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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
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Økonomi
-    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.

3

Tilsynsrapport



Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Botilbud Utterslev Gamle Skole

Hovedadresse Bøgetvej 59
4913 Horslunde

Kontaktoplysninger Tlf: 54600260
E-mail: utterslev.gl.skole@gmail.com
Hjemmeside: www.Utterslev-Gl-Skole.dk

Tilbudsleder Poul-Erik Jensen

CVR nr. 32804489

Virksomhedstype Privat

Tilbuddet er en del af en koncern

Målgrupper udadreagerende adfærd

personlighedsforstyrrelse

forandret virkelighedsopfattelse

ikke-personfarlig kriminalitet

anden udviklingsforstyrrelse

personfarlig kriminalitet

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Aktivitets og 
Samværstilbud

Bøgetvej 59
4913 Horslunde

1 § 104 (aktivitets- og 
samværstilbud),
§ 107 (midlertidigt 
botilbud til voksne)

Husmandsvejen Husmandsvejen 17
 

0 § 104 (aktivitets- og 
samværstilbud),
§ 107 (midlertidigt 
botilbud til voksne)

Pladser i alt 1
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Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 15-02-2016

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 09-11-15: Ukendt Adresse, afdeling: Utterslev Gl.Skole (Uanmeldt)

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Den samlede vurdering tager udgangspunkt i et uanmeldt tilsynsbesøg hvor fokus lå på temaerne "Målgrupper, 
metoder og resultater" og "Fysiske rammer". 

Med udgangspunkt i de to temaer, er det Socialtilsynet vurdering at tilbuddet, i høj til meget høj grad, besidder den 
kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige 
og private tilbud efter §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.
Det er Socialtilsynets vurdering at Botilbud Utterslev Gamle Skole, anvender relevante tilgange og metoder med 
udgangspunkt i klare indsatser, delmål og mål, og systematisk udarbejder og dokumenterer via pædagogiske 
planer og statusrapporter.
Det er desuden Socialtilsynets vurdering at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand 
generelt set, i høj grad, er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til målgruppen og understøtter indsatsens 
formål og indhold.

Socialtilsynet bemærker at tilbuddets gymnastiksal og 1. sal i skolebygningen fremstår misligholdt og 
renoveringsmoden.

Særligt fokus i tilsynet

Målgrupper, metoder og resultater.
Fysiske rammer.

Opmærksomhedspunkter

Tilsynskonsulenter Brian Greve (Tilsynskonsulent)

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst
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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, herunder at 
tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt 
og fagligt. Desuden er det 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

Gennemsnitlig vurdering

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

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

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 01.a

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

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 01.b
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Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et 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 fællesskaber, og at
borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale
relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter 
er
rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i dagligdagen, i personalets
adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og
involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund.
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet
understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk.

Vurdering af tema

Gennemsnitlig vurdering

Udviklingspunkter

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

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

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 02.a

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

Bedømmelse
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Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og netværk i dagligdagen

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 02.c
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Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og
at tilbuddets metode 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 mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling
og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og
positiv effekt.
Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og
sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende
beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte
borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og
overgreb.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets metoder og resultater medvirker til, i høj til meget høj grad, at sikre 
borgernes trivsel og resulterer i udvikling for borgerne.

Til vurdering tillægges det  betydning at tilbuddet anvender kognitiv tilgang, low arousal, relationsarbejde og 
fællesskabet som metode.
Desuden har tilbuddet fået indarbejdet en systematik omkring udarbejdelse og opfølgning ift. pædagogiske planer 
og statusrapporter der er medvirkede til at sikre trivsel og udvikling for borgerne.
Ydermere har tilbuddet fokus på mental og fysisk trivsel i den pædagogiske indsats og dokumentation.

Socialtilsynet bemærker positivt at tilbuddet ikke har haft nogle magtanvendelser siden sidste tilsynsbesøg.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens 
forudsætninger, i høj til meget høj grad, arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive 
resultater for borgerne.

Der lægges i vurderingen vægt på, at:
Alle tilbuddets medarbejdere har fået uddannelse i den kognitive model, anvender low arousal og benytter 
relationsarbejde og fællesskabet som metode.
Tilbuddet har ansat en medarbejder som er ansvarlig for udarbejdelse og opfølgning ift. pædagogiske planer og 
statusrapporter.
Tilbuddet dokumenterer positive resultater og følger herpå.

Det tillægges særlig værdi at tilbuddet har fået en tydelig systematik omkring udarbejdelse af pædagogiske planer 
og statusrapporter.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet i, høj grad, anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets målsætning og målgruppen.
I vurderingen er der lagt vægt på at målgruppen er yngre sindslidende og personer med dobbeltdiagnoser.
Desuden arbejdes ud fra den kognitive model, som alle medarbejdere har fået uddannelse i.
Relationsarbejdet og fællesskabet benyttes som en metode for at måle på hvornår, den enkelte borger evner at 
indgå i fællesskaber. Ydermere anvendes socialtræning, adfærdsmodeller og low arousal.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet, i meget høj grad, dokumenterer resultater med udgangspunkt i 
konkrete, klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
I vurderingen er der lagt vægt på at tilbuddet har ansat en medarbejder som er ansvarlig for udarbejdelse af 
pædagogiske planer samt statusrapporter. I de fremsendte pædagogiske planer ses en klar og tydelig systematik 
med konkrete klare mål. 
Socialtilsynet bemærker at de beskrevne delmål i de fremsendte pædagogiske planer, for størstedelen reelt er 
indsatser - dette tillægges dog ikke værdi i vurderingen af indikatoren.

Indikator 03.c Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de 
visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet, i meget høj grad, kan dokumentere positive resultater i forhold til 
opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.

I vurderingen er der lagt vægt på at alle borgere nu har en § 141-handleplan og strukturen i 
dokumentationsarbejdet er hævet markant. 
Tidligere udtalelser fra kommunal sagsbehandler tillægges desuden fortsat værdi i forhold til vurderingen.

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

Bedømmelse af kriterium
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Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens 
forudsætninger, i meget høj grad, understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet.

Der lægges i vurderingen vægt på, at:
Udtalelser fra borger og muligheden for individuelt tilpassede rammer indenfor tilbuddet.
Tilbuddet har brugerråd.
Muligheden for at vælge fællesskabet til eller fra, alt efter behov.

Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Det er Socialtilsynets vurdering at borgerne, i meget høj grad, bliver hørt, respekteret og anerkendt.
I vurderingen er der specifikt  lagt vægt på at en borger er blevet flyttet i fysisk skærmede rammer, da han ikke 
fungerede i de eksisterende rammer. Der er desuden lagt vægt på udtalelser fra sidste tilsynsbesøg og udtalelser 
fra borger i enkeltmandsprojekt.

Indikator 04.b Borgerne 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

Det er Socialtilsynets vurdering at borgerne, i meget høj grad, har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv 
og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.
I vurderingen er der lagt vægt på at tilbuddet har et brugerråd, borgerne selv bestemmer om de vil have besøg eller 
overnattende gæster og måltider kan efter eget valg indtages og tilberedes fælles eller individuelt i egen lejlighed.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens 
forudsætninger, i meget høj grad, understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Der lægges i vurderingen vægt på, at:
Tilbuddet reflekterer over og handler på at borgere eksempelvis ikke trives i de eksisterende rammer.
Der i de pædagogiske planer er fokus på den fysiske og mentale sundhed og trivsel(kost, motion, medicin og 
psykisk sundhed).
Borgerne støttes individuelt i deres behov for kontakt til relevante sundhedsydelser.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Det er Socialtilsynets vurdering at borgerne, i meget høj grad, trives i tilbuddet.
I vurderingen er der lagt vægt på Socialtilsynets observationer og det faktum at tilbuddet har oprettet nye fysiske 
rammer til en borger som ikke trives i nærhed af andre.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Det er Socialtilsynets vurdering at borgerne, i meget høj grad, har adgang til relevante sundhedsydelser med støtte 
fra tilbuddet.
I vurderingen er der lagt vægt på at der er overensstemmelse over hvad leder, medarbejdere og borgere oplyser 
omkring støtte til relevante sundhedsydelser.
Desuden tillægges det værdi at der i de pædagogiske planer også er fokus på sundhed.
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Indikator 05.c Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale sundhed

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet, i meget høj grad, i sin pædagogiske indsats har fokus på forhold, som 
har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed.
I vurderingen er der lagt vægt på at der i de fremsendte pædagogiske planer beskriver indsatser både i forhold til 
kost, motion, medicin og psykisk/psykiatrisk tilstand, og der følges op derpå.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens 
forudsætninger, i meget høj grad, forebygger og håndterer magtanvendelser.

I vurderingen er der lagt vægt på at:
Tilbuddet anvender low arousal som metode.
Der ikke har været nogle magtanvendelser siden sidste tilsynsbesøg.Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddets indsats, i meget høj grad, sikrer at magtanvendelser så vidt muligt 
undgås.
I vurderingen er der lagt vægt på at der siden sidste tilsynsbesøg ikke har været foretaget nogle magtanvendelser i 
tilbuddet og metoden low arousal anvendes.

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

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 06.b

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb

Bedømmelse af kriterium

Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens 
forudsætninger, i høj grad, forebygger overgreb.

Der lægges i vurderingen vægt på at tilbuddets medarbejdere bærer overfaldsalarmer og der i den faglige sparring 
er fokus på forebyggelse af overgreb.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddets pædagogiske indsats, i høj grad, understøtter at der ikke forekommer 
overgreb i tilbuddet.
I vurderingen er der lagt vægt på at tilbuddet, i den faglige sparring, har fokus på forebyggelse af overgreb og 
personalet bærer overfaldsalarmer.

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

Bedømmelse
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Bedømmelse af Indikator 07.b
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Temavurdering

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig
organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet
fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets
strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse.

Vurdering af tema

Gennemsnitlig vurdering

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

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

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 08.a

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

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 08.b

Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 08.c
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Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

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

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 09.a

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

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 09.b

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

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 09.c
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Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de 
kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, 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 et 
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 på en etisk måde 
forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder 
borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på 
borgernes retssikkerhed.

Vurdering af tema

Gennemsnitlig vurdering

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

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

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 10.a

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

Bedømmelse
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Bedømmelse af Indikator 10.b
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Temavurdering

Økonomi

Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store
konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet må lukke af økonomiske
grunde, fordi det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at
tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at
der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal 
derfor
sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med hensyn til
gennemsigtighed i økonomien.

Vurdering af tema

Gennemsnitlig vurdering

Udviklingspunkter

Kriterium 11 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt

Bedømmelse af kriterium

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

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 11.a

Indikator 11.b Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side 
og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 11.b

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

Bedømmelse af Indikator 11.c

Kriterium 12 Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til 
prisen og tilbuddets målgruppe

Bedømmelse af kriterium

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

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 12.a

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

Bedømmelse af kriterium

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

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 13.a

Indikator 13.b Pengestrømmene mellem en koncerns enkelte virksomheder kan følges i budget og 
regnskab

Bedømmelse

Bedømmelse af Indikator 13.b
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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, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt
hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens
formål og indhold. Det er vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser
borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet i forhold til at sikre
borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at 
opretholde
sociale netværk.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand generelt set, i 
høj grad, er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til målgruppen og understøtter indsatsens formål og 
indhold.

Til grund for vurderingen tillægges det værdi at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter er 
velegnede i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold. De fysiske rammer 
tilgodeser borgernes individuelle behov i forhold til at sikre ret til privatliv og mulighed for at opretholde
sociale netværk.

Socialtilsynet bemærker at tilbuddets gymnastiksal og 1. sal i skolebygningen fremstår misligholdt og 
renoveringsmoden.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets fysiske rammer, i høj grad, understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Der lægges i vurderingen vægt på, at:
Tilbuddet har fulgt anbefalingerne fra Socialtilsynet vedrørende udskiftning af vinduer i skolebygningen.
Hver borger har egen lejlighed med separat indgang og eget køkken.
Tilbuddet udviser fleksibilitet og kreativitet ift. placering af borgere med specielle behov.
Lejlighederne fremstår individuelt og personligt indrettet.

Socialtilsynet bemærker at tilbuddets gymnastiksal og 1. sal i skolebygningen fremstår misligholdt og 
renoveringsmoden.

Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Det er Socialtilsynets vurdering at borgerne i høj grad trives i de fysiske rammer.
I vurderingen er der lagt vægt på at lejlighederne i skolebygningen har fået nye vinduer som anbefalet ved 
regodkendelsesbesøget. Desuden tillægges det værdi at hver borger har egen lejlighed med egen indgang og for 
tre borgeres vedkommende er de placeret i individuelle fysiske rammer, hvilket imødekommer deres specifikke 
behov.

Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter 8 pædagogiske planer - modtaget 27.11.15
1 statusrapport - modtaget 27.11.15

Observation Under tilsynsbesøget blev relationen mellem medarbejdere og borgere observeret.

Interview

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.

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Det er Socialtilsynets vurdering at de fysiske rammer og faciliteter, i meget høj grad, imødekommer borgernes 
særlige behov.
I vurderingen er der særligt lagt vægt på at, i de tilfælde hvor der er behov, indrettes og placeres de fysiske rammer 
så de imødekommer borgernes særlige behov. Her tænkes særligt på enkeltmandsprojekterne og placering af 
borger i pavillon, skærmet fra udefrakommende sanseindtryk.

Socialtilsynet bemærker at tilbuddets gymnastiksal og 1. sal i skolebygningen fremstår misligholdt og 
renoveringsmoden.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Det er Socialtilsynets vurdering at de fysiske rammer, i meget høj grad, afspejler at tilbuddet er borgernes hjem.
I vurderingen er der lagt vægt på at de værelser og lejligheder som blev fremvist af borgerne ved tilsynsbesøget bar 
præg af at være individuelt og meget personligt indrettet.
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