
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Øst

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

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

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

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

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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

*Tilbuddets navn:

*Adresse:

Botilbud Utterslev Gamle Skole

Bøgetvej 59
4913 Horslunde

1. Stamoplysninger

Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud

Side 1 af 29

Tilbud: Botilbud Utterslev Gamle Skole



*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

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

§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

Brian Greve (Socialtilsyn Øst)

18-12-2014

Pladser i alt:

*Målgrupper: 18 til 40 år (udadreagerende adfærd)

18 til 40 år (personlighedsforstyrrelse)

18 til 40 år (andet socialt problem)

18 til 40 år (forandret virkelighedsopfattelse)

18 til 40 år (ikke-personfarlig kriminalitet)

18 til 40 år (andre psykiske vanskeligheder)
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2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Afgørelse:

*Samlet vurdering:
Utterslev Gamle Skole er et tilbud med stor fleksibilitet i forhold til målgruppen samt en dedikeret og fagligt dygtig 
personalegruppe. Der arbejdes systematisk med faglige tilgange og metoder hvilket giver sig til udtryk i at der ingen 
magtanvendelser har været i indeværende år, trods stor risiko for dette jf. målgruppen af personer med 
dobbeltdiagnoser og behandlingsdom.
Tilsynet oplever at tilbuddet har udviklingspotentiale i forhold til faglig udvikling på ledelsesniveau og i forhold til 
dokumentation af pædagogisk praksis, metoder og resultater.
Tilbuddet udmærker sig særligt positivt ved at have kompetencerne til at "skræddersy" tilbud og håndtere 
behandlingsdømte med dobbeltdiagnoser - dette ses specielt i de to enkeltmandsprojekter i tilbuddet.

Det er tilsynets samlede vurdering at:
Tilbuddet i middel grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
Tilbuddet i middel grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.
Tilbuddet i høj grad arbejder med afsæt i en klar målbeskrivelse og systematisk benytter faglige tilgange og metoder der 
understøtter medinddragelse og indflydelse.
Tilbuddet i høj grad har en kompetent ledelse i lighed med varetagelsen den daglige drift.
Tilbuddets medarbejdere i høj grad besidder relevante kompetencer.
Tilbuddet i lav grad er økonomisk bæredygtigt.
Tilbuddet vurderes i høj grad at levere en tilfredsstillende kvalitet i forhold til prisen.
Tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Påbud:
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Regnskab(23.4.14)
Protokol(23.4.14)
Lejekontrakt(7.10.14)
Tilbudsportal (Budget og oplysninger bag takstfastsættelsen)
Vedtægter(23.05.2014)
§104-ansøgning(2.5.14)
Tilsynsrapport 2013(6.5.14)
Personlige planer(2.5.14)
Organisationsform(2.5.14)
Faglig tilgang(2.5.14)
Skema til regodkendelse(2.5.14)
Referater fra bestyrelsesmøder(2.5.14)
Fordeling af støttetimer(2.5.14)

Observation Socialtilsynet blev vist rundt i tilbuddet af tilbuddets leder og teamleder for enkeltmandstilbud. Indendørs og udendørs 
fællesarealer blev fremvist sammen med tilbuddets STU-del. En borger viste sin lejlighed frem og en anden lejlighed blev 
fremvist af leder. I de to enkeltmandstilbud viste borgerne selv deres bolig frem.

Interview Bestyrelsesformand
Leder
Teamleder for enkeltmandsprojekt
6 medarbejdere
3 borgere fra Utterslev gamle Skole

Opmærksomhedspunkter:
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2 borgere fra hver sit enkeltmandsprojekt

Det har ikke været muligt at interviewe pårørende.
Interviewkilder Anbringende kommune

Beboere
Ledelse
Medarbejdere

4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 13-05-2014

Oversigt over tilsynsbesøg

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Brian Greve

Husmandsvejen

Aktivitets og Samværstilbud

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

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

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

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

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

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

3 Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet i middel grad 
støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse. Denne vurdering 
sker på baggrund af, at selvom tilbuddets borgere er i 
undervisnings-, aktivitets- eller beskæftigelsestilbud så er 
dokumentationen for den personlige udvikling 
mangelfuld og ufuldstændig.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

Det er Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddet i middel grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse. Denne bedømmelse sker på baggrund af, at selvom tilbuddets borgere er i 
undervisnings-, aktivitets- eller beskæftigelsestilbud så er dokumentationen for den personlige udvikling 
mangelfuld og ufuldstændig.

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

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

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Leder oplyser at det er et tilbud at borgerne deltager i tilbuddets interne STU-ordning. Der opstilles 
mål sammen med borgerne for udviklingen og videre forløb i praktikker.
For at nå de personlige mål, benyttes og anvendes bla. Teglgården i Nakskov, motionscenter, 
svømning, cykler mm.
Det opleves at borgernes familie kan være en hjælp til at skabe kontakt og motivation til at få 
borgeren i gang med uddannelse, beskæftigelse osv.

Medarbejdere oplyser at der bliver lavet personlige planer for hver enkelt borger, hvor uddannelse, 
personlige mål, mm. skrives ind.

Tilsynet har inden besøget modtaget handleplaner samt statusrapporter som fremstod mangelfulde 
og ikke opdaterede.

Sagsbehandler oplyser at tilbuddet enkelte gange har fremsendt statusrapporter som ikke var 
fuldstændig opdaterede. Statusrapporterne er efterfølgende blevet opdateret på opfordring og 
fremsendt til kommunens sagsbehandler.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser at der er tilbud om STU-ordning, praktikker, praktisk arbejde på matriklen, eksempelvis 
dyrehold og græsslåning.
Borgerne ledsages og der er tæt samarbejde med dem der tilbydes praktik, dette er nødvendigt 
ellers er det leders oplevelse at borgerne ikke ville kunne deltage. Borgernes evne til at kunne 
koncentrere sig er generelt meget lille.
 
Medarbejder udtaler at det bestræbes at der er små aktiviteter/beskæftigelse i hverdagen. Der er 
lavet fårehold, urtehave, samt mulighed for at passe den store græsplæne.
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To borgere fortæller at de henholdsvis er beskæftiget internt med dyrehold og i den lokale Brugs.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

3,3 Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet i middel grad 
styrker borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed. Denne middelvurdering sker på trods af, 
at tilbuddet prioriterer styrkelse af borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, men mangler 
resultatdokumentation for dette.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Det er Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddet i middel grad styrker borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed. Denne middelbedømmelse sker på trods af, at tilbuddet opstiller konkrete mål i samarbejde med 
borgerne og prioriterer styrkelse af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, men mangler 
resultatdokumentation for dette.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Leder oplyser at der opstilles konkrete mål for den enkelte borger for at udvikle til dem at bo alene.
Målet for borgerne når de kommer i tilbuddet, er at blive trænet/udviklet til at kunne tage små skridt 
af gangen. Tilbuddet er målrettet yngre personer og personer med dobbeltdiagnoser.

Medarbejder oplyser at der arbejdes med borgernes sociale kompetencer på mange måder, 
eksempelvis så støttes borgerne ikke altid i at skabe sociale kontakter. For nogle borgere handler det 
om at skærme dem fra omgivelserne, eksempelvis det at nedbryde gamle negative sociale relationer.

Borgerne er klar over at de har en pædagogisk handleplan og de er bevidste om at de hver især har 
nogle områder hvor de skal udvikle sig. De nævner eksempelvis evnen til at være sammen med 
andre mennesker, madlavning og at passe et arbejde som mulige udviklingsområder.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser at der trænes med at styrke borgernes sociale kompetencer, ved at ledsage borgerne i 
nærmiljøet for at være sammen med andre der ikke har relationer til botilbuddet.
Det vil for enkelte borgere være en lang vej, før de er i stand til at kunne profitere af disse relationer.

Medarbejderne oplyser at det lokale motionscenter og bibliotek benyttes og at der deltages i den 
årlige byfest sammen med borgerne.

Et par af borgerne fortæller om deres fælles telttur, som de har planlagt at skulle på til sommer. 
Desuden nævnes det lokale motionscenter og Teglgården i Nakskov som steder hvor de har mulighed 
for at møde andre mennesker.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser at der bruges meget tid på at få en god kontakt til familie og andet netværk. Dette 
prioriteres og der gøres meget for at få en god kontakt. Enkelte forældre er gode til at komme på 
besøg.
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netværk i dagligdagen Der er en del henvendelser fra forældrene der gerne vil høre om og se tilbuddet.

Medarbejderne oplyser at der er god kontakt til enkelte forældre og netværk. For andre borgere 
handler det om at forsøge at genoprette og vedligeholde kontakten.
Relationen til forældrene prioriteres i de tilfælde hvor dette er fordrende for den enkelte borger.

Borgerne fortæller at de kan få besøg i det omfang de har lyst, de kan også selv tage på besøg hos 
eksempelvis forældre eller søskende.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4 I forhold til målgruppe, metoder og resultater er det:
Socialtilsynets vurdering at tilbuddet i middel grad 
arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til 
positive resultater for borgerne. Denne middelvurdering 
sker på trods af at tilbuddet systematisk benytter faglige 
tilgange og metoder og medarbejderne oplever positive 
resultater. Men tilsynet har oplevet en manglende 
kvalitet i de fremsendte statusrapporter, på trods af at 
tilbuddets journaliseringssystem burde kunne genere en 
mere kvalitativ dokumentation.

Socialtilsynets vurdering at tilbuddet i høj til meget høj 
grad understøtter borgernes medinddragelse og 
indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Denne 
vurdering sker på baggrund af den overensstemmelse, 

Resultatdokumentation.
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som tilsynet oplever i forbindelse med leder og 
medarbejderes udtalelser og borgernes oplevelser 
omkring indflydelse og ønsker.

Socialtilsynets vurdering at tilbuddet i høj grad 
understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og 
trivsel. Denne vurdering sker på baggrund af at borgerne 
får støtte til at deltage i motion samt relevante 
sundhedsydelser og tilbuddet samarbejder med 
psykiatrien og Kriminalforsorgen. Desuden prioriteres 
kost og motion, hvor det lokale motionscenter benyttes 
af borgerne sammen med tilbuddets medarbejdere.

Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet i meget høj 
grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Denne 
bedømmelse sker på baggrund af, at tilbuddet har to 
borgere, hvis adfærd potentielt øger muligheden for 
magtanvendelser. Trods risikoen for magtanvendelser jf. 
målgruppen, er der i tilbuddet ikke lavet 
magtanvendelser i indeværende år.

Socialtilsynets vurdering at tilbuddet i høj grad 
forebygger overgreb. Denne bedømmelse sker på 
baggrund af tilbuddets prioritering af sikkerhed, flugt- og 
adgangsveje samt mulighed for ekstra normering.

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

Det er Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddet i høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. 
Baggrunden for de den lave score sker da Socialtilsynet har oplevet en manglende kvalitet i de fremsendte 
statusrapporter, på trods af at tilbuddets journaliseringssystem bør kunne genere en mere kvalitativ 
dokumentation.

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

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Målgruppen er yngre sindslidende og personer med dobbeltdiagnoser.
Leder oplyser at der arbejdes ud fra den kognitive model, og alle medarbejdere får uddannelse i 
denne model. 
Leder oplyser desuden er relationsarbejdet med borgerne vigtigt, og fællesskabet benyttes som en 
metode for at måle på hvornår, den enkelte borger evner at indgå i fællesskaber. Målet er at 
borgerne kan få erfaringer, der kan bruges uden for matriklen.

Medarbejderne oplyser at der laves handleplaner og det nye journaliseringssystem skulle gerne gøre 
det nemmere at opdatere statusrapporterne fremadrettet.
Dagbogssystemet gør at medarbejderne løbende kan følge med i borgernes udvikling.
Metoderne er den kognitive model, relationsarbejde, socialtræning, adfærdsmodeller og low 
arousal.

Kommunal sagsbehandler oplyser at tilbuddet opleves som fagligt kompetente jf. målgruppen og 
samtidig løser tilbuddet en særlig opgave med to domsanbragte borgere rigtig godt.

Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Leder oplyser at der arbejdes med at få dokumenteret resultaterne. Der er indført et nyt 
journaliseringssystem "Dagbogsystem". Programmet kan bruges af alle medarbejdere og det er nemt 
at gå til.
Leder oplyser at der kan måles og laves grafer så medarbejderne kan se hvor langt den enkelte 
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for egen læring og forbedring af 
indsatsen

borger er nået i sin udvikling.

Medarbejderne oplever at de indsatser der iværksættes, medvirker til positive resultater, og 
hverdagen er struktureret.

På trods af at Socialtilsynet oplever en stor kvalitet i tilbuddets arbejde på alle afdelinger - især 
enkeltmandsprojekterne, så er kvaliteten af de fremsendte statusrapporter for lav, derfor den lave 
score.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Leder og medarbejdere oplyser at de kan dokumentere positive resultater, men det er ikke alle 
kommuner der får lavet §141-handleplaner til borgerne.

Det er Socialtilsynets oplevelse at tilbuddet opnår positive resultater - på trods af manglende 
resultatdokumentation.
Jf. indikator 03.b gives der en lav score da tilbuddet mangler at få implementeret 
resultatdokumentationen.

Kommunal sagsbehandler oplyser at tilbuddet har formået at få en tidligere borger videre i egen 
bolig - en borger som sagsbehandler tidligere ikke havde vurderet at kunne tage ophold i egen bolig.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Det er Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddet i høj til meget høj grad understøtter borgernes medinddragelse og 
indflydelse på eget liv og hverdagen, i tilbuddet. Denne bedømmelse sker på baggrund af, den overensstemmelse 
som Socialtilsynet oplever i forbindelse med leder og medarbejderes udtalelser og borgernes oplevelser omkring 
indflydelse og ønsker.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser at der er brugerrådsmøder og borgerne bliver hørt og respekteret, leder oplever at der 
er en god tone i tilbuddet og at atmosfæren er rigtigt god. Der anvendes tavler til at give 
fællesinformationer til borgerne.

Medarbejderne fortæller at borgerne kommer med ønsker til mad og aktiviteter på møderne.

Borgerne oplyser at de helt klart bliver hørt, respekteret og anerkendt. De oplever at der lyttes til 
deres ønsker, og hvad det er for aktiviteter der kan udføres.  De oplever desuden at der bliver lyttet 
meget til dem og de tages alvorligt når de kommer med forslag.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser at borgerne i høj grad har indflydelse på egne beslutninger. Alt er tilrettelagt ud fra den 
enkelte borgers ønsker. De bestemmer også selv om de vil have besøg og have overnattende gæster.

Medarbejder beskriver at der bliver brugt megen tid på at snakke økonomi, og dette emne fylder en 
del i perioder.  Der er som tidligere nævnt brugerråd i tilbuddet og det bliver brugt, alt efter hvad 
borgerne selv ønsker.

Borgerne oplyser at de kan indtage alle måltider i egen lejlighed og selv tilberede mad hvis de ønsker 
det. De kan have de gæster de har lyst til og gæsterne må også gerne overnatte.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Det er Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og 
trivsel. Denne bedømmelse sker på baggrund af at borgerne får støtte til at komme til alle relevante 
sundhedsydelser og fordi tilbuddet samarbejder med psykiatrien og Kriminalforsorgen. Desuden prioriteres kost og 
motion hvor det lokale motionscenter benyttes af borgerne sammen med tilbuddets medarbejdere.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser at selv om borgerne ikke konkret siger at de trives i tilbuddet, oplever han at de trives.

Medarbejder oplever at borgerne trives i tilbuddet.

Borgerne fortæller at de godt kan lide at være i tilbuddet, der er dog en enkelt borger som giver 
udtryk for ikke at passe ind i sammen med de andre borgere i tilbuddet.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser, hvis borgerne vil have støtte så får de så meget støtte de ønsker. Der er kontakt til den 
lokale læge, psykiatri, kriminalforsorgen m.m.

Medarbejder beskriver at de er opmærksomme på, at borgerne de får den støtte de har brug for i 
forhold til relevante sundhedsydelser.

Borgerne oplever at få den relevant støtte til at kontakte læge, tandlæge mm. i forhold til deres 
individuelle behov.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder og medarbejdere oplyser at der er fokus på sund og varieret kost samt motion. Der er altid 
grønt på bordet til aftensmaden. Der er desuden mulighed for at spille badminton i tilbuddet og det 
lokale motionscenter benyttes af borgerne sammen med tilbuddets medarbejdere.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Det er Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddet i meget høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Denne 
bedømmelse sker på baggrund af, at tilbuddet har to borgere, hvis adfærd potentielt øger muligheden for 
magtanvendelser. Trods risikoen for magtanvendelser jf. målgruppen, er der i tilbuddet ikke lavet magtanvendelser i 
indeværende år.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser at der ikke har været magtanvendelser i tilbuddet i 2014. Tilbuddet er meget 
opmærksomme på dette emne.
Medarbejderne bruger de metoder der er mulighed for, eksempelvis ved at snakke med borgeren
(low arousal, konfliktnedtrapning) i stedet for at lave en magtanvendelse, eller at medarbejderne 
forflytter sig fra konflikten. 
Telefonen bruges som kommunikationsmiddel.
Respekt, ordentlig tone forventes på fællesarealerne fra borgernes side, ellers har borgerne altid 
mulighed for at gå i egen lejlighed.

Medarbejder fortæller at deres indsats sikrer at der sker meget få magtanvendelser i tilbuddet.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Det er Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddet i høj grad forebygger overgreb. Denne bedømmelse sker på 
baggrund af tilbuddets prioritering af sikkerhed, flugt- og adgangsveje samt mulighed for ekstra normering.

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

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilbuddets medarbejdere oplyser at de i supervisionsforløb tager relevante situationer op for at 
forebygge eventuelle overgreb. Sikkerheden bliver hele tiden optimeret - det kan være flugtveje, 
ændring af adgangsveje, ekstra personale, m.m. Det er altid muligt at få fat på en kollega ved særlige 
situationer. Medarbejderne fortæller at de trækker sig for at undgå konflikter.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,2 Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet i høj grad har 
en kompetent ledelse. Denne vurdering sker på 
baggrund af en særdeles aktiv bestyrelsesformand, 
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ekstern supervision til medarbejderne. Tilbuddets 
medarbejdere har forskellige opfattelser om at have en 
faglig kompetent ledelse, da tilbuddets leder både 
opleves åben og lyttende, og ikke udfordrer de ansatte 
rent fagligt i tilstrækkelig grad.

Socialtilsynet vurder at tilbuddets daglige drift i høj grad 
varetages kompetent. Denne vurdering sker på baggrund 
af at størstedelen af personalegruppen har en 
pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse og det 
faktum af hverken personalegennemstrømningen eller 
sygefraværet er højt. Desuden er der planlagt et kognitivt 
efteruddannelsesforløb for samtlige medarbejdere.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Det er Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddet i høj grad har en kompetent ledelse. Denne bedømmelse sker på 
baggrund af en særdeles aktiv bestyrelsesformand, ekstern supervision til medarbejderne. Tilbuddets 
medarbejdere har forskellige opfattelser om at have en faglig kompetent ledelse, da tilbuddets leder både opleves 
åben og lyttende, og ikke udfordrer de ansatte rent fagligt i tilstrækkelig grad.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Tilbuddets leder er oprindeligt handelsuddannet i 1993-94. Har efterfølgende arbejdet på 
flygtningecenter og Kanalgården som ufaglært for derefter at tage pædagoguddannelsen på merit. 
Leder har efterfølgende været souschef på tilbuddet "Tingstedet" i Nykøbing F. og på "Platangården" 
i Vordingborg for afslutningsvis at blive leder på "Utterslev Gamle Skole".  
Tilbuddets leder oplyser at han bruger tilbuddets bestyrelsesformand rigtig meget i forbindelse med 
faglig sparring og supervision.

Tilbuddets medarbejdere er delte i spørgsmålet omkring det at have en faglig kompetent ledelse. 
Enkelte medarbejdere giver udtryk for at de har en god leder der er meget lyttende, og at de altid 
kan komme til ham. Andre giver udtryk for at han nødvendigvis ikke er den der udfordrer 
medarbejderne mest på det faglige område, de fortæller derimod at de gør det internt i 
medarbejdergruppen. Andre igen oplever at tilbuddets leder vil have at der skal ske noget i tilbuddet 
inklusiv udvikling.

Kommunal sagsbehandler oplyser at der er et upåklageligt samarbejde med tilbuddet. Tilbuddet 
vender altid tilbage på henvendelser, ved ændringer for borgerne eller ved indkaldelse til møder. 
Leder opleves endvidere som aktiv i forhold til opfølgningsmøder for borgerne og tilbuddet er aldrig 
bange for at bede om hjælp/inspiration i konkrete situationer.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser at ledersupervision foregår med tilbuddets bestyrelsesformand som også har en 
socialfaglig baggrund og ledelseserfaring indenfor institutionsområdet.

Medarbejderne oplyser at de får ekstern supervision.

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

5 (i meget 
høj grad 

Leder oplever i høj grad at have en kompetent og aktiv bestyrelse(se indikator 08.b) Tilbuddets 
bestyrelsesformand kommer i tilbuddet hver 14. dag og følger med i dagligdagen i tilbuddet.
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opfyldt)
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Det er Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddets daglige drift i høj grad varetages kompetent. Denne bedømmelse 
sker på baggrund af at størstedelen af personalegruppen har en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse og 
fordi, hverken personalegennemstrømningen eller sygefraværet er højt. Desuden er der planlagt et kognitivt 
efteruddannelsesforløb for samtlige medarbejdere.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det er leders oplevelse at borgerne har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante 
kompetencer, da man i tilbuddet bestræber sig på at størstedelen af personalegruppen har en 
pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse. De medarbejdere der ikke er faguddannede har flere 
års erfaring med målgruppen.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder og medarbejdere oplever ikke høj personalegennemstrømning i tilbuddet, på trods af at to af 
tilbuddets borgere har dom til behandling. En stor del af medarbejderne har været ansat siden 
tilbuddets opstart.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser at sygefraværet ikke er højt i tilbuddet.

 Medarbejderne oplever ikke at sygefraværet er stort, der opleves heller ikke 
mandag/fredagssygemeldinger.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4 Det er tilsynets vurdering at tilbuddets medarbejdere i 
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høj grad besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder. Denne 
vurdering sker på baggrund af det samlede 
uddannelsesniveau samt antallet af magtanvendelser jf. 
beboersammensætningen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Det er tilsynets bedømmelse at tilbuddets medarbejdere i høj grad besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder. Denne bedømmelse sker på baggrund af det samlede 
uddannelsesniveau samt antallet af magtanvendelser jf. beboersammensætningen.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Medarbejdere:
Pædagog 4 år i tilbuddet.
Pædagogmedhjælper 4 år tilbuddet.
SOSU-assistent, medicinansvarlig, 4 år i tilbuddet.
Pædagog ½ år i tilbuddet.
Pædagog, Diplomuddannelse ½ års tid i Enkeltmandsprojekt.

Leder oplyser at der er planlagt kognitiv efteruddannelse for hele medarbejdergruppen senere på 
året.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Under tilsynsbesøget blev det observeret hvordan relationen var mellem tilbuddets medarbejdere 
og borgerne. Samspillet med borgerne bar præg af respekt og høj faglighed fra medarbejdernes side.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 2,4 Det er Socialtilsynet vurdering at tilbuddet, i lav grad, er 
økonomisk bæredygtigt.
Det er desuden Socialtilsynets vurdering at tilbuddet i lav 
grad har udnyttet midler i forhold til 
kompetenceudvikling, da det ses at der kun er anvendt 
41 % af det budgetterede i 2013.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet bedømmer tilbuddet til i lav grad at være bæredygtigt.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Der er supplerende oplysning som henviser til note 
19, hvori ledelsen beskriver usikkerheden og forudsætningerne for fortsat drift.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

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

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Tilbuddet har en negativ egenkapital, hvilket er problematisk i forhold til tilbuddets bæredygtighed. 
Det kan dog konstateres at tilbuddet i 2013 har opnået en væsentlig højere overskudsgrad i forhold 
til 2012 samt budget 2013.

Den økonomiske situation er i bedring jf. fremsendt balance for perioden 1/1.2014 – 31/8.2014, som 
udviser et positivt resultat på DKK T. 284. Den fremsendte balance stemmer overens med ledelsens 
bemærkninger til balancen. Ledelsens bemærkninger til balancen er at de er blevet 
selvfinansierende via indtjening og forudbetaling fra beboere.

Samlet må det konkluderes at tilbuddet er godt i gang med reetablere virksomheden efter de 
tabsgivende år.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Det er Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddet i lav grad har udnyttet midler i forhold til kompetenceudvikling, da 
det ses at der kun er anvendt 41 % af det budgetterede i 2013.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Socialtilsynet har noteret sig at der i 2013 er anvendt kr. 22.796 til kompetenceudvikling, svarende til 
0,37% af omsætningen. Der var i regnskabet 2013 budgetteret med kr. 56.000, svarende til 1,67% af 
omsætningen. Der er for 2014 budgetteret med kr. 56.700 i kompetenceudvikling.

Beboeraktiviteter er beregnet som fritidsaktiviteter + rejer ture og ekskursioner
Der er i 2013 anvendt kr. 85.450 til beboeraktiviteter, svarende til 1,40% af omsætningen. Der var i 
regnskabet budgetteret med kr. 24.000. Der er for 2014 budgetteret med kr. 24.300.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 3,7 Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddets fysiske 
rammer middel til i høj grad understøtter borgernes 
udvikling og trivsel. Denne vurdering sker på baggrund af 
at hver borger har egen lejlighed med separat indgang, 
og der er mulighed for intern undervisning samt 
aktiviteter for de borgere der ikke magter dette underfor 
matriklen. Endvidere har tilbuddet to individuelt 
indrettede enkeltmandsprojekter til to borgere som har 
behov for denne form for tilbud og skærmning.

Jf. ønske fra borgerne og efter Socialtilsynets vurdering 
vil det være fordrende for borgernes trivsel og for 
varmeforbruget generelt, at de store vinduer i 
skolebygningen som vender ud mod vejen bliver skiftet 
til noget mere energibesparende.
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*Fysiske rammer 3,7 Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddets fysiske 
rammer middel til i høj grad understøtter borgernes 
udvikling og trivsel. Denne vurdering sker på baggrund af 
at hver borger har egen lejlighed med separat indgang, 
og der er mulighed for intern undervisning samt 
aktiviteter for de borgere der ikke magter dette underfor 
matriklen. Endvidere har tilbuddet to individuelt 
indrettede enkeltmandsprojekter til to borgere som har 
behov for denne form for tilbud og skærmning.

Jf. ønske fra borgerne og efter Socialtilsynets vurdering 
vil det være fordrende for borgernes trivsel og for 
varmeforbruget generelt, at de store vinduer i 
skolebygningen som vender ud mod vejen bliver skiftet 
til noget mere energibesparende.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Det er Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddets fysiske rammer middel til i høj grad understøtter borgernes 
udvikling og trivsel. Denne bedømmelse sker på baggrund af at hver borger har egen lejlighed med separat 
indgang, og der er mulighed for intern undervisning samt aktiviteter for de borgere der ikke magter dette underfor 
matriklen. Endvidere har tilbuddet to individuelt indrettede enkeltmandsprojekter til to borgere som har behov for 
denne form for tilbud og skærmning.

Jf. ønske fra borgerne og efter Socialtilsynets vurdering vil det være fordrende for borgernes trivsel og for 
varmeforbruget generelt, at de store vinduer i skolebygningen som vender ud mod vejen bliver skiftet til noget 
mere energibesparende.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

3 (i middel 
grad opfyldt)

Boligerne er indrettet og placeret efter borgerne behov. Borgerne udtaler at de trives i de fysiske 
rammer og de sætter pris på at have hver deres hoveddør som de kan lukke og låse når og hvis 
behovet opstår.
For de borgere der ikke magter beskæftigelse eller undervisning udenfor tilbuddets fysiske rammer, 
er der mulighed for dette indenfor tilbuddets rammer.

Jf. samtale med borgerne(Indikator 01.a) er der ønske om at få skiftet de gamle vinduer ud mod 
vejen da det trækker ind og der er koldt om vinteren - dette ønske vurderes relevant af Socialtilsynet.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser at der er ikke tale om særlige fysiske behov blandt tilbuddets borgere, men mere 
psykiske behov. Eksempelvis to separate villaer til to borgere med behov for enkeltmandstilbud..
Ingen af boligerne er specielt handicapvenlige

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Hver borger har separat lejlighed med egen indgang, og hver borger har sat deres eget individuelle 
præg i lejlighederne og selv indrettet dem. Dette afspejles eksempelvis i de tilfælde hvor borgernes 

Side 25 af 29

Tilbud: Botilbud Utterslev Gamle Skole



borgernes hjem psykiske tilstand gør at lejlighederne fremstår huleagtige.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

Bestyrelsesformand Steen Jørgensen, tidligere forstander Platangården og Sølager, Knudskovvej 65 4760 Vordingborg
Entreprenør og Gårdejer Jens Hansen Fladagervej 2 4760 Lundby
Arne Tastesen, Socialfaglig koordinator, børne- og familieområdet, Vordingborg Kommune Kildehavevej 9 4760 
Vordingborg.
Lisbeth Samuelsen, Konsulent og leder af Botilbud for unge, Herlufholm Allé  248, 4700 Næstved

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgradkr. 5.493.334,00

Overskud

Lønomkostninger

6,60

Lønomkostninger, fast 
personale

76,00

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

2,00

10,00

6,00

1,00

64,00

10,00

Nej

1,00

47,00
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Takster
Tilbudstype: § 104.

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 aktivitets- og samværsydelse 9.500,00

ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov

16.500,00

kompenserende specialundervisning 9.500,00

Tilbudstype: § 107.

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 socialpædagogisk støtte 1.346,00

Niveau 2 socialpædagogisk støtte 8.300,00
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