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Første del 

 
 

              Målgruppe for virksomhedsplanen  

Denne virksomhedsplan er primært målrettet bestyrelse og kommuner. Virksomhedsplanen vil                                        
blive udleveret til bestyrelsen samt lagt på hjemmesiden og på Caroline Maries interne 
kommunikationssystem. 

Virksomhedsplanen består af 2 dele.  

Den første del indeholder en introduktion, en kort  beskrivelse  af Bostedet Caroline Marie. Den 
anden del består af en status over indsatsområderne  for 2018 samt udviklingsplanen for 2019-2020 
med beskrivelse af indsatsområderne. 

Virksomhedsplanen dækker i år de næste 2 år , da flere af indsatsområderne er indsatser , som giver 
mening at arbejde med igennem længere tid. 

 

               Introduktion  

Om organisationen Caroline Marie 

Bostedet Caroline Marie er en selvejende juridisk enhed grundlagt i 2009, som en privat, uafhængig, 
non-profit og humanitær organisation under Fonden Mariehjemmene (www.mariehjem.dk). 
Bostedet er beliggende centralt i København på Gothersgade141, 1123 København K 

Bestyrelse 

Bostedet har en selvstændig bestyrelse som består af: Bestyrelsesformand Else Frydensberg, 
Næstformand Kim Helsted samt bestyrelsesmedlemmerne, Anne Seehausen, Anne-Kirstine Mølholt 
samt Henrik Christensen 
På bestyrelsesmøderne deltager endvidere forstanderen Gitte Munch-Hansen samt   
medarbejderrepræsentanten Mads Erk Hartvith. 
Vedtægterne er revideret marts 2014. 

Målgruppe 

Målgruppen er unge med psykiske lidelser og/ eller sociale vanskeligheder i aldersgruppen mellem 
16 og 26 år (på visitationstidspunktet). 
Bostedet Caroline Marie er godkendt til i alt 26 unge efter serviceloven §§ 66 nr. 5 og 107.  
I 2018 er Bostedet endvidere blevet godkendt til 2 § 110 pladser . Pr. d. 1-12-2019 er §110 
godkendelsen trukket tilbage. 

Der er aktuelt 20 pladser på adressen i Gothersgade og 4 udslusningslejligheder på Amager.  

Caroline Marie kan indgå i særforanstaltninger, og er godkendt til at yde § 85 pædagogisk støtte. 
 

Formål 
Det overordnede formål med at bo på Caroline Marie er at udvikle selvstændighed og færdigheder 
på en måde, så man kan flytte i en selvstændig bolig eller til et tilbud med mindre støtte. 

 

 

 

http://www.mariehjem.dk/
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Personale/ledelse 

Personalet består af en tværfaglig sammensat gruppe. Personalets sammensætning er med til at 
sikre en helhedsorienteret indsats med forskellige faglige vinkler. 
Der er pr. d. 31-12-2018 ansat 21 faste pædagogiske medarbejdere, heraf 1 deltidsansat og 2 i  
fleksjob.  Herudover er der ansat 5 pædagogiske medarbejdere  i vikariater. 
Der er 2 viceværter, som er ansat på fleksjobvilkår, samt 1 deltidsansatte rengøringsassistenter. 
Herudover er der ansat en personlig assistent  på deltid. 
Ledelsen er sammensat af 1 forstander og  1 souschef . Souschefen indgår delvist med pædagogiske 
vagter. 

              Fysiske rammer 

Bostedet har til huse i en ejendom beliggende i Gothersgade i København. Huset består af en kælder, 
stueetage samt 5 etager. I kælderen og stuen er der indrettet fællesrum, køkkener, samt kontorer og 
personalerum. På hver etage er der 4 værelser samt fælles køkken, opholdsstue og 2 badeværelser 
til 4 unge.  
Udover huset i Gothersgade har Bostedet 4 udslusningslejligheder på Amager, 

              Værdier på Caroline Marie 

I 2011 og 2012 gennemgik personalegruppen en værdiproces. Resultatet af processen blev 3 værdier, 
som alle refererer til de unge, til medarbejderne og til samarbejdspartnere. 
I 2016 blev værdierne revurderet af hele personalet i forbindelse med vores temadage. De 
overordnede værdier blev fortsat vurderet som aktuelle. Der var enkelte justeringer i den måde 
værdierne konkret udmønter sig på Bostedet. 
 
A. Den unge i centrum 
 
B.    Bostedet er et hjem 
 

C.   Vores samarbejde er baseret på tillid 

           Kerneværdi 

I 2019 arbejdede det samlede personale med at revidere missionen som nu betegnes som 
kerneværdi som lyder :  

Kerneværdi- Bostedet Caroline Marie skaber plads , ser muligheder og støtter den unge i sin 
udvikling 

I 2018 har personalet arbejdet med en ny vision som følger: 

Vision - Caroline Marie opleves som et hjem hvor mennesker bliver sig selv og finder sin egen plads 

i sit fremtidige liv. 

Indsatsområder i forlængelse af arbejdet med visionen fremgår af denne Virksomhedsplans 
udviklingsdel. 
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Anden del   

Status på indsatsområder 2018 

Indsatsområde 1 

Kompetenceudvikling af Marie 

Teamet er i en god udvikling; der er arbejdet med videreudvikling af miniteams og der er indført 
trivselssamtaler med medarbejderne ca. hver 2. måned endelig evaluering i februar 2019 

På Caroline har udviklingen bl.a. afstedkommet en markant større inddragelse af de unge på 
miniteammøderne; tidligere var det mere undtagelsen af de unge deltog nu er det omvendt næsten alle 
deltager hver gang. 

Indsatsområde 2. 

Udvidelse af målgruppen i forhold til unge hjemløse 

Godkendelsen samt kompetenceudviklingen er på plads. I  praksis opstartes omkring d. 1-1- 2019 

Indsatsområde 3 

Afprøvning af Frivillighedspotentiale. Området er fortsat under afprøvning og vil blive fortsat i 2019. Denne 
indsats vil blive videreført i 2020 . Der har været mange aflysninger fra Ungdommens Røde Kors , hvorfor 
det er et for snævert grundlag at evaluere på. 

Forventede resultater 

Tilføre Caroline Marie anderledes kompetencer udefra 

Give beboerne flere muligheder for at danne relationer til hinanden og til frivillige nedarbejdere 

Styrke de fælles aktiviteter i hele huset   

Indsatsen har været sat på pause fra medio 2018 , da Ungdommens Røde Kors havde vanskeligheder med 
at rekruttere nye frivillige. Indsatsen er startet op igen pr. d. 13-2-2019 

Den foreløbige evaluering har været positiv fra personale og beboere 

Indsatsområde 4 

Styrkelse af fagligheden 

Efteruddannelse i neuropædagogik / neuropsykologi af hele medarbejdergruppen 

6 medarbejdere er aktuelt i gang med uddannelsen. Fortsættes i 2019 + 20 

Indsatsområde 5 

Opdatering af medicinhåndteringen 

Medicinhåndteringen/ procedurerne er blevet revideret og afsluttet. 

Indsatsområde 6 

Persondataloven 

Arbejdet er afsluttet 

Indsatsområde 7 

Ny strategi udfærdiges 
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Hele personalegruppen har på temadagene i 2018 arbejdet med nye fokusområder ; disse er l blevet en del 
af virksomhedsplanen for 2019 og 2020 

Udviklingsplanen for 2019-20 

Caroline Maries strategiplan er udviklet af det samlede personale igennem temadage og teamledermøder, 
personale og samarbejdsudvalgsmøder 

Udviklingsplanen er blevet justeret og omprioriteret efter Socialtilsynets tilsynsrapport og  Arbejdstilsynets 
rapport fra 2019 . Således prioriteres indsatsområderne 1-5  

Samlet set skal de forskellige indsatsområder medvirke til at udvikle og kvalitetssikre Caroline Marie. 

Bestyrelse og personale vil løbende blive orienteret om indsatsområderne. I årsrapporten for 2020 vil 
områderne blive endelig evalueret. 

 

Indsatsområde 1 

Fælles tilgang 

Der arbejdes henimod en større ensartethed/ forholdemåde til kerneopgave og delelementer i tilgangen til 
de unge 

Baggrund for indsatsområde 

Det pædagogiske tilsyn og arbejdstilsynet har identificeret forskellige opfattelser af hvad der skal vægtes i 
arbejdet med de unge. 

Konkrete tiltag 

Revurdering af kerneopgaven  

Fælles beslutning om tilgange til eksempelvis aftaler, måltider, gæster m.v. 

Forventet resultat 

En mere ensartet praksis med større tydelighed for både medarbejdere og unge 

Evaluering  

Fælles P møde d. 11/12-2019  

 

Indsatsområde 2 

Revurdering af metoder/tilgange 

Der sættes fokus på kerneopgaven samt de metoder der anvendes 

Baggrund for indsatsområde 

Der er blevet  anvendt mange forskellige metoder og der er forskellige opfattelser i personalegruppen af 
hvordan metoderne / tilgangene skal forstås/anvendes. Dette er blevet identificeret af Det pædagogiske 
tilsyn samt Arbejdstilsynet 

Konkrete tiltag 

Ny kerneopgave er formuleret i fællesskab  

Der er udvalgt følgende metoder i fællesskab: 

• Narrativ 
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• Kognitiv 

• Neuropædagogisk/psykologisk 
- Samt grundlæggende en recovery orienteret tilgang 

Der udpeges løbende metodeambassadører som har til opgave at understøtte implementering  

 

Forventet resultat  

En større klarhed i personalegruppen om  hvordan metoderne anvendes  

En større faglighed  

Mere kvalificerede metodebeskrivelser i statusskrivelserne 

 

Del evaluering  

Medio 2020 

Slutevaluering  

Ultimo 2020 

 

 

Indsatsområde 3 

Trivsel og tryghed  

Vi ønsker at fremme trivslen og trygheden i huset 

Baggrund for indsatsområde 

Flere beboere har udtrykt utryghed . Ligeledes oplever medarbejdere indimellem et højt trusselsniveau 

Konkrete tiltag 

Deltagelse i Socialstyrelsens voldsforebyggende12-14 måneders forløb med fokus på at fremme trivsel og 
tryghed 

Forventet resultat 

Et mere trygt hus med en højere trivsel 

Evaluering 

Ultimo 2020 

 

Indsatsområde 4 

Opdatering af magtanvendelsesregler  

Vi ønsker at blive opdaterede på reglerne og specifikt forskellen mellem unge under og 18 år 

Baggrund for indsatsområde 

Der er kommet nye regler og der hersker en forvirring i personalegruppen i forhold til de differentierede 
regler for unge under og over 18 år 
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Konkret tiltag 

Kursus ved LOS d. 28/11-2019 for hele personalegruppen 

Forventet resultat 

Klarhed over de forskellige regler 

Evaluering 

P mødet d. 11/12-2019 

 

Indsatsområde 5 

Det psykiske arbejdsmiljø på Caroline 

Vi ønsker et bedre arbejdsmiljø på Caroline 

Baggrund for indsatsområdet 

Arbejdstilsynet har givet et påbud bl.a. på baggrund af konflikter i personalegruppen og uklare krav i  

Arbejdet 

Konkrete tiltag 

Omorganisering af ledelsen af Caroline og fokus på uklarheder , uenigheder m.v./ finde fælles nye veje 

Deltagelse i et forløb ved Team arbejdsliv som har til hensigt at komme fri af ”gamle traumer” og reetablere 
tilliden medarbejderne imellem 

Evaluering  

Januar 2020 

 

Indsatsområde A ( Opstart 2020) 

Pårørendesamarbejde 

Der sættes fokus på pårørendesamarbejdet ; der er nedsat en arbejdsgruppe som arbejder videre med 
konkrete indsatser for at optimere samarbejdet med de pårørende. Følgende mulige indsatser 

- En entré for de pårørende med et brev og invitation til et orienteringsmøde om CM/ 

velkomstpakke 

- Opgradering af samtaler med de pårørende  

- Eksperthold/taskforce, som man kan henvende sig til som personale for at få sparring i forhold 

til samarbejdet med de pårørende  

Baggrund for indsatsområde 

Et ønske om at bedre samarbejdet med de pårørende , formulereret på temadagene i 2018 

 

Forventet resultat 

Et mere styrket samarbejde med de pårørende.  

En større sikkerhed i arbejdet med de pårørende i personalegruppen  
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Evaluering 

Evaluering ultimo 2020 

Indsatsområde B(Opstart 2020) 

Inddragelse af de unge  

Vi ønsker, i endnu højere grad, at inddrage de unge generelt  i Bostedet og vores arbejde, herunder 
definitionen af hjem. I forlængelse af temadage  er der arbejdet på en ny vision som omhandler inddragelse 
/ større selvstændiggørelse. Konkret arbejdes der  på en temadag med beboerne med temaet ” Det 
perfekte Bosted ” hvad kendetegner ”Det Perfekte Bosted ” ud fra et beboerperspektiv? Og hvordan kan vi 
arbejde videre med det 

Vi vil afholde en temadag med de unge og her bl.a. afdække hvordan de unge ønsker at deres nuværende 
hjem skal se ud. 

Som en del af dette arbejdes der endvidere med ”Entréen for de unge ”– velkomst for de nye unge 

Forventet resultat 

Større inddragelse og tilfredshed i beboergruppen  

Evaluering  

Evaluering ultimo 2020 

 

Indsatsområde C( Opstart 2020) 

Modtagelse af nye kollegaer 

Introduktionen og modtagelsen af nye kollegaer var et indsatsområde som blev udpeget på temadagene. 
Der er nedsat en arbejdsgruppe , som skal arbejde videre hermed 

Forventet resultat 

Større sikkerhed og tilfredshed hos vores nye kollegaer 

Evaluering 

Ultimo 2020 

 

 

 

Indsatsområder fra 2018 som fortsættes i 2019/20 

 

Styrkelse af fagligheden 

Efteruddannelse i neuropædagogik / neuropsykologi af hele medarbejdergruppen 

 

Udvikling af frivillighedspotentialet 

Fortsat  afprøvning samt drøftelse af på hvilken måde vi kan gøre brug af frivillige 
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Oktober 2019 

GMH 

 

 

 

 

 


