
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Øst

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne 
for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

*Tilbuddets navn:

*Adresse:

Opholdsstedet Ugledigevej 26,

Ugledigevej 28
4720 Præstø

1. Stamoplysninger

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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Tilbud: Opholdsstedet Ugledigevej 26,



*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tlf.: 22646646
E-mail: leder@ugledigevej26.dk
Hjemmeside: www.ugledige.dk

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

§ 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted)

*Målgrupper: 14 til 23 år (angst, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, omsorgssvigt)

18 til 23 år (angst, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, omsorgssvigt)

14 til 23 år (forandret virkelighedsopfattelse)

14 til 23 år (personlighedsforstyrrelse)

14 til 23 år (andre psykiske vanskeligheder)

18 til 23 år (forandret virkelighedsopfattelse)

18 til 23 år (andre psykiske vanskeligheder)

14 til 23 år (omsorgssvigt)

18 til 23 år (personlighedsforstyrrelse)

18 til 23 år (omsorgssvigt)
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Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Torben Jørgensen (Socialtilsyn Øst)

21-06-2016

Pladser i alt: 8

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Samlet vurdering:
Socialtilsynet har i forbindelse med driftsorienteret tilsyn vurderet følgende temaer i kvalitetsmodellen: Målgruppe, 
metode og resultat, Organisation og ledelse samt kompetencer og konkluderer på denne baggrund, at Ugledigevej 26 i 
høj grad besidder den kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med 
formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. 

Socialtilsynet kan konstatere, at der er arbejdet med at udvikle metodedelen og der er iværksat uddannelse for den 
samlede medarbejderstab med dertil hørende supervision.
Der er ligeledes arbejdet med at udvikle dokumentations og evaluerings metoder. Generelt om de nye tiltag kan det 
konstateres, at det ikke er fuldt implementeret, men at det forventes implementeret inden for det næste år.

Socialtilsynet har konstateret, at der ikke foreligger skriftlige beredskabsplaner/procedurer i forhold til at forebygge 
magtanvendelse og overgreb. Det er sat som et udviklingsmål for tilbuddet, at udarbejde disse snarest. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ud fra en samlet vurdering stadig opfylder betingelserne i 
kvalitetsmodellens 7 temaer og dermed besidder den fornødne kvalitet i henhold til Lov om Socialtilsyn.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Medarbejderliste 11.4.16
Bestyrelsesliste 11.4.16
beboerliste. 11.4.16
1 udviklingsplan
1 statusrapport

Observation

Interview Der er afholdt interview med ledelsen herunder bestyrelsesformand og 2 medarbejdere med udgangspunkt i 
kvalitetsmodellen.
Der har været samtale med 2 unge, med udgangspunkt i de unges generelle oplevelse af at bo i tilbuddet og hvad der 
ellers rørte sig hos de unge.

Interviewkilder Beboere
Bestyrelse
Ledelse
Medarbejdere

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 21-04-2016

Oversigt over tilsynsbesøg 21-04-16: Ugledigevej 28, 4720 Præstø (Anmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Torben Jørgensen

Godt På Vej

Opholdsstedet Ugledigevej 26

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Dette tilsyn har fokus på temaerne:
Målgruppe, metode og resultat
Organisation
Kompetencer

Side 5 af 34

Tilbud: Opholdsstedet Ugledigevej 26,



5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

3,3 Dette tema er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er 
bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er gældende

De unges problematikker kan være bremsende for om 
det lykkedes at få alle i uddannelse eller beskæftigelse . 
PT har opholdsstedet udfordringer på dette område, 
men det forsøges at arbejde målrettet med at få alle 
unge i gang, selvom det går langsomt og kun med små 
skridt fremad.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Kriterium 01: Tilbuddet støtter 
borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse

Dette kriterium er ikke behandlet ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er gældende

Det vurderes der arbejdes målrettet med, at de unge får uddannelse af den ene eller den anden slags. Der er dog 
udfordringer i forhold til nogle af de unge, som har vanskeligheder bare med at kunne deltage i undervisningsforløb 
uden for huset. Der arbejdes derfor internt med at motivere og udvikle de unges evner i den retning og der er en 
form for succes med dette selvom det går langsomt.

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, uddannelse 
eller beskæftigelse, og der følges 
op herpå

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er 
gældende

Denne indikator bedømmes som i høj grad opfyldt, da der i samarbejde med borgeren, borgernes 
sagsbehandler og Opholdsstedet afholdes et møde, hvor der udarbejdes konkrete mål for borgerens 
skolegang, uddannelse og beskæftigelse i form af en individuel handleplan tilpasset den enkelte 
borgers behov og forudsætninger. Løbende afholdes der statusmøder, som har til hensigt at evaluere 
forløbet og giver mulighed for at justere fremadrettet. 

Borgeren deltager i udarbejdelsen af den individuelle handleplan, hvilket har til formål, at borgeren 
oplever sig medinddraget i beslutninger om eget liv og giver mulighed for at dennes egne ønsker 
realiseres. Opholdsstedet indgår i et tæt tværfagligt samarbejde med de instanser, som er 
nødvendige for at understøtte at målene for borgerens uddannelse/og eller beskæftigelse opnås.
Kommuner har pligten til at visitere.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

3 (i middel 
grad opfyldt)

Denne indikator er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er 
gældende

Denne indikator bedømmes som i middel grad opfyldt. Opholdsstedet støtter beboerne i at udnytte 
deres fulde
potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse igennem bevidstheden om beboernes forskellige 
behov. Opholdsstedet har særligt fokus på, at beboeren bliver tilknyttet et tilbud, som tilgodeser 
beboerens ressourcer og forudsætninger, og herigennem danner grundlag for den positive udvikling.
Det kan dog konstateres at en af de unge som bor i det eksterne tilbud ikke har et dagtilbud på grund 
af den unges psykiske tilstand. Der arbejdes med mere basale ting før dagtilbud kommer på tale for 
den unge.
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På baggrund af dette scores middel i denne indikator.
Indikator 01.c: Børnene/de unge 
i tilbuddet i den 
undervisningspligtige alder 
opfylder undervisningspligten 
ved at gennemføre et 
grundskoletilbud med 
undervisning fra 
børnehaveklasse til 9. klasse.

3 (i middel 
grad opfyldt)

Denne indikator er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er 
gældende

Denne indikator bedømmes som i middel grad opfyldt. 
Opholdsstedet prioriterer beboerens kompetenceudvikling og
uddannelses muligheder, og efterstræber i stor grad at skabe grundlag for
beboerens mulighed for gennemførelsen af en 9. klasses afgangseksamen.
Opholdsstedet vægter beboerens individuelle uddannelseskompetencer, og
tager i samarbejde med kommunens PPR højde for, at fremskaffe alternativ
undervisningsformer for de beboere der må have behov herfor.

Det er dog ikke alle man formår at få i et undervisningstilbud, men der arbejdes langsomt med at få 
den unge i gang , men det har lange udsigter på grund af den unges problemstillinger. Men man er 
ifølge ledelse og personale nået et stykke af vejen med den unge og den unges motivation for at lære 
noget.

På baggrund af dette scores middel i denne indikator.
Indikator 01.d: Børnene/de unge 
i tilbuddet har et stabilt 
fremmøde i deres 
undervisningstilbud, 
uddannelsestilbud eller 
beskæftigelse. Medfølgende 
børn på voksentilbud er i dag- 

3 (i middel 
grad opfyldt)

Denne indikator er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er 
gældende

Denne indikator bedømmes som i middel grad opfyldt
Opholdsstedet motiverer og guider, igennem den gode relation, beboeren i
hverdagen. Den daglige rutine, samt aftaler omkring transport udføres med
hensigt på at sikre beboerens stabilitet i fremmødet, og deltagelsen i
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eller undervisningstilbud undervisnings og engagement i beskæftigelsestilbuddet. Opholdsstedet
værner om det gode tværfaglige samarbejde, da vi herigennem har mulighed
for at evaluere på fremmøde og deltagelse. Samarbejdet danner ligeledes
gode forudsætninger for, at yde den bedst mulige støtte til beboerens
generelle trivsel. Opholdsstedet har fokus på evt. manglende engagement fra
beboeren, og der holdes løbende statusmøde med denne. Dette med henblik
på at tilpasse undervisnings/ og eller beskæftigelsestilbuddet, for at undgå
mistrivsel. Statusmøderne sikrer beboerens opmærksomhed omkring
vigtigheden i at udvise ansvarlighed og medinddragelsen af dennes
undervisnings- og beskæftigelsestilbud.

2 unge har ikke stabilt fremmøde i skole eller uddannelsestilbud. Der arbejdes hele tiden med at 
finde nye muligheder og motivere den unge til at deltage aktivt i uddannelsesforløb.

På baggrund af dette scores middel i denne indikator.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

4 Dette tema er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er 
bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er gældende.

Det vurderes at der arbejdes med at styrke borgernes 
sociale kompetencer og selvstændighed.
Der arbejdes med at gøre de unge så selvhjulpne, som 
muligt ved hele tiden at give dem udfordringer i forhold 
til at kunne klare sig selv når de flytter fra stedet. F.eks. 
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håndtering af egen økonomi ved at de selv bliver 
ansvarlig i forhold til indkøb til egen husholdning etc.
Der arbejdes med ADL træning for at give de unge øvelse 
i at klare dagligdags gøremål i egen bolig.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Dette kriterium er ikke behandlet ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er gældende

Det vurderes at der arbejdes med at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.
Der arbejdes med at gøre de unge så selvhjulpne, som muligt ved hele tiden at give dem udfordringer i forhold til at 
kunne klare sig selv når de flytter fra stedet. F.eks. håndtering af egen økonomi ved at de selv bliver ansvarlig i 
forhold til indkøb til egen husholdning etc.
Der arbejdes med ADL træning for at give de unge øvelse i at klare dagligdags gøremål i egen bolig.
Der er fokus på at de unge har fritidsaktiviteter og der støttes op om dette hvis der er behov. De unges kontakt med 
forældre og andet netværk har ligeledes en høj prioritet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er 
gældende

Denne indikator bedømmes som i høj grad opfyldt med udgangspunkt i opholdsstedets beskrivelse  
og de unges udsagn om, at der er gode muligheder for at opøve selvstændighed og sociale 
færdigheder. 
Opholdsstedet har beskrevet hvordan man støtter og vejleder den enkelte borger i borgerens sociale 
relationsdannelse, med fokus på en sund og stabil relation. Opholdsstedet udarbejder, i samarbejde 
med den enkelte beboer, individuelle og realistiske mål for beboerens selvstændighed i samspil med 
andre. Medarbejderne har daglig dialog med beboeren, omkring dennes sociale kompetencer og 
usikkerhed i sociale sammenhæng, og er altid til rådighed med støtte og vejledning, i det omfang 
beboeren har behov. 
Yderligere holder Opholdstedet og beboeren løbende statusmøder omkring dette med henblik på, at 
opretholde de tidligere indgåede mål.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er 
gældende

Denne indikator bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Ledelsen beskriver at der er en åbenhed for et naturligt engagement i det omkringliggende miljø. 
Dette er væsentligt for at sikre den enkelte beboers selvstændighed og udvikling af sociale relationer 
og netværk i miljøet. Opholdsstedet er opsøgende i aktiviteter og fritidstilbud i området, og holder 
den enkelte beboer orienteret omkring aktiviteter og arrangementer.
Det beskrives ligeledes at de unge dyrker zumba, dans, men at det er svært at få de unge i lokale 
ungdomsklubber, men at man forsøger at støtte op omkring dette.

Indikator 02.c: Borgerne har med 4 (i høj grad Denne indikator er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er 
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udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

opfyldt) gældende

Denne indikator bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Opholdsstedet prioriterer at beboeren har kontakt og samvær med familie og netværk. Derfor søger 
Opholdsstedet at have nært samarbejde med familie, pårørende og venner, i det omfang det er 
muligt. Weekendbesøg hos familien sker med udgangspunkt i beboerens egne ønsker og behov. 
Opholdsstedet ønsker, at samvær med kammerater foregår i henhold til aftaler med personalet, og 
såfremt det passer med dagligdagens struktur og overordnede rammer, er der mulighed for at lave 
særlige aftaler. Dette sker overensstemmelse med beboerens realistiske ønsker og behov. 
Opholdsstedet støtter og vejleder den enkelte borger i den gode relation/kontakt.
Det beskrives ligeledes at der afholdes forældrearrangementer på stedet og at der er jævnlig kontakt 
til forældre efter individuelle aftaler. Det beskrives ligeledes at stedet engang imellem er udfordret 
vedr. forældresamarbejdet.
Der har ved tidligere tilsyn indkommet tilbagemelding fra en forælder, som var meget glad for 
tilbuddet og den indsats der blev lavet for den unge.

Indikator 02.d: Børnene/de unge 
deltager i fritidsaktiviteter uden 
for tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er 
gældende

Denne indikator bedømmes som i høj grad opfyldt da de unge har mulighed for at deltage i diverse 
fritidsinteresser, sportsgrene eller klubaktiviteter, og Opholdsstedet støtter i særlige tilfælde dette 
økonomisk. Størstedelen af de unge er tilknyttet en fritidsaktivitet, og deltager regelmæssigt i en 
motionsform eller frivilligt arbejde.

Indikator 02.e: Børnene/de unge 
har venskaber uden for tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er 
gældende

Denne indikator bedømmes som i høj grad opfyldt. Opholdsstedet opmuntrer og støtter i at 
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fastholde venskaber udenfor Opholdsstedet. De unge indgår i sociale relationer uden for 
Opholdsstedet, f.eks. venskaber opstået gennem uddannelsesmæssige sammenhæng, 
fritidsaktiviteter m.fl.
Opholdsstedet er dog opmærksom på venskaber/bekendtskaber, som er blevet dannet via sociale 
medier.
En enkelt ung har dog problemer i forhold til sociale relationer og har den meste kontakt til 
personalet på stedet.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 
har mindst en fortrolig voksen

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er 
gældende

Denne indikator bedømmes som i høj grad opfyldt, da ledelse, medarbejdere og de unge der blev 
interviewet gav udtryk for at der var mulighed for at have fortrolige voksne. 
Opholdsstedet beskriver at hver enkelt beboer får tilknyttet en Kontaktperson. Gennem 
Kontaktpersonen har beboeren mulighed for at indgå i den gode relation og via denne have 
fortrolige/dybe samtaler. Opholdsstedet benytter sig af denne tilgang, da beboerne udtrykker en vis 
tryghed og tillid overfor Kontaktpersonen. De unge giver udtryk for at det ikke kun er 
kontaktpersonen man kan snakke med, men at det også er et spørgsmål om kemi.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

3,6 Socialtilsynet vurderer, at målgruppen er ret klart 
formuleret, også i forhold til hvad man ikke modtager. 

Tilbuddet har arbejdet med at definere den pædagogiske 
tilgang og der er nu valgt en miljøterapeutisk og kognitiv 
tilgang. Socialtilsynet vurderer, at det er relevante 
metoder i forhold til målgruppen, men kan også 

Udarbejde procedurer i forhold til forebyggelse og 
håndtering af magtanvendelser 
Udarbejde procedurer i forhold til at forebygge og 
håndtere overgreb og andre eventuelle krisesituationer
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konstatere, at metoderne ikke er fuldt implementeret. 
Det forventes at blive implementeret inden for det 
kommende år ved hjælp af uddannelse og supervision. 
Der er i samarbejde med den unge udarbejdet 
udviklingsplaner hvor der opstilles delmål som løbende 
evalueres med den unge og resultater beskrives i den 
årlige statusrapport.

Socialtilsynet kan konstatere, at der ikke er udarbejdet 
procedurer/retningslinjer vedr. forebyggelse og 
håndtering af magtanvendelse og overgreb.
Socialtilsynet opstiller følgende det som udviklingspunkt, 
at tilbuddet udarbejder procedurer/retningslinjer til 
forebyggelse og håndtering af overgreb.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder 
med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange 
og metoder, der fører til positive 
resultater for borgerne

Det er Socialtilsynets vurdering , at målgruppen er ret  klart formuleret. Der er arbejdet med at udvikle den  
pædagogiske tilgang på stedet, til der arbejdes mere kognitivt og miljøterapeutisk. I forbindelse med det er der 
iværksat uddannelsesforløb for at sikre at medarbejdere  får implementeret denne tilgang. 
Socialtilsynet vurderer, at det er relevante tiltag tilbuddet har taget i forhold til pædagogisk tilgang og metode, men 
at det må forventes, at implementeringen vil tage noget tid.
Der er ligeledes arbejdet med, at de unge inddrages i forhold til at opstille mål og evaluere på de opstillede mål.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 03.a: Tilbuddet 
anvender faglige tilgange og 
metoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets målsætning 
og målgruppe

3 (i middel 
grad opfyldt)

Denne indikator bedømmes som i middel grad opfyldt. 
Målgruppen beskrives af opholdsstedet som unge med sociale problemer, lettere psykiatriske 
problemstillinger, angst.

Da opholdsstedet modtager unge med forskellige vanskeligheder, vil den pædagogiske indsats altid 
tage udgangspunkt i den enkelte unges individuelle behov. Tidligere har metodevalget på stedet 
været lidt diffust, dette er ved tilsynet blevet strammet op, der er igangsat et uddannelsesforløb i 
kognitiv miljøterapi for hele personalet. Det vægtes i bedømmelsen, at det ikke er fuldt 
implementeret på stedet endnu. Det forventes, at i løbet af 2016 vil det være implementeret på 
stedet.

Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes som i høj grad opfyldt.
Der holdes ”kort snor” i forhold til indgåede aftaler. Dette gøres ved opfølgning på aftaler og opsatte 
mål, som fremkommer på personalemøder, hvor der tages skriftlig referat. 

Socialtilsyn øst har modtaget udviklingsplan og statusrapport. Der bliver ud fra dette materiale 
arbejdet med at opstille og dokumentere overordnede mål for den enkelte unge. Det er 
Socialtilsynets vurdering efter dialog med medarbejdere og de unge, at de unge er med til at opstille 
målene i samarbejde med personale.

Generelt benyttes journalsystemet til at dokumentere og evaluere på de opstillede mål.
Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokumentere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 
mål, de visiterende kommuner 
har opstillet for borgernes 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Der udarbejdes en obligatorisk daglig status på den enkelte beboer. Disse ”dagbøger” er tilgængelig 
for visiterende kommuner i den udstrækning det ønskes. Herudover fremsendes statusrapporter i 
forbindelse med udarbejdelse af handleplaner, efter aftale med kommunerne. I disse rapporter og 
indberetninger dokumenteres realisering af aftalte delmål og retningslinjer i forhold til handleplaner.
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ophold Hver 2 måned afholdes der ministatus møde med den unge, hvor der bliver skrevet referat.
Indikator 03.d: Tilbuddet 
samarbejder aktivt med 
relevante eksterne aktører for at 
understøtte at målene for 
borgerne opnås.

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.

Der arbejdes på at have et tæt samarbejde med skoler, praktiksteder, læger psykiater mm. samt en 
tæt og hyppig kontakt med pårørende.
Socialtilsynet vurderer ud fra samtale med ledelsen at man har dårlige samarbejdserfaringer med 
specifik kommune. Da det ikke opleves som et generelt problem, vægter det kun lidt  bedømmelsen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Det er Socialtilsynets vurdering at der er en høj grad af medinddragelse på stedet og der afholdes husmøder 
ugentligt og med alle medarbejdere en gang om måneden.
Der afholdes jævnligt ministatusmøder med den enkelte borger for at sikre at der arbejdes i den rigtige retning.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 04.a: Borgerne bliver 
hørt, respekteret og anerkendt

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt
Det oplyses at der afvikles ugentlige husmøder på Opholdsstedet, hvor beboerne, ofte i fællesskab, 
fremsætter ønsker i forhold til dagligdagen på Opholdsstedet, ligesom der tales om muligheder for 
fælles arrangementer, weekendarrangementer, ferier m.v. Møderne foregår med en ordstyrer, som er 
en beboer, og der tages referat, således at ønsker og beslutninger, så vidt det er muligt gennemføres. 

Ledelse, medarbejdere og de unge udtrykker at de unge bliver respekteret  og anerkendt.

Medarbejdere oplyser at alle personaler, en gang om måneden kommer til mødet hvor det er 
personalet der stiller dagsordenen.
Der snakkes meget om at indgå kompromis med hinanden.

Det vægtes i bedømmelsen, at der  bliver afholdt ministatusmøder, minimum hver 2. måned eller 
ved ekstraordinært behov. Hvor leder, kontaktperson samt ung deltager.

.
Indikator 04.b: Borgerne 
inddrages i og har indflydelse på 
beslutninger vedrørende sig selv 
og hverdagen i tilbuddet i 
overensstemmelse med deres 
ønsker og behov

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt
Der afholdes såkaldte ministatusmøder, hvor den enkelte beboer mødes sammen med 
kontaktperson og Opholdsstedets leder. Her drøftes den aktuelle situation for beboeren, og der tales 
fremtid og ønsker fra beboeren. Disse møder virker som fundament for de egentlige statusmøder, 
hvor sagsbehandler, og andre relevante personer deltager. Således føler man sig ekstra godt klædt på 
til de møder med ”systemet”, møder som er så vigtige for beboernes fremtid, i en til tider svær 
hverdag uden for Opholdsstedets
trygge rammer.
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Det vægtes i bedømmelsen at de unge udtrykker, at de har indflydelse på beslutninger vedr. dem 
selv.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Det er Socialtilsynets vurdering, at der i høj grad arbejdes med at understøtte borgernes mentale og fysiske 
sundhed.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes som i høj grad opfyldt. ledelse og medarbejdere er af den opfattelse at 
de unge trives på stedet generelt. 

Ledelsen har beskrevet opgaven, som at det er Opholdsstedets opgave at sikre beboernes trivsel. 
Dette gøres ved at give beboeren støtte og retningslinjer i forhold til personlig hygiejne, tøjvask, 
orden og renlighed på værelset, samt social adspredelse ved aktiviteter i og udenfor Opholdsstedets 
fysiske rammer, samt læring og dannelse i forhold til at omgås andre mennesker på en ordentlig 
måde i dagligdagen. 
Det beskrives af leder og medarbejdere, at der jævnligt er kontakt med beboere, enten fysisk på 
opholdsstedet, eller via de sociale medier, og de giver  udtryk for deres tilfredshed ved opholdet hos 
os.

De unge der blev snakket med gav udtryk for at de trives på stedet, selvom der en gang imellem godt 
kunne være punkter man ikke var enige med personalet om. De fleste har også en alder hvor de er 
på vej til mere selvstændig bolig og det fylder også i deres liv.t.

Indikator 05.b: Borgeren har med 
støtte fra tilbuddet adgang til 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.
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relevante sundhedsydelser Det udtrykkes af leder og medarbejdere, at det er en naturlig ting at rådgive og vejlede beboerne om 
hvilke tilbud det offentlige stiller op for Borgerne. F.eks. hjælp til tandbehandling, henvisning til 
Fysioterapi m.m. Personalet støtter beboerne ved lægebesøg og behandling på sygehus. I den grad 
der er behov for transport hjælpes beboeren med transport, til vedkommende selv er i stand til at 
transportere sig med offentlige transporttilbud.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes som i høj grad opfyldt

Opholdsstedets rammer og omgivelser er bygget op med fokus på en fysisk og mental velbefindende. 
Opholdsstedet arbejder  med observation vedr. de unges adfærd vedr.  hygiejne og kropslig holdning, 
da dette kan signalere borgerens fysiske og psykiske trivsel.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Det er Socialtilsynets vurdering ud fra interview og samtaler med de unge at der ikke foregår eller har foregået 
magtanvendelser på stedet igennem mange år. 
Dette har gjort at man ikke har forholdt sig til at lave en procedure for hvordan man eventuelt håndterer 
magtanvendelse og efterfølgende indberetning.
Det vil blive et udviklingspunkt, at der udarbejdes procedurer/retningslinjer for at forebygge og håndtere 
magtanvendelser.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats sikrer, at 
magtanvendelser så vidt muligt 
undgås

3 (i middel 
grad opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i middel grad opfyldt.

Tilbuddet har ikke oplevet magtanvendelser i mange år og har på den baggrund ikke udarbejdet 
skriftlige retningslinjer/beredskabsplaner til forebyggelse af magtanvendelse, derfor bedømmes 
denne indikator som i middel grad opfyldt.
Der er dog kultur for at der arbejdes konfliktnedtrappende og dette vægter i bedømmelsen.
Det vil blive et udviklingspunkt for tilbuddet, at udarbejde skriftlige procedurer i forhold til at 
forebygge magtanvendelse.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

3 (i middel 
grad opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i middel grad opfyldt.
Opholdsstedet beskriver, at de dokumenterer eventuelle magtanvendelser i overensstemmelse med 
lovgivningen. Opholdsstedet benytter sig, hvis nødvendigt, af supervision med bl.a. henblik på en 
forbedring af indsatsen.

Der er ingen skriftlige procedurer for ovenstående. Det vil blive et udviklingspunkt for tilbuddet at 
udarbejde skriftlige retningslinjer i forhold til indberetning af magtanvendelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Det er Socialtilsynets vurdering, ud fra interview og samtaler med de unge at man ikke har  oplevet overgreb på 
stedet og har derfor ikke forholdt sig til at lave beredskab for dette. Det vurderes at der generelt mangler 
beredskabsplaner for dette samt andre krisesituationer der kan opstå.
Det vil blive et udviklingspunkt, at tilbuddet udarbejder procedurer/retningslinjer til forebyggelse og håndtering af 
overgreb.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 07.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats 
understøtter, at der ikke 
forekommer overgreb i tilbuddet

2 (i lav grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i lav grad opfyldt.
Opholdsstedet oplyser, at det har en meget høj prioritet, at der ikke forekommer overgreb og 
anvender pædagogiske indsatser som sikrer at overgreb undgås. Der har ikke tidligere været 
observeret overgreb på stedet.

Begrebet overgreb er ikke klart defineret og der er ikke lavet procedurer i forhold til at der skulle ske 
overgreb på stedet. Det vil blive et udviklingspunkt, at tilbuddet udarbejder skriftlige 
retningslinjer/beredskabsplaner til forebyggelse af overgreb.

Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab i forhold til at 
forebygge overgreb er tilpasset 
målgruppen og er kendt af 
medarbejderne

2 (i lav grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i lav grad opfyldt.
Tilbuddets leder beskriver at den unge ved indskrivning gøres klart, at der under nogen 
omstændigheder, accepterer brug af fysisk eller psykisk vold eller overgreb. 
Der er ikke et formelt beredskab til at forebygge overgreb og det vil blive et udviklingspunkt for 
tilbuddet, at udarbejde skriftlige retningslinjer/procedurer i forhold til at sikre, at der ikke sker 
overgreb i tilbuddet.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,2 Socialtilsynet vurderer, at den daglige ledelse har de 
fornødne kompetencer i forhold til drift af opholdssted af 
den størrelse. Der skal dog være opmærksomhed på at 
opdatere både pædagogiske, ledelsesmæssige og 
administrative kompetencer løbende. Da kravene til disse 
punkter kun vil blive hævet fremadrettet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en Det er Socialtilsynets vurdering, at leder og stedfortræders kompetencer komplementerer hinanden med en leder 
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faglig kompetent ledelse med meget erfaring og en stedfortræder med pædagogisk uddannelse.
Det anbefales dog løbende,at arbejde med  udvikling af  ledelseskompetencer løbende for at kunne leve op til 
kommende krav .

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 08.a: Ledelsen har 
relevante kompetencer i forhold 
til at lede tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.

Opholdsstedets leder har ikke en socialfaglig uddannelse, men 35 års pædagogiske erfaring og andre 
relevante kompetencer i forhold til at lede Opholdsstedet. 
Lederen har gennemgået Lederkursus med certifikat. Ledelsen indgår også i kompetenceudvikling 
såvel som videreuddannelse, så vidt det er relevant.

På stedfortræderposten er ansat pædagog, men på denne funktion har der været en del udskiftning 
de sidste par år og det vægter i bedømmelsen.
Det anbefales at der løbende er fokus på at udvikle lederkompetencerne i tilbuddet.

Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

3 (i middel 
grad opfyldt)

Denne indikator bedømmes til at være i middel grad opfyldt.

Der er påbegyndt uddannelse i miljøterapi ved ekstern underviser. Der vil blive fulgt op dette ved 
jævnlig supervision der understøtter den nye viden omkring miljøterapi.
Det kan konstateres, at  disse tiltag er af nyere dato og derfor ikke fuldt implementeret i 
medarbejdergruppen , derfor bedømmes  denne indikator til i middel grad opfyldt.

Indikator 08.c: Tilbuddet har en 
kompetent og aktiv bestyrelse

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i meget høj grad opfyldt.

Opholdsstedet har et tæt samarbejde med en meget aktiv Bestyrelse, som har stor erfaring i 
arbejdet med udsatte unge. Der afholdes bestyrelsesmøder efter Opholdsstedets vedtægter. 
Bestyrelsen besidder til fulde økonomiske og faglige kompetencer, som vurderes at være nødvendige 
for en ansvarlig og stabil drift af Opholdsstedet. Samtidig forholder bestyrelsen sig løbende til 
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drøftelser af større økonomiske dispositioner på Opholdsstedet, og andre styringsmæssige forhold.
Bestyrelsesformanden deltog i tilsynsbesøget og har sin gang på opholdsstedet og er kendt af 
personalet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Det er Socialtilsynets vurdering, at den daglige drift af stedet foregår kompetent. 
Den samlede ledelse incl. bestyrelse vurderes af Socialtilsynet til at være kompetent og have relevante 
kompetencer i forhold til at sikre den daglige drift.
Der er relevante uddannelsesmæssige kompetencer tilstede, samt medarbejdere med erfaring fra lignende job.
Der vil dog altid være behov for løbende kompetence udvikling på stedet. Der er også et udbredt ønske om dette i 
personalegruppen.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 09.a: Borgerne har i 
forhold til deres behov 
tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante 
kompetencer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.
Opholdsstedet prioriterer at arbejdet med beboerne primært varetages af det faste personale. Kun i 
begrænset omfang bruger Opholdsstedet vikarer. Opholdsstedet vægter derfor at borgerne har en 
fast relation til eventuelle vikarer, som kommer på Opholdsstedet regelmæssigt. Opholdsstedet er 
imødekommende for beboernes behov i forhold til tilstrækkelig kontakt med relevant personale.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.

Der er en lille  kerne af medarbejdere der har været ansat i gennem længere tid. Det vægtes i 
bedømmelsen at en stilling som pædagog  har været besat flere gange inden for 1 år.

Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i meget høj grad opfyldt.

Ledelse og medarbejdere beskriver et lavt sygefravær.
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Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i meget høj grad opfyldt.

Ledelse og medarbejdere beskriver et lavt sygefravær.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4 Socialtilsynet vurderer, at medarbejdergruppen besidder 
kompetencer der imødekommer beboernes behov for 
støtte og omsorg i det daglige.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

Kriterium 10: Tilbuddets 
medarbejdere besidder 
relevante kompetencer i forhold 
til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder

Det er Socialtilsynets vurdering, at den samlede personalegruppes kompetencer imødekommer borgernes behov 
for støtte og omsorg. Der er iværksat kompetence udviklingsprocesser i forhold til uddannelse af den samlede 
personalestab, med opfølgning af supervision.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

Indikator 10.a: 
Medarbejdergruppen har samlet 
set relevant uddannelse, 
opdateret viden og erfaring med 
målgruppen og tilbuddets 
metoder

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes i høj grad opfyldt

Socialtilsynet kan konstatere, at der er en overvægt af ufaglærte medarbejdere ansat. Det vægtes 
dog i bedømmelsen, at de alle har mange års erfaring fra området og at der er iværksat 
kompetenceudvikling på stedet. Der er igangsat kursusforløb omkring miljøterapi ca. 1 gang om 
måneden samt opfølgning med supervision.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator bedømmes til i høj grad at være opfyldt. medarbejdere fortæller, at de oplever at  
have god kontakt til de unge. Det er ofte den primære medarbejder der har den tætteste kontakt 
med den enkelte, uden at det dog behøver at være sådan. De unge fortæller ligeledes at de har gode 
relationer til personalet.

Ledelsen beskriver at medarbejdere møder beboeren med respekt for den enkeltes behov og 
forudsætning. Medarbejderen har fokus på at forholde sig til at handle på en etisk korrekt måde i 
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arbejdet med beboeren. Derudover beskriver ledelsen at medarbejderes anerkendende adfærd og 
relationer til borgerne, afspejler hele opholdsstedets værdigrundlag. 
Det beskrives ligeledes fra ledelse og medarbejdere, at der er en god kontakt mellem beboere og 
medarbejdere, men der opstår konflikter, da opholdsstedets opgave jo er at træde ind på den unges 
platform, og her justere i forhold til adfærd der skal reguleres. Opholdsstedets klare opfattelse er at 
det lykkes, hvilket også afspejles i de anbringende kommuners og øvrige samarbejdspartneres  
tilbagemeldinger.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 3,9 Dette tema er ikke behandlet ved dette tilsyn.
Det er socialtilsynet opfattelse at:
Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt i meget høj

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Dette kriterium er ikke behandlet ved dette tilsyn.
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i meget høj grad er bæredygtigt - vi har ingen væsentlige bemærkninger.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Denne indikator er ikke behandlet ved dette tilsyn.

Der er blank revisionspåtegning.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator er ikke behandlet ved dette tilsyn.
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forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

Denne indikator er ikke relevant ved vurdering af regnskab 2013. Budget 2014 er godkendt af 
kommunen og tages til efterretning af socialtilsynet.

Der foreligger et budget for 2014, som er godkendt af kommunen. Dette budget tager vi til 
efterretning og foretager scoring ud fra dette.

Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Denne indikator er ikke behandlet ved dette tilsyn.

i 1000. kr. 2013 2012
Omsætning 2.735 1.777
Årets resultat 82 16
Egenkapital 274 192
Aktiver i alt 625 419
Omsætningsaktiver i alt 571 365
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 351 227
Likvide beholdninger 430 361
Soliditetsgrad 44% 46%
Overskudsgrad 3% 1%

Tilbuddet har en soliditetsgrad på 44%. Soliditetsgraden skal vurderes på baggrund af, at alle 
aktiverne udgøres af omsætningsaktiver. De likvide beholdninger udgør DKK T. 430. Den del af de 
kortfristede forpligtelser som forfalder til betaling inden for et år udgør DKK T. 281. På baggrund af 
dette kan det konstateres at tilbuddet i høj grad er bæredygtigt.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 

Dette kriterium er ikke behandlet ved dette tilbud.
Socialtilsynet vurderer, at der er den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen
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fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgruppe, 
metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større 
ændringer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator er ikke behandlet ved dette tilsyn.

Vi har noteret os at der i regnskabsåret 2013 er anvendt DKK T. 36 til kompetenceudvikling, svarende 
til 1,3 % af omsætningen. Der er anvendt DKK T. 109 (note 6 sammenlægning af posterne aktiviteter, 
cykelhold tv og video + fornøjelser + ferie og udflugter) til beboeraktiviteter, svarende til 4,0% af 
omsætningen. I godkendt budget for 2013 var der budgetteret med at anvende DKK T. 27 til 
kompetenceudvikling, svarende til 0,8% af omsætningen. Der var i budget 2013 budgetteret med at 
anvende DKK T. 83 til beboeraktiviteter, svarende til 3,0% af omsætningen. I godkendt budget 2014 
er der afsat DKK T. 24 til kompetenceudvikling og DKK T. 84 til beboeraktiviteter.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

Dette kriterium er ikke behandlet ved dette tilsyn.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonomiske nøgletal, som 
fremgår af tilbuddets årsrapport, 
er i overensstemmelse med 
regnskabet

3 (i middel 
grad opfyldt)

Denne indikator er ikke behandlet ved dette tilsyn.
Denne indikator bedømmes ikke i 2014
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 3,7 Dette tema er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er 
bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er gældende.

Der har været arbejdet med opholdsstedets 
vedligeholdelsesstand, som er blevet væsentlig bedre 
end ved tidligere tilsyn.
Opholdsstedet har udarbejdet vedligeholdelsesplan, som 
virker relevant i forhold til få den generelle 
vedligeholdelsesstand opdateret. 
Generelt virker opholdsstedet, som de unges hjem og 
der er ikke præg af institution over stedet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Dette kriterium er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er gældende

Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan for ejendommen og der er allerede færdiggjort flere projekter, som gør 
at ejendommen står i betydelig bedre stand end ved tidligere tilsyn. Der er stadig ting som ikke er udbedret, men 
det er forventningen at det sker i løbet af 2016.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

3 (i middel 
grad opfyldt)

Denne indikator er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er 
gældende

Denne indikator bedømmes som i høj grad opfyldt. Både medarbejdere og de unge er glade for de 
vedligeholdelsestiltag der er iværksat. Ud fra vedligeholdelsesplan fra opholdsstedet kan det 
konstateres at en del af planens punkter er udført, men at der stadig mangler noget.

Vedligeholdelsesplan  

1. Modernisering af bryggers og badeværelse er udført                                                                                   
     
2. Isolering af ydervægge  er udført     
3. Udskiftning af dårligt træværk  er udført       
4. Ny gulvbelægning i stue, bryggers, køkken,  entre og gang på 1 sal.  udføres foråret 2015             
5. Forskønnelse af udendørs arealer  udføres i 2015                                                                       X

Indikator 14.b: De fysiske 
rammer og faciliteter 
imødekommer borgernes særlige 
behov

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er 
gældende

Denne indikator bedømmes som høj grad opfyldt. Ejendommen er en ældre landejendom hvor alle 
de unge har eget værelse af pæn størrelse. 4 ud af 5 værelser har egen udgang enten til det fri eller 
til altan.
Der er et mindre køkken og 2 badeværelser, opholdstue, spisestue samt et meget lille 
kontor/vagtværelse til personalet.
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Da de unge umiddelbart ikke har specielle behov i forhold til de fysiske rammer vurderes de at 
imødekomme komme de unges behov.

Indikator 14.c: De fysiske 
rammer afspejler, at tilbuddet er 
borgernes hjem

4 (i høj grad 
opfyldt)

Denne indikator er ikke bedømt ved dette tilsyn, det er bedømmelse fra drift tilsyn 2015 der er 
gældende

Denne indikator bedømmes som i høj grad opfyldt
Umiddelbart virker det som de unges hjem. Alle værelses døre har lås på og medarbejderne 
respekterer de unges værelser som deres egne og tager ikke adgang til dem når de unge ikke er til 
stede.
Flere af de unge som er ved at skulle udsluses har eget køleskab på værelset for at øve sig i at bo 
alene og tage ansvar for indkøb og madlavning for sig selv.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad

Overskud

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 107.

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Opholdsstedet Ugledigevej 26
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