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$eg-pr int-section-heading-star t$Samlet vur der ing af kvaliteten i tilbuddet$eg-pr int-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har socialtilsynet vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om
socialtilsyn § 6.
$eg-pr int-section-heading-star t$Sanktioner $eg-pr int-section-heading-end$

Sanktioner
Påbud

Ingen påbud

Vilkår
Ingen vilkår
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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.

Bedømmelse af tema
Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet med udgangspunkt i konkrete mål for borgerne og under hensyn til borgernes behov
og forudsætninger i videst muligt omfang stimulerer borgerens udvikling og læring. Dette med henblik på at understøtte paratheden
og mulighederne for uddannelse/beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud. Desuden vurderes det, at tilbuddet forpligter sig i
de samarbejdsrelationer, der har betydning for om målene nås.

Gennemsnitlig bedømmelse

5

$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 1$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 1

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet støtter i meget høj grad borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.
Socialtilsyn Syn vurderer det positivt at tilbuddet samarbejder løbende med de respektive skoler, uddannelsesinstitutioner,
praktiksteder, jobcentre, UU vejledere etc.

Indikator 1.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

Bedømmelse af Indikator 1.a
Tilbuddet opstiller i meget høj grad konkrete og individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang uddannelse
beskæftigelse med mm. og der følges op herpå. Socialtilsyn Syd bedømmer det heroverfor positivt, at medarbejdere og ledelse
redegør med eksempler på, hvordan de understøtter borgernes skolegang og beskæftigelse i dagligdagen. Ovenstående
dokumenteres endvidere ved stikprøvekontrol af handleplane og ved interview med borgere.

Indikator 1.b
Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i
dag- eller grundskoletilbud.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Borgerne er i meget høj grad i dagtilbud, grundskoletilbud , uddannelse eller beskæftigelse. Socialtilsyn Syd bedømmer det heroverfor
positiv, at det ved interview med medarbejdere og ledelse samt fremsendt materiale, fremgår at borgerne er i beskæftigelse.
Ovenstående understøttes endvidere af interview med borgerne.

Indikator 1.d
Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 1.d
Borgerne har i meget høj grad et stabilt fremmøde i deres skoletilbud eller beskæftigelse. Socialtilsyn Syd bedømmer det heroverfor
positivt, at ledelse og medarbejdere samstemmende oplyser, at borgerne har et stabilt fremmøde. Bliver fremmødet ustabilt, hvilket
kan ske, iværksættes der tiltag for at ﬁnde årsager og løsninger. Dette i tæt samarbejde med den enkelte borger.
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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.

Bedømmelse af tema
Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i
sociale aktiviteter og netværk. Endvidere vurderes det, at tilbuddet har åbenhed mod det omkring liggende samfund. Tilbuddet
medvirker til, at borgerne opnår kompetencer og færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og
fremme den enkelte borgers mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. Det er desuden Socialtilsyn Syds vurdering, at
tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og netværk.
Gennemsnitlig bedømmelse

5

$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 2$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 2

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet styrker i meget høj grad borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og derved opnå selvstændighed. Det
vurderes heroverfor positivt at medarbejdere og leder samstemmende oplyser, hvordan tilbuddet jf. indikator 2a arbejder målrettet
med borgernes sociale kompetencer. Det vurderes endvidere positivt, at der i tilbuddet tilbydes gode muligheder for og
understøttelse af borgernes selvstændighed, via mulighed for udﬂytning i udslusnings boliger.

Indikator 2.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

5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Tilbuddet opstiller i meget høj grad 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 sker løbende opfølgning herpå. .

Indikator 2.b
Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Borgerne indgår i meget høj grad i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Socialtilsyn Syd bedømmer det heroverfor positivt at
leder, medarbejdere og borgere redegør fyldestgørende for tilbuddets aktiviteter i det omgivende samfund.

Indikator 2.c
Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov i meget høj grad kontakt til og samvær med deres familie og netværk i
dagligdagen.
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Indikator 2.f
Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller ﬂere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 2.f
De unge har i meget høj grad en fortrolig relation til en eller ﬂere voksne, der har en betydning for deres liv.
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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.

Bedømmelse af tema
Socialtilsyn Syd vurderer vurderer, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og metoder i forhold til den godkendte
målgruppe, og at tilbuddet har en klart deﬁneret målgruppebeskrivelse og målsætning. Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at der
opstilles, konkrete, individuelle mål, som dokumenteres, evalueres og justeres kontinuerligt og systematisk. Dette i samarbejde med
borgerne og handlekommuner. Ydermere vurderes det, at tilbuddet opnår positive resultater og samarbejder med relevante aktører,
for derved at øge indsatsen yderligere.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,8
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Kriterium 3

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for
borgerne
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet arbejder i høj grad med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder der kan føre til
positive resultater for borgerne.

Indikator 3.a
Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddet anvender i meget høj grad faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe.

Indikator 3.b
Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af
indsatsen.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet dokumenterer i meget høj grad resultater med udgangspunkt i konkrete klare mål for borgerne til løbende brug for egen
læring og forbedring af indsatsen.

Indikator 3.c
Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 3.c
Tilbuddet opnår i høj grad positive resultater i forhold til opfyldelse af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes
ophold i tilbuddet. Socialtilsyn Syd vurderer det problematisk, at en anbringende myndighed oplyser til Socialtilsyn Syd, at denne ikke
kan vurdere, hvorvidt tilbuddet opnår positive resultater. Ovenstående vurderes at have indﬂydelse på denne borgers udbytte af
opholdet i tilbuddet. Det vurderes heroverfor positivt, at de interviewede borgere, ledelse og medarbejdere redegør og beskriver med
ﬂere eksempler, hvordan borgerne opnår positive resultater.
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Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder i meget høj grad aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.
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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.

Bedømmelse af tema
Det er socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet i relevant omfang understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, og at
tilbuddets viden og indsats modsvarer målgruppens behov. Det er endvidere vurderingen, at tilbuddet gennem respekt for borgernes
værdighed, autonomi og integritet sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om
dem selv og hverdagen i tilbuddet.
Endelig er det Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på forebyggelse af magtanvendelser,
herunder dokumenterer og anvender eventuel viden til løbende læring og forbedring af indsatsen. Slutteligt vurderes det, at tilbuddet
har relevant viden om forebyggelse af vold og overgreb, og kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden herom.

Gennemsnitlig bedømmelse

5

$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 4$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 4

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet understøtter i meget høj grad borgernes selv- og medbestemmelse i tilbuddet.

Indikator 4.a
Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Borgerne bliver i meget høj grad hørt, respekteret og anerkendt i tilbuddet.

Indikator 4.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

Bedømmelse af Indikator 4.b
Borgerne inddrages i og har i meget høj grad indﬂydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i
overensstemmelse med deres ønsker og behov.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 5$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 5

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet understøtter i meget høj grad borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
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Indikator 5.a
Borgerne trives i tilbuddet.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Borgerne trives i meget høj grad i tilbuddet.

Indikator 5.b
Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Borgerne har i meget høj grad med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Indikator 5.c
Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer i meget høj grad borgernes behov.
Socialtilsyn Syd bedømmer det heroverfor positivt, at leder redegør for tilbuddets fremadrettede fokus på håndtering af borgere der
indtager euforiserende stoﬀer på tilbuddet. Leder fremviser en nedskreven plan som alle medarbejdere skal følge, således det er
tydeligt for alle borgere, hvordan tilbuddet håndterer dette.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 6$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 6

Tilbuddet forebygger magtanvendelser
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet forebygger i meget høj grad at der forekommer magtanvendelser i tilbuddet.

Indikator 6.a
Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter i meget høj grad, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.

Indikator 6.b
Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af
indsatsen.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 6.b
Tilbuddet kan i meget høj grad håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på
løbende læring og forbedring af indsatsen.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 7$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 7

Tilbuddet forebygger vold og overgreb
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet forebygger i meget høj grad vold og overgreb i tilbuddet.
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Indikator 7.a
Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelse er der lagt vægt på at ledelse og medarbejdere redegør
fyldestgørende for, hvordan tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke sker vold eller overgreb i tilbuddet.
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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.

Bedømmelse af tema
Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse, der
driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt. Det vurderes, at ledelsen formår at sætte rammerne for tilbuddets strategiske
udvikling og varetage den daglige drift.
Ligeledes vurderes det, at tilbuddet har en aktiv og kompetent bestyrelse, der afholder kontinuerlige årlige bestyrelsesmøder.

Gennemsnitlig bedømmelse

4,85

Udviklingspunkter
.
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Kriterium 8

Tilbuddet har en kompetent ledelse
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet har i meget høj grad en kompetent ledelse.

Indikator 8.a
Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Ledelsen har i meget høj grad relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Indikator 8.b
Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Tilbuddet benytter sig i meget høj grad af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.

Indikator 8.c
Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 8.c
Tilbuddet har i meget høj grad en kompetent og aktiv bestyrelse.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 9$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 9

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets daglige drift varetages i høj grad kompetent.
.
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Indikator 9.a
Borgerne har, i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Borgerne har, i forhold til deres behov i høj grad kontakt til personale med relevante kompetencer. Socialtilsyn Syd bedømmer det
problematisk, at det ved tidligere tilsyns besøg, fremgik, at de interviewede medarbejdere ikke i tilstrækkelig grad kunne redegøre for
enkelte tilbuddets pædagogiske tilgange. Ovenstående vurderes at have negativ indﬂydelse på tilbuddets grundlæggende
pædagogiske retning, og dette vurderes at have indﬂydelse på, hvorvidt borgerne i tilstrækkelig grad sikres grundlæggende
pædagogisk forståelse for deres individuelle behov Det er vægtet positivt i bedømmelsen, at ledelsen har iværksat en plan, med
intern undervisning af alle medarbejdere således alle bla. får en grundlæggende forståelse for tilbuddets pædagogik og en fælles
retning i forhold til indsats planer. Det er ligeledes vægtet positivt i bedømmelsen at de 2 interviewede medarbejdere ved dette tilsyns
besøg i meget høj grad kan redegøre for pædagogisk praksis samt komme med ﬂere konkrete eksempler, der viser stor reﬂeksions
evne i egen pædagogisk praksis.

Indikator 9.b
Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end på andre sammenlignelige tilbud og vurderes derfor i meget
høj grad opfyldt.

Indikator 9.c
Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end på andre sammenlignelige arbejdspladser og vurderes derfor i
meget høj grad opfyldt.
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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.

Bedømmelse af tema
Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddets medarbejdere i høj grad har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er
nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe. Det er yderligere Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet har
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres, både på kort og langt sigt, samt hvordan eventuelle
specialistkompetencer kan tilvejebringes. Endelig er det Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddets medarbejdere møder borgerne med
respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed

Gennemsnitlig bedømmelse

4,5
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Kriterium 10

Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets medarbejdere besidder i høj grad relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.

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

4

Bedømmelse af Indikator 10.a
Medarbejdergruppen har samlet set i høj grad relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets
metoder. Socialtilsyn Syd bedømmer det problematisk, at det ved tidligere tilsyns besøg fremgik, at enkelte medarbejdere ikke i
tilstrækkelig grad kunne redegøre for tilbuddets metoder. Ovenstående bedømmes som ikke tilstrækkeligt, da det kan medvirke til at
borgerne derved ikke mødes med tilbuddets grundlæggende pædagogiske tilgange. Socialtilsyn Syd bedømmer det heroverfor
positivt, at da tilbuddet blev gjort opmærksom på ovenstående blev der fra ledelsens side efterfølgende iværksat en plan for, hvordan
den samlede medarbejdergruppe får opdateret deres viden i forhold til tilbuddets metoder og faglige tilgange. Det er ligeledes vægtet
positivt i bedømmelsen, at de interviewede medarbejdere ved dette tilsyn, var 2 medarbejdere med over 10 års erfaring i tilbuddet.
Medarbejderne var reﬂekterende og i deres praksisbeskrivelser fremstod det tydeligt, at begge medarbejdere har styr på tilbuddets
oplyste metoder og faglige tilgange.

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

5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det er i meget høj grad afspejlet i medarbejderne samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer.
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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.

Bedømmelse af tema
Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og
formålet med indsatsen. Videre vurderes det, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til
privatliv.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,7
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Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets fysiske rammer understøtter i høj grad borgernes udvikling og trivsel. .

Indikator 14.a
Borgerne trives i de fysiske rammer.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Borgerne trives i meget høj grad i de fysiske rammer.

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

5

Bedømmelse af Indikator 14.b
De fysiske rammer og faciliteter imødekommer i meget høj grad borgernes særlige behov..

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

4

Bedømmelse af Indikator 14.c
De fysiske rammer afspejler i høj grad, at tilbuddet er borgernes hjem. Socialtilsyn Syd bedømmer det problematisk at de
interviewede borger oplyser at de primært er på deres værelser, de bruger ikke fælles områderne så meget da de ikke føler, at de har
noget til fælles med så mange af de andre borgere. Ovenstående bedømmes som ikke tilstrækkeligt, da dette kan have indﬂydelse på
borgernes udvikling af deres sociale kompetencer. Socialtilsyn Syd bedømmer det heroverfor positivt at borgerne har egne værelser,
som er indrettet efter borgernes ønsker, og at borgerne ved fremvisning af værksted i talesætter, hvordan de har- og er med til at
sætte dette i stand.
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Økonomi

Økonomi

Bedømmelse af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, herunder at * tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, *
tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris/målgruppe * der er gennemsigtighed med
tilbuddets økonomi.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 1$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 1

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?
Bedømmelse af kriterium
JA: På baggrund af budgetter, nøgletal, årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat og eventuelle supplerende oplysninger har
socialtilsynet vurderet, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende
oplysninger til årsregnskabet. Socialtilsynet har endvidere vurderet, at der ifølge årsbudgettet er et rimeligt forhold mellem den
forventede omsætning og omkostningerne, ligesom soliditetsgraden er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 2$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 2

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
Bedømmelse af kriterium
JA: Vurderingen af tilbuddets mulighed for at levere den fornødne kvalitet i forhold til prisen og i forhold til målgruppen er foretaget på
baggrund af tilbuddets budget. Centrale nøgletal i budgettet, herunder normering og midler til kompetenceudvikling, afspejler
tilbuddets metoder samt planer for faglig udvikling, hvorfor det er vurderet, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne
kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 3$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 3

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
Bedømmelse af kriterium
JA: Det er vurderet, at tilbuddets økonomi har den fornødne gennemsigtighed. Tilbuddet har indberettet seneste budget og nøgletal
til Tilbudsportalen, ligesom den seneste årsrapport er fremsendt til socialtilsynet til orientering. Tilbuddet skal fremadrettet have
årsrapporten revideret efter Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud.
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Spindelvæv

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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