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Tilsynsrapport
Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold
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 er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.
For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.
Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.
Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.
Kvalitetsmodellen
Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.
Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål
for indsatsen i
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet,
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.
Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.
Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.
Temaer
-

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgruppe, metoder og resultater
Sundhed og Trivsel
Organisation og ledelse
Kompetencer
Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau
angivet ud fra 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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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn

Børne og ungdomspensionen Brummersvej

Hovedadresse

Brummersvej 4
7100 Vejle

Kontaktoplysninger

Tlf: 30477564
E-mail: suroe@vejle.dk
Hjemmeside: www.brummersvej.dk

Tilbudsleder

Susanne Roed von Qualen

CVR nr.

24194728

Virksomhedstype

Privat

Tilbudstyper

§ 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution)

Pladser i alt

14

Målgrupper

2 til 18 år (omsorgssvigt)
2 til 18 år (autismespektrum)
2 til 18 år (indadreagerende adfærd, andet socialt problem)
14 til 18 år (andet overgreb, andet socialt problem, flygtning)
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Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er gennemført

08-02-2019

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Syd

Tilsynskonsulenter

Lene Sørup Nellemann (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg

14-01-19: Brummersvej 4, 7100 Vejle (Anmeldt)

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf.
lov om socialtilsyn § 6.

Særligt fokus i tilsynet
På baggrund af tilsynsbesøget d. 14. januar 2019, er der i rapporten fokus temaerne Målgruppe, metoder og
resultater, Organisation og ledelse og Kompetencer.
Besøget er afrapporteret under følgende:
- Målgruppe, metoder og resultater, kriterie 3, indikator 3 a, b, c og d.
- Organisation og ledelse, tema 8, kriterie 8, indikator 8 a, b og c, kriterie 9, indikator 9 a.
- Komptencer, kriterie 10, indikator 10 a og b.
I forbindelse med nærværende rapport, er der udarbejdet en ny afgørelse, da der i den tidligere udsendte afgørelse
af 5. oktober 2018 var fejl i aldersgruppen. I den reviderede afgørelse af 8. februar 2019 er aldersgruppen således
2-18/22 år.
Opmærksomhedspunkter

5

Tilsynsrapport

Vurdering af temaet
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse
Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og
beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som
forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud
eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er
dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring.
Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er
nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad understøtter de opstillede mål i forhold til skole, uddannelse
og dagtilbud.
Der er systematisk og tæt kontakt med skoler og dagtilbud, og borgerne er inddraget i egne mål og delmål.
Opfølgningen på mål og delmål foregår ligeledes systematisk og med deltagelse af både ledelse, medarbejdere og
borgere.
Gennemsnitlig vurdering

4,5

Udviklingspunkter

Kriterium 01

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang,
uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at Brummersvej har relevante retningslinjer i forhold til at understøtte børnenes/de
unges fremmøde i deres respektive skole- og dagtilbud.
Støtten foregår dels ved at børnene/de unge inddrages og ansvarliggøres i deres egne mål og delmål og dels ved
at der er tæt og systematiseret kontakt mellem tilbuddet og skolerne/dagtilbuddene.
Det bemærkes positivt, at ledelsen i samarbejde med primærpædagogen følger op på den enkelte borgers mål og
delmål, samt at der foregår kontinuerlig opfølgning på den enkeltes fremmøde og udvikling i skole eller dagtilbud,
både internt som eksternt.
I forhold til børnenes/de unges fremmøde, er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet aktuelt er udfordret i forhold
til at understøtte det stabile fremmøde.
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Indikator 01.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Der er ved bedømmelsen lagt vægt på følgende:
Af tidligere rapport fremgår, at de borgere tilsynet talte med, fortalte, at de gik i skole, og at de var klar over, hvilke
mål der var for det. En borger fortæller fx, at det at møde stabilt og holde aftaler har været et delmål for ham.
Det vægtes desuden, at ledelse og medarbejdere samsstemmende oplyser, at der opstilles delmål i tilbuddets
journalsystem, hvilket bekræftes af stikprøver foretaget under tilsynsbesøget.
Ligeledes oplyser ledelse og medarbejdere, at der afholdes et månedligt sparringsmøde mellem primærpædagogen
og ledelsen med henblik på at følge op på delmål, bl.a. indenfor skole og dagtilbud. Dette bekræftes af fremsendt
materiale som skabelon til dagsorden samt eksempler på referater. Det fremgår også af både interview med ledelse
og medarbejdere samt af eksempler på statusbeskrivelser, at der følges op på målene i forbindelse med
statusmøde.
I bedømmelsen indgår også, at ledelsen oplyser, at borgerne er bekendte med og inddrages i de mål der er sat i
handleplanen, men at man ved akutindskrivninger nogle gange er nødt til at lave hurtige tiltag, hvor inddragelse
ikke er mulig eller hensigtsmæssig. Medarbejderne oplyser, at de oplever at borgerne "har styr på hvad de skal" og
er meget fokuserede, og der gives flere eksempler på, hvordan de inddrages.
Ovenstående er ikke yderligere belyst i forbindelse med det uanmeldte tilsyn, hvorfor det fortsæt er gældende.
Indikator 01.b

Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller
grundskoletilbud.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:
Af tidligere rapport fremgår, at at såvel ledelse som medarbejdere oplyser, at alle borgere aktuelt er tilknyttet
uddannelse, skole eller dagtilbud. Det fremgår af fremsendte borgerliste, at borgerne er indskrevet på fire
forskellige folkeskoler og to efterskoler.
I forbindelse med det uanmeldte tilsyn taler socialtilsynet med 3 børn/unge, der på dagen ikke er i skole. De 2
fortæller, at de har et skoletilbud men af forskellige årsager ikke er i skole. Den sidste er akut indskrevet på
tilbuddet for en måneds tid siden og går og venter på, at der findes det rette skoletilbud. Leder fortæller, at det
skulle være ved at være på plads, så barnet/den unge kan starte i skole efter nytår.
Desuden er der 3 børn under skolealderen, som ikke er har dagtilbud uden for tilbuddet.
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Vurdering af temaet
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer
Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder
dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende
lokal- og civilsamfund.
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv
betydning for deres liv.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i deres hverdag støtter op om borgernes opbygning og fastholdelse af
sociale relationer. Der er fokus på at udvikle borgernes kompetencer til at indgå positivt i relationer, og der støttes
op om deltagelse i fritidsaktiviteter med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov.
Socialtilsynet vurderer, at borgerne i mindre omfang inddrages i opstilling og opfølgning af mål og delmål i forhold til
at udvikle deres sociale kompetencer og selvstændighed. Ligeledes vurderes, at opfølgningen på delmål. kun i
begrænset omfang foregår kontinuerligt og systematisk.
Det er desuden socialtilsynets vurdering, at tilbuddet prioriterer et godt samarbejde med forældre og pårørende, og
arbejder aktivt på at skabe rammer for en positiv kontakt mellem borgere og forældre.
Gennemsnitlig vurdering

4,3

Udviklingspunkter

Kriterium 02

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet kun i begrænset omfang inddrager og involverer borgerne i opstilling af mål
og delmål. Ligeledes bemærkes det, at delmål og indsats i mindre grad formuleres konkret og at det dermed er
vanskelige at måle effekt af indsatserne. En kontinuerlig og systematisk monitorering af udviklingen ses også i kun
begrænset omfang, hvorved opfølgningen på mål og delmål, risikerer at basere sig på et øjebliksbilleder.
Socialtilsynet konstaterer samtidig, at tilbuddet i deres praksis understøtter borgerne i at indgå i sociale relationer
og netværk, både på og uden for tilbuddet, ligesom de støttes i at deltage i aktiviteter, med udgangspunkt i deres
ønsker og behov. Derudover er der i hverdagens rutiner fokus på at borgerne inddrages i og får ansvar for praktiske
opgaver.
Det konstateres dertil, at borgerne i tilbuddet har mulighed for samvær og kontakt med familie og netværk i forhold
til deres behov og de aftaler kommunen måtte have indgået vedr. samvær. Det vurderes, at tilbuddet vægter et
godt samarbejde med forældre og pårørende højt, og ser det som en faktor med afgørende betydning for borgernes
trivsel.
Socialtilsynet konstaterer, at der i tilbuddet er fokus på, at borgerne sikres en udviklende og fortrolig relation til en
voksen. Den udviklende og fortrolig relation forestås oftest af kontaktpædagogerne.
Indikator 02.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse

3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad.
Der lægges i bedømmelsen vægt på, at det af interview med medarbejder fremgår, at den borger hun er primær
kontaktperson for, ikke er inddraget i at opstille konkrete mål og delmål indenfor selvstændighed og relationer.
Ligeledes er borgeren ikke aktuelt bekendt med de delmål der arbejdes med. Af seneste statusrapport fremgår det
ikke, hvorvidt borgeren selv er interesseret i at arbejde på at opnå mål og delmål. Det fremgår derimod tydeligt, at
det er personalets ønsker om udvikling der tages afsæt i, fx "Vi taler med (borger) om de ting vi ønsker skal være
anderledes."
Af fremsendt statusrapport fremgår det bl.a., at borgeren støttes i at fastholde kontakten til en veninde og at deltage
i fritidsaktiviteter. Delmålene i statusrapporten er dog i mindre grad formuleret konkrete, hvilket vanskeliggør
opfølgningen og dermed måling af udviklingen og effekten. Medarbejder oplyser, at delmål ikke fremgår af det
jornalsystem hvor der dagligt noteres, og dermed foregår der ikke her en systematisk og kontinuerlig monitorering.
Opsamling foregår udelukkende når der skrives statusrapporter, og bygger således i mindre grad på konkrete og
systematisk dokumenterede observationer.
Der lægges desuden vægt på, at det af statusrapporten fremgår, at der har været flere udviklingsforløb, hvor der er
fokus på at støtte borgerne i at etablere sociale relationer, og udvikle sociale kompetencer. Af interview med
medarbejder og borger og observationer under tilsynsbesøget fremgår det ligeledes, at der på tibuddet er en
generel opmærksomhed på at støtte borgerens udvikling hen imod større selvstændighed og at fastholde og
opbygge relationer.
Indikator 02.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
Der lægges i bedømmelsen vægt på, at medarbejder oplyser, at borgerne understøttes i have aktiviteter og
netværk uden for tilbuddet. Flere borgere går i SFO ligesom nogen går i "klubben", der er et tilbud til de børn der
bliver for gamle til SFO'en. Herudover er der borgere der træner i fitnesscenter og en borger der går til spejder.
Ligeledes oplyses det, at der altid er mulighed for at besøge venner, samt have venner med hjem på besøg, det
skal blot aftales med personalet på forhånd.
I bedømmelsen lægges derudover vægt på, at medarbejder oplyser, at man har en særlig opmærksomhed på
vigtigheden af netværk for teenagerne, men også på de udfordringer det kan føre med sig. Der gives eksempel på
en borger der for øjeblikket har kontakt til en gruppe af unge i byen, der er lidt "dårligt selskab", og følges af SSP.
Tilbuddet vil gerne støtte op om borgerens deltagelse i det omgivende samfund, men ønsker samtidig at undgå at
han skaber problemer for sig selv og andre, og arbejder derfor på at han skal invitere vennerne med hjem på
tilbuddet, hvor der er bedre mulighed for at guide dem.
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Der lægges i bedømmelsen yderligere vægt på, at den interviewede borger fortæller, at han har gode venner i sin
klasse, og at de laver legeaftaler både hos vennerne og på tilbuddet. Samme borger går ikke aktuelt til aktiviteter i
fritiden, man har et ønske om at starte til fodbold efter sommerferien.
Indikator 02.c

Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær
med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der lægges i bedømmelsen vægt på, at medarbejder oplyser, at der er er fokus på samarbejde med forældre, og at
der i forhold til kontakt med forældre og netværk tages udgangspunkt i børnene og de unges behov for kontakt,
ligesom der er fokus på at støtte børnene og de unge i kontakten. I de tilfælde hvor rammerne for samværet er
fastsat af kommunen, støttes der op om aftalerne. Samtidig er tilbuddet i dialog med kommunen om evt. ændringer
af omfanget af og formen på samværet, og kommer med anbefalinger ud fra deres indsigt i og kendskab til
borgernes behov og trivsel.
Dertil vægtes det, at medarbejder oplyser, at forældrene altid er velkomne på tilbuddet, blot de har lavet en aftale
forinden.
Flere af borgerne har ingen eller kun meget lidt familie og netværk og her støtter man op om, at de kan få en
mentorfamilie
Afslutningsvis indgår det i bedømmelsen, at en borger fortæller, at han lige har holdt fødselsdag for sin klasse,
hjemme hos hans mor.
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Vurdering af temaet
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater
Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og
at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den
ønskede udvikling for borgerne.
Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe
(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og
trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de
anbringende eller visiterende kommuner.
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet
og positiv effekt.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet tydeligt redegør for målgruppe og målsætning.
Ligeledes vurderes det, at de valgte tilgange og metoder er i overensstemmelse med målgruppens behov, og at
tilbuddet i deres indsats tager udgangspunkt i den enkelte borgers særlige ønsker og behov.
Det vurderes, at hverdagen og den pædagogiske praksis på tilbuddet er præget af omsorg og engagement og at
borgerne inddrages aktivt i deres egen udvikling.
Brummersvej arbejder systematisk med dokumentation og der ses sammenhæng mellem mål i handleplanen, mål i
statusbeskrivelser, indsatser samt opnåede resultater.
Gennemsnitlig vurdering

4,3

Udviklingspunkter

Kriterium 03

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

Bedømmelse af kriterium

11

Tilsynsrapport
Socialtilsynet bedømmer, at Brummersvej arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse, og at de beskrevne faglige
tilgange og metoder er i overensstemmelse med målgruppens behov. Omsorg, engagement og nærvær er
fremtrædende i den pædagogiske praksis og rammen for de børnenes/de unges hverdag i tilbuddet er stabile
voksne, en tæt relation og struktur og faste rytmer. Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets medarbejdere
med udgangspunkt i den enkelte barn/unges behov er gode til at differentiere i forhold dertil.
Det bedømmes tillige, at tilbuddet i kraft af det gode relationsarbejde og de valgte faglige tilgange og metoder
opnår positive resultater med de unge. Det bedømmes dog også relevant, at tilbuddet har fokus på løbende
opkvalificering af medarbejderne (jf kriterie 10), således kompetencerne i tilbuddet afspejler målgruppens stigende
kompleksitet.
Det bedømmes, at indførelsen af nyt journalsystem samt øget fokus på systematisk opstilling og opfølgning på mål
har en positiv indvirkning på tilbuddets praksis. På baggrund af tidligere udtalelser fra anbringende kommune
bedømmes det, at tilbuddet arbejder relevant med målene fra handleplanerne og at borgerne opnår en positiv
udvikling.
Det bedømmes også, at den skriftlige dokumentation med fordel kunne systematiseres yderligere. Handleplanernes
mål er forholdsvis overordnede og svært målbare. Der kunne med fordel opstilles delmål med beskrivelse af, hvad
der aktuelt er i fokus, hvorledes der arbejdes frem mod målet, tidsperspektiv og indikator for målopfyldelse.
Det bedømmes desuden, at tilbuddet inviterer relevante eksterne samarbejdspartnere ind i opgaveløsningen, når
der er brug for det.
Indikator 03.a

Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til
tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:
Af Tilbudsportalen og godkendelsen fremgår, at tilbuddet er godkendt til 14 pladser, heraf 10 døgnpladser og 4
aflastningspladser. Målgruppen for tilbuddet er børn og unge i alderen 2-18/22 år med følgende grundlæggende
problematikker: Omsorgssvigt, Andet socialt problem, Indadreagerende adfærd, Autismespektrum, Flygtning.
Aktuelt har tilbuddet en fravigelse i forhold til alder, da der er indskrevet 3 søskende, hvoraf den yngste endnu ikke
er 2 år.
Leder fortæller, at de faglige tilgange og metoder, der fremgår af Tilbudsportalen fortsat er aktuelle i forhold til den
måde, der arbejdes på i tilbuddet. Af Tilbudsportalen fremgår, at den pædagogiske indsats baseres på
Relationspædagogiske- , Anerkendende- og Kognitive tilgange. Af Tilbudsportalen og tidligere rapport fremgår, at
KRAP bruges aktivt i supervisionen i forhold til børnenes/de unges stærke og svage sider samt udviklingspunkter,
men det fremgår også, der ikke anvendes konkrete værktøjer fra KRAP til personalemøderne og kun i begrænset
omfang direkte sammen med børnene/de unge, men at den anerkendende og ressoursefokuserede tilgang er
central i hverdagen.
Det fremgår, at såvel leder som medarbejdere oplyser, at den pædagogiske indsats tilrettelægges med
udgangspunkt i det enkelte barn/ung, hvorfor der således differentieres i indsatsen alt efter individuelle udfordringer
og behov. Gennemgående praksis er stabile voksne, en tæt relation og struktur og faste rytmer, så hverdagen
bliver genkendelig.
Det fremgår, at ovenstående også gør sig gældende i forhold til uledsagede flygtningebørn, da de grundlæggende
har de samme behov som resten af målgruppen og primært adskiller sig i forhold til sprog og kultur. De betragtes
ikke primært som flygtninge, men som en del af huset ligesom de andre borgere, og de mødes med åbenhed,
samtidig med at der stilles krav til dem.
De faglige tilgange og metoder beskrives af såvel leder som medarbejdere som praksisnære og isættes i mindre
grad ind i en teoretisk ramme, men medarbejderne underbygger med flere konkrete eksempler, der bekræfter en
individuel og inddragende tilgang til børnene/de unge.
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I forbindelse med det seneste tilsyn er det bekræftet af såvel leder som medarbejdere, at ovenstående fortsat er
gældende. Eksempelvis fortæller medarbejderne, at de i forhold til en ung med autistiske træk gør brug af
piktogrammer for at synliggøre den individuelle struktur, som meget vel kan afvige fra den fælles struktur i huset.
For alle børn/unge er der beskrevet, hvordan de bedst mødes i forskellige situationer, som eksempelvis hvad der
skal på madpakken, hvordan de ønsker at blive puttet ved sengetid mm.
Leder og medarbejdere fortæller, at de i stigende grad oplever, at der indskrives børn og unge med andre og mere
behandlingskrævende problematikker end de tidligere har mødt. Leder fortæller, at ovenstående faglige tilgange og
metoder fortsat vil være relevante, men for at tilbuddets pædagogiske indsats også fremadrettet matcher
målgruppens kompleksitet er der som supplement til dette planlagt et uddannelsesforløb for hele
medarbejdergruppen, hvor Mentalisering er i fokus.
Indikator 03.b

Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for
borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:
Det fremgår af interview af leder og medarbejdere og indsendt materiale, at det er anbringende kommunes
handleplan, der er udgangspunktet for de mål, der danner baggrund for den pædagogiske indsats i forhold til
barnet/den unge. Observationer, udvikling og resultater beskrives i tilbuddets journalsystem og danner sammen
med de faglige drøftelser på personalemøderne grundlag for statusbeskrivelserne.
Leder og medarbejdere fortæller, at der er indkøbt nyt journalsystem Sofus. Sofus er delt op i udviklingsområder,
hvor det er muligt at notere observationer mm under de relevante områder, således det er muligt at være mere
skarp på at få dokumenteret, hvad der er relevant i forhold til den enkelte. Dette skal på sigt være med til at lette
den løbende dokumentation og opsamlingen deraf i forbindelse med udarbejdelse af statusskrivelserne.
Af tidligere rapport fremgår, at det af fremsendte statusbeskrivelser fremgår, at der opstilles og arbejdes ud fra klare
overordnede mål for borgerne, mens konkrete delmål ikke er beskrevet tydeligt og i sammenhæng med
beskrivelserne af indsatser og effektvurderinger. Dette gør sig ligeledes gældende i det aktuelt indsendte materiale.
Indikator 03.c

Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende
kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:
Det fremgår af tidligere rapport, at anbringende kommuner udtrykker tilfredshed med tilbuddets dokumentation og
resultater i forhold til opfyldelsen af målene fra handleplanen.
Socialtilsynet har ikke i forbindelse med det aktuelle tilsyn forespurgt hos anbringende kommuner om dette, hvorfor
tidligere tilbagemeldinger fortsat må være gældende. Indikatoren vil blive bedømt i forbindelse med det næste
tilsyn.
Indikator 03.d

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at
målene for borgerne opnås.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:
Af tidligere rapport fremgår, at tilbuddet samarbejde med alment praktiserende læger, psykologer, fysioterapeuter,
børnehaver og skoler. Derudover etableres der samarbejde med børnepsykiatrisk afdeling og Børnehus Syd, når
der er børn der har behov for det. Ligeledes samarbejdes der med Røde Kors i forbindelse med eksempelvis
flygtningebørns ansøgning om familiesammenføring og for samme målgruppe med tolk ved fx lægebesøg.
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Endvidere samarbejdes der med et andet tilbud med specialpædagogiske kompetencer indenfor målgruppen
Autisme. Såvel som medarbejder giver udtryk for, at dette samarbejde fungerer fuldt tilfredsstillende.
Leder fortæller, at de desuden er blevet en del af projektet "Styrket samarbejde". Et projekt financieret af
Satspuljemidler, der har til formål at styrke samarbejdet mellem tilbud og børn- og ungepsykiatrien.
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Vurdering af temaet
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel
Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed,
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes sundhed og trivsel.
Dette ses bl.a. ved et relevant samarbejde med sundhedsvæsenet, fokus på sund kost og aktiviteter og
opmærksomhed på den enkelte borgeres situation.
Der vurderes desuden at være gode rammer for indflydelse på både eget og det fælles liv på tilbuddet.
Ligeledes vurderes det, at der i indsatsen er opmærksomhed på at undgå magtanvendelser, vold og overgreb.
Dette ses både i tilbuddets grundlæggende anerkendende tilgang og en generel opmærksomhed på samspillet
mellem borgerne og i tilbuddets beredskab på området.
Gennemsnitlig vurdering

4,4

Udviklingspunkter

Kriterium 04

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet konstaterer, at Brummersvej støtter borgerne i at have indflydelse på eget liv og hverdagen i
tilbuddet, samt at der er en anerkendende og respektfuld tilgang til borgerne.
Mulighederne for medbestemmelse og indflydelse, både i forhold til den enkeltes hverdag og i forhold til det fælles
liv på tilbuddet, tilpasses efter borgernes alder, behov og resurser.
Indikator 04.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
Der lægges i bedømmelsen vægt på, at den borger socialtilsynet talte med, fortæller, at hun er glad for at bo på
tilbuddet. Hun beskriver det som "et ordentligt sted", og fremhæver at men får lov til at være alene og fx ikke bliver
tvunget til at komme ned til mad.
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Ligeledes lægges der vægt på, at det af fremsendte dagbogsnoter fremgår, at borgerne beskrives ud fra en
anerkendende og respektfuld forståelse.
Endelig vægtes det, at der under tilsynsbesøget observeredes et nærværende og omssorgsfuldt samspil mellem
borgere og medarbejdere.
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.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
I bedømmelsen er lagt vægt på, at den interviewede borger fortæller, at der bliver holdt "børnemøde" en gang om
måneden. Der kan man bl.a. drøfte de fælles regler, hvilket borgeren har oplevet positivt. Borgeren fortæller også,
at man kan komme med ønsker til aftensmaden og gerne må være med til at lave den, men det er ikke noget man
skal.
Fra tidligere tilsyn indgår fortsat:
I bedømmelsen lægges der vægt på, at ledelsen oplyser, at de store børn er inddraget i at lave deres egne delmål.
De mindre børn inddrages mere indirekte, via samtaler med personalet, hvor man ikke nødvendigvis bruger ordet
"delmål".
I bedømmelsen vægtes ligeledes, at ledelsen oplyser, at der holdes børnemøde en gang om måneden. Her kan
børnene komme med forslag eller bringe noget op de er utilfredse med. Der tages referater fra møderne. Dette
bekræftes af fremsendt materiale samt af de to børn tilsynet talte med, som fortæller, at de har ønsket nye møbler
og fået det.
Desuden vægtes det, at det af journalnotater fremgår, at børnene bliver støttet i, efter eget ønske, at have
legeaftaler både på Brummersvej og hjemme hos kammeraterne, hvilket de to børn tilsynet talte med, bekræftede.
Slutteligt indgår det, at ledelsen fortæller, at børnene inddrages i madlavningen, hvilket de er glade for.
Kriterium 05

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet understøtter børnene og de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Det er socialtilsynet vurdering, at der i tilbuddet er fokus at sikre, at børnene og de unge tilbydes en sund og
varierende kost, samt at der er fokus på at motivere og understøtte børnene og de unge i at have fritidsaktiviteter
uden for tilbuddet.
Socialtilsynet bemærker, at børnene/de unge selv giver udtryk for at de trives og er glade for de voksne på stedet.
Samtidig bemærkes også, at det er en udfordring at tilgodese de langtidsanbragtes børn behov i forhold til de
korttidsanbragte.
Indikator 05.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen lægges der vægt på, at de to børn socialtilsynet talte med ved besøget, begge giver udtryk for, at
de trives og er glade for at bo på Brummersvej og de nævner flere voksne som de er særligt glade for.
Ligeledes vægtes det, at såvel ledelse som medarbejdere oplyser, at de oplever at børnene og de unge er i trivsel
og udvikling. Dette vurderer de dels ud fra børnenes adfærd i det daglige, men også ud fra tilbagemeldinger fra
børnenes skoler og dagtilbud. Skolerne og dagtilbuddene har ofte kendt børnene gennem længere tid, og kan
sammenligne deres trivsel og udvikling før og efter indflytning på Brummersvej.
Desuden indgår det i bedømmelsen, at ledelsen oplyser, at nogle børn er på tilbuddet i flere år, mens størstedelen
kun er der i kortere perioder. De børn der er der i en længere periode vil komme til at sige goddag og farvel til
mange i løbet af deres tid på Brummersvej. For nogle af disse børn er det særligt vanskeligt når de andre rejser
videre, da de selv har et stort ønske om at komme hjem. Ledelsen beskriver dette som en udfordring, man bl.a.
imødegår ved at have en meget stabil medarbejdergruppe. Af fremsendt materiale bekræftes det, særligt ét barn får
det meget vanskeligt når der er andre børns der rejser fra tilbuddet.
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Indikator 05.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
I bedømmelsen lægges der vægt på, at ledelsen oplyser at der er samarbejde med alment praktiserende læger,
fysioterapeuter, børnepsykiatrisk afdeling og Børnehus Syd. Derudover har tilbuddet samarbejdet med Kolding
Sygehus vedr. inkontinens. Børn der er behandlingskrævende, evt. pga. overgrebsproblematikker, kommer i
samtaleforløb hos en psykolog.
Indikator 05.c

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed,
modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c
Indikatoren bedømmes til i grad at være opfyldt.
I bedømmelsen vægtes det, at de børn socialtilsynet talte med fortæller, at de har faste sengetider, kommer i bad
hver dag og at de fleste børn går til fritidsaktiviteter. Ligeledes fortæller de, at de godt kan li' maden og at de synes
den er sund.
Dette bekræftes af ledelse og medarbejdere, der tilføjer, at der er ansat en medarbejder der forestår madlavning
sammen med børnene.
Desuden tillægges det vægt, at medarbejderne fortæller, at de så vidt muligt tilpasser fordelingen af
primærfunktionen efter hvilke medarbejdere der bedst matcher det enkelte barns behov.
Kriterium 06

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets anerkendende pædagogik i vidt omfang forhindrer, at konflikter udvikler sig,
men at det ikke altid lykkes at undgå dette.
Vedrørende registrering og indberetning konstaterer Socialtilsyn Syd , at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad
registrerer og indberetter korrekt.
Ligeledes bemærkes, at der generelt ses begrænsede refleksioner i forhold til baggrund for episoden og muligheder
for forebyggelse.
Indikator 06.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt
undgås.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen lægges der vægt på, at det af fremsendte indberetninger fremgår, at der inden for de seneste seks
måneder, har været fem magtanvendelser på to forskellige borgere. Dette stemmer dog ikke overens med de
oplysninger der fremkom inder tilsynsbesøget, hvor en borger fortæller, at hun er blevet fastholdt tre gange indenfor
de seneste seks måneder.
Der lægges også vægt på, at medarbejder oplyser, at han ikke oplever at de har mange magtanvendelser, og at de
der er, oftest ikke ville kunne være undgået.
Der lægges hertil vægt på, at det af dagbogsnotaterne fremgår, at der gennemgående arbejdes pædagogisk med
at forebygge konflikter bl.a. ved at anerkende og italesætte den frustration der ligger bag barnets adfærd.
Indikator 06.b

Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge
op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse

2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i lav grad.
I bedømmelsen lægges der vægt på, at det af fremsendte indberetninger fremgår, at der inden for de seneste seks
måneder, har været fem magtanvendelser.
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Heraf er tidsfristerne ikke overholdt i fire indberetninger. Tre indberetninger er mangelfuldt udfyldt i forhold til
datering og underskrifter og tre indberetninger redegør ikke for lederens vurdering af og kommentarer til indgrebet.
I bedømmelsen indgår yderligere, at det af indberetningerne fremgår det, at tilbuddet beskriver situationen
umiddelbart op til magtanvendelsen mens det mindre tydeligt fremgår, hvorvidt tilbuddet forholder sig
undersøgende til forhold der kan have betydning for situationen, inden konflikten eskalerer.
Afslutningsvis indgår det i bedømmelsen, at medarbejder oplyser, at borgermne altid informeres om
indberetningerne samt at man drøfter magtanvendelser på personalemøderne.
Kriterium 07

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet i deres indsats har fokus på, at forebygge vold og overgreb.
Det bemærkes, at der hos både ledelse og medarbejdere, er opmærksomhed på, at målgruppens aldersspredning
og baggrund med omsorgssvigt af forskellig art, gør tilbuddets børn/unge særligt sårbare i forhold til overgreb og
grænseoverskridende adfærd. Socialtilsynet konstaterer, at der kontinuerligt vil være behov for, at tilbuddet arbejder
målrettet og forebyggende med dette tema.
Indikator 07.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller
overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen lægges der vægt på, at ledelsen oplyser, at de ikke har været ude for at der er sket overgreb
mellem børnene/de unge på tilbuddet og at der er en generel opmærksomhed på samspillet mellem børnene/de
unge. Ligeledes oplyser de, at tilbuddet har en beredskabsplan der er gennemgået med personalet.
Derudover vægtes det, at ledelsen oplyser, at i de tilfælde hvor man ved at et barn tidligere har været udsat for
overgreb, eller har mistanke herom, tages der forbehold i den pædagogiske indsats, samt iværksættes særlige
forholdsregler, eksempelvis at barnet/den unge ikke kan være alene med de øvrige indskrevne børn og unge. Dette
bekræftes af de interviewede medarbejdere, der giver flere eksempler på hvordan det håndteres i praksis.
I bedømmelsen vægtes det også, at ledelsen oplyser, at de ikke har mange generelle regler, men laver individuelle
regler ud fra det enkelte barns behov. Dog er der en regel om, at "de små" kun må gå op på 2. salen hvor "de
store" bor, hvis man er inviteret og har en voksen med og at man ikke er sammen på et værelse med lukket dør.
Derudover er der sovende nattevagt og børnene/de unge kan låse deres værelsesdør.
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Vurdering af temaet
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse
En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig
organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig
ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk
forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den
daglige drift.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at leder af tilbuddet har relevante kompetencer i forhold til at lede et tilbud af
Brummersvejs karakter og størrelse.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages på kompetent vis. Dette underbygges af tilbuddets
fokus på at optimere den faglige kvalitet i kraft af øget systematik i tilrettelæggelsen af indsatsen og optimering af
dokumentationen og sikring deraf ved stabile medarbejdere med de rette kvalifikationer i forhold til målgruppens
aktuelle behov.
Dertil er det socialtilsynets vurdering, at mulighederne for intern sparring og ekstern supervision i tilbuddet
understøtter både den socialfaglige indsats og trivsel og samarbejde i personalegruppen.
Det vurderes, at bestyrelsen er aktiv og kompetent.
Gennemsnitlig vurdering

4,2

Udviklingspunkter

Kriterium 08

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Det bedømmes, at tilbuddets nye leder besidder relevante kompetencer i forhold til tilbuddets daglige drift, såvel
faglige som administrative. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at leder har relevant socialfaglig uddannelse og
erfaring og på relativ kort tid har formået at få styr på organisationen, således at medarbejderne igen kan
koncentrere sig om det pædagogiske arbejde. Det vægtes ligeledes, at leder har relevant lederuddannelse i forhold
til at sikre fortsat fokus på udvikling af tilbuddets pædagogiske indsats og strategiske udvikling.
Ligeledes bedømmes det relevant, at der for at understøtte ledelsen af tilbuddet er ansat administrativ medarbejder
og pædagogisk medarbejder med særlige opgaver.
På baggrund af interview af medarbejdere, bedømmes det, at de profiterer af den eksterne supervision samt den
faglige sparring, der finder sted på personalemøder og i de daglige overlap.
Det bedømmes på baggrund af vedtægter, at bestyrelsens medlemmer har relevante komptencer i forhold til at
understøtte den administrative og faglige drift af tilbuddet.
Indikator 08.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.
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Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:
Leder er ansat juli måned 2018. Af tidligere indsendt CV fremgår, at leder er uddannet socialrådgiver. Derudover
har leder forskellige efteruddannelser som f.eks. Mindfulnessinstruktør og Supervisor og i forhold til ledelse af
tilbuddet lederuddannelsen MacMann Bergs systemiske ledelses- og konsulentuddannelse og diplom i ledelse,
økonomi og regnskab. Afsluttede uddannelser er dokumenteret ved indsendt materiale.
Leder har tidligere arbejdet som socialrådgiver i børn- og ungeforvaltning, som socialrådgiver og mentor i
Kriminalforsorgen, som ungebehandler og motivationsbehandler indenfor misbrugsområdet og de seneste 3 år som
afdelingsleder på tilbud for socialt udsatte unge med kriminalitets- og misbrugsproblematikker.
Det fremgår af tidligere rapport og af interview af leder, at tilbuddet gennem en periode har været udfordret i forhold
til daglig ledelse, hvilket har betydet et øget pres på medarbejderne. Både leder og stedfortræder er fratrådt deres
stillinger. Leder fortæller, at fokus for hende har været at få styr på organisationen og rammerne for det
pædagogiske arbejde. Det har været og er en udfordring for medarbejderne, da de skal forholde sig til mange nye
krav og en ny ledelsesstil med de forandringer, der indebærer.
Leder fortæller, at de opgaver, som tidligere er løst af leder og stedfortræder, alene har ligget hos leder. det sidste
halve år. Der er nu blevet ansat en administrativ medarbejder og en pædagog med særlige opgaver, der skal
understøtte den daglige administrative og pædagogiske ledelse.
Medarbejderne bekræfter i interview, at ovenstående omstilling har været og fortsat er en udfordring. Men de
fortæller, at de oplever en leder, der har et organisatorisk godt overblik ligesom de også oplever, at leder har
relevante kompetencer i forhold til faglig sparring.
Indikator 08.b

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:
Leder og medarbejdere fortæller, at medarbejdergruppen modtager kontinuerlig supervision 6-8 gange årligt ved
ekstern supervisor. Ifølge medarbejderne er supervisionen absolut brugbar både i forhold til de udfordringer, de
møder i arbejdet med børnene/de unge og i forhold til deres interne samarbejde. Udover supervisionen afholdes
der personalemøder hver tredje uge og to dages personaletræningsinternat årligt, hvor indholdet er trivsel og
samarbejde.
Af interview af medarbejdere fremgår, at der i vagtplanen er afsat tid til overlap. Overlappet skal sikre den røde tråd
i behandlingen og bruges desuden til at få styr på opgavefordelingen i forhold til aktiviteter, aftaler og praktiske
opgaver.
Af interview af leder fremgår, at hun aktuelt føler sig udfordret i forhold til at finde relevant faglig sparring på
ledelsesopgaven, da den nuværende struktur i Vejle kommune betyder, at hun er i netværksgruppe med
afdelingsledere fra de andre børn- og ungetilbud i kommunen.
Indikator 08.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse

3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:
Af tidligere rapport og af de seneste indsendte vedtægter fremgår, at bestyrelsen sammensættes bredt, således de
til sammen repræsenterer uddannelses- og/eller erfaringsmæssige kompetencer indenfor ledelse, økonomi og
virksomhedsdrift og det psykologiske, psykiatriske og/eller pædagogiske område. Bestyrelsen består af tre eller fem
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medlemmer hvoraf et eller to medlemmer udpeges af Vejle Kommune, mens to eller tre medlemmer udpeges af
Fonden Vita. Det fremgår endvidere, at der afholdes møder så ofte, et medlem, den daglige leder eller en eventuel
revisor ønsker det.
Derudover deltager daglig leder og en personalerepræsentant i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Vedtægterne er opdaterede og godkendt efter lov om socialtilsyn.
Af interview af leder og medarbejdere fremgår, at bestyrelsen er forholdsvis ny. Socialtilsynet har ikke nogen
oversigt over bestyrelsesmedlemmerne med angivelse af relevante kompetencer. En sådan oversigt kan indsendes
sammen med høringssvaret, hvorefter indikatoren vil blive bedømt igen.
Kriterium 09

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer, at den daglige drift af tilbuddet varetages kompetent.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at personaledækningen i tilbuddet ifølge medarbejderne svarer godt overens
med de opgaver de har i dagligdagen.
Sygefravær og personalegennemstrømning bedømmes på baggrund af nøgletal fra årsrapport 2017 at være på et
absolut acceptabelt niveau, hvilket understøtter ovennævnte og er medvirkende til at sikre kontinuitet i indsatsen og
en tryg hverdag for borgerne.
Dog fremgår det af interview af leder og medarbejdere, at foråret og sommeren 2018 har været en udfordrende
periode for tilbuddets medarbejdere, hvilket vil afspejle sig i nøgletallene for personalegennemstrømning og
sygefravær i den kommende årsrapport for 2018. Den tidligere ledelse er opsagt, hvilket har medført et øget pres
på medarbejderne i forhold til krav om fleksibilitet, manglende pædagogisk vejledning samt mere overordnede
opgaver, der ikke er blevet løst på tilfredsstillende niveau i perioden uden daglig ledelse. Efterfølgende er der ansat
ny leder, hvilket har betydet, at der er kommet styr på tingene, men også at der er forandringer og nye krav,
medarbejderne skal forholde sig til. Aktuelt er der således 2 langtidssygemeldte medarbejdere.
Indikator 09.a

Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med
relevante kompetencer.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende:
Af tidligere rapport fremgår, at alle pædagogiske medarbejdere er uddannede pædagoger, har de en gennemsnitlig
anciennitet på ca. 9 år og over halvdelen af medarbejderne har været ansat mere end 5 år. Leder fortæller, at der
aktuelt er 2 langtidssygemeldinger, hvorfor der også gøres brug af vikarer, der ikke nødvendigvis er uddannede
pædagoger men har anden relevant erfaring.
Det fremgår af interview af leder, at der som udgangspunkt er 1 pædagogisk medarbejder og køkkenleder i
dagvagt, 3 medarbejdere eftermiddag/aften og 1 sovende nattevagt. Aktuelt er der dog 2 grupper af medarbejdere,
da en indskrevet søskendeflok dækkes døgnet rundt af et midlertidigt ansat team af medarbejdere. Medarbejder
bekræfter, at der dækkes ind i forhold til antallet af borgere og at der som regel er sammenhæng mellem
ressourser og opgaver.
Slutteligt er der i bedømmelsen lagt vægt på, at en borger fortæller, at hun kan bruge de fleste af medarbejderne og
at "vikarerne har OK styr på tingene".
Indikator 09.b

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end
sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b
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Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:
Af de indtastede nøgletal på Tilbudsportalen fremgår, at personalegennemstrømningen for 2017 er på 7,14 %,
hvilket ikke er på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.
Indikator 09.c

Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige
arbejdspladser.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c
Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:
Af de indtastede nøgletal på Tilbudsportalen fremgår, at sygefraværet for 2017 er på 8,59 dag i gennemsnit pr.
medarbejder, hvilket ikke er på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.
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Vurdering af temaet
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer
Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige,
relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets
målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes
aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med
nære og stabile relationer.
Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes.
Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne
med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes
retssikkerhed.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne besidder relevante kompetencer i form af pædagogisk
uddannelse og erfaring i arbejdet med anbragte børn og unge.
Det vurderes, at tilbuddets medarbejdere har relevante uddannelser i forhold til målgruppens behov. Særligt
vurderes det, at medarbejdernes relationelle kompetencer imødekommer børnene/de unges behov for en stabil og
tryg hverdag. Det er dog fortsat socialtilsynets vurdering, at der bør være fokus på kompetenceudvikling af
medarbejderne, således det sikres, at de har den nødvendige viden og kompetencer, der modsvarer målgruppens
stigende kompleksitet og forskelligartede problematikker.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har en yderst anerkendende, respektfuld og positiv tilgang til
børnene/de unge.
Gennemsnitlig vurdering

4,5

Udviklingspunkter

Kriterium 10

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer, at personalegruppen samlet set besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens
behov og tilbuddets metoder.
Det bedømmes, at tilbuddets medarbejdere i kraft af pædagogisk uddannelse og mange års praktisk erfaring har
tilegnet sig relevant viden og kompetencer i forhold til de godkendte målgrupper, men det bedømmes også, at den
kontinuerlige interne og velfungerende sparring med fordel kan suppleres med ny og opdateret viden.
Det bedømmes relevant, at opkvalificeringen tager sit udgangspunkt i de udfordringer og problemer,
medarbejderne møder i hverdagen ligesom det bedømmes relevant i forbindelse med tilbuddets aktuelle udvikling
fra omsorgs- til behandlingstilbud, at der igangsættes et uddannelsesforløb med henblik på at medarbejderne får et
fælles ståsted i behandlingsarbejdet.
Indikator 10.a

Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.
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Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
Der er i bedømmelsen vægt på følgende:
Af tidligere fremsendt medarbejderoversigt fremgår, at alle fastansatte medarbejdere har en pædagoguddannelse,
og at den gennemsnitlige anciennitet på tilbuddet er over syv år. Leder fortæller, at det fortsat gør sig gældende,
dog er der enkelte medarbejdere, der er rejst og der er ansat nye pædagoger i løbet af 2018, hvilket vil afspejles i
årsrapport 2018, når den foreligger.
Af tidligere rapport fremgår, at medarbejderne har de grundlæggende pædagogiske kompetencer i forhold til at
drage den nødvendige omsorg for børnene/de unge, men også at de har følt sig udfordret særligt i forhold til
målgruppen flygtninge. Der er dog ingen flygtninge indskrevet aktuelt i tilbuddet. Tilbuddet er i 2018 godkendt til
også at modtage børn/unge indenfor autismespektret, hvorfor der har været fokus på at opkvalificere
medarbejderne til arbejdet med disse.
Leder fortæller, at tilbuddet bevæger sig fra at være et tilbud for forholdsvis langtidsanbragte børn og unge, der
primært har haft brug for pædagogisk omsorg til et tilbud, der modtager behandlingskrævende børn og unge, hvor
der dels er forskel på længden af opholdet og dels brug for en øget differentiering af den pædagogiske indsats.
Leder fortæller, at der aktuelt er medarbejdere, der er i gang eller er bevilget kurser/uddannelse i Kunstterapi,
Autisme, Borderline, Diplom i ledelse, CoolKids ligesom en fast vikar opkvalificeres med socialpædagogisk
akademiuddannelse. Leder fortæller, at der desuden er igangsat en proces for opkvalificering af medarbejderne i
forhold til Mentalisering som fælles udgangspunkt i det pædagogiske arbejde. Derudover er der indkøbt nyt
journalsystem bl.a. i forhold til at styrke den skriftlige dokumentation af indsatsen.
Det bekræftes af de interviewede medarbejdere, at der er gode muligheder for opkvalificering i forhold til de aktuelle
opgaver/udfordringer.
Indikator 10.b

Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har
relevante kompetencer.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:
Af tidligere rapport fremgår, at kommunikationen mellem børnene/de unge og medarbejdere bærer præg af, at de
kender hinanden godt, og at medarbejderne tilpasser kommunikationen til den enkelte borger. Eksempelvis
henvendte en borger sig til en medarbejder på en ironisk og humoristisk måde, og medarbejderen responderede i
samme tone, samtidig med at medarbejderen sikrede, at barnets bagvedliggende bekymring blev imødekommet. I
et andet tilfælde guides tre mindre børn til, hvor de må og hvor de ikke må klatre ude i haven. Guidningen er
omsorgsfuld og enkel og angiver tydeligt, hvilke rammer børnene skal agere indenfor samtidig med at baggrunden
herfor forklares.
Socialtilsynet har i forbindelse med det seneste tilsynsbesøg opholdt sig i kortere tid i tilbuddets fællesarealer.
Socialtilsynet har fået indtryk af stemningen og atmosfæren i tilbuddet den pågældende dag og bedømmer på den
baggrund, at ovenstående fortsat gør sig gældende.
Kriterium 11

Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 12

Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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Kriterium 13

Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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Vurdering af temaet
Fysiske rammer

Temavurdering

Fysiske rammer
De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at
tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad imødekommer og understøtter
borgernes behov.
Tilbuddet er indrettet så man tilgodeser borgernes aldersspænd, og der er gode muligheder for både at deltage i
fælles aktiviteter eller trække sig til sit eget værelse. Ligeledes er der gode muligheder for udendørsaktiviteter i
haven eller for at indgå i aktiviteter i byen, da der er kort afstand til centrum.
Brummersvej er kendetegnet ved at være hyggeligt og hjemligt indrettet, både hvad angår de fælles rum og
borgernes egne værelser.
Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter

Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgernes behov og tilgodeser
trivsel og tryghed.
Der er gode muligheder for at imødekomme de forskellige aldersgruppers behov, da værelserne er fordelt på de to
øverste etager og borgerne er opdelt i en "børnegruppe" og en "ungegruppe." Værelserne fremstår hyggelige og
personligt indrettet.
Det konstateres, at de fysiske rammer generelt fremstår hyggelige og hjemlige, og at der er plads til mange
forskellige aktiviteter, såvel inden- som udendørs.
Socialtilsynet konstaterer ligeledes, at borgerne selv giver udtryk for, at de trives med tilbuddets fælles rum og
deres værelser, ligesom beliggenheden tæt på centrum giver gode muligheder for at deltage i aktiviteter.
Brummersvej, der er godkendt til 14 pladser, råder over 13 værelser hvoraf ét er et dobbeltværelse tiltænkt fx
søskende. Socialtilsynet understreger, at tilbuddet skal sikre, at der kun sker indskrivning på dobbeltværelse, hvis
det er foreneligt med borgernes individuelle behov, trivsel og udvikling.
Tilsyn d. 20.08 2018
I forbindelse med tilbuddets ansøgning om udvidelse af målgruppen er det Socialtilsyn Syds bedømmelse, at de
fysiske rammer på tilbuddet vil kunne tilgodese den nye målgruppes behov, og således være medvirkende til at
understøtte borgernes udvikling og trivsel.
Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
26

Tilsynsrapport
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at de borgere socialtilsynet talte med, alle gav udtryk for, at de trivedes med de
fysiske rammer, både egne værelser og fællesrummene. De fortæller, at de er glade for tilbuddets fællesrum, hvor
der er mulighed for forskellige aktiviteter, herunder biografrum, rum til kreativ udfoldelse, musikrum i kælderen,
samt en stor fællesstue, hvor der kan ses fjernsyn og hygges. Dette bekræftes af observationer under besøget,
hvor flere borgere opholdt sig i fællesrummene med forskellige aktiviteter.
En borger fortæller at hans værelse er "lille, men OK." Samme borger fortæller at det fungerer fint med at dele
badeværelser, selvom der godt kan være ventetid om morgenen.
I bedømmelsen indgår desuden, at ledelse og medarbejdere oplyser, at deres oplevelse er at borgerne trives godt i
de fysiske rammer.
Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
Der lægges i bedømmelsen vægt på, at tilbuddets borgere er opdelt i henholdsvis en børnegruppe på 1. salen, og
en ungegruppe på 2. sal. Der er gode toilet- og badeforhold på begge etager.
Derudover lægges vægt på, at der i stueetagen er flere fælles rum med forskellige funktioner, herunder en
spisestue, opholdsstue, biografstue, et lille rum, hvor der skal spilles computer og laves forskellige kreative
aktiviteter. I kælderen er der endvidere et musikrum, garderobe, værksted og vaskerum.
Ligeledes imødekommer udendørsarealerne målgruppens behov i forhold til aldersspændet. Der er dels en lille
legeplads, legehus og sandkasse, dels er der et stort græsareal med mulighed for boldspil ligesom der er plads til
fx at grille, læse og hygge.
Tilbuddet er centralt placeret i gåafstand til centrum, og der er dermed gode muligheder for forskellige aktiviteter i
det omkringliggende samfund.
Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, at tilbuddet har en størrelse, der muliggør, at borgerne kan fordele
sig på fællesområderne eller på egne værelser, og lave de aktiviteter, de selv ønsker.
I bedømmelsen indgår afslutningsvis, at anbringende kommuner i tilbagemeldingerne oplyser, at deres oplevelse
er, at de fysiske rammer imødekommer borgernes behov.
Tilsyn d. 20.08 2018
I forbindelse med tilsynsbesøget kunne Socialtilsyn Syd konstatere, at de fysiske rammer vil kunne imødekomme
en udvidelse af målgruppen.
Lederen fortæller, at der er mulighed for at dele borgerne op i mindre grupper både i forhold til værelser og i forhold
til spise og aktivitetsplads, for derigennem at kunne imødekomme de specielle behov den nye målgruppe måtte
have.
Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der lægges i bedømmelsen vægt på, at fællesrummene er hjemligt indrettede og at huset bærer præg af at der bor
mange mennesker. Flere steder ses slitage, men der er rent og pænt, plads til igangværende aktiviteter som fx
legobygning og borgerne bevæger sig trygt rundt og er tydeligt "på hjemmebane" i både køkken og stuer.
I bedømmelsen indgår fortsat observationer fra tidligere tilsyn, hvor værelserne ved rundvisning fremstod at være
personligt indrettet, og i høj grad afspejlede at være borgernes hjem.
Ligeledes er det i bedømmelsen medtaget, at en anbringende kommune oplyser, at borgerne oplever tilbuddet som
deres hjem.
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Tilsynsrapport
Økonomisk Tilsyn
Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi
Tilbuddet vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget at være økonomisk bæredygtigt.
Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget at være gennemskueligt
for socialtilsynet. Socialtilsyn Syd vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede, i det
omfang nøgletallene på tilbudsportalen er opdaterede.
Socialtilsyn Syd vurderer, at økonomien giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til målgruppen.
Økonomisk bæredygtig?
JA: Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet på baggrund af det indsendte regnskab og det indsendte budget er
økonomisk bæredygtigt. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af det senest fremsendte regnskab med tilhørende
revisionsprotokollat. Der er ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i regnskabet, og der er
ligeledes ingen væsentlige kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet. Socialtilsyn Syd har i bedømmelsen lagt
vægt på, at tilbuddets revisor ikke har kommentarer til tilbuddets soliditetsgrad, og at der derfor er sammenhæng
mellem soliditetsgrad, alder og specialiseringsgrad
Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
JA: Socialtilsyn Syd har lagt vægt på, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet,
og at budgettet giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen. Budgettet viser et
balanceret forhold mellem forventede indtægter og omkostninger. Socialtilsyn Syd vurderer, at centrale nøgletal om
normeringens størrelse, aktivitetsomkostninger og kompetenceudvikling medvirker til at kvalitetssikre vurderingen.
Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
Ja: Nøgletallene i årsrapporten på Tilbudsportalen kan afstemmes til den senest indsendte årsrapport og vurderes
på den baggrund at være gennemskueligt for de visiterende kommuner. Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund
af det indsendte regnskab og budget at være gennemskueligt for socialtilsynet.
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Tilsynsrapport
Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet.
Dokumenter

Godkendelsesbrev
Tilsynsrapport af 28. december 2018
Tilbudsportalen
Stikprøve fra handleplan
Stikprøve fra Statusbeskrivelse
Stikprøve fra Dagbogsprogrammet Sofus
Høringssvar af 7. februar 2019

Observation
Interview

Interview med leder
Gruppeinterview med 2 medarbejdere

Interviewkilder

Ledelse
Medarbejdere

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer.
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.
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