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Sikkerhed og tryghed  
på arbejdspladsen

Går du på arbejde med følelsen af utryghed ... ?
De som arbejder med udsatte borgere har øget risiko for at 
havne i farlige situationer. Utryghed medfører at fagpersonale 
ikke kan udføre arbejdet optimalt. Det kræver ofte en særlig 
indsats at sikre trivsel og sikkerhed hos både borgere og med-
arbejder. Det ved vi hos S.T.O.P.
Vi arbejder pædagogisk med individuel beskyttelse og er eks-
perter i, hvordan man kan forebygge og håndtere farlige situa-
tioner - og drage vigtig læring af dem. Mentalt arbejder vi med 
robusthedstræning. 

S.T.O.P blev etableret i 2OO5. Vores kerneydelse er voldsfore-
byggelse, pædagogisk læring i krisesituationer, krisestyring i 
farlige situationer samt læring om mental og fysisk robusthed.

Vi sætter fokus på at rådgive og vejlede medarbejdere til at 
håndtere farlige situationer via en pædagogisk og mental 
værktøjskasse, så trygheden og sikkerheden kan genetableres.

S.T.O.P. tilbyder bl.a.: 
 

• Løsning af akutte opgaver
• Voldsforebyggelse
• Konflikthåndtering
• Risikovurdering
• Kurser i mental og fysisk robusthed
• Sparring ved opstart og drift af botilbud 

  ”Vi er landsdækkende” Medarbejdere der jævnligt udsættes for vold:

Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler:

af alle politi- og fængselsbetjente 

af alle politi- og fængselsbetjente 

af alle socialpædagoger af alle SOSU´ er 

af alle SOSU´ er 

Kilde: ”Arbejdsmiljø og helbred i 2O12”  fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2O12

Kilde: ”Arbejdsmiljø og helbred i 2O12”  fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2O12

af alle socialpædagoger 

37 % 32 % 26 %

46 % 33 % 48 %



Pædagogisk 
sikkerhedspersonale

S.T.O.P. 
Personale, kurser og analyser 

Skærmning
Vi løser skærmningsopgaver af enhver karakter,  
herunder også akutte opgaver!

At skærme er en pædagogisk tilgang med udgangs-
punkt i den gode relation og et fokus på behovet hos 
den enkelte. Vi anvender oftest kommunikation som 
redskab, og egentlig magtanvendelse benyttes kun som 
den absolut sidste udvej.

Vi følger reglerne for magtanvendelse jf. Servicelovens 
afsnit VII, kapitel 24, samt indrapportering af utilsigtede 
hændelser til DPSD.

Risikovurdering
§ 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.  
Kilde Arbejdstilsynet, Lov om arbejdsmiljø.

En risikovurdering fra S.T.O.P. tager udgangspunkt i  
personsikkerhed og den pædagogiske indsats eller i  
praktisk arbejdsudførelse.

Når vi reducerer risikofaktorerne, forebygger vi fatale  
episoder og understøtter trivslen på arbejdspladsen.

Kurser og temadage 

Det kan til tider være nødvendigt at give personalet 
mulighed for opkvalificering og udvikling. 

Ved tilknytning af pædagogisk sikkerhedsperso-
nale genvindes tryghed og overblik, og personalet 
får atter overskud til at fokusere på faglighed og 
kompetencer. 

Sikkerhedspersonalet indgår i de daglige gøremål, 
på samme måde som det pædagogiske personale, 
men forskellen er at personalet fra S.T.O.P er vant 
til at navigere i det uforudsigelige og risikofyldte 
med en pædagogisk tilgang.

Kurserne er en kombination af teori og praktiske øvelser. 
Omdrejningspunktet er mental og fysisk robusthed.

· Mental robusthed, 1 modul af 3 dages varighed

· Mental og fysisk robusthed, 3 moduler af 2 dages varighed

Udbyttet er øget selvindsigt, motivation og arbejdsglæde, 
samt nedbringelse af sygefravær. Læs mere på s-t-o-p.nu.
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Tilknytningsaftale
I dette samarbejde fungerer vi som pædagogiske sikkerheds-
konsulenter, hvor vi bl.a. har fokus på at tænke sikkerheden 
ind i det pædagogiske arbejde. I aftalen ligger der en akut til-
kaldefunktion.

Midlertidige løsninger
Forløb, hvor indsatsen tilpasses den enkelte udfordring. Ind-
satsen modulopbygges og giver mulighed for at vælge til og 
fra undervejs.

Længerevarende løsninger
Vores personale kan indgå i en fast bemanding med faste ind-
lagte moduler, så vi kan holde den opnåede opkvalificering af 
personalet ved lige.

Sådan kan vi bl.a samarbejde:
S.T.O.P. hos Ringkøbing-Skjern kommune
Jeg havde akut behov for at skabe tryghed omkring arbej-
det med en voldsomt udadreagerende beboer. Jeg hørte om 
S.T.O.P. fra en medarbejder, og i løbet af 3 dage var de på plads.

Samarbejdet med S.T.O.P. var præget af seriøsitet, vilje til samar-
bejde og stor fleksibilitet. 

Der var fokus på, at medarbejderne skulle kunne udføre deres 
pædagogiske arbejde i tryghed. 

De ansatte i S.T.O.P. var i stand til at reflektere og bidrage til at 
den pædagogiske indsats blev kvalificeret. 

Da S.T.O.P. havde været hos os i ca. 14 dage var medarbejderne 
trygge ved at udføre deres opgaver igen. Det var fantastisk at 
mærke lettelsen. Det var muligt at udføre det pædagogiske ar-
bejde uden at være i fare. 

Udover at kunne håndtere den udadreagerende adfærd, har 
de også hjertet på rette sted og en pædagogisk viden.

Jeg kan kun medgive S.T.O.P. de bedste anbefalinger og ville 
uden tøven indlede et samarbejde igen.

Anette Schubert,  
tidligere centerleder Ringkøbing-Skjern kommune,  

nu centerleder Rudersdal kommune, Handicap

Viborg Private Realskole har i de sidste måneder haft et tæt 
samarbejde med S.T.O.P. samt Michael Neigaard i forbindelse 
med en kompliceret sag på skolen, som vi ikke selv var i stand 
til at håndtere. 

Vi har været særdeles tilfredse med håndteringen af sagen 
samt den høje grad af velvillighed og sparring fra Michaels side. 

Vi kan uden tvivl anbefale S.T.O.P. til andre organisationer, 
der har brug for særlig bistand. 

S.T.O.P. hos Viborg Private Realskole

Lisbeth Rose-Hansen, 
Skoleleder



Michael Neigaard

Michael Neigaard 
Direktør

S.T.O.P. 
Vejlsøvej 51 
86OO Silkeborg 
7199 3775 
post@s-t-o-p.nu 
s-t-o-p.nu

Specialist i pædagogisk sikkerhed og i at afkode og tolke adfærd 
hos udsatte borgere og klienter med stærkt udadreagerende 
adfærd. Min viden og erfaring, har jeg opnået igennem man-
ge års arbejde i feltet og igennem efter- og videreuddannelser 
som bl.a. Mental Robustheds træner ved Center for Mental Ro-
busthed og Livvagt ved G4S-Phoenix i Hereford, Storbritannien.

I 2O1O etablerede jeg S.T.O.P., hvor jeg udelukkende begyndte at 
gøre brug af mine kernekompetencer i form af konceptet:”Pæ-
dagogisk Sikkerhed”.

Siden da, har vi haft samarbejde med flere kommuner om-
kring bl.a. domsanbragte udviklingshæmmede, misbrugere og 
udvikling af specialtilbud, herunder opstart og drift. Pt. råder vi 
over en voksende stab på 35 medarbejdere.

Jeg valgte i 2O15 at få kvalitetsstemplet virksomheden, ved at 
blive ISO 9OO1 certificeret.

     ”Alle har ret til  
           en tryg hverdag ”


