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Kære læser,  

Hermed Basens årsrapport fra 2022. Vores ønske er, at 

du med denne rapport kan danne dig et billede af, hvad 

Basen er. Eller en del af billedet, afbildet i tal og figurer. 

På Basen er vi bl.a. optagede af det intensive arbejde 

med relationer, individualiserede tilgange, høj behand-

lingsfaglig kvalitet i opgaveløsningen, undervisning med 

udgangspunkt i elevens faglige niveau og nærmeste ud-

viklingszone og mange, mange andre ting. Det kræver 

ofte mange ord at forklare, hvad vi gør, og det er både 

komplekst og teksttungt.  

Vi benytter ofte den narrative tilgang på Basen. Denne 

årsrapport er ét narrativ ud af mange. Det er spændende 

for os at høre, hvad samarbejdspartnere, medarbejdere, 

bestyrelsen og alle mulige andre får ud af denne rapport. 

Det glæder vi os til en dialog om i starten af 2023.  

2022 har været et år med mange ændringer og omvælt-

ninger. Men for os at se, er det igen én historie at fortæl-

le. Man kunne sagtens fortælle samme historie om 2021, 

2020, 2019 osv. Vi vil gerne fremhæve en stolthed og 

glæde over, hvor vi er i dag. Til trods for - eller på grund 

af - ændringer og omvæltninger står vi i dag et rigtig godt 

sted.  

Vi har i 2022 opdelt vores afdelinger i mindre enheder, 

hvilket betyder færre elever og medarbejdere pr. afde-

ling og dermed en ledelse, som har mulighed for at være 

endnu mere nærværende. Samtidig danner den fysiske 

nærhed mellem afdelingerne nu i endnu højere grad gro-

bund for et bedre fagligt og kollegialt miljø for vores med

arbejdere på tværs af afdelinger og for bedre og bredere 

ungefællesskaber for vores elever, der kan medvirke til 

forberede dem på ungdomslivet efter Basen.

Vi har i 2022 opstartet en ny skærmet afdeling på Carl 

Nielsens Allé 15C, hvor vi tilbyder fuld skærmningsmulig-

hed og 1:1-støtte for børn og unge, der endnu ikke er klar 

til at indgå i større klassefællesskaber.

Vi har også fået godt gang i vores kompetencecenter 

igen og har udbudt en lang række kurser til professionel-

le, som mange af vores dygtige medarbejdere varetager. 

Som et nyt initiativ i 2022 opstartede vi en ny uddannelse 

for Basens medarbejdere, og eksterne inden for vores 

felt, om arbejdet med børn og unge med ufrivilligt skole-

fravær, skolevægring og isolation. 

Ligeledes har vi i 2022 barslet med en årlig 1-dags kon-

ference, Basen Konferencen, der sætter fokus på det 

professionelle arbejde med børn og unge med psyki-

ske sårbarheder. Formålet med konferencen er at give 

fagprofessionelle og andre, der har interesse for børn 

og unge med psykiske udfordringer, viden og konkrete 

værktøjer til arbejdet med børnene og de unge og derved 

højne kvaliteten i tilgangen til det professionelle arbejde. 

Vi er meget glade for den store begejstring og tilslutning, 

konferencen allerede har opnået og ser frem til en fagligt 

spændende dag den 21. april 2023, hvor vi sætter børn 

og unges trivsel i fokus.

God læselyst,

Mette Tellerup Larsen

FORORD
V. Mette Tellerup Larsen, Direktør
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26
Antal kommuner, Basen samarbejder med 

på Sjælland og Fyn.

143
Dagbehandlingselever indskrevet 

på vores syv afdelinger.

7
Karaktergennemsnittet for Basens elever ved 

folkeskolens afgangsprøver for 9. klasse. 
Karaktergennemsnittet for specialskoler og 

specialklasserækker var 6.

7,9
Landsgennemsnittet ved 

folkeskolens afgangsprøver 
for 9. klasse.

25
VISO-sager (885 timer) løst 

for 17 kommuner.

29,5
M2 pr. elev på Basen i gennemsnit. I folke-
skolen er der i gennemsnit 2,5 m2 pr. elev.
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Antal elever pr. måned i 2022

Graferne nedenfor viser udviklingen i antallet af elever 

på Basens tre matrikler løbende gennem året. 

Antal elever samlet på Basen i 2022

Generelt oplever vi at udskrive flest elever op til som-

merferien. Vi har dog løbende indskrivninger igennem 

hele året, hvorfor elevtallet på Basen sjældent er kon-

stant. 

KBH FYN NORD
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Samlet elevtal fordelt på afdelingerne

Når vi ser på det samlede elevtal, fremgår det at alle 

vores afdelinger er i vækst. 

Særligt udviklingen i elevtallet på vores afdeling på Fyn 

er tydelig; det er den nyeste af vores afdelinger, hvorfor 

væksten her er størst. 
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Elevfordelingen på klassetrin

Fordeling af elever på klassetrin

Vi har en markant overvægt af udskolings-

elever på alle vores afdelinger. Dette kan  

bl.a. skyldes, at mange først bliver visiteret 

til dagbehandling i 7.-8- klasse. 

Udskoling (7.-9. klasse)

10. klasse

Det samlede antal elever på alle afdelinger

NORD FYN KBH

NORD

FYN

KBH

BASENS AFDELINGER I TAL

Mellemtrin (4.-6. klasse)Mellemtrin (4.-6. klasse) Udskoling (7.-9. klasse) 10. klasse

Mellemtrin (4.-6. klasse) Udskoling (7.-9. klasse) 10. klasse
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Elevernes kønsfordeling 2022

Den samlede elevopgørelse på Basen viser, at en over-

vægt af eleverne er drenge. 

Sammenlignes disse tal med sidste års tal, kan vi se, at 

vi har fået flere drenge på Basen i løbet af 2022. I 2021 

bestod vores største afdeling af 58% piger. 

Piger Drenge

KBH NORD FYN HELE BASEN

Fordeling af elever på KAT 2 og KAT 3 i 2022

På Basen tilbyder vi fortsat ydelser i kategori 2 og 3* 
(Sjælland).  Af graferne fremgår det, at vi har flest elever 

indskrevet i kategori 2, og både Basen i København og 
Birkerød har en meget jævn fordeling mellem de to ka-
tegorier. Fordelingen ligner meget den vi havde i 2021. 

2021

Kategori 3

Kategori 2

Kategorifordelingen samlet i 2022

Vores afdeling i Odense er ikke omfattet af en ramme-

kontrakt, og derfor opgøres vores indskrivninger ikke 

som kategori 2 eller 3 på Fyn. Her har vi i stedet almin-

delig indskrivning og indskrivning med særlig intensiv 

støtte. Som udgangspunkt indskrives alle elever på Fyn 

på en almindelig indskrivning, hvorfor tallene her fordeler 

sig noget anderledes end på vores afdelinger på Sjæl-

land. 

På grafen ovenfor er de almindelige indskrivninger mar-

keret som kategori 2, og indskrivninger med særlig inten-

siv støtte er noteret som kategori 3, blot for sammenlig-

nelighedens skyld. 
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FYN

NORD

KBH

* Jf. Basens rammeaftale med København og 17 øvrige kommuner på Sjælland, hvori målgruppen til dagbehandling inddeles i tre kategorier efter 
børnenes behandlings-og støttebehov
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Kategori 2- og 3-elever
Af graferne fremgår det, at vi har flest kategori 

3-elever på vores afdelinger i København. Gra-

ferne er påvirket af, at vi ikke er omfattet af ud-

bud i Odense. 

Hvor går vores kategori 2 elever
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Kategori 3

Kategori 2

Hvor går vores kategori 3 elever

Kategorifordelingen samlet

Kategori 2 elever på Basen Kategori 3 elever på Basen
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Diagnoser på Basen i 2022

Siden skoleårene i både 2020 og 2021 

har vi fået færre elever i reduceret 

skema. Vi er således lykkedes med at 

få 7% flere af vores elever op i fuldt 

skema. Dette til trods for at vi ikke har 

fået flere kategori 2-elever. 

Dette kan bl.a. skyldes et større fokus 

på progressionsplaner for de af vores 

elever, som har behov for at starte i 

reduceret skema. 

På Fyn skelnes der desuden ikke mel-

lem fuldt/reduceret skema. Så her er 

alle elever noteret som værende i fuldt 

skema. 
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Elever i fuldt/reduceret skema
2022

2020-21

60%

40%

Fuldt skema

Reduceret skema

Autismespektrum- og
udviklingsforstyrrelser

35%

ADHD og ADD
15%

Angst og 
belastningsreaktioner

22%

Somatiske forstyrrelser
3%

Spise- og emotionelle 
forstyrrelser

10%

OCD
5%

Skizofrene og
psykotiske lidelser

1%

Andet
9%

Diagnoser på Basen 2022
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Hvad laver vores tidligere elever (2022)

Her ses en oversigt over de eksterne tilbud, vi har sendt 

vores afgangselever videre til i skoleåret 2021/2022. 

Herudover har vi elever i 9. klasse, som er fortsat direkte 

i 10. klasse her på Basen. 

På Basen gør vi en stor indsats for at lave effektiv bro-

bygning for vores elever, og vi stræber altid efter at finde 

netop dét, som hver enkelt elev brænder for. 

Areal | M2 pr. elev

På Basen udfører vi miljøterapi, og derfor har vi også 

kontinuerligt prioriteret at have god plads til hver enkelt 

elev. Selvom vi har flyttet nogle af vores afdelinger og 

fået flere elever, har vi stadig 29,5 m2 pr. elev. I den al-

mene folkeskole har man 2,5 m2 pr. elev. 
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STU
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Hvad laver tidligere elever nu? 2022
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Diagnoser på hver afdeling

Diagnoser på Basen 

Fordelingen i det diagnostiske billede i 2022 ligner 

meget, hvad vi også har set tidligere. Vi forholder os 

dog nysgerrige over for hvor mange af vores elever, der 

har flere diagnoser, da vores psykologer i dagligdagen 

oplever, at billedet er blevet endnu mere komplekst. 

Dette kalder naturligt på, at vi som skole og dagbehand-

lingstilbud bliver endnu skarpere på, hvad vores opga-

ve ind i det komplekse er; hvordan vi får koordineret 

indsatserne, og hvordan vi arbejder mere fokuseret med 

systemerne rundt om den enkelte elev.

Der kaldes i høj grad mere og mere på en specialiseret 

og terapeutisk indsats fra kommunernes (samt andre 

fagpersoners og forældrenes) side, hvilket peger på, at 

vi som dagbehandlingstilbud skærper vores forståelse 

af begrebet behandling og ikke ser det som en terapeu-

tisk 1:1-proces, men som et fællesskabsanliggende i de 

miljøer eleverne indgår i.

Vi bider også mærke i, at flere elever har været udredt 

i mange år, og der er forskel på det, vi ser i praksis og 

det, der står i den psykiatriske erklæring. 

Vores opgørelse forholder sig til de diagnoser, vores 

elever er blevet tildelt. 
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Diagnosefordeling på hver afdeling

Diagnosefordelingen på hver afdeling viser, at alle 

afdelinger har behov for en bred faglig tilgang. Alle 

afdelinger har flest elever med autismespektrumforstyr-

relser (ASF), men derudover er elevernes diagnoser 

varierende. 

Desuden var procentdelen af elever med komorbiditet 

(tilstedeværelse af flere diagnoser hos den samme per-

son) i 2021 på 85,3%, mens den i 2022 er på 76%. Vi 

har således fået flere elever med enkeltstående diagno-

ser, til trods for at vi ikke har fået flere elever i kategori 

2. Dette kan tyde på, at vi har flere kategori 3-elever, 

som kun har én diagnose. 

Elever med 
komorbiditet

76%

Elever uden 
komorbiditet

24%

Komorbiditet 2022

Elever  med komorbiditet Elever  uden komorbiditet

11

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

KBH1 KBH2 KBH3 Nord 1 Nord2 Fyn

ASF og udviklingsforstyrrelser
ADHD og ADD
Angst og belastningsreaktioner
Somatiske forstyrrelser
Spise- og emotionelle forstyrrelser
OCD
Skizofrene- og psykotiske lidelser
Andet



12

BASENS ELEVER

Karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse 2020/2021

Prøvekarakterer i 9. klasse | 2021-2022

I 2022 havde vi 46 elever til 9. klasses afgangseksamen. 

Karaktergennemsnittet fordelte sig som afbildet neden-

for. 

I forhold til skoleåret 2020/2021 kan vi se, at vi i mange 

fag har hævet gennemsnittet. Særligt gennemsnittet i de 

bundne prøver, mundtlig dansk og skriftlig matematik er 

hævet betydeligt. 

I dette skoleår har vi ligget højere end specialklasserne i 

alle fag, hvor vi har haft elever til eksamen. 

Vi har ikke haft elever op til mundtlig matematik, hvorfor 

der intet gennemsnit er her. 

Karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse 2021/2022
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BASENS ELEVER

Karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangsprøver i 10. klasse 2020/2021

Prøvekarakterer i 10. klasse | 2021-2022

I skoleåret 2021/2022 havde vi 8 elever, som gennem-

førte deres 10. klasses afgangseksamen. 

Generelt set er gennemsnittet faldet i forhold til skoleåret 

2020/2021. 

Dette kan til dels skyldes, at vi har haft få elever til eksa-

men – her kan enkelte karakterer påvirke gennemsnittet 

tydeligere. Det kan også skyldes, at vi har haft flere ka-

tegori 3-elever i 10. klasse, og at disse har haft brug for 

ekstra støtte. 

Karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangsprøver i 10. klasse 2021/2022

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Gennemsnit i
obl igatoriske

prøver

Gennemsnit i
bundne prøver

Dansk, skr. Dansk, mdtl. Engelsk , skr . Engelsk , mdtl. Matematik, skr. Matematik,
mdtl.

Fysik/kemi

Basen Landstal Specialklasser

Basen Landstal Specialklasser

Basen Landstal Specialklasser



BASEN GEOGRAFISK

Samarbejdskommuner 2022
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Samarbejdspartnere Basen Fyn 2022

Samarbejdspartnere

Vi har nu et samarbejde med alle kom-

muner på fastlandet på Fyn, hvilket vi 

ikke havde i 2021.
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Basen KBH
Samarbejdskommuner i 2022
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Basen NORD
Samarbejdskommuner i 2022

Samarbejdspartnere
I 2022 har Basen haft elever fra 26 forskel-

lige kommuner fordelt på både Sjælland og 

Fyn. Vores største samarbejdspartnere er 

København, Gentofte og Odense kommu-

ne. 

Vi havde flere forskellige samarbejdspart-

nere i 2021, hvor vi havde elever fra 32 

kommuner. Men idet vores elevtal er steget, 

betyder det blot at vi nu modtager flere ele-

ver fra de respektive kommuner, vi samar-

bejder med. 



BASENS MEDARBEJDERE

Basens medarbejdere i tal 2022

Vores medarbejderstab er meget alsidig. Vi har 

medarbejdere i alle aldre fra 21 og op til 66 år,  

og vores kønsfordeling er 40% mænd og 60% 

kvinder. 

Kønsfordeling

Kvinder

Mænd

Antal medarbejdere fordelt på afdelingerne

Aldersfordeling blandt medarbejderne
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Vi er siden 2021 blevet flere medarbejdere på 

Basen – i 2021 var vi 103, mens vi i 2022 var 

120 medarbejdere. Dette skyldes dels en stig-

ning i antallet af elever og dels at vi har opdelt 

vores afdelinger i mindre enheder. 

Hvor vi i 2021 havde 4 afdelinger fordelt på 4 

matrikler, består Basen i dag af 7 afdelinger 

fordelt på 5 matrikler. Desuden har vi i decem-

ber 2022 åbnet en ny skærmet afdeling på Carl 

Nielsens Allé 15C, hvor vi tilbyder fuld skærm-

ningsmulighed og 1:1 støtte for børn og unge, 

der endnu ikke er klar til at indgå i større klas-

sefællesskaber.

Uddannelsesbaggrundene for vores medarbej-

dere er meget blandet og består bl.a. af lærere, 

pædagoger, sygeplejersker og andre professi-

onsbachelorer, akademikere, psykologer, fami-

liebehandlere, håndværkere, kokke og diplom-

uddannede.



BASENS VISO-SAGER

VISO-sager på Basen i 2022

I 2022 har vi haft 25 VISO-sager, mens vi i 

hele perioden 2020-2021 havde 23 sager. 

Vi har således takket ja til flere VISO-sager 

end årene før. 

Til trods for dette har vi et lavere timeforbrug 

end vi havde i 2020-2021. Dette kan både 

skyldes at vi har skærpet indsatserne samt 

at vi har en del sager, som er påbegyndt i 

2022 men endnu ikke er afsluttede. 

Vi har haft VISO-sager både på Sjælland, 

Fyn og Bornholm samt i Jylland. 
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Horsens Kommune PPR Tårnby Favrskov Kommune Rudersdal Kommune

Hillerød Kommune, PPR Nyborg Kommune PPR - Albertslund Kommune Bornholms Kommune

Frederiksberg Kommune Kerteminde Kommune Nordfyns Kommune Gribskov Kommune

Fredensborg Kommune Ringsted Kommune Hvidovre Kommune Herning Kommune

Aarhus kommune

Basen er VISO-leverandør

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgiv-

ningsorganisation på det sociale område og i spe-

cialundervisningen. Organisatorisk er VISO placeret 

under Socialstyrelsen. Formålet med VISO er at bistå 

kommuner, borgere og kommunale, regionale og pri-

vate tilbud med vejledende rådgivning og udredning i 

de mest specialiserede og komplicerede sager på det 

sociale område og specialundervisningsområdet.

Som godkendt VISO-leverandør for Socialstyrelsen, 

yder Basens VISO-specialister specialrådgivning og 

psykologiske udredninger i hele landet, på de mest 

specialiserede sager på børne-, social- og specialun-

dervisningsområdet. Det gør vi inden for målgrupper-

ne autismespektrumforstyrrelser, svære og komplekse 

psykiske vanskeligheder samt opmærksomhedsfor-

styrrelser. Basens VISO-specialister deltager ligeledes 

i VISO’s særlige udviklings- og opkvalificeringsforløb 

vedrørende bekymrende skolefravær/skolevægring.

VISO’s centrale enhed er placeret i Odense under 

Socialstyrelsen. De har indgået kontrakter med et 

netværk af leverandører, som råder over de speciali-

ster, der vurderes at have nogle af de bedste faglige 

kompetencer inden for specialrådgivning og udred-

ning på det sociale område. Der er lagt særlig vægt 

på specialisternes specialiserede viden og erfaring 

med målgruppen og med metoder, værktøjer og ud-

redningsmetoder.

Basen har været leverandør for VISO siden august 

2020.
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Timeforbrug fordelt på 
VISO-delaftaler

274

68,5

151,5

Autismespektrumforstyrrelse

Opmærksomhedsforstyrrelse

Svære og komplekse psykiske vanskeligheder

Opmærksomhedsforstyrrelse

Svære og komplekse psykiske vanskeligheder

Autismespektrumforstyrrelse

Andel af VISO-specialister på Basen

Øvrige medarbejdereVISO-specialister

VISO-specialister på Basen i 2022

Basens VISO-specialister består primært af 

medarbejdere, der er ansat som psykologer 

på Basen men også af lærer- og pæda-

goguddannede, der har behandler/undervi-

ser-funktioner på Basen, og som ligeledes 

varetager kurser, uddannelser og anden 

opkvalificering af Basens medarbejdere og 

andre professionelle på vores kompeten-

cecenter.



Deltagere på Basen Kompetencecenters kurser

Interne deltagere Eksterne deltagere

BASEN KOMPETENCECENTER
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Basen Kompetencecenter
Basen Kompetencecenter er et non-profit Kompe-

tencecenter i organisatorisk fællesskab med Basen 

dagbehandling, som har eksisteret siden 1996. Vi har 

således mere end 25 års erfaring med at hjælpe børn 

og unge med særlige behov til at udvikle strategier til 

at håndtere deres individuelle udfordringer og leve et 

så selvstændigt liv som muligt.

Basen Kompetencecenter er bl.a. etableret med hen-

blik på intern opkvalificering af Basens medarbejdere 

og for at understøtte Basens vision om at cementere 

og udvikle sin position som et fagligt fyrtårn for børn 

og unge med diagnoser, deres familier og for andre 

professionelle, som arbejder med målgruppen. Kom-

petencecentret tilbyder bl.a.:

• Undervisning, uddannelse og kurser

• Faglige oplæg ved psykologer, familiebehandlere, 

lærere og pædagoger fra Basen

• Temaaftener ved eksterne oplægsholdere

• Rådgivning, sparring og supervision af forældre 

eller andre professionelle

• Webinarer og kurser for forældre og pårørende 

• En årlig 1-dags konference om det professionelle 

arbejde med psykisk sårbare børn og unge (for 

Basens medarbejdere såvel som for andre profes-

sionelle)

Deltagere på Basen Kompetencecenters kurser

Eksterne deltagere

Interne deltagere79 52
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Kilder

Alle uspecificerede tal er målt pr. 1. november 

2020, 2021 og 2022 og hentet i vores admini-

strationssystem TEA, tilsynsrapporter samt på 

Basens personaleintra. 

Tal hentet til udregning af karaktergennem-

snit: www.UVM.dk 

Tal hentet til sammenligning af kvadratmeter 

pr. elev: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ar-

bejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/normalklas-

serum

Tal hentet til VISO-statistikker: 

www.vias.socialstyrelsen.dk

BASEN ADMINISTRATION

Carl Nielsens Allé 15C
2100 København Ø

T 3929 6767
E info@basen.dk
W basen.dk

CVR København 19518205 | Birkerød 26526205


