, interesse, humor, trivsel, fælles sociale arrangementer, 
plads til at være den du er, fokus på evner og motivation 
 

Interessenter 
Børneterapiens brugere og medarbejdere. Gentofte Kommune 

Ansvarlige 
Arbejdsmiljørepræsentant og leder 

Plan 
1. MED-udvalget gennemgår eksisterende APV og ”Visioner og mål for Børneterapien for at identificere og 

handle på indsatsområde, der kan styrke arbejdsmiljøet i Børneterapien. 
2. Der lægges handleplaner for hvert enkelt indsatsområde og udpeges ansvarlige. 

Handlig ved målopfyldelse   
Vi holder en stor arbejdsmiljøfest og offentliggør nyheden i relevante medier. 

Status  den (dato): 12.01.13 
Afventer igangsættelse 01.02.13 

Status  den (dato): 
 

 



Sociale arrangementer 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

7,71 7,47 0,24 12 7 36 

Kommentarer 
Vigtigt for arbejdsmiljøet. Fungerer egentlig godt, så det er bare at fortsætte. Der er mange gode 
arrangementer, så det behøver ingen ændring. Vigtigt, at der er et par stykker i løbet af året. Fortsætte 
Giver sammenhold 

SMART-mål/Vision  
Der er fortsat tilfredshed med de sociale arrangementer ved evaluering ved årsskiftet 2013/2014 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Børneterapien 
 

Ansvarlige 
Alle 
 

Plan 
Der afholdes løbende sociale arrangementer 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status september 2013 
Der er afholdt paddlearrangement, sommerfest, DHL-stafet, fordybelsesdag også med socialt fokus samt 
besøg i bunker. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
  



Personalegoder ex, massage 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

6,94 4,63 2,32 8 8 46 

Kommentarer 
Luksus 
Kan undværes, men dejligt 
Ikke strengt nødvendigt… 
Frihed under ansvar, selvtilrettelæggende 

SMART-mål/Vision  
 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  den (dato):  
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 
 
 



APV 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,06 6,70 2,36 13 7 29 

Kommentarer 

Gennemgås hvert år. Der laves ny APV hvert 3. år 
Beslutninger 
Lokaler trænger 
Afhjælpe bevægeapparatsskader 
Det plejer at være nogle gode dage 
Er en uendelig proces 
MUS, udvikling, visioner 
Leder tager ansvar og hjælper med at opnå mål (handle) 
MUS – vi har ikke haft MUS de sidste par år 
Psykisk arbejdsmiljø vigtigt 

SMART-mål/Vision  
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status  den (dato):  
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Eksternt samarbejde 

Samarbejde på tværs af Bank-Mikkelsens Vej 
1. Der er brug for styrket samarbejde med Camillehusene 
2. Samarbejde med Snoezelhuset er ønsket 
3. Samarbejde med tandplejen er ønsket 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

7,47 3,08 4,39 11 5 20 

Kommentarer 
Samarbejder med Lundø, Troldemosen og Camillehusene kan blive bedre. . Moderniseringsplanen 
Især i forhold til Camillehusene og udnytte det tværfaglige samarbejde med Troldemosen. Snoezelhuset 
Oplagt med øget samarbejde, særligt med øvrige terapeuter og Snoezelhuset Få adgang til Snoezelhuset. 
Samarbejde med hus 7, 9 13 omkring fys, ergo. Mere klarhed om ydelse. Ex forflytning, undervisnign, 
hjælpemidler, SI.Bedre fordeling af terapeuter. Camillehusene skal løses snarest. Kontrakt med 
Camillehusene. Nytænkning! Dialog med CAmillehusene og fys-ergo indsats. Hvis det ikke giver mere 
arbejde til mig 

SMART-mål/Vision  
Der er opbygget et forventningsfuldt samarbejde med øvrige relevante institutioner på Bank-Mikkelsens 
Vej inden udgangen af 2. kvartal 2013 

Byggesten 
 

Interessenter 
Camillehusene, Børneterapien, institutions- og økonomisk konsulent 

Ansvarlige 
Hella, Vibeke, Camilla og David 

Plan 
1. Vibeke og Hella besøger hurtigt Camillehusene i introduktionsperioden 
2. besøg i Snoezelhuset i september 
3. er udskudt til 2014 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status  den 14.03.13:  
Første møde er afholdt, og der er planlagt samarbejdsmøde med fokus på samarbejde i 2013  

Status  september 2013 
Der er afholdt løbende samarbejdsmøder og opbygget et godt samarbejde. Camillehusene og 
Børneterapien bruger hinanden til kurser mv. 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Samarbejde med forvaltningen 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,69 3,82 4,87 12 4 14 

Kommentarer 
Bedre info om, hvad der sker i kommunen. BT skal være med til at præge, hvad der sker i kommunen. 
Det er nyt, så svært at vurdere (sociale institutioner, projekter, moderniseringsplan mv.). Hvorfor laver vi 
ikke undervisning? Hvorfor har vi ikke mulighed for andre træningslokaler? Det er vigtigt, at vi bliver set, og 
at der (fortsat?) bliver tilført midler, så BT kan udvikles. Ærgerligt, hvis vi bliver glemt i tilfælde, hvor vi 
kunne bidrage med special viden. Har ikke været prioriteret i forhold til daglig ledelse. Vigtigt at være 
synlige – at de ved, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde. Undervisning i kommunen. Samarbejde med 
sundhedsplejen, obs børn, spise/mund, forsinket motorik. Mest lederen. Vigtigt i forhold til 
moderniseringsplanen. Vigtigt, at det fungerer 

SMART-mål/Vision  
Der er opbygget et gensidigt godt samarbejde med forvaltningen inden udgangen af 2. kvartal 2013 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Børneterapien, forvaltningen 

Ansvarlige 
Overordnet: Leder 

Plan 
Deltagelse i tværgående aktiviteter, løbende møder og øvrig dialog med chef, konsulenter mv.  

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status september 2013 
Set fra Børneterapiens udsyn er der opbygget et godt og givtigt samarbejde med chef, økonomikonsulent, 
institutionskonsulent øvrige ledere af sociale institutioner samt relevante støtteafdelinger 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Networking hospitaler/kommuner/handicaporganiseringer/uddannelsessteder 
1. Der skal lægges en plan for andre kommuner, så det sikres, at kontakten holdes uagtet lederskift 
2. Der er behov for samarbejde vedr. CPOP regionalt, på landsplan og nordisk 
3. Der er behov for samarbejde vedr. BOTOX 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,57 3,92 5,65 13 4 6 

Kommentarer 
Vi får alt for lidt info om børn og omvendt. Ønske især ift. Metropol og hospitaler vedr. operationer og 
Botox, så vi bliver inddraget. Tydelighed. Vigtigt, at vi bliver synlige udadtil – hvad vi kan tilbyde – hvad de 
ikke kan undvære fra os. Deltage ved relevante lægekonsultationer. CPOP. For at få helhed i indsatsen for 
børnene/familierne er det nødvendigt med et tættere samarbejde med andre behandlende instanser 

SMART-mål/Vision  
IKKE SMART: der arbejdes målrettet i forhold til andre kommuner, hospitaler, Metropol, Center for 
Hjerneskade, Helen Elsass, øvrige børneterapier i området.  

Byggesten 
 

Interessenter 
Brugere, samarbejdspartnere, Gentofte Kommune, Børneterapien 

Ansvarlige 
Alle medarbejdere, dog primært leder 

Plan 
Deltagelse i tværgående arrangementer i Gentofte Kommune. Aftale edr. studerende med Metropol samt 
deltagelse i møder på skolen. Aftale om opgaveløsning med Center for hjerneskade. Deltagelse i netværk 
med andre børneterapier. Invitation af Helene Elsass til OL. Deltagelse i samarbejdsmøder med hospitaler, 
herunder specifikt Herlev 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status september 2013 
Der er skrevet sommerhilsen til kommuner og andre samarbejdspartnere. Netværksaktiviteter er 
prioriteret såvel internt som eksternt. Der har været afholdt møder med tre kommuner, Helene Elsass blev 
inviteret til OL. Der er truffet aftale om flere opgaver med Center for Hjerneskade. Kliniske undervisere og 
leder har deltaget i møder på Metropol. 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   

 

  



Faglig udvikling 

Deltagelse i internationale konferencer 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

7,87 4,77 3,10 5 14 53 

Kommentarer 
Der kommer viden med hjem ud over PR og kontakter. Fortsætte det, vi er gået i gang med, så initiativet 
ikke dør. Det kunne være relevant, men giver måske ikke så meget mening i forhold til, at BT kører 
rundt/fungerer i det daglige. Ved ikke, hvor meget der har været før. Fantastisk, hvis vi har noget at bidrage 
med – også god mulighed for at blive klogere på ny viden. Også mulighed for at skabe kontakter. Skaber 
energi. Internationalt kan også betyde CPUP i Sverige, som er årligt. Retningslinjer for hvilke konferencer og 
deltagelse m materialer (posters). Genialt, at vi kommer af sted, når vi har noget at vise frem! Opbakning 
fra leder 

SMART-mål/Vision  
Børneterapien deltager i EACD i Newcastle i efteråret 2014 
 
 

Byggesten 
 

Interessenter 
Brugere og Børneterapien 

Ansvarlige 
Overordnet: Leder. Deltagere: Lene Haldgaard og Karen Laura Kjær Jensen 
 

Plan 
Det prioriteres at tage af sted til konferencen 

Handlig ved målopfyldelse   
Deltagelse og formidling af ny viden 

Status september 2013 
Planlægning af deltagelse pågår. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Videreuddannelse af personalet 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,71 4,35 5,35 15 9 8 

Kommentarer 
Ej planlagt, meget sporadisk, næsten ”hvem står for tur”. MUS, samtaler, fælles kurser mv. Planer for, hvad 
Børneterapien prioriterer højt – fx at vi sender folk på de dyre kurser hvert andet år. Plan for 
videreuddannelse. Overblik rød tråd. Som vikar er jeg udelukket fra at komme på kurser. Deltage i 
vandbehandling 1 og 2 

SMART-mål/Vision  
Der foreligger plan for videreuddannelse af personalet, som afspejler behov og efterspørgsel hos brugere 
ved udgangen af første kvartal 2014. 

Byggesten 
 

Interessenter 
Brugere og medarbejdere 

Ansvarlige 
Leder, faglige koordinatorer samt kursusudvalg. 
 

Plan 
Se fælles udviklingsplan 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status  den (dato):  
Se fælles udviklingsplan 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



 

Deltagelse i forskningsprojekter 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,47 3,77 4,70 5 12 37 

Kommentarer 
Det kan være med til at højne vores faglighed/kvalitet. Spændende, men pt er der andre vigtigere opgaver 
Har lavet lille forskningsprojekt i privat regi. Kunne være fantastisk spændende og bidrage til at få 
Børneterapien på landkortet. PR – BT fagflagskib. Der foregår ikke noget pt. Vi SKAL være med. TID – 
OPBAKNING – TID 

SMART-mål/Vision  
 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status  den (dato): 
 
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Fælles udviklingsplan 
Der skal laves fælles udviklingsplan for Børneterapien i forhold til videreuddannelse, huskurser, studerende, 
udviklingsterapeuter, interne puljer, budgetramme 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,94 2,81 7,13 15 4 1 

Kommentarer 
Hænger meget sammen med specialisering. I forhold til visioner. Forsøgt at lave en plan, men den blev der 
ikke arbejdet videre med. Vigtigt med fælles fodslag – ud fra fælles vision – hvor vil vi hen? Lad os få en 
plan!!! (som kan ændres undervejs). Ved ikke, om der er en 

SMART-mål/Vision  
Efter første kvartal 2014 er der udarbejdet en udviklingsplan for Børneterapien 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere, personale, Gentofte Kommune 
 

Ansvarlige 
Februar 2013: Lene, Anne Lene, Bjarke, Majse, Pernille, Hella  
September 2013: Det er besluttet at konvertere souscheftimer til faglige koordinatorer. De faglige 
koordinatorer bliver sammen med leder ansvarlig for udarbejdelse af planen så snart de faglige 
koordinatorer er navngivne. 
 

Plan 
Fælles udviklingsønsker afdækkes på fordybelsesdag i juni 2013. Individuelle udviklingsønsker afdækkes i 
forbindelse med MUS efteråret 2013. Efterfølgende samles input til fælles plan 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status september 2013: 
Workshop afholdt og MUS netop påbegyndt. Tre fælleskurser hhv efterår 2013 og 1. kvartal 2014 er 
planlagt 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Specialisering 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,53 4,73 3,80 7 10 42 

Kommentarer 
Vigtigt, hvis vi skal kunne profilere os udadtil 
Det er måske også nødvendigt at vi tilbyder andet fx undervisning, motorikhold til gråzonebørn, fitness til 
store osv. 
Både personligt/fagligt + som naturlig forlængelse af videreuddannelse 
De, der har et speciale, skal også bruge det og holdet det ved lige 
Hvad ligger der i det? Ønsker ikke at specialisere mig i enkelte beh.former/børn, men gerne i flere test osv. 
Igen – der skal være en mening med det, det skal ikke ske som hovsa (MUS) 

SMART-mål/Vision  
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status  den (dato): 
 
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Interne kurser 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,47 6,40 3,07 8 8 44 

Kommentarer 
Fungerer ok. Vi kan give hinanden meget mere fagligt end vi gør nu, så vi skal bare se at komme i gang. Og 
det giver mening. Vores sidste store interne kursus var i 2011. I 2011 havde vi 2 huskurser, som var meget 
givende. Der har været gode kurser intern. Det giver mening, at alle er med. Større og bedre lokaler, sælg 
pladser ud af huset, frokost er inkluderet. Har fået mulighed fra nytår til at deltage 

SMART-mål/Vision  
Der er planlagt mindst 1 internt kursus inden udgangen af 2013 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere og Børneterapien 
 

Ansvarlige 
Kursusudvalg, MED og leder 
 

Plan 
Der afholdes CPOP-kursus efteråret 2013 og kurser i kognition samt sorg og krise i 2014 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status september 2013: 
Kurserne er alle planlagte. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Faglig sparring mono- og tværfagligt 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,69 5,94 3,75 14 3 17 

Kommentarer 
Vigtigt – tid til det. Desværre er det ofte parallelt og ikke sammen. Fx skrive ICF sammen og opstart 
sammen. . Ofte svært at finde tid til det i det daglige. Det sker, hvis vi tager initiativ, men vi er ikke så gode 
til at strukturere/følge op og komme i mål. Jeg har ikke formaliseret sparring. Alle er søde til at hjælpe mig, 
når jeg spørger 

SMART-mål/Vision  
Faglig sparring organiseres i mødetid onsdag inden udgangen af 2013 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere og Børneterapien 
 

Ansvarlige 
Overordnet: Leder 
 

Plan 
Faglig sparring lægges ind i møderul. Der holdes oplæg om supervision/coaching 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status september 2013: 
Første seance afholdes onsdag den 25.09.13 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Velfærdsteknologi 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,18 4,18 4,00 7 5 40 

Kommentarer 
Manglende område til træning af ADL køkken/bad. Projekt i kommunen. Vi kan simpelthen ikke følge med i 
udviklingen og vi har ikke lokaler 

SMART-mål/Vision  
Børneterapien deltager i fælles projekt på tværs af de sociale institutioner hen over sommeren 2013 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere, øvrige sociale institutioner, Børneterapien 
 

Ansvarlige 
David Fusager Johnsen, Ivan Gudkov, Pernille Hanegård og Hella Obel 
 

Plan 
Deltagelse i afdækning af velfærdsteknologi. Øget opmærksomhed på velfærdsteknologi. 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status september 2013:  
Projektet er afsluttet. Der er lyst til at udvikle videre på velfærdsteknologi og indgå i nyt netværk.  
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Studerende 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,93 4,12 4,82 11 8 16 

Kommentarer 
Flyder meget. Skal vi have kliniske vejledere eller ej? Få lederen med. Hvis vi i højere grad arbejder 
kvalitetssikret tænker jeg, at det faglige niveau kan hæves. Vi har på ergo-siden, det vil være spændende på 
fys-siden også. Vi har haft lidt, men jeg mener, at når vi er så stort et sted, skal vi også plads til studerende 
Vi har ikke haft fys-studerende i 2012 – forhåbentlig i 2013. Klinisk vejleder mangler. Medarbejder skal have 
TID til forberedelse/opfølgning mm. Vil gerne have studerende i lange praktikker på sigt 

SMART-mål/Vision  
Børneterapien har studerende samt to uddannede kliniske vejledere inden udgangen af 2014 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Metropol, Børneterapien 
 

Ansvarlige 
Majbritt Fjord Petersen, Vibeke Forchhammer, Hella Obel 
 

Plan 
Majbritt Fjord tager uddannelsen i efteråret 2014. Vibeke Forchhammer tager uddannelsen i efteråret 
2014. Der holdes møder med skolerne vedr. studerende i hhv. foråret og efteråret 2013 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status september 2013 
Der er holdt møde med ergoterapiuddannelsen og planlagt møde med fysioterapeutuddannelsen. Majbritt 
har snart gennemgået det kliniske vejledermodul. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Fundraising 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,40 2,73 5,67 7 12 24 

Kommentarer 
Vi får ikke penge ind af døren af sig selv, Kan/vil give indgang til at købe udd/konferencer/kurser mv. 
Det kunne være SÅ skøøøønt!!, Ny nødvendig måde for finansiering 

SMART-mål/Vision  
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status  den (dato):  
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Udviklingsterapeuter 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,33 1,55 7,79 5 10 22 

Kommentarer 
Både fys- og ergo, En god mulighed for at højne vores faglighed, Fys+ergo, Både fys og ergo 

SMART-mål/Vision  
Der er fundet løsning på organisering af faglig udvikling inden udgangen af 2013 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere og Børneterapien 
 

Ansvarlige 
MED og leder 
 

Plan 
Det er besluttet at omdefinere de 10 timer til souschef til 2 X 5 timers faglige koordinatorer fra 2014. 
Besættelse af de to poster indgår i MUS-processen 2013 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status september2013 
MUS pågår 
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Praksis for dokumentation 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,60 4,13 5,47 12 6 11 

Kommentarer 
Faste rammer for mål. System, som viser, hvad vi har brugt. ICF fungerer ikke optimalt. Vi har ikke PC-
adgang. Ofte svært at finde tid til det i det daglige. Det skal være lettere tilgængeligt. Klare/tydlige 
retningslinjer. Besværligt 

SMART-mål/Vision  
Der er indført elektronisk dokumentations- og sagsstyring i Børneterapien inden udgang af 2013 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Sundhedsstyrelsen, Brugere, samarbejdspartnere, Børneterapien 
 

Ansvarlige 
Arbejdsgruppe: Kasper Andersen (IT), Bent Fischer, Anne Lene Bak Christensen, (Vibeke Forchhammer), 
Ivan Gudkov, Casper Kjær Petersen, Hella Obel  
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status september 2013:  
Business Case er godkendt. Der er indgået aftale med AVALEO om implementeringsplan. Afventer kontrakt. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Adgang til litteraturdatabaser 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,73 3,31 5,43 8 7 21 

Kommentarer 
Mener det er nødvendigt, at BT har adgang, men ikke nødvendigvis alle 
Kræver ikke meget at læse 
Hvis vi skal følge med i udviklingen skal i hvert fald udviklingsterapeuter have adgang 
Adgang for klinisk undervisere på Metropol 
Ved ikke , hvordan mulighederne er i dag (% intro) 

SMART-mål/Vision  
 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status  den (dato): 
 
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Videre implementering af ICF 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,50 5,07 3,43 11 6 32 

Kommentarer 
Det er skubbes – skal ind som praksis. Der ønske udarbejdelse af ny skabelon. ICF skal bruges sammen med 
forældrene. Klare retningslinjer for funktionen. Giver god basis for dokumentation. Selvfølgelig skal det 
falde os fuldstændigt naturligt! Genialt arbejdsredskab. Kender lidt til det 

SMART-mål/Vision  
ICF skal indarbejdes i nyt dokumentations- og sagsstyringsprogram. Introduktion til nye medarbejdere skal 
være fast.  

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
Louise Hærvig (Camilla Noe Hjarsøe – barsel) 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status september 2013: 
Louise og Camilla har introduceret Hella til ICF i Børneterapien. Afventer nyt system. 
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Ydelser 

Revidering af ydelseskataloget 
Børneterapiens ydelseskatalog trænger til revidering. Det anses, at der kan spares/tjenes på bedre 
registreringspraksis i forhold til afregning. Der er behov for ydelser, der afspejler det leverede.  

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,67 4,40 5,27 15 5 7 

Kommentarer 
Alle udgifter skal ind under. Planlagt til 2014. Måske mangler vi bare at kunne sætte alles særlige behov i 
kategori . Bassin. På sigt flere/mere nuancerede ydelser (hold, intensive forløb). NU 

SMART-mål/Vision  
Ved udgangen af oktober ligger et færdigt ydelseskatalog til udsendelse. 

Byggesten 
 

Interessenter 
Samarbejdspartnere, Børneterapien, Gentofte Kommune 
 

Ansvarlige 
Arbejdsgruppe: Bent Fischer, Maj-Brit Hoffmann, Anne Lene Bak Christensen, Vibeke Forchhammer, Hella 
Obel 

Plan 
Sammensætning af ydelsespakker, så de afspejler reelt forbrug. Gennemregning af timepris ud fra ændrede 
ydelser og sammensætning af timeforbrug. Formidling til brugere- 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  september 2013 
Ydelseskataloget er færdigt i 2. udgave. Ydelserne er fastlagt, men den endelige timepris afventer de sidste 
beregninger.  
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



 

Ensartede kørselsregler uagtet hvor børnene træner 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,14 3,64 5,50 11 4 12 

Kommentarer 
Tror, vi kan tjene mange penge på den konto. Ledelse/økonomi beslutning. Vigtigt med ordning, så det ikke 
er Børneterapien, der sidder med udgiften. Vil spare terapeuter for en masse frustrationer plus det er en 
dyr løsning for os. Tror egentlig, at der er klarhed, bare ikke i gruppen..? jeg trækker tiden fra deres ydelse 
(hm, måske er det bare mig, der har gjort noget). Evt. have to leasede biler til terapeuter 

SMART-mål/Vision  
Retningslinjer for kørsel er afklaret i forbindelse med nyt ydelseskatalog 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
Bent Fischer, Maj-Brit Hoffmann, Anne Lene Bak Christensen, Vibeke Forchhammer, Hella Obel 
 

Plan 
Kørselsudgifter gennemregnes i forbindelse med ydelseskataloget. 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status september 2013:  
Afventer endelig færdiggørelse af ydelseskatalog. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Udbud af kurser/undervisning 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,13 2,62 5,51 2 15 38 

Kommentarer 
Vi udbyder pt ingen 
Tror på, at det også vil smitte af på vores faglighed, + en stor indkomst 
Spændende, men andre ting kommer i forkøbet 
Vi har mange med uv erfaring + udarbejdet meget uv materiale 
Selvfølgelig skal vi undervise internt i kommunen – pædagoger, børnehaver, forældre 
Starte i det små, efterhånden have flere kurser 
Forældrekurser, pædagoger og andre omsorgspersoner i første omgang. Senere fys ergo 

SMART-mål/Vision  
 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   

 

Status  den (dato): 
 
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   



 

Mere ude i børnenes nærmiljø 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

6,80 7,61 -0,81 3 5 63 

Kommentarer 
Personligt ikke mere ud end nu 
Meget tilfreds med, hvordan det er nu. Vi kan tage ud, hvis det er relevant 
Ensartethed? Tror de fleste regulerer det efter behov og/eller tid i skema 
Godt med implementering i nærmiljøet – svært i praksis 
Fys-træning i nærområdet kan være vanskeligt, da det ofte er i institutioner eller hjemmet, som ikke har 
plads eller træningsmuligheder som i Børneterapien 
Det kan være svært at få den fysioterapeutiske træning lige så optimal som her i Børneterapien 
Synes vi gør det rigtig godt! Det skal på sigt være så godt som overhovedet muligt. 
Jeg vil gerne mere ud og vil gøre det i 2013  
Som under inklusion – kræver bedre samarbejde ude i institutionerne 

SMART-mål/Vision  
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  den (dato):  
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Faste hold 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,00 4,29 3,71 11 7 27 

Kommentarer 
Med en ydelse til holdtræning, færre terapeuter til flere børn. Ville frigøre mere tid fra terapeuterne, at 
børnene skiftede, ikke holdet. Vil kunne afhjælpe noget af ventelisten + at vi vil kunne tilbyde et godt 
fritidstilbud til de børn, som vi tænker, skal noget andet. Kræver flere terapeuter og flere timer, men god 
tanke. Der har været forsøgt at opstarte hold. Kan være svært at finde børn, der passer sammen. Kræver en 
terapeut pr. barn, sparer ikke terapeuttimer. Faste hold med løbende rotation børn/terapeuter. Som 
forsøg. Eftermiddagshold for de store børn, som fritidsaktivitet. Vi er begyndt at have hold for skolebørn 
God idé 

SMART-mål/Vision  
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 

 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  den (dato):  
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



(Velfærd)steknologi 
Se under velfærdsteknologi 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

4,21 3,76 0,46 5 5 57 

Kommentarer 
Der er andre, der er bedre til det. Derimod kan vi bruge I-pad/tablet til at registrere ydelser efter 
behandling 
Meget relevant 

SMART-mål/Vision  
 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  den (dato):  
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Tværfaglig opstart 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,33 3,64 5,69 11 2 10 

Kommentarer 
Kommer hele vejen rundt om barnet fra start, forældretilfredshed. Når vi gør det, er det godt 
Smaddervigtigt for samarbejdet med forældre, og burde være til at implementerer rimeligt nemt. 
Samtalen!! Ideen er god, men det kan være svært at finde en fælles tid sammen. Og der er ikke noget 
nedskrevet om hvordan, og hvad vi skal gøre/bruge fælles opstart til Startmøde og opfølgning tværfagligt 
Det lyder rigtig godt med fælles opstart, men det skal prioriteres i forhold til tid. Har prøvet et par gange. 
Giver ens tilbud, når man får både fys og ergo. Udfordring i vores måde at arbejde selvstændigt på. Er i 
projekt 

SMART-mål/Vision  
Ved udgangen af oktober er en procedure for fælles opstart beskrevet og fremlagt i personalegruppen 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere og medarbejdere 
 

Ansvarlige 
Vibeke Forchhammer, Sofie Frøkjær, Louise Hærvig og Karen Laura Kjær Jensen 
 

Plan 
Der arbejdes videre på beskrivelse af procedurer i på projektmøderne 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status september 
Gruppen er ved at være færdig og regner med at kunne fremlægge inden for den næste måned. 
Igangsættelse af projektet er udfordret af ventelisteproblematikken. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Ydelser til brugere af øvrige sociale institutioner 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

7,75 4,00 3,75 5 6 47 

Kommentarer 
Camillehusene? Flere brugere til vores nye bassin ,Styrketræningsrum  

SMART-mål/Vision  
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status  den (dato):  
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Understøtte inklusion i folkeskolen/børnehaver 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,29 3,00 6,29 7 6 18 

Kommentarer 
Hjælpe med test o.l. – hvilke skoler findes? Majse er i gang med projekt i ETF, hvor vi således er 
repræsentanter. Er på Skolen ved Sundet hver torsdag formiddag. Måske muligt for børn, som er på 
grænsen til normalområdet. Også inklusion i børnehaver. Jeg tror, at det er denne gruppe, vi skal se mht. at 
skabe nye indtægter. Kurser, undervisning mv. Har svært ved at finde ud af hvordan mere konkret 
Synes den ligner børnenes nærmiljø. Hvis inklusion skal fungerer, skal terapeuter være en del af pakken for 
de børn, der har behovet for det.  

SMART-mål/Vision  
Børneterapien kan tilbyde efterspurgte varer inden for inklusion inden udgangen af 2. kvartal 2014 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
Det skal afdækkes, hvad der efterspørges. Børneterapien holder sig orienteret og søger fælles kursus vedr. 
inklusion. 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status september 2013 
Vi er i gang med at afsøge relevante inspirationskilder 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Fysiske forhold/redskaber 

Lokaleforhold 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,40 4,75 4,65 9 9 25 

Kommentarer 
Akut. Der diskuteres lokaler mgl. Lokaler til ergo og fysser står på nakken af hinanden. Mere orden i 
redskaber kan skabe mere fokus for børnene. Udover mere salplads vil jeg gerne have et lukket rart rum, 
hvor man kan lave ganganalyse af børn uden tøj på. Alt med lokaler bliver skubbet, fordi der på et tidspunkt 
kommer en moderniseringsplan, vi ikke ved, om vi er en del af. Værkstedet er helt forfærdeligt 
Man bruger lang tid på at gå fra 11-5-11-25-5-25 o.s.v. Behov for flere behandlingslokaler. Spændende med 
moderniseringsplanen. Ineffektivt og ubehageligt med diskussion om, hvilket barn/terapeut, der er mest 
vigtig. Ville også være fantastisk ikke at skulle bære på så mange ting frem og tilbage. Udvikling – stor 
terapeutflok. Hvis ikke for mange terapeuter og børn i gang på samme tid, fungere mange lokaler ok 
2014 kommer moderniseringsplanen. Der skulle sættes ind for en gang oprydning i hele Børneterapien 
Kobling til moderniseringsplanen. Opbevaringsplads – skabe mv. 

SMART-mål/Vision  
Børneterapiens pladsproblem varetages i forbindelse med moderniseringsplanen og der findes midlertidige 
løsninger frem til, at denne er udlevet. 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status  den (dato):  
Der er store udfordringer med pladsmangel. Forhindrer ansættelse af ekstra terapeut trods der er børn til 
det.  

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Bassin 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,83 4,00 4,38 4 10 45 

Kommentarer 
Skal være et tilbud i specialterapien.  Skal være up to date. I virkeligheden er min tilfredshed baseret på, at 
vi er utrolig heldige at have et bassin som et træningstilbud. Vi udnytter ikke bassin optimalt 
Bassin overholder ikke grænseværdier pga. alder. Det ville være skønt at kunne bruge bassinet mere. 
Synes ikke vi kan være ”Børneterapien” uden bassintilbud OG ordentlige omklædningsforhold. 2014 
kommer moderniseringsplanen. Kunne være rigtig dejligt med et bassin, som var funktionelt, men som det 
bruges nu, kunne energien bruges på andre opgaver. Vi har allerede talt om behovet for beslutning omkring 
vores bassin. Hvad vil vi have! Kontakt og dialog med kommunen om bassinet 

SMART-mål/Vision  
Bassinet indgår i moderniseringsplanen, så det ved udlevelse af denne fremstår brugbart. Indtil dette 
bruges bassinet i begrænset omfang, så kontrolværdier overholdes.  
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere, evt. andre på Bank-Mikkelsens Vej, Børneterapien 
 

Ansvarlige 
Ivan Gudkov, Hella Obel 
 

Plan 
Løbende dialog med arbejdsgruppen vedr. moderniseringsplanen samt Gentofte Ejendomme. 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status september 2013 
Hella har været i kontakt med Gentofte Ejendomme, som er indstillet på, at bassinet tages op til revision i 
forbindelse med moderniseringsplanen. Der er lavet forholdsregler, der betyder maksimalt 6 badende i 
vandet om dagen. 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Træningsredskaber 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,30 5,93 3,37 6 3 51 

Kommentarer 
Har fået mange store maskiner, men mangler duplikater af små og nyere ting. Manglende opdatering af 
computere til træning. Der er behov for at lave en langsigtet plan for anskaffelse af dyre træningsredskaber 
(så som Lite Gait). Gerne flere dubletter af de ting, vi bruger meget (ergo). Gerne mere opbevaringsplads til 
de ting, der står rundt omking og skaber visuel uro. Nye redskaber i et gammelt hus. Tilgængeligheden ikke 
optimal. Vi er efterhånden mange om buddet. Touchscreen i nr. 5 er utilregnelig.. Ok med nye ting, mangler 
plads. Langsigtet plan for og evt. prioriteringsliste – evt. op i MED. Hvis ikke for mange terapeuter og børn i 
gang på samme tid, fungere det ok. Moderniseringsplan. Up to date: styrketræning, gangredskaber, 
sanseting. Gammelt og slidt 

SMART-mål/Vision  
Ønsker for redskaber afdækkes og prioriteres inden udgangen af 2013. 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere og Børneterapien 
 

Ansvarlige 
MED og leder 
 

Plan 
Ønsker indsamles og prioriteres i forhold til forventet overskud 2013 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status september2013 
Indsamling af ønsker pågår.  
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Udendørs legeplads 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

6,82 3,30 3,52 2 7 54 

Kommentarer 
Synes de indre omgivelser skal på plads først 
Hvor skal vi være i den fremtidige plan for BMV? 
Vi har talt om det i årevis 
En del af området på BMV-institutioner 
Ku være fedt, dagligdagsaktiviteter 
2014 kommer moderniseringsplanen 
Hvilken legeplads  

SMART-mål/Vision  

 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status  den (dato):  
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Skriveplads til alle 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,27 4,64 3,62 7 8 43 

Kommentarer 
Hvis vi har egen PC er egen plads ikke det vigtigste, bare vi har mulighed for opbevaring 
Vigtigt at kunne indstille skrivepladserne til den enkelte 
Fantastisk, hvis vi alle havde egen plads, hvor vi kunne gå til og fra 
Jeg er ok tilfreds med de forhold, der er nu 
Så hurtigt som muligt skal der laves en plan 
Ønske om mulighed for skriveplads med ro 

SMART-mål/Vision  
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status  den (dato):  
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Egen PC til alle 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,50 4,25 4,25 7 8 33 

Kommentarer 
Bærbar til alle – korte noter efter behandling, tlf kan ikke opdatere kalender. Kunne logge på PC hjemme 
Specialudstyr kan være vanskeligt at flytte rundt på  
Jeg synes dog, at det fylder mere med behovet for egen PC, forhåbentligt bliver det også bedre med det 
nye styringssystem. Ville være fantastisk, hvis man kunne logge på hjemmefra. 
Kunne være skønt at kunne dokumenterer lidt nemmere 
Altid adgang 
Det ville være mere effektivt – frihed i min travle hverdag – hjemmearbejdsplads – adgang til 
arbejdsopgaver hjemmefra 

SMART-mål/Vision  
 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status  den (dato):  
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   



PR 

Hjemmeside 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,69 9,31 0,38 4 4 59 

Kommentarer 
Stolthed over hjemmeside. PR er vigtigt. SKAL vedligeholdes, stor ros fra mange sider, vi kan være stolte, 
men skal ikke hvile på grenene. Den er overskuelig og god for udefrakommende at tjekke, informativ. En 
vigtig kild, vedligehold. Fortsat brug for opdatering. Det er så dejligt, at der er et team kompetente 
kollegaer, der er tovholdere. Den er blevet fin, behov for løbende opdateringer. Skal opdateres løbende 
Børneterapiens ansigt udadtil. Behov for stadig ”vedlgieholdelse” og ajourføring – afsat tid. Skal være 
SPITZE opdateret. Fortsættes. Fungerer godt. Vores hjemmeside har nu kørt i et stykke tid og det er tid for 
en gennemgang af siden, hvad virker, hvad virker ikke. Hvilken vej vil vi med siden, forældreforum, 
nyhedsbreve ect. Ect. 

SMART-mål/Vision  
Hjemmesiden er fortsat indbydende og brugervenlig ud i fremtiden 

Byggesten 
 

Interessenter 
Brugere, samarbejdspartnere, Gentofte Kommune, Børneterapien 

Ansvarlige 
Ivan Gudkov, Karen Laura Kjær Jensen, Pernille Hanegård 
 

Plan 
Fastholde fokus 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status september 2013 
Hjemmesiden er ved at skifte platform, hvilket kræver ekstra arbejde.  
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Medier, konferencer, seminarer, faglige foreninger mv. 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,63 5,33 3,29 2 7 56 

Kommentarer 
Vigtigt, at vi gør opmærksom på os selv og at vi får mulighed for at høre om det nyeste nye. Godt med 
frihed til foreningsarbejde, giver 10 fold igen. 
Vigtigt, at vi aldrig stopper med at promovere os og holde os ajour 
Det, hvor det er relevant ex EACD kunne være rigtig spændende 
Andre muligheder for at opnå ny viden og gøre opmærksomme på os selv 
Kunne ønske sig endnu mere 
Vi skal være med, hvor det sker, når vi har noget at byde ind med. ALLE skal kende os og bruge os 
Vigtigt at deltage ved konferencer mm. 
BT for en stærkere PR/medie/grafis profil. Nyt logo en årlig plakat, som gives væk til forælre og 
institutioner, måske som en OL-plakat. Ny BT-folder, videoer på Youtube og ikke mindst Facebook 

SMART-mål/Vision  
Se deltagelse i konferencer 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status  den (dato):  
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   



Organisering  

Visitationsteam 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,93 9,43 0,50 1 1 64 

Kommentarer 
Vigtigt i forhold til kommunesamarbejde, Fungerer godt med en ergo og en fys, Tror at det fungerer rigtig 
godt, Måske de har brug for hjælp til at organisere/indkalde osv., Fungerer fint, Det ser ud til at fungere 
Det fungerer!! FYS+ERGO. evt. turnus, Problemer med Gentofte visitering 

SMART-mål/Vision  

 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 

 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  den (dato):  
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Økonomi – muligheder for øget indtægt 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,15 4,60 4,55 7 3 30 

Kommentarer 
Kigge ydelser igennem om de dækker det som kommunen får. Søge fonde. AG-ark. Kørsel for terapeuter vs. 
Kørsel af børn. Fundraising. Professionel eller at vi selv sætter os ind i forsk. Fonde, der kan søges. Jeg synes 
det har været som om, at der har været rod i det. Registrering AG/VF. Ville være dejligt. Tænke anderledes 
fundraising/udviklingsterapeut. Tænker, at vi kan sælge mere fx kurser 

SMART-mål/Vision  
Der er styr på økonomien inden udgangen af 3. kvartal 2013 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
SIFA, Brugerne, Børneterapien 
 

Ansvarlige 
Bent Fischer og Hella Obel 
 

Plan 
Økonomien gennemgås og der ryddes op i alle henvisninger, bevillinger, sager i ydelsesark, AG/VF  samt 
EKJ. 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status september 
Der forventes et større overskud i 2013. 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Nedbringelse af venteliste 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,80 3,93 5,87 11 0 9 

Kommentarer 
Meget vigtigt. Vil afbøde mange forældreopkald. Alt for lang. Skal kigges på mht. til ergo og fys samtidig og 
ej stå der så længe.Vil nedbringe ventelisten at få flere terapeuter, men afhænger af lokaler. Der skal være 
en plan for AG-børn, som skal tages inden for 10 hverdage. Kan man gøre noget ved at effektiviserer noget 
andet? På nuværende tidspunkt bliver der virkelig kæmpet med ventelisterne. Stressfaktor, når den er lang 
Har været et on going problem. Det ville give os ro, hvis der var mere faste retningslinjer. Mangler 
overskuelighed. Der må godt være lidt venteliste. OBS AG-børn. Bedre procedurer for AG-børn 

SMART-mål/Vision  
Ventelisten er nedbragt så børnene maksimalt venter 3 måneder ved udgangen af 2013 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere og medarbejdere 
 

Ansvarlige 
Leder i samarbejde med medarbejderne 
 

Plan 
Ansættelse af mere personale. Arbejde for bedre pladsforhold, så vi kan løse de opgaver, som vi stilles. 
Mere smidig fordeling af børnene. Nedbringelse af mødetid. 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  september 2013 
Ventelisten er fortsat lang for ergoterapi. Enkelte børn har stadig ventet længe på fysioterapi. Det er svært 
at nå målet, hvis der ikke ansættes mere personale, men pladsen tillader det ikke.  
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Normering 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,64 5,67 3,98 9 3 31 

Kommentarer 
Vi skal kunne dække det behov, der er 
Lokalerne gør, at vi knapt nok kan være flere 
Vigtigt, at vi er nok 
Svinger 
Registrering af tidsydelser – brug for ensretning 
En sekretær til telefonopgaver-kørsel mm. 
Mangler meget timer i modtagelse/administration og hos terapeuterne 

SMART-mål/Vision  
Børneterapien har kontinuerligt en normering, der afspejler efterspørgsel på ydelser  

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere, Børneterapien 
 

Ansvarlige 
MED og leder 
 

Plan 
Normeringen, efterspørgsel og pladsforhold vurderes løbende. 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  den (dato):  
Der er blevet ansat en stribe nye medarbejdere i Børneterapien gennem de sidste 7 måneder. Der er 
aktuelt ydelser til at ansætte endnu en ergoterapeut, men vi er udfordret på plads. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   

 

  



Teamorganisering 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

5,83 6,17 -0,33 3 7 61 

Kommentarer 
Tilfreds med, hvordan det fungerer nu 
Tænker, a t det kunne lette noget planlægning ift. møder, skrivetid, fælles børn 
Teamorganisering i forhold til testning kunne være en rigtig god idé 
Rart at kunne dele et barn med en anden terapeut 
Ok med ergo/fys, men jeg er meget usikker på teams 
Er meget glad for at køre mi egen butik. Har flere gange haft nære samarbejdspartnere, hvor det har været 
svært pga afhængighed til hinanden/udeblivelser mm. Er bange for at komme i et ikke fungerende team – 
er ikke så god til ændringer… 

SMART-mål/Vision  
 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status  den (dato):  
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Telefonbetjening 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,13 5,71 3,42 8 2 39 

Kommentarer 
Gerne kortere telefontid. Vigtigt, at der er nogen til at besvare opkald. Kan fungere med, at vi tager over i 
SMÅ perioder. Opdrage forældre til at ringe til terapeuter. Gitte har dog brug for tid til at skrive uforstyrret 
Synes vi skal have svarer på – have tlf tid 4 timer dagligt og at forældre benytter tp’er mobiltelefoner. Når 
Gitte ikke er der, bliver der brugt terapeuttimer på telefonpasning, det er en dårlig idé 
Der er meget forvirring omkring den telefon og hvem, der tager den, hvornår. Måske ikke nødvendigt at 
telefonen er åben hele tiden, eller at forældre i højere grad kontakter terapeuten direkte – eller mere 
aflastning til Gitte – kunne være en studerende eller lignende. Fungerer når gitte er på arbejde + når vi har 
aftalt hvem/hvad der tager den. Mindre fokus – evt. telefonsvarer – tidsperiode ned. Har brug for mere 
hjælp. Jeg vil gerne hjælpe nu og da, men det vil være så skønt, hvis det kørte 80 % af tiden. Få forældre til 
at ringe direkte til terapeuten. Kan ikke nå begge områder samtidig, da der har være en stor stigning i antal 
af ansatte siden jeg startede i 2007 og til nu. Mangler en sekretær til at kunne tage sig af telefon, kørsel, 
kaffe, holde orden i venterum 

SMART-mål/Vision  
Der er administrativ bemanding til at svare telefonen i telefontiden. 

Byggesten 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
Leder 
 

Plan 
 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status september 2013:  
Det har været nødvendigt at indføre telefontid. Leder har passet telefon størsteparten af tiden grundet 
sygemelding hos administrativ medarbejder. Nogle brugere er utilfredse med telefontiden trods 
akutnummer. 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   



 

Administrative opgaver 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,50 5,80  3,70 5 0 48 

Kommentarer 
Plads og tid til administrative opgaver uden at blive pålagt andre børn. Vigtigt med administrativ 
medarbejder til det fælles, telefon og personale. Der bruges alt for meget tid til at registrere i mange 
forskellige systemer. Alt for megen tidsspilde med at rykke rundt på aftaler m børn/forældre/kollegaer 
Kørselsregistrering tager laaaang tid. Gitte er i perioder meget presset. Synes nogen gange, at det er 
uoverskueligt, mange systemer. Mere faglighed og fordybelse, behandling af børn op. Der kan godt være 
bedre procedurer ex for AG-børn. Gitte gør et fantastisk job, men har vist aldrig fået lov til at bruge hendes 
evner eller tid til det 

SMART-mål/Vision  
De administrative opgaver fremstår gennemskuelige og enkle inden udgangen af 2013  
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere og Børneterapien 

Ansvarlige 
Administrativ medarbejder og leder 
 

Plan 
Bør afhjælpes af nyt dokumentations- og sagstyringssystem. 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status september 2013 
Ange administrative sagsgange er allerede forenklet. Resten afventer nyt system.  
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Løn 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,27 5,04 4,23 6 4 41 

Kommentarer 
Vigtigt at man føler sig vellidt og honoreres for sin indsats. Der bør være større gennemsigtighed mht. 
lønstigningsmuligheder. Det vil da altid være dejligt at blive anerkendt for sit arbejde. Der har ikke været 
fokus på løn i de to år, hvor jeg har været her – tillæg osv. Anciennitet og kompetencer og brug af dem skal 
aflønnes på bedst mulig vis. Der er overordnet ikke styr på det. Har været svært ved at forhandle sig til 
mere i specielle områder/kompetencer 

SMART-mål/Vision  
Der er lavet lønstrategi inden udgangen af 2. kvartal 2013 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Børneterapiens medarbejdere 
 

Ansvarlige 
Tillidsrepræsentanter og leder 
 

Plan 
Der laves beslutningsoplæg til lønsstrategi, som tages til beslutning i personalegruppen 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status september 2013 
Lønstrategien er vedtaget. Der arbejdes på at skaffe midler til udlevelse i 2014. Der er i gang med at blive 
ryddet op i diverse ansættelsesforhold. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



”Hushjælp” 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8.00 4,00 4,00 1 3 52 

Kommentarer 
Dejligt med en person, der kunne vaske af, rydde op og gå til hånde. Også hygiejne med de børn, vi har 
Det kunne være dejligt m en medhjælper til oprydning, ekstra rengøring, hjælpemidler + som hjælpende 
hænder i visse behandlinger. Det er tidligere blevet diskuteret i gruppen, men ikke effektiviseret 
Ville være rart med hjælp til det praktiske. Oprindelig var oprydning/afvaskning af legetøj og madrasser 
Ivans arbejde. God idé – gerne rollemodel med funktionsnedsættelse. Mange små oprydningsopgaver – 
rengøringsopgaver, ønsker hjælp. Rart at have en hjælper til kaffe/te, oprydning, rengøring af legetøj, 
spritte af mm. 

SMART-mål/Vision  
Der er ansat en hushjælp inden udgangen af 2013 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere og medarbejdere i Børneterapien 
 

Ansvarlige 
Leder 
 

Plan 
Der søges om seniormedarbejder 

 

Handlig ved målopfyldelse   

 

Status september 2013:  
Der er ansat en seniormedarbejder frem til efteråret 2014.  
 

Indsatsområde afsluttet juli 2013 
 



Registrering af ydelser/tidsforbrug 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,07 3,00 6,07 10  2 13 

Kommentarer 
Behov for bedre systemer. Rart, hvis man kunne skrive alt på et system og systemet talte timer ned. Det er 
ikke et brugbart og virkelighedsnært registreringsark. Alternativt på telefon/tablet. Er meget lidt interessant 
at skulle udføre dette – og giver det mening? Det er for besværligt, som det fungerer nu. Det skal give 
mening. Mere hensigtsmæssig/meningsfuld registrering – men overskuelig. Måske kan det rummes i et 
enkelt ak? Eller kobles til vores kalender? Der bliver ofte lidt rod i det. Ikke tidligere brugt i praksis som 
redskab. Vi må få et mere meningsfuldt registreringssystem, så vi kan følge med i det enkelte ydelsesforløb  
Overskuelig, relevant registrering ønskes. Vi skal have nogle systemer, der er lette og giver mening 
Excelark til hjælp fx fælles opdeling i timer v. hver ydelse 

SMART-mål/Vision  
Det nye dokumentations- og sagsstyringssystem skal underbygge lettere registrering af ydelser/tidsforbrug.  
 

Byggesten 

 

Interessenter 
Børneterapien 
 

Ansvarlige 
 

Plan 
Varetages sammen med nyt system 
 

Handlig ved målopfyldelse   

 

Status september 
Se under nyt system. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Fælles kalender 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,50 7,00 1,50 2 4 58 

Kommentarer 
Vigtigt at kunne se andres kalendere. Kalenderen mangler en funktion, der kan finde ledige sammenfaldne 
tider mellem terapeuter. Vigtigt at kunne se, hvem der er hvor, når vi skal give aflysninger o.l. Kan være lidt 
besværligt at åbne Pc for at se de andres aftaler. Brug for bedring – administration hos den enkelte 
terapeut. Kan stadigvæk blive bedre, fornyet, nyt system 

SMART-mål/Vision  
Kalenderfunktion forbedres i forbindelse med indførelse af nyt dokumentations- og sagsstyringssystem. 
 
 

Byggesten 

 

Interessenter 
Brugere, Børneterapien 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
Varetages sammen med etablering af nyt system. 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status  september 2013 
Se under nyt system. 
 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Kalenderstyring 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,77 6,08 2,69 4 3 55 

Kommentarer 
Bedre forbindelse mellem telefon og PC 
Synes på en eller anden måde, at den enkelte medarbejder bruger for meget tid på sin egen kalender 
Måske kan det gøres mere effektivt ved nye børn? Det er et kæmpe puslespil i, specielt i begyndelsen af 
nye skoleår. 
Skal opdatere bedre, men cool at vi har telefoner, der taler sammen med computer 

SMART-mål/Vision  
Kalenderfunktion forbedres i forbindelse med indførelse af nyt dokumentations- og sagsstyringssystem. 
 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere, Børneterapien 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
Varetages i forbindelse med etablering af nyt system 

Handlig ved målopfyldelse   

 

Status september 2013 
Se nyt system 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Ledelse  

Fælles vision 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,13 5,07 4,05 10 8 28 

Kommentarer 
Hvis vi har en fælles vision, kan vi nå et fælles mål. Jeg tænker, at lederen bør fastsætte visionerne og 
medarbejderne følge dem selvom det måske er i mod deres personlige visioner, Vigtigt, men synes også, at 
vi har det langt hen af vejen, Vi har mange visioner, behov for at sortere u di dem og sætte nogle målbare 
mål. Hvor skal vi hen i 2013 og frem? Fælles synlig vision, Vi skal arbejde hen mod en mere synlig vision i 
løbet af 2013, Jeg kan have svært ved at få øje på en fælles vision og mål i BT. Hvor skal vi hen og hvordan 
kommer vi derhen!!! 

SMART-mål/Vision  
Der foreligger en vision for Børneterapien inden udgangen af 2. kvartal 2014 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
Leder 
 

Plan 
Efter nuværende proces iværksættes egentlig visionsproces. 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  september 2013 
Afventer 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Synlighed 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,80 4,92 4,88 10 6 19 

Kommentarer 
Vigtigt ift. at skabe kontakter/networking, Fælles synlig vision, Fin hjemmeside, Jeg synes vi er kendte, men 
det kunne være rat med endnu mere klarhed. Du skal være en tydelig/synlig leder for os, men det viser du 
allerede, Har brug for en synlig leder i god dialog med alle medarbejdere 

SMART-mål/Vision  
Børneterapien fremstår synlig for alle relevante parter 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere og Børneterapien 
 

Ansvarlige 
Leder 
 

Plan 
Se under networking og samarbejde internt i Gentofte Kommune/på Bank-Mikkelsens Vej 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status september 2013:  
Se under networking og samarbejde internt i Gentofte Kommune/på Bank-Mikkelsens Vej 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Beslutningsprocesser 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,31 3,29 6,03 12 3 3 

Kommentarer 
Vigtigt at vide, hvem der tager de forsk. Beslutninger, og at de tages. Der skal være en, der tager den 
endelige beslutning. Glæder mig til, at lederen tager beslutningerne frem for 18 medarbejdere. Synes at vi 
har været med i for mange beslutningsprocesser. Dejligt at vores meninger bliver hørt, men også bare 
dejligt, at ledelsen tager en beslutning. Vi er gode til at tale meget og længe. Vi har før været for mange 
beslutningstagere – uden at der rigtigt er blevet taget hånd om det. Mere klarhed over, hvad der besluttes 
– en beslutning holder indtil den ændres (og det meldes ud!!). Tag ansvar, så vi ikke skal vide og beslutte alt 
Klare, veldefinerede beslutninger. At BT på sigt for en mindre flad beslutningsproces 

SMART-mål/Vision  
Inden udgangen af 2013 har alle en klar opfattelse af, hvordan der træffes beslutninger og at en beslutning 
kun laves om i det forum, den er truffet.  

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Medarbejdere, brugere (mindre tid på beslutninger) 
 

Ansvarlige 
Leder 
 

Plan 
Beslutningsprocesser drøftes løbende og der følges op på beslutninger  
 

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status september 2013 
Beslutningsniveau for MED/personalegruppe er gennemgået. Ledelsesbeslutninger tales højt og 
beslutningsprocesser evalueres. 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Struktur og planlægning 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,67 3,15 6,51 14 2 2 

Kommentarer 
Kan personligt godt lide struktur, giver overblik. Andre trives bedre, når det er mere løst. Overordnet 
styring/selvstyring. Plads til individuel planlægning. Der har ikke tidligere været ledelsesstruktur og 
planlægning. Jeg kan godt lide at arbejde struktureret og planlægge frem i tiden 

SMART-mål/Vision  
Børneterapiens medarbejdere oplever, at procedurer og arbejdsgange er struktureret og 
sammenhængende ved evaluering af indsatsområdet ved årsskiftet 2013/2014 
 

Byggesten 
Lyst til at ville ændre 
 

Interessenter 
Brugere, samarbejdspartnere, medarbejdere, Gentofte kommune 
 

Ansvarlige 
Overordnet: leder med inddragelse af MED og relevante arbejdsgrupper undervejs. 
 

Plan 
Arbejdsgangsanalyse på sagsgange. Indføre elektronisk dokument- og sagsstyring.  
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  september 2013:  
Business case vedr. nyt dokumentations- og sagsstyringsprogram er godkendt. Proces for implementering 
er under planlægning.  

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Opfølgning 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,60 3,92 5,68 10 3 15 

Kommentarer 
Rart for BT at vi får opfølgning på de tiltag, der er. Ting har det med at løbe ud i sandet grundet manglende 
beslutningstagning. Er tilfreds nu. Vi har før i tiden haft svært ved at følge op på tingene og gøre tingene 
færdige. Manglet opfølgning fra leder- har selv skulle presse på, finde det rette tidspunkt (humørmæssigt) 
Du skal hjælpe med at følge projekter til dørs. Hjælpe med at føre os i mål 

SMART-mål/Vision  
Opfølgning indbygges i enhver beslutningsproces/ethvert projekt. 
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Børneterapien 
 

Ansvarlige 
Leder 
 

Plan 
Fokus på opfølgning på beslutninger/MUS, projekter mv.  
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 
 

Status september 2013 
Opfølgning har stadig høj prioritet. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



At bringe kompetencer i spil 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,67 4,23 5,44 7 4 26 

Kommentarer 
Udnyttelse af de enkeltes kompetencer bedst muligt og udvikle dem. Jeg vil gerne bruge mine kompetencer 
bedre. Vi kan måske bruge vores kompetenceprofiler til at få et overblik over medarbejderkompetencer 
Vi er gode til at meld eind på, vhad vi gerne vil, det kunne være rart, hvis du havde ønsker til os 
Bedre brug af kompetencer, som vi hver især har og mulighed for at udvikle os støttet af leder 

SMART-mål/Vision  
Børneterapien fremstår som et kompetent tilbud og den enkelte føler, at egne kompetencer bringes i spil 
samt det er muligt at bruge hinandens kompetencer. 

Byggesten 

 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
Leder (faglige koordinatorer) 
 

Plan 
Indgår som del i fælles udviklingsplan/MUS 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status september 2013:  
MUS netop påbegyndt. Kompetencer indgår generelt som vigtig byggeklods i Børneterapien 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Kreativitet og nytænkning 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,27 4,81 4,46 6 7 34 

Kommentarer 
Fælles ansvar – det overlever vi på. Vi er gode til at tænke nyt, men fører det sjældent ud i livet. Der er 
masser af det – det bliver bare ikke fulgt op – frustrerende (der har ikke været meget fra leder). Så mangler 
vi bare at få sat i system og opfølgning. Måske skal Børneterapien have lidt tid til at finde strukturer osv. 
Nytænkning kommer i forlængelse. Kørt mest på rutinen/erfaringen. Vi er kreative og nytænkende, men 
har svært ved at føre det ud i livet. Vi er meget kreative i flokken MEN det skal styres og hjælpes den rigtige 
vej 

SMART-mål/Vision  
Børneterapiens medarbejdere oplever, at kreativiteten bliver bragt i spil og der bliver fulgt op på ideer. 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Brugere og Børneterapien 
 

Ansvarlige 
Leder 

Plan 
Fokus på at samle gode ideer op og prioriterer/følge op. Organiserer projekter og afsætte tid i møderul til 
udfoldelse. 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status september 2013:  
Der er lavet projektplan og møderul. Gode ideer opsamles i MUS og organiseres efterfølgende. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



MUS 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,81 2,21 6,60 11 5 4 

Kommentarer 
Vigtigt at få diskuteret kompetence og ønsker – begge veje hvor man står i BT, Har været meget løst og ikke 
brugbart. Glæder mig meget til. SKAL bruges for at finde frem til den enkeltes ressourcer og kompetencer 
Den enkeltes kompetencer. Udvikling. MUS har ind til videre ikke været så givende, en hyggelig snak, men 
ikke andet udbytte end at blive hørt. Spændende at se, hvad det kan blive til nu. Hvordan gør man? Hvad 
bruger man det til? Hvis den er ”GOD” formål og bruges på en god måde 

SMART-mål/Vision  
Ved udgangen af oktober 2013 er der afholdt MUS med alle medarbejdere i Børneterapien. Målsætning og 
handleplaner er beskrevet med ansvarlige og ønsker til kompetenceudvikling er samlet.  
 

Byggesten 
 

Interessenter 
Brugere, medarbejdere 
 

Ansvarlige 
Leder 
 

Plan 
MUS planlægges til 3. kvartal 2013 
 

Handlig ved målopfyldelse   
Evaluering og fælles fejring af positive udsagn. 
 

Status  september 2013 
MUS afholdelse er netop påbegyndt. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Information 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,93 4,64 4,29 10 4 23 

Kommentarer 
Vigtigt at videregive information, så alle ved, hvor vi står, men overvej hvad. Måske har vi tidligere fået for 
meget info om ting, der ikke vedkom os og for lidt info om ting, der vedkommer os. Kun nogen ting, der skal 
informeres om. Synes, at der har været alt for mange detaljer, som gør det svært at vide, om man selv skal 
tage stilling/gøre noget ved det. Det er lidt svært altid at se meningen med. Altid vigtigt. Mere overblik over 
informationsflow måske, hvor kommer info fra, og hvor kan man finde det igen. Ikke alle behøver at vide alt 
fra 01.01.13. Informationsdeling i ”frokostpause”. Kaos, mail, retningslinjer mm. Telefontid. Relevante 
informationer. Åbenhed. Delagtiggør os i relevante ting. Relevante informationer. Kende det rigtige 
tidspunkt for, hvornår hvad skal formidles. Øget generel information (ikke dagligdags info) om hvor BT er, 
og hvor vi er på vej hen…? 

SMART-mål/Vision  
Børneterapien oplever at blive informeret ”passende” ved evaluering af indsatsområder ved årsskiftet 
2013/2014 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
Forskellige informationsveje afprøves. Møder/mails mv.  

Handlig ved målopfyldelse   
 

Status september 2013 
Mere information foregår via mail end tidligere. 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Retningslinjer/procedurer 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,67 3,46 6,21 12 4 3 

Kommentarer 
Kan struktureres mere – nedskrives som fælles. Det er forskelligt fra person til person, hvordan registrering 
og beslutninger bliver behandlet. Som ny kan det gøres lettere med klare retningslinjer. Meget kringlet pt 
Jeg synes jo selv, at jeg gør det på den rigtige måde. Har brug for et overblik over det. Stort behov for 
procedurer ift. opstart af børn og samarbejde med institutioner. Klare, enkle procedurer. Retningslinjer og 
procedurer vil give ro og frigive energi til andet arbejde. Der er behov for, at dem vi har revideres. Afskaffe 
mest muligt 

SMART-mål/Vision  
Retningslinje/procedurer fremstår klart for alle medarbejdere ved evaluering af indsatsområderne ved 
årsskiftet 2013/2014 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Medarbejdere 
 

Ansvarlige 
Overordnet leder med inddragelse af relevante arbejdsgrupper undervejs. 
 

Plan 
Løbende stillingtagen til eksisterende procedurer/retningslinjer. Gennemgang af introduktion til nye 
medarbejdere. Indførelse af nyt dokumentations- og sagsstyringssystem. 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  den september 2013 
Mange procedurer er forenklet og/eller tydeliggjort – omkring ydelser, sagshåndtering, dokumentation, 
tidsregistrering, kørselsbooking, kontrol mv.   

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 



Kontakt til andre kommuner 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

9,13 5,63 3,51 8 3 35 

Kommentarer 
De er vores kernekunder, derfor vigtigt at profilere sig og høre deres ønsker 
Der skal laves benarbejde, da KI tidligere har haft alt (og god) kontakt til kommunerne 
Det er jeg slet ikke inde over 
Bare kontakt til Gentofte kunne blive meget sjovere 
Ekstremt vigtigt 
Tror desværre, at megen kontakt er foregået ustruktureret 

SMART-mål/Vision  
Se under networking 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 
 

Ansvarlige 
Leder 
 

Plan 
Se under networking 
 

Handlig ved målopfyldelse   

 

Status  den (dato):  
Se under networing 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Deltagelse i arbejdsmiljøkonferencer 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

6,71 5,83 0,88 2 5 60 

Kommentarer 
Der er så mange andre vigtige ting, så dette punkt scorer ikke højt hos mig. Der er meget fokus på 
arbejdsmiljø, synes jeg. Jeg har deltaget i diverse konferencer med uden ledelse. Har leder vist ikke været til 
Hvis det er relevant, skal du med. Lisa kan bruge en sparringspartner 

SMART-mål/Vision  
Leder har deltaget i arbejdsmiljøkonference inden udgangen af 2013 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Børneterapien 
 

Ansvarlige 
 
 

Plan 
Arbejdsmiljørepræsentant og leder tager til konference sammen 
 

Handlig ved målopfyldelse   

 

Status september 2013 
AMIR og leder har været på konference sammen 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 

  



Planlægningsdage 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

7,86 6,54 1,32 7 6 50 

Kommentarer 
Gode til vidensdeling, ny viden og fælles tiltag. Kan struktureres bedre, også projektarbejde. Meget vigtigt 
under opstart af nye procedurer. Ikke nødvendige hver måned, bør bruges mere målrettet til intern 
undervisning/vidensdeling. Hvis vi får hjælp til at holde fokus på det faglige er de super gode. Gode at have, 
især i forhold til faglige diskussioner, undervisning af hinanden. Men der går en hel dag fra behandlingen og 
det er svært at planlægge på alle onsdage. Tænker, at vi skal disponere vores tid anderledes. 
Grundlæggende undrer jeg mig over, at en virksomhed har råd til 1 md. dag, hvor der bruges 18X6 timer 
Det er luksus. Måske kan tiden bruges mere effektivt + udbytterigt. Vi har været heldige at have så mange 
timer til rådighed – ekstrem luksus, det vil være dejligt at beholde dem, hvis vi fortsat bruger dem 
fornuftigt. Andre møder at disponere tiden på. Modeforum? Lidt usikker på min rating. Kan være super 
godt, givende men kan også være lange dage. Det er gode dage med mulighed for at være sammen fagligt 
og socialt. Kan udnyttes bedre. Bedre struktureret. Måske projekter i mindre grupper 

SMART-mål/Vision  
Børneterapien har fundet frem til meningsgivende mødestruktur inden udgangen af 2013. 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
Børneterapien 
 

Ansvarlige 
MED og leder 

Plan 
Gennemgang af mødestruktur. Oplæg om ny struktur til beslutning. Evaluering sommer 2013 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status september 2013 
Ny mødestruktur beslutttet i marts 2013. Evalueret og fortsat med små ændringer i efteråret 2013. 
Mødetiden reduceret væsentligt og lagt mere i faste rammer. 
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   



 

Teambuilding 
 

Vigtighed Tilfredshed Forskel Løsning i 
2013 

Løsning 
senere 

Prioritering 

8,30 6,27 2,03 7 6 49 

Kommentarer 
Ikke noget med at slagte kaniner, men socialt samvær giver guld tilbage. 2012 stresset år – 2013 kan kun 
blive bedre. Fungerer godt, men vi skal selvfølgelig lære lederen bedre at kende (vice versa). Tænker, at det 
er blevet sværere da vi er blevet flere og alle initiativer kommer fra medarbejderne. Der er mange sociale 
arrangementer allerede, og det er fint. Kunne være aktuelt i forhold til testteams og faglig 
sparring/udvikling. Gerne relevant i forhold til arbejdsopgaver på et eller andet plan. Det sociale er vigtigt, 
men at arbejde i teams er jeg mere usikker på hvad det indebærer.Vi har lavet forskellige aktiviteter, leder 
ikke involveret og ofte ikke med. Vi har i gruppen været gode. Dejligt med lidt lederstyret teambuilding en 
gang i mellem. Jeg synes vi er i gang med møderne i 2013. Ikke hver dag, men ind imellem. Stadig vigtigt at 
få lov til at arbejde selvstændigt. Både i Børenterapien og på tværs af institutionerne. Med 
moderniseringsplanen bliver vi nødt til at tage stilling til og afprøve nye ting ift. Samarbejdet på tværs. 
Kunne være spændende at se, hvad vi kunne få ud af teambuilding. I dag fungerer sociale arrangementer 
delvist som teambuilding 

SMART-mål/Vision  
 
 

Byggesten 
 
 

Interessenter 
 

Ansvarlige 
 

Plan 
 

Handlig ved målopfyldelse   
 
 

Status  den (dato):  
 

Indsatsområde afsluttet den (dato):   
 


