Fonden udsigtens historie
Fonden udsigten er et Fondes drevet privat specialpædagogisk aflastning og bo-trænings tilbud for børn,
unge og unge voksne med udviklingsforstyrrelser indenfor ADHD og autismespekteret. Vores aflastnings
bosted er beliggende i Brabrand ved Århus og vores ene bo- trænings bosted er beliggende i Hornslet i
Syddjurs kommune. Vores 2 bo-trænings-bosted er beliggende i Resenbro ved Silkeborg. Alle 3 huse er
godkendt af Socialtilsyn Midt. Pt. Er der 1 fuldtids på aflastnings- tilbuddet efter § 52 som Social tilsynet har
tilsynspligten ved. De øvrige 4,25 pladser er efter § 44 og 84, der er det de enkelte kommuner der har
tilsynspligten børnene kan visiteres til aflastning fra 6 – 18 år. Vores bo- trænings tilbud er godkendt til 54+1 pladser efter §107 et midlertidigt bo- tilbud for borger i alderen 16-26 år.
Fonden udsigten, åbnede d.15.07.2005, under navnet Udsigten, ejeren den gang, Jette Andersen kørte
udsigten som et, enkeltmands ejet virksomhed uden en bestyrelse. Udsigten var på det tidspunkt kun et
aflastningsbosted beliggende på Silkeborgvej 502 i Brabrand. Jette havde forinden arbejdet i en årrække på
specialskolen Langager skolen under Århus amt som pædagog og afd. leder og konsulent. Langager skolen
er en specialskole for børn og unge med ADHD og autisme, Jette drev udsigten frem til årsskiftet
2012/2013.
Fonden drives i dag af en bestyrelse, der blev stiftet i 2013, af den nuværende Direktør Henning Løfwall,
Henning, startede sin ansættelse som pædagog i 2005 under den daværende leder, og overtog driften
pr.01.01.2013 sammen med sin mand Jens Staall. Henning omlagde på det tidspunkt virksomheden til en
fond og blev derved Fondsstifter.
Den 14.10.2014 udvidede Fonden med et bo-trænings bosted i Hornslet, der startede med at være
godkendt til 3 fuldtidspladser og 1 af lastningsplads i 2018 blev det omlagt til 5 fuldtidspladser, hvor 1
borger har 1 lejlighed for sig selv. Januar 2018 åbnede Fonden endnu et bosted beliggende i Resenbro ved
Silkeborg. Her er der 4 fuldtidspladser og 1 aflastningsplads. godkendt ift. §107 og § 52-66 og § 84-44
Direktør og Økonomi Direktør har ansvaret for den daglige drift i et tæt samarbejder med Stedfortræder for
ledelse, og står for ansættelse og opsigelse af medarbejder, samt ansvaret for indskrivning af nye børn unge og unge voksne. Direktøren har det overordnede pædagogiske ansvar og ligger retningslinjen for
Fondens pædagogik og udførelse af denne. Samt videre uddannelse af medarbejder ift. Ekstern
konferencer – uddannelser og mindre kurser. Der er i hver afdeling ansat 1 koordinator, de ansvaret for at
opgaver føres i kalender og tages op på p-møder, for at være opmærksomme på der bliver evalueret, samt
har de ledelse ansvaret i forbindelse med Direktørens og afd. leder/ stedfortræder for ledelse i ferie
perioder med mere.
Bestyrelsen afholder 2 bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar. Seminar afholdes over 1 weekend i
efteråret op til godkendelse af næst år budget. Direktør og Økonomi Direktør deltager altid på disse møder
og på seminariet.
Fonden drives som en mindre privat virksomhed, dette betyder at Ledelse er tæt på den daglige drift,
Direktøren og afd. leder/ stedfortræder for ledelse deltager i supervisioner med ekstern supervisor. Afd.
leder/ stedfortræder har pædagog timer på bostederne, dette for at holde fingeren på pulsen ift. de unges
trivsel og udvikling samt for at holde opmærksomheden på at, vi gør det vi siger vi gør. Vi arbejder ud fra en
anerkendende og kognitiv tilgang og med udgangspunkt i TEACCH, TEACCH er en måde via
skema/dagsplaner, at støtte børnene / de unge i at skabe struktur på deres hverdag, så de får
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forudsigelighed og derved tryghed, der gør de kan få en hverdag til at fungere, og til at blive positiv og
mindre stressende.
På Fonden udsigten vægter vi at, medarbejder forsat udvikler sig fagligt, alle faste medarbejder der ikke har
den grundlæggende viden om autisme, får autismepilot uddannelse. Vi deltager hvert år på SIKON
konferencen og Skive konferencen, begge er med vidensdeling indenfor autisme. Derudover deltager
ledelse og medarbejder i andre relevante uddannelser og kurser indenfor mål gr. samt førstehjælp og
medicinkursus.
Ledelsen får uddannelse og kurser for hele tiden at udvikler deres ledelse kompetencer, samt får ledelse
sparring ved en ledelses coach.
Bestyrelsen er aktiv og har af flere omgange deltaget i bestyrelses konferencer afholdt af LOS. samt
deltaget i konferencer ift. ADHD og autisme. Bestyrelsen og Direktøren har tæt og fortroligt samarbejdet,
der styrker Direktøren i samarbejdet med medarbejder. Bestyrelsen har flere forskellige kompetencer at
byde ind med ift. hvad de i deres erhverv arbejder med. Det er krav for at være i bestyrelse, er det enkelte
medlem har viden og et kendskab til målgruppen.
Fonde udsigten er medlem af LOS, Lands organisationen for opholdssteder.
Fonden udsigten, har ingen overenskomst.
Direktør- Henning Løfwall
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