Tilbud: DSI Opholdsstedet Kongsholm (Fond)

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Hovedstaden
Tilsynstype: Regodkendelse

Område: Sociale tilbud

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 en5- 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.

Side 1 af 40

Tilbud: DSI Opholdsstedet Kongsholm (Fond)

1. Stamoplysninger
*Tilbuddets navn:

DSI Opholdsstedet Kongsholm (Fond)

*Adresse:
3230
*Kontaktoplysninger:

Tlf.: 61306680
E-mail: Kongsholm@privat.dk
Hjemmeside: www.opholdsstedetkongsholm.dk

*Tilbudstyper:

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

*Målgrupper:

7 til 18 år (omsorgssvigt)
7 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse)
7 til 18 år (tilknytningsforstyrrelse)
7 til 18 år (seksuelt overgreb)

Pladser i alt:

7

Tilsynsrapporten er
udarbejdet af:

Randi Larsen (Socialtilsyn Hovedstaden)

Dato for tilsynsrapport:

18-02-2015
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2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)
*Samlet vurdering:

Socialtilsynet vurderer, at det private socialpædagogiske opholdssted Kongsholm er et veldrevet, som er egnet til at
modtage børn og unge i alderen 7-18 år, med vanskeligheder i forhold til omsorgssvigt,opmærksomhedsforstyrrelser,
tilknytningsforstyrrelser og seksuelt overgreb.
Kongsholm har til huse i en firelænget gård, beliggende i landlige omgivelser i sommerhusområde tæt på Græsted.
Alle børn har egne værelser, og der er pænt velholdte fælles faciliteter som stuer og køkken, der afspejler, at det er
børnenes og de unges hjem, og husets store fysiske rammer giver mulighed for lokaler, der kan bruges til undervisning
og store forældrearrangementer. Der er adgang til ridning og rideterapi på tilbuddets heste, der er opstaldet tæt på
Kongsholm. Til gården hører en meget stor have, hvor der er mulighed for aktivt udeliv.
Målet for tilbuddet socialpædagogiske behandlingsarbejde er, at barnet/den unge får forudsætninger for en personlig
og følelsesmæssig udvikling, som på sigt gør barnet, den unge i stand til at klare en selvstændig voksentilværelse.
Kongsholm arbejder udfra en anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i det enkelte barns/ungs ressourcer,
forudsætninger og vanskeligheder, hvor tilgangen er miljøterapeutisk og med rod i relationspædagogikken.
Tilbuddet har godt implementeret og anvender i den pædagogiske praksis metoderne KRAP, Hesteterapi og ART, hvor
størstedelen af medarbejderne har længerevarende efteruddannelsesforløb i metoderne.
Det er i høj grad Tilsynets vurdering, at tilbuddets daglige praksis og forholdemåde styrker børnenes og de unges
kompetencer og selvstændighed.
Tilbuddet vægter samarbejdet med forældre meget højt og forældre tilkendegiver, at de føler sig særligt godt støttet og
hjulpet til at få gode samværsoplevelser med deres børn.
Anbringende kommune udtrykker stor tilfredshed med den skriftlige dokumentation og det gensidige samarbejde.
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Det er Tilsynets vurdering, at leder er fagligt kvalificeret og kompetent. Der foregår fortløbende efteruddannelse og
supervision fra ekstern supervisor i personalegruppen og det vurderés, at der i tilbuddet er et godt arbejdsmiljø og
trivsel, og det er Tilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere besidder de faglige relevante kompetencer i forhold til
det pædagogiske arbejde med tilbuddets målgruppe
Tilsynet vurderer, at bestyrelsen er aktiv og kompetent og ledelsen en god sparringspartner.
Tilsynet vurderer at tilbuddets daglige drift i høj grad varetages kompetent, og at tilbyddets økonomi er sund, hvilket
afspejles i, at der tilbydes børnene, de unge et pædagogisk miljø med relevante aktiviteter og ydelser i hverdagen, og
der er afsat midler til fortsat faglig udvikling.
Socialtilsynet har på ovenstående baggrund regodkendt opholdsstedet Kongsholm.
*Afgørelse:

Godkendt

Påbud:
Opmærksomhedspunkter:

3. Oplysninger om datakilder
Dokumenter:

Ansøgningsskema til godkendelse af eksiserende tilbud
Tilbudsportalen
Godkendelse 2011
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Liste over medarbejdere
Liste over børn og unge
Liste for personaleomsætning 2013
Kongsholms hjemmeside
Kongsholms standardbeskrivelse
Årsrapport 2013
APV
ART Rapport 2014
Børnebruger undersøgelse 2013
Noter på interview omkring ART forløb 2013
Tilsynsrapport uanmeldt 2012 og 2013
Kongsholms tilsynsrapport 2012
CV og dokumentation på leders uddannelse
Straffe og børneattest på leder
Oplysninger vedr. bestyrelsesmedlemmer
Referat af to bestyrelsesmøder
Opgørelse på 1 episode med trusler om vold, maj 2013-maj 2014
Udviklingsplan for 3 børn, unge
Dan Journal for 3 børn, unge
Statusrapporter for 3 børn, unge
Handleplan for 2 børn, unge
Observation

Tilsynet observer et gensidigt og omsorgsfuldt samspil og en anerkendende omgangstone og dialog mellem medarbejdere
og børn, unge i forbindelse med rundvisning, frokost og "overlap" mellem interview mellem børn, unge og voksne

Interview

Ledelse'
4 medarbejdere
4 børn og unge
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2 sagsbehandlere fra anbringende kommuner
1 forældre
Interviewkilder

Anbringende kommune
Beboere
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende

4. Oplysninger om tilsynsbesøg
Dato

05-11-2014

Oversigt over tilsynsbesøg
Tilsynskonsulenter

Randi Larsen

Afdelinger
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
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.

Tema
*Uddannelse og
beskæftigelse

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,8

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad
understøtter børnenes og de unges udnyttelse af eget
potentiale.
Alle børn, unge i tilbuddet er i skoletilbud, opfylder
undervisningspligten, og har et stabilt fremmøde.
Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter børnenes og de unges udnyttelse af eget potentiale. Det
samlede indtryk er, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder med skoler, PPR og specialtilbud, og børnenes og de
unges muligheder for en vellykket skolegang støttes blandt andet ved, at der er læreruddannede medarbejdere på
Kongsholm, og der er afsat medarbejdere til at støtte at børnene, de unge kommer godt og roligt afsted til skole.
Alle børn, unge i tilbuddet er i skoletilbud, opfylder undervisningspligten, og har et stabilt fremmøde.

Side 8 af 40

Tilbud: DSI Opholdsstedet Kongsholm (Fond)

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Indikator 01.a: Tilbuddet
5 (i meget
opstiller i samarbejde med
høj grad
borgerne konkrete mål for
opfyldt)
borgernes skolegang, uddannelse
eller beskæftigelse, og der følges
op herpå

Leder oplyser til tilsynet, at et tæt samarbejde med børnenes skole vægtes højt. Men også meget
gerne til forældre, sådan at forældre reelt er inddraget
De unge inddrages i skolesamarbejdet, særligt i forhold til hvad de gerne selv vil, iøvrigt helt på lige
fod med andre unge, der skal laves en uddannelsesplan sammen med skole, forældre og eller
opholdsstedet.
De mindre børn bliver inddraget i forhold til hvad de gerne vil blive gode til.
Interviewede sagsbehandlere fra anbringende kommune udtaler til tilsynet, at tilbuddet er
opfølgende på skolegang.

Indikator 01.b: Borgerne er i
5 (i meget
undervisningstilbud, uddannelse, høj grad
beskæftigelse, beskyttet
opfyldt)
beskæftigelse, eller dagtilbud i
form af aktivitets- og
samværstilbud

Leder oplyser, at alle børn og unge i tilbuddet er i skoletilbud. 3 af børnene går i folkeskole med
støtte, 2 går i specialskole og en er i gang med HG.
Tilbuddet har ansat en lærer på stedet og en medarbejder der kommer og hjælper børnene med
forberedelserne til at komme godt i skole, pakker taske med børnene osv.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 5 (i meget
i tilbuddet i den
høj grad
undervisningspligtige alder
opfyldt)
opfylder undervisningspligten
ved at gennemføre et
grundskoletilbud med
undervisning fra
børnehaveklasse til 9. klasse.

Børnene og de unge i tilbuddet opfylder alle undervisningspligten og vil eller har allerede
gennemført et grundskoleforløb.

Indikator 01.d: Børnene/de unge 4 (i høj grad
i tilbuddet har et stabilt
opfyldt)
fremmøde i deres

Leder oplyser, at børnenes fremmøde er meget stabilt, der er kun fravær ved regulær sygdom.
Tilbuddet har fokus på at støtte børnene i deres skolegang og sørger bl.a for, at de får en god og rolig
morgen, god morgenmad, og de af børnene, der har behov eller længere til skole, køres. Andre af
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undervisningstilbud,
uddannelsestilbud eller
beskæftigelse. Medfølgende
børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud
Tema
*Selvstændighed
og relationer

børnene eller de unge kan selv tage bussen.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,5

Udviklingspunkter

Det er Tilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad styrker
børnenes/de unges kompetencer og selvstændighed.
Hvis det giver mening og er rimeligt afstemt i forhold til
barnets/ den unges alder og ressourcer, deltager
børnene/de unge i opstilling af konkrete individuelle mål.
De unge, som tilbuddet kan tilbyde efterværn, ydes et
omsorgsfuldt, men moderat pres ud i at turde nye ting og
selv tage ansvar.
Opholdsstedet vægter samarbejdet med forældre højt,
og børnene/de unge har som udgangspunkt altid kontakt
med deres familie og netværk og de fleste forældre og
børn har forskellige grader af støttet samvær.
Tilbuddet er er gæstfrit og åbent for børnenes venner,
som gerne er med hjemme. Børnene/de unge giver alle
udtryk for at have fortrolig voksen.
Tema: Selvstændighed og relationer

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 02: Tilbuddet styrker
borgernes sociale kompetencer

Det er i høj grad tilsynets vurdering, at tilbuddet styrker børnenes/de unges kompetencer og selvstændighed. I det
omfang det giver mening og er rimeligt afstemt i forhold til barnets og den unges alder ressourcer, deltager
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og selvstændighed

børnene/de unge i opstilling af konkrete individuelle mål.
Det er vigtigt, at det er ikke er medarbejderne, der definerer, hvad det er, børnene, de unge skal blive bedre til;
medarbejderne skal støtte der hvor børnene giver udtryk for, at de har brug for og kunne tænke sig at blive bedre.
De unge som tilbuddet kan tilbyde efterværn, ydes et omsorgsfuldt, men moderat pres ud i at turde nye ting og selv
tage ansvar. Medarbejderne er meget til rådighed, stiller spørgsmål og guider den unge, men uden at give den unge
løsningerne.
Børnene/de unge har som udgangspunkt altid kontakt med deres familie og netværk. Opholdsstedet vægter
samarbejdet med forældre og netværk meget højt, hvorfor de fleste forældre og børn har forskellige grader af
støttet samvær som tilbuddet etablererer og varetager i tæt samarbejde med anbringende kommuner.
Det er gældende for alle børn/unge, at de skal gå til en sportsaktivitet eller anden fritidsaktivitet, hvor formålet er,
at børnene, unge skal socialiserer sig med andre unge udenfor tilbuddet og bliver præsenteret for muligheder for at
få et aktivt fritidsliv.
Tilbuddet er er gæstfrit og åbent overfor børnenes venner, som gerne er med hjemme og børnene/ de unge sover
også hos deres venner udenfor tilbuddet.
Tilbuddet har ikke faste kontaktpædagoger, men voksne som kan tage stilling i den konkrete situation, sådan at
børnene ikke skal afvente, at deres voksne kommer på arbejde.
Børnene/de unge tilsynet interviewer fortæller, at man har sin yndlingsvoksen eller også kan man tage til leder.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 02.a: Tilbuddet
5 (i meget
opstiller i samarbejde med
høj grad
borgerne konkrete, individuelle opfyldt)
mål for borgernes sociale
kompetencer og selvstændighed,
og der følges op herpå

Tema: Selvstændighed og relationer

Leder orienterer tilsynet om, at i det omfang det giver mening og er rimeligt afstemt i forhold til
barnets og den unges alder og ressourcer, deltager børnene/de unge i opstilling af konkrete
individuelle mål. Det er leders erfaring, at børnene/de unge ikke synes, det er særligt spændende at
skulle deltage i opstilling af mål i forhold til statusrappporterne, og at nogen ligefrem, udtrykker
leder, hader det.
Anderledes forholder det sig med de mål, der hver dag måles på i Danjournalen. Der er enkelte af
børnene, de unge, der godt er klar over, at der er fokus på forskellige ting i deres udvikling og
børnene/de unge kommer selv og gør opmærksom på ting, de gerne vil blive bedre til.
Det er vigtigt, at det er ikke er medarbejderne, der definerer hvad det er børnene, de unge skal blive
bedre til, medarbejderne skal støtte der hvor børnene giver udtryk for, at de har brug for og kunne
tænke sig at blive bedre.
Børnene, de unge præmieres for hvad de lykkes med, det kan være små ting, en is, eller en større tur
f.eks .
Medarbejderne oplyser i interview, at de unge som skal videre og etableres i mere selvstændig
boform, støttes i at tage ansvar og turde tro på egne kompetencer og selvstændighed. De unge ydes
et omsorgsfuld men moderat pres ud i at turde nye ting og selv tage ansvar. Medarbejderne er
meget til rådighed, stiller spørgsmål og guider den unge, men uden at give den unge løsningerne.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 4 (i høj grad
sociale relationer, fællesskaber opfyldt)
og netværk i det omgivende
samfund

Se 2 c og d

Indikator 02.c: Borgerne har med 5 (i meget
udgangspunkt i deres ønsker og høj grad

Leder orienterer tilsynet om at børnene/de unge som udgangspunkt altid har kontakt med deres
familie og netværk. Opholdsstedet vægter samarbejdet med forældre og netværk meget højt, og
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behov herfor kontakt til og
samvær med deres familie og
netværk i dagligdagen

opfyldt)

Indikator 02.d: Børnene/de unge 4 (i høj grad
deltager i fritidsaktiviteter uden opfyldt)
for tilbuddet

anser et velfungerende samarbejde med børnenes/ de unges netværk som en af de vigtigste
forudsætninger for en vellykket anbringelse.
Aktuelt er der ikke mange i børne-, ungegruppen, der kan komme hjem på samværsweekend,
hvorfor de fleste forældre og børn har forskellige grader af støttet samvær, som tilbuddet etablererer
og varetager i tæt samarbejde med anbringende kommuner.
Medarbejderne oplyser, at når der planlægges samvær med de unge, er den unge selv med til at
sætte rammerne.
Det er tilsynets oplevelse, at tilbuddet er kreative og konstruktivt optaget af at finde løsninger, sådan
at samværene kan lade sig gøre, hvilket i høj grad bekræftes af sagsbehandler fra anbringende
kommune og forældre som tilsynet har interviewet. F.eks deltager medarbejderne i overnatning,
hvis det er påkrævet, og tager med hjem på samværet hos forældrene og er i hjemmet.
Sagsbehandler oplever en stor grad af fleksibitet og samarbejde og forældre føler sig imødekommet
og medinddraget.
Er der større begivenheder i børnenes/de unges liv som skal fejres og markeres, går tilbuddet gerne
ind i dette og finder en løsning, der kan fungere både for børn og forældre, f.eks ved at afholde
konfirmationer på stedet.
Er det ikke muligt at etablere kontakt og samvær med forældre, hjælper tilbuddet med at etablere
og finde andet netværk i familien til barnet.
Formålet er at give de unge adgang til hele deres historie og sørge for, at de som voksne har så
omfattende en familie som muligt.
Forældre inviteres til traditionelle højtider på året ʹHalloween, jul, påske mm.
Leder orienterer tilsynet om, at det er gældende for alle børn/unge, at de skal gå til en
sportsaktivitet eller anden fritidsaktivitet, hvor formålet er, at børnene, de unge skal socialisere sig
med andre unge udenfor tilbuddet og blive præsenteret for muligheder for at få et aktivt fritidsliv.
Medarbejderne oplyser til tilsynet, at grundet tilbuddets beliggenhed midt i et stort
sommerhusområde, er der ikke så mange andre børn og unge, eller aktiviteter lige i nærheden, så
tilbuddets medarbejdere må hjælpe børnene/ de unge i at være opsøgende i forhold til aktiviteter.
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Aktuelt er der børn, der går til badminton, ridning og dans. Ellers leger og hygger børnene, de unge
sig også hjemme med de tilbud, som der er.
Har børnene, de unge brug for det, går medarbejderne med som rollefigur, og deltager gerne, hvis
det er støttende for børnene.
F.eks tager en medarbejder med til sport, lærer barnet at klæde om, gå i bad og deltage i spillet, en
støtte der går helt ned i detaljen.
Metoden er igen ART, hvor der arbejdes med børnenes sociale kompetencer, børnene trænes i at
vente, at lytte og i at ting går efter tur.
Opholdsstedet har været med i rideklub, men ikke aktuelt. Lederen på opholdsstedet har flere heste,
som er anvendelige til rideterapi og sikker ridning. Tilsynet besigtiger folde og stalde samt ridehus,
hvor tilbuddets børn og unge kan ride. Ridningen, de gode faciliteter bla. ridehus og hestene giver
også gode kontakter udadrettet, sådan at børnene, de unge fra tilbuddet oplever fællesskabet
omkring hestene med andre børn og unge fra nærområdet.
Indikator 02.e: Børnene/de unge 4 (i høj grad
har venskaber uden for tilbuddet opfyldt)

Leder oplyser, at alle børnene har venner udenfor tilbuddet; typisk er det klassekammerater og en
enkelt har en særlig ven fra en sportsaktivitet. Tilbuddet er er gæstfri og åbent for børnenes venner,
som gerne er med hjemme og børnene/de unge sover også hos deres venner udenfor tilbuddet. Dog
kan det kun aftales i weekenderne af hensyn til, at de skal passe deres skole i hverdagene.
Medarbejderne udtaler i interview, at der støttes op omkring alle relationer, der opstår mellem
barnet og skolekammerater/sportskammerater. Selv hvor barnet har det MEGET vanskeligt med
andre jævnaldrende, arbejdes der på at der skabes kontakter.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 5 (i meget
har mindst en fortrolig voksen
høj grad
opfyldt)

Leder oplyser, at det er en konsekvent holdning at medarbejderne ikke kalder sig kontaktpædagoger,
men "de voksne". Alle medarbejdere kan tage stilling i den konkrete situation, sådan at børnene ikke
skal afvente, at deres voksne kommer på arbejde. Selvfølgelig har børnene en tættere relation til
enkelte voksne, og børnene kan godt finde ud af bede om en bestemt voksen til at hjælpe med en
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særlig opgave, f.eks hvem de gerne vil have med til et møde ud af huset.
Ellers kan børnene altid ringe til leder, hvis telefon altid er åben for både børn og voksne.
Nogle børn har aftaler om særlige ugentlige samtaler med konkret medarbejder eller leder.
Når der kommer nye børn, er medarbejderne særligt opmærksomme, da børnene er mest sårbare i
starten, indtil de vælger en voksen, som de begynder at danne relation til.
Som en del af det at danne relation mellem børn og voksne er dét at blive puttet godnat og få læst
godnathistorie vigtigt; der er afsat god tid og børnens individuelle ønsker og vaner tilgodeses.
Medarbejderne orienterer tilsynet om, at de vurderer, at børnene godt selv ved hvem, der er deres
fortrolige, men at de er gode til at trække på de forskellige voksne til forskellige ting. Men hvis et
barn går hele vejen rundt, hjælper medarbejderne med at guide ham til en bestemt.
Det er også sådan, at de alle sammen kan trøste/dæmpe det enkelte barn, hvis ͟den rigtige͟ikke er
til stede.
Ved overlap aftales, hvem der tager sig mest af det enkelte barn den pågældende dag. Det tilstræbes
at være fleksible medarbejdere, der lader børnene være med til at vælge voksen.
Børnene, de unge tilsynet interviewer fortæller, at man har sin yndlingsvoksen eller også kan man
tage til leder privat eller ringe til hende.
Alle fire har en yndlingsvoksen, men en af børnenes yndlingsvoksen døde, hvilket pågældende
udtrykker trished og ked-af-det-hed over. En af børnene er familiemæssigt tilknyttet til lederparret.
Tema
*Målgruppe,
metoder og
resultater

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3,9

Udviklingspunkter

Tilbuddet Kongsholm er et lille familielignende
opholdssted, der tilbyder børnene, de unge en struktur i
familiært miljø med faste rytmer og traditioner gennem
året.
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Målet er, at barnet/den unge gennem det
socialpædagogiske behandlingsarbejde får
forudsætninger for en personlig og følelsesmæssig
udvikling, der på sigt gør barnet, den unge i stand til at
klare og begå sig selvstændigt. Tilbuddet anvender i høj
grad metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets
målsætning og målgruppe. Tilgangen er miljøterapeutisk
og relationspædagogisk, hvor medarbejderne er
anerkendende og har fokus på det narrative og
livshistoriebøger, og metoderne som anvendes i det
daglige pædagogiske arbejde er KRAP, Kognitiv
Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik,
Hesteterapi hvor hesten er det pædagogiske redskab og
ART, Agggression Replacement Training, en
gruppebaseret metode, hvis formål er at udvikle sociale
kompetencer og færdigheder og håndtere vrede.
Tilbuddet dokumenterer i høj grad resultaterne ved
statusrapporter, effektmålinger og udviklingsplaner.
Anbringende kommuner vurderer, at skriftligheden har
høj kvalitet, og der er et meget gensidigt og konstruktivt
samarbejde med tilbuddet.
Det er tilsynets vurdering, at børnene/de unge føler sig
inddraget og har indflydelse på deres hverdag og
beslutninger, der vedrører deres liv. Det er ligeledes
Tilsynets vurdering, at tilbuddet sørger for en sund og
varieret kost, fritidsaktiviteter og et aktivt udeliv.
Det er Tilsynets vurdering, at tilbuddet i særdeleshed
Side 16 af 40

Tilbud: DSI Opholdsstedet Kongsholm (Fond)

forebygger magtanvendelser og overgreb, hvilket ses på,
at der ikke forekommer hverken magtanvendelser eller
overgreb, hvilket vurderes at skyldes den pædagogiske
tilgang og store opmærksomhed på børnene og de unge.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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 tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med børn og unge med behandlingskrævende behov, der
yderligere beskrives som omsorgssvigtede, udad- og indadreagerende adfærd, ADHD, Autismespektrum, erhvervet
hjerneskade og kan have været udsat for seksuelt overgreb. I forhold til at arbejde med seksuelt krænkede, har
tilbuddets erfaringer og viden og der arbejdes med beredskabsplaner.
Børnene skal være i stand til at klare eksternt skoletilbud og deltage i tilbuddets aktiviteter. Tilbuddets kan ikke
favne børn og unge, der er særligt udadreagerende, som ikke kan gå i eksternt skoletilbud, eller unge med misbrug,
ligesom de fysiske rammer ikke er velegnede til børn og unge med fysiske handicap. Målgruppen omfatter heller
ikke udviklingshæmmede, men retardering der skyldes omsorgssvigt har tilbuddet arbejdet med og har rigtig gode
erfaringer og resultater med.
Tilsynet vurderer, at tilbuddets hverdag er præget af en familielignende struktur og en høj grad af forudsigelighed,
omsorg og tryghed i overskuelige og rolige rammer.
Tilbuddet anvender i høj grad metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Tilgangen
er miljøterapeutisk og relationspædagogisk, hvor medarbejderne er anerkendende og har fokus på det narrative og
livshistoriebøger, og metoderne som anvendes i det daglige pædagogiske arbejde er KRAP, Kognitiv
Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik, Hesteterapi hvor hesten er det pædagogiske redskab og ART,
Agggression Replacement Training, en gruppebaseret metode hvis formål er at udvikle sociale kompetencer og
færdigheder samt håndtere vrede.
Ledelse og medarbejdere an kgøre rede for metoderne set i relation til målgruppens behov og giver eksempler på,
hvordan metoderne omsættes i den daglige pædagogiske praksis.
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Tilbuddet dokumenterer i høj grad resultaterne af det pædagogiske behandlingsarbejdet ved hjælp af
statusrapporter, effektmålinger og udviklingsplaner. Desuden laver tilbuddet opfølgnings- og
evalueringsdokumentation i forhold til forældre og samarbejdsparter og anvender i hverdagen dagbogsnotater.
Anbringende kommuner vurderer, at skriftligheden fra tilbuddet har en høj kvalitet og der ses stor sammenhæng
mellem beskrevet tilgang og metode og den pædagogiske praksis. Resultaterne er målbare og fremgår af de
statusrapporter, som sagsbehandler modtager
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Indikator 03.a: Tilbuddet
5 (i meget
anvender faglige tilgange og
høj grad
metoder, der er relevante i
opfyldt)
forhold til tilbuddets målsætning
og målgruppe

Tilbuddet anvender i høj grad metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og
målgruppe.
Tilbuddet har beskrevet målgruppen på Tilbudsportalen som er 7-18 årige med psykosociale
vanskeligheder og har omsat dette til følgende målgruppekategorier: omsorgssvigt,
tilknytningsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse og seksuelt overgreb, en målgruppe som
ledelsen har særlig erfaring og faglig viden om.
Tilbuddet redegør såvel på Tilbudsportalen som i socialtilsynets interview med ledelse og
medarbejdere, for arbejdet med miljøterapeutisk og relationspædagogisk tilgang.
Tilbuddet har beskrevet, at der arbejdes med flere metoder, KRAP, Hesteterapi, og ART og den
narrative tilgang, hvor ledelse og medarbejdere har kunnet gøre rede for metoderne set i relation til
målgrupppens behov og har givet konkrete eksempler fra den pædagogiske praksis.
Hverdagen er struktueret og genkendelig i familielignende rammer, hvor tilgangen til børnene og de
unge er empatisk og omsorgsfuld, hvilket understøttes af tilsynets interview med børnene/de unge .
De familielignende rammer er med til at skabe strukturen og børnenes, de unges oplevelse af at bo i
en storfamilien, hvor der f.eks ikke køres i institutionsbusser, men i almindelige biler og heller ikke
anvendes kontakpædagoger men voksne. Børnene og de unge bekræfter dette ved i interview med
tilsynet at fortælle, at tilbuddet er og de føler sig som en stor familie.
At der arbejdes miljøterapeutisk betyder struktur i forhold til mad, bordplan, ligesom man ser på
hvad der virker, og retter strukturen i forhold til børnene for at skabe noget, der giver mening i
forhold til det enkelte barn. Fritidsaktiviteter inddrages i strukturen for det enkelte barn.
Forudsigelighed er vigtig for det enkelte barn ʹderfor er det ofte den samme voksne, der er omkring
de særlige aktiviteter/forældresamværet.

Indikator 03.b: Tilbuddet
dokumenterer resultater med
udgangspunkt i konkrete, klare

Ledelsen orienter om, at tilbuddet dokumenterer resultater ved hjælp af statusrapporter,
effektmålinger og udviklingsplaner. Metoden er ART og Danjournal.
Børnene og de unge kender ikke til effektmålingerne, men til statusrapporterne.

4 (i høj grad
opfyldt)
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mål for borgene til løbende brug
for egen læring og forbedring af
indsatsen

Medarbejderne bruger skemaet/effektmålingerne til at sikre sig, hvorvidt den enkelte udvikles. Der
anvendes f.eks. belønninger af forskellig art til at understøtte barnet i dets udvikling indenfor
forskellige områder, som de selv er interesserede i at blive bedre til.
Udfra kommunens handleplan iagttages barnet, den unge; medarbejderne beskriver hvad de ser,
finder ud af, hvad der skal arbejdes med, og der laves effektmålinger.
Tilbuddet har udarbejdet en videreudvikling af de hidtidige udviklingsplaner som internt værktøj,
hvor der laves detaljerede delmål, som der måles på, på et fast tidspunkt HVER DAG. Der rates og
beskrives i Danjournal, hvorfor der rates således. Der er afsat tidsfrist på hvert delmål. Nogen gange
aftales det også med barnet ʹogså at der evt. skal stoppes.
ART bruges til at udvikle enkelte ting. Når der er arbejdes med ART, foregår det i et særligt lokale og
der er mødepligt. Børnene og de unge introduceres forinden grundigt og der anvendes belønning
som motivation f.eks. ture, slik, restaurantbesøg, arbejdsdusør, forpligtigelse. Der er en fast struktur
på seancerne, indeholdende
- Goddag ʹlægge mobiltelefon
- Tidsstruktur
- Runde
- Gruppeforløb
- Rollespil
- Sige farvel
Ind imellem er der enkelte børn/unge, som ikke har lyst ʹdet er en ͟kikser͟ʹhvis det har været en
møgdag, eller de skal indimellem noget andet ʹmor har det dårligt eller andet, der skal arbejdes
med; så deltager barnet/den unge ikke den pågældende dag.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan
5 (i meget
dokumentere positive resultater høj grad
i forhold til opfyldelsen af de
opfyldt)
mål, de visiterende kommuner
har opstillet for borgernes

Leder orienterer tilsynet om, at der kan effektmåles på, at man faktisk når målene med den enkelte.
Mål er fastlagt i relation til kommunens handleplan.
Statusrapporter udarbejdes 2 gange om året. En kommune har manglet sagsbehander, så der har det
ikke kunnet lade sig gøre at afholde opfølgende statusmøde. Der er handleplaner på alle børn,
bortset fra på de sidste to nye indskrevet i efteråret.
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ophold
Socialtilsynet har interviewet to sagsbehandlere fra anbringende kommuner, der udtaler, at der fra
tilbuddet er modtaget grundig og flot statusrapport af høj kvalitet, meget imponerende.
Skriftligheden har en høj kvalitet og der ses stor sammenhæng mellem beskrevet tilgang og metode
og den pædagogiske praksis. Resultaterne er målbare og fremgår af den statusrapport, som
sagsbehandler modtager. I øvrigt altid i god tid før afholdte opfølgningsmøder, sagsbehandler
behøver ikke selv at bede om dem. Samarbejdet vurderes som godt, præget af en gensidig dialog for
at finde den bedste støtte til barnet, den unge. Sagsbehandler finder, at tilbuddet er god til at
inddrage den unge på relevant og alderssvarende vis, uden at det bliver den unges ansvar alene, og
at tilbuddet er med til at fremme samarbejdet mellem den unge og myndighedsdelen.
Tilbuddet er opfølgende på skolegang og samarbejder godt med forældre, selv om forældre har
modstand på selve anbringelsen. Tilbuddet udviser stor imødekommenhed og smidighed i forhold til
forældresamarbejdet.
Støtter ved samarbejde og afsættelse af personaleressourcer, så også søskenderelationer kan
fastholdes. Begge sagsbehandlere er meget betrygget i, at der bliver taget godt hånd om barnet/den
unge i alle henseender.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Det er tilsynets vurdering, udfra børnenes/de unges udtalelser, at de føler sig inddraget og har indflydelse på
beslutninger, der vedrører deres hverdag i tilbuddet. Tilbuddet har ugentlige husmøder, hvor børnene, de unge kan
gøre deres indflydelse gældende og i følge børnenes, de unges udsagn kan der tales om alting, og det er tilsynets
vurdering, at børnene, de unge har en meget god forståelse for, hvad det er for temaer, som kan drøftes.
Det er tilsynet vurdering, at medarbejderne og ledelse er optaget af at være lyttende og inddragende i forhold til
beslutninger, der er vigtige for børnenes/de unges udvikling.
Tilsynet har gjort tilbuddet opmærksomme på de juridiske aspekter i forhold til de pædagogiske i husordenen
vedrørende mobiltelefoner og at børnene/de unges mobiler og to af de mindste børnss Ipads afleveres ved
sengetid til opladning og opbevares i aflåst kontor til næste morgen, og tilsynet vurderer at tilbuddet må overveje
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hvorvidt reglen er hensigtsmæssig og rimelig.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

4 (i høj grad
opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Medarbejdere orienterer om, at der afholdes husmøder, hvor børnene/de unge kan få indflydelse på
ferier, madplaner, aktiviteter, ture f.eks.
Børnene, de unge fortæller tilsynet, at de oplever der kan tale om alting, men i sidste ende er det
leder, der bestemmer. Børnene/de unge virker fortrøstningsfulde i forhold til at få indflydelse. I år
har de ønsket en sommerferie sydpå i varmen. De voksne skal tale om det i forhold til økonomien.
Det er obligatorisk at deltage i husmøder en gang om ugen, hvis man er sur, skal man gå på værelset
og kun være SUR, ingen Ipad, eller mobil.
Ønsker som børnene, de unge kunne tænke sig:
At tilbuddet lå tættere på byen, klassekammerater, cafe og skole.
At man kan spille mere på Ipad, mobilen og Wii.
At man kan sove sammen og være mere sammen med klassekammerater også i hverdage
Børnene/de unge fortæller, at de nye endnu ikke har fundet ud af, hvad man må og ikke må. De skal
rettes ind, finde ud af at respektere andre, både børn og voksne.
En af de ældste fortæller, at der opbygges større og større frihed, efterhånden som man bliver ældre
og kan opfylde forpligtelser.
Børnene/ de unge blev orienteret om whistleblow-ordning.

Indikator 04.b: Borgerne har
3 (i middel
indflydelse på beslutninger
grad opfyldt)
vedrørende sig selv og hverdagen
i tilbuddet i overensstemmelse

Tilbuddet afholder husmøder, hvor børnene/de unge selv vælger emner, f.eks brug af bad,
madplaner, ferieønsker, ønsker om udflugter. De kan ikke selv bestemme alting, men tilsynet
vurderer udfra interview med ledelse, medarbejdere og børn, unge at der tages hensyn til dem, hvis
det er relevant.
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med deres ønsker og behov

Medarbejder laver madplan, men børnenes/de unges ønsker inddrages.
Tilbuddet laver brugerevalueringer for børn og for forældre, bl.a. i forbindelse med afsluttede forløb
med ART.
Medarbejderne orienterer om, at de unge i højere grad inddrages, f.eks i planlægning af samvær
med familie.
Det, børnene og de unge ikke kan bestemme, er, hvornår det er sengetid, om man vil i skole, og om
man må se film hele natten, og om man vil gå til fritidsaktiviteter overhovedet. Desuden bliver
mobiltelefoner og to af de mindste børns Ipads lagt til opladning på aflåst kontor ved sengetid.
Tilsynet drøfter de juridiske aspekter i forhold til de pædagogiske i husorden vedrørende
mobiltelefoner. Ledelse og medarbejdere har svært ved at forstille sig, at et barn eller ung skulle
nægte at afleverer sin mobil, hvilket tilsynet betvivler ikke skulle forekomme, særligt i forbindelse
med at børnene bliver teenagere. Tilsynet problematiserer, hvorvidt det ikke også for anbragte børn
og unge er en måde at kommunikerer på, samt den forpligtigelse der også er i at lærer børnene og
de unge at gebærde sig på sociale medier.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. I
vurderingen lægges der vægt på børnenes og de unges oplevelse af trivsel, og at tilbuddet sørger for en sund og
varieret kost, mulighed for fritidsaktiviteter og et aktivt udeliv. Tilbuddet har fokus på sikkerheden og der bliver
løbende afholdt førstehjælpskurser og brandøvelser. Der er medarbejder, der har medicinhåndteringskursus.
Tilbuddet ønsker at sikre, at børnene får en ordentligt nattesøvn og en god start på dagen ved at der bl.a om
morgenen er medarbejdere til at varetage dette..
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 05.a: Borgerne trives i
tilbuddet

4 (i høj grad
opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Det er tilsynets oplevelse, at de interviewede børn i høj grad trives i tilbuddet. De udtrykker til
tilsynet, at de har fortrolige voksne, at de oplever tilbuddet ´som en stor familie, fordi de alle er i
"samme båd", ingen af dem kan bo hjemme hos deres forældre. Børnene/de unge oplever en særlig
samhørighed med hinanden, og fortæller, at det er godt at have hinanden, fordi der er ting, som er
svære at tale med ens klassekammerater om; de ved ikke, hvad det vil sige ikke at kunne bo
derhjemme.
Med hensyn til regler og hvad man få indflydelse på virker børnene, de unge generelt tilfredse, men
kunne dog ønske mere tid til spil og mobil tid.
Ledelsen orienterer om at alle børn/unge har computere på deres værelser.
Børnene/de unge fortæller, at der er adgang til yderligere pc om aftenen på kontoret, men der skal
så låses op.

Indikator 05.b: Borgeren har med 4 (i høj grad
støtte fra tilbuddet adgang til
opfyldt)
relevante sundhedsydelser

Leder oplyser at der i den aktuelle børne-, ungegruppe ikke er nogen børn, der er medicineret,
undtagen ved f.eks. Panodil eller antibiotika. En medarbejder har medicinhåndteringskursus.
Tilsynet gør opmærksom på, at tilbuddet må orientere sig om regler vedrørende opbevaring og
håndtering af håndkøbsmedicin.
Der bliver løbende afholdt førstehjælpskursus og brandkursus på tilbuddet og lavet brandøvelser
med børnene.
Tilsynet observer ved frokost en sund og varieret kost.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 4 (i høj grad
pædagogiske indsats fokus på
opfyldt)
forhold, som har betydning for
borgernes fysiske og mentale
sundhed

Tilbuddet tilbyder børnene/de unge en sund og varieret kost, hvor kostpyramiden er inddraget.
Tilsynet observerer, at der er fokus på at børnene, de unge ikke alene får en sund kost, men også at
maden er anrettet indbydende og at der spises sammen ved spisebordet. Der er også plads til at
børnene/de unge føler sig forkælede, så der kan også komme muffins og kage med i skole. Der
serveres vand eller mælk til maden.
Tilsynets ledelse og medarbejdere orienterer om, det er vigtigt at hjælpe børnene, de unge til at få
en god nattesøvn, og det er vigtigt at de får god start på dagen og kommer godt afsted, derfor er der
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medarbejder der om morgenen sørger for at det ikke stresser og hjælper med praktiske ting som
madpakke osv Er der børn/unge der har behov for særlig støtte f.eks individuel psykologbehandling
eller psykiater, er tilbuddet opmærksom på dette sker. Tilbuddet har mulighed for fysiske aktiviteter
udendørs og børnene, de unge støttes i at deltage i fritidsaktiviteter udenfor tilbuddets rammer.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 06: Tilbuddet
forebygger og håndterer
magtanvendelser

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad forebygger magtanvendelser, hvilket blandt andet ses af, at
der ikke forekommer magtanvendelser i tilbuddet.
Tilsynet vurderer, at dette skyldes den pædagogiske tilgang, hvor det vægtes at flytte sig fra konfrontationen og i
stedet signalere en konfliktnedtrappende adfærd.
Den konkrete guide ved konflikter, som medarbejderne fint kan redegøre for, er: Fjern de andre børn og knive, træk
jer ʹring til leder Når barnet, den unge er faldet ned, er de voksne der til at tage sig af det.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Indikator 06.b: Tilbuddet
dokumenterer og følger op på
eventuelle magtanvendelser

1 (i meget lav Tilbuddet orienterer om at der ikke har forekommet magtanvendelser i tilbuddet. Bedømmelsen ikke
grad opfyldt) er et udtryk for en lav kvalitetsvurdering, men et udtryk for, at tilbuddet ikke har magtanvendelser,
og at der derfor ikke er et grundlag for at bedømme indikatoren.

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Medarbejderne orienterer tilsynet om, at der ikke forekommer magtanvendelser på tilbuddet.
Tilgangen er at flytte sig fra konfrontationen og signalere en konfliktnedtrappende adfærd.
No power ʹno loose͙Tilgangen til den unge er ofte afgørende for, om man kan undgå
magtanvendelser, er medarbejderne meget enige om.
Medarbejderne kan ved nærmere eftertanke erindre en episode, som var en konflikt, der KUNNE
være endt i en magtanvendelse. En vikar får sagt noget forkert ved bordet, en ung kaster med
tallerken og fortsætter opad og smadrer alt på vejen.
Der er en hovedregel ved konflikter, som medarbejderne fint kan redegøre for: Fjern de andre børn
og knive, træk jer ʹring til leder. Når barnet/den unge er faldet ned, er de voksne der til at tage sig af
det.
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med henblik på løbende læring
og forbedring af indsatsen
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 07: Tilbuddet
forebygger overgreb

Det er udfra interview med medarbejder og ledelsens beskrivelser tilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad
forebygger overgreb. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan de har en særlig opmærksomhed på det enkelte
barn, ung som gruppen og hvilke forholdsregler og retningslinier, der er for at forhindre overgreb. Tilbuddet har ved
ledelsen, som har særlige faglige forudsætninger for at arbejde med krænkelser, en beredskabsplan, men
medarbejderne kunne dog ikke præcist redegøre for denne, men er helt i stand til at redegøre for, hvordan de
pædagogisk ´vil handle.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Indikator 07.a: Tilbuddets
5 (i meget
pædagogiske indsats
høj grad
understøtter, at der ikke
opfyldt)
forekommer overgreb i tilbuddet

Medarbejderne redegør for, hvordan de har en særlig opmærksomhed på piger og drenge, hvornår
de unge går i pubertet og på hvornår seksualiteten udvikles.
Det handler om at være tæt på børnene/de unge og være opmærksomme på de signaler, de sender,
men også have nogle leveregler, der kan være med til at understøtte, at der ikke forekommer
overgreb.
F.eks sover søskende ikke sammen i tilbuddet, og hvis de unge får en kæreste, aftales der regler og
rammer for det. Medarbejderne er også opmærksomme på gæster udefra, og hvordan de agerer i
forhold til børnene, de unge. Desuden ser medarbejderne det som en opgave at støtte særligt de
unge i at lærer at være kritiske og grænsesættende overfor andre i forhold til dem selv.

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

Medarbejderne orienterer om, at leder har udarbejdet aftalesæt i forhold til mange ting, men vist
ikke om overgreb, men medarbejderne ville ringe til leder først, hvis medarbejder bliver usikker. Der
er beredskab for det meste, men medarbejderne konkluderer, at de ville ringe til leder. Også før de
ville ringe til politet.
Ledelsen oplyser, at i forhold til at arbejde med seksuelt krænkede, har tilbuddet erfaringer og viden
og der er arbejdet med beredskabsplaner, ligesom leder tidligere har arbejdet med målgruppen.

4 (i høj grad
opfyldt)
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Tilsynet kan konkludere, at det oplyses, at der er beredskabsplan tilpasset målgruppen, men at
medarbejderne ikke kender nøjere til den. Dog er medarbejderne i stand til at redegøre for, hvordan
de pædagogisk ville handle og forholde sig for at forebygge overgreb.
Tema
*Organisation og
ledelse

Kriterium

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,4

Udviklingspunkter

Det er Tilsynets vurdering, at leder er fagligt kvalificeret
og kompetent og opleves som synlig, koordinerende og
omsorgsfuld og optaget af medarbejdenes trivsel og
dermed det gode arbejdsmiljø.
Som en del af vurderingsgrundlaget er, at der foregår
fortløbende efteruddannelse og supervision af hele
personalet fra ekstern supervisor.
Tilsynet vurderer, at bestyrelsen er aktiv og kompetent
og ledelsen en god sparringspartner.
Tilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift i høj grad
varetages kompetent.
Udfra modtaget dokumentation af medarbejdernes
kompetencer, dækning af døgnets timer og børnenes og
de unges udsagn Vurderer tilsynet, at der er
tilstrækkkeligt personale til at imødekomme børnenes og
de unges såvel individuelle som gruppens behov.
Det er ikke Tilsynets vurdering, at arbejdsmiljø,
personalegennemstrømning, eller sygefravær udgør et
problem.
Bedømmelse af kriterium

Tema: Organisation og ledelse
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Kriterium 08: Tilbuddet har en
faglig kompetent ledelse

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse er fagligt og personligt kompetent.
Hun er oprindeligt uddannet pædagog og har været leder for tilbuddet siden 1991. Har en lang praksiserfaring med
pædagogisk ledelse
Medarbejdere oplever leder som synlig, koordinerende og omsorgsfuld.
Leder er optaget af medarbejdernes trivsel og har har indført smiley samtaler, en temperaturmåling på
arbejdsglæden. Som en del af vúrderingsgrundlaget indgår, at leder har fokus på medarbejdernes kompetencer og
udvikling og der er fortløbende kursusforløb og efteruddannelse planlagt for medarbejdergruppen, ligesom der er
fast supervision fra ekstern supervisor.
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet har en aktiv og kompetent bestyrelse, der behandler og drøfter tilbuddets
samlede drift, pædagogiske tilgang og metode, samt fremtidige projekter.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 08.a: Ledelsen har
5 (i meget
relevante kompetencer i forhold høj grad
til at lede tilbuddet
opfyldt)

Tema: Organisation og ledelse

Leder har i høj grad relevante kompetencer som leder. Hun er oprindeligt uddannet som pædagog,
og har været leder for tilbuddet siden 1991. Har en lang praksiserfaring med pædagogisk ledelse, og
har Akádemisk lederuddannelse Erhvervsakademiet, andre relevant kurser f.eks ART, har desuden i
flere arbejdet med hesteterapi. Leder påtager sig både den adminstrative som den pædagogiske
ledelse, men har medarbejder, der er kontoruddannet, som kan løse nogle af de administrative
opgaver.
Medarbejdere udtaler i interview med tilsynet, at de oplever leder som synlig, koordinerende og
omsorgsfuld. Ringer altid til medarbejder, der møder ind til lang vagt, for at sikre sig, at alt er ok.
Der er hver dag overlap, som udstikker, hvad der skal ske både i dag og måske også de næste dage.
Leder har det forkromede overblik/er krumtap for større aftaler med forældre/medarbejdere OG i
forhold til noget uforudset.
Leder har indført smiley samtaler, en temperaturmåling på, hvordan arbejdsglæden er for tiden (5
min). Også på, hvordan det står til på hjemmefronten.
Medarbejderne oplyser at det er velfungerende at være en del af medarbejder gruppe, hvor kollega
er gift med leder og medarbejder, der søn af leder. Medarbejdere oplyser, at leders søn er kollega
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men medarbejder på lige fod, der ser det nytænkende, og kan sige noget til leder, som hun ikke selv
havde tænkt på, så han er også god til at udfordre leder.
Leder har fokus på medarbejdernes kompetencer udvikling og der er fortløbende kursusforløb og
efteruddannelse planlagt for medarbejdergruppen.
Der er fast supervision fra ekstern supervisor.
Medarbejderne er opmærksomme på, at de har en leder, der varetager mange opgaver, og de er
enige i, at det sagtens kunne lade sig gøre, at der blev opgaver uddelegeret og at leder f.eks kunne
holder mere fri. Hun holder aktuelt ferie 2 gange årligt af kortere varighed.
Leder har ikke skema, men arbejder nok 60 timer ugtl efter eget og medarbejdernes udsagn, og er
meget koordinerende i de fleste sammenhænge, og medarbejderne kan henvende sig 24/7, også i
tilfælde hvor det må formodes at en kvalificeret medarbejdergruppe med så mange kompetencer og
erfaring godt kan træffe beslutninger selv. Leder varetager foruden alle ledelsesopgaverne også
børnetimer ʹsærligt i forhold til hestene, særlige samtaler med børnene, fødselsdage,
forældrearbejdet.
Leders timer er alene placeret som ledelsestimer på TP.
Indikator 08.b: Tilbuddet
5 (i meget
benytter sig af ekstern faglig
høj grad
supervision eller anden form for opfyldt)
sparring for ledelse og
medarbejdere

Leder har fokus på medarbejdernes kompetencer udvikling og der er fortløbende kursusforløb og
efteruddannelse planlagt for medarbejdergruppen.
Der er fast supervision fra ekstern supervisor.
Tilbuddet benytter ekstern supervision, og ny supervisor i næste uge. Der er tale om sagssupervision
og alle deltager. Medarbejdergruppen føler sig godt klædt på til i hverdagen at yde kollegial sparring,
og medarbejdergruppen virker interesserede i faglig udvikling

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

4 (i høj grad
opfyldt)

Tilsynet har modtaget kopier af 2 bestyrelsesmøder, der er præget af en dagsorden, der giver et
billede at en aktiv og kompetent bestyrelse, der behandler og drøfter tilbuddets samlede drift,
pædagogiske tilgang og metode, samt fremtidige projekter.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Organisation og ledelse

Kriterium 09: Tilbuddets daglige Tilsynet vurderer at tilbuddets daglige drift i høj grad varetages kompetent.Tilsynet vurderer udfra modtaget
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drift varetages kompetent

dokumentation af medarbejdernes kompetencer, dækning af døgnets timer, og børnene og de unge udsagn at der
er tilstrækkkeligt personale til at imødekomme børnenes og de unges såvel individuelle som gruppens behov.
Det er ikke tilsynets vurdering, at arbejdsmiljø, personalegennemstrømning udgør et problem, tilbuddet har det
sidste år været ramt af alvorlig sygdom, men ellers er det ikke vurderingen at Kongsholm har et højere sygefravær
end sammenlignelige tilbud.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Tilsynet vurderer udfra modtaget dokumentation af medarbejdernes kompetencer, dækning af
døgnets timer, og børnene og de unge udsagn at der er tilstrækkkeligt personale til at imødekomme
børnenes og de unges såvel individuelle som gruppens behov. Der er i medarbejdergruppen en
særlig opmærksomhed på at nyt barn i gruppen behøver en særligt opmærksomhed for at sikre en
tilstrækkelig kontakt, da barnet ellers let kan blive overset.

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

4 (i høj grad
opfyldt)

Ledelsen orienterer om at tilbuddet det sidste år har været belastet af tre fuldtidsmedarbejder har
været og er alvorligt syge. Det har betydet, at en medarbejder aktuelt er langtidssygemeldt, en
medarbejder er død i efteråret efter lang tids sygdom, og en medarbejder er flyttet til Sverige. En
medarbejder er opsagt grundet langtidssygdom, hvor det blev vurderet at vedkommende ikke ville
kunne vende tilbage til døgnarbejdet. Det vil sige at 3 fuldtidsstillinger ud af 10 fuldtidsstillinger er
ophørt. Men da en medarbejder ér død efter lang tids sygdom, vil det ikke blive betragtet som et
udtryk for højere personalegennemstrømning end på sammenlignelige tilbud, derfor bedømmelsen
4.

Indikator 09.c: Sygefraværet
3 (i middel
blandt medarbejderne er ikke på grad opfyldt)
højere niveau i forhold til
sammenlignelige arbejdspladser

Tema: Organisation og ledelse

Leder orienterer om, at tilbuddet har haft to langtidssygmeldiger og desværre mistet den ene gode
kollega i efteråret, hvilket naturligt har betydet et noget højere niveau af sygefravær, end vanligt i
tilbuddet. Aktuelt er der en langtidssygemeldt.
I forhold til mere enkeltstående sygedage, kunne leder se et mønster, der på et tidspunkt var
begyndt at tegne sig, hvor nogle medarbejdere sygemeldte sig til nogle vagter, men blev rask til
vagter, der var godt betalt.
Det har afstedkommet, at leder har indført en særlig aftale om, at der alene udbetales sygedagpenge
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fra første sygedag, mens den kollega, der tager vagten for en syg kollega til gengæld får30,-kr
ekstra/time.
Det har nedbragt sygefraværet meget. Man bruger ikke vikarer, men de faste dækker ind til
udbetaling eller afspadsering.
Hvis medarbejdere er alene på tur, dækkes alle timer med løn, mens der - når der er flere
medarbejdere sammen på tur - aflønnes for 12 timer i døgnet.
Tema
*Kompetencer

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Udviklingspunkter

Det er Tilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere
besidder de faglige relevante kompetencer i forhold til
det pædagogiske arbejde med tilbuddets målgruppe. I
vurderingen er det vægtet, at medarbejderne er i fortsat
efteruddannelse og modtager kontinuerlig supervision af
ekstern supervisor i forhold til fortsat udvikling af den
pædagogiske praksis.
Tema: Kompetencer

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Tilsynet vurder medarbejdergruppen samlet set har relevant uddannelse, viden og praksiserfaring med målgruppen
og tilbuddets metoder. Medarbejdergruppens sammensætning er sådan, at langt den overvejende del af
medarbejderne har en pædagogisk uddannelse, og de øvrige har anden relevant erfaring eller uddannelse.
Desuden vægtes det at tilbuddet ønsker en fælles faglighed og derfor har tilbuddet planlagt et fælles
undervisningsforløb i januar 2015 i miljøterapi tilrettelagt fra UCC i København og ART forløb nr.3 i januar 2015.
Tilsynet vurderer desuden, at børnene og de unge oplever sig betrygget i, at medarbejderne kan tage omsorg for
dem og at der ses en anerkendende tilgang til børnene/de unge.
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Indikator

Tema: Kompetencer

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 10.a:
4 (i høj grad
Medarbejdergruppen har samlet opfyldt)
set relevant uddannelse,
opdateret viden og erfaring med
målgruppen og tilbuddets
metoder

Medarbejdergruppen ses samlet at have relevant uddannelse, viden og praksiserfaring med
målgruppen og tilbuddets metoder. Ud af en fast medarbejder gruppe er 6 uddannede pædagoger,
mens 3 andre ses at have anden socialfaglig baggrund; tre af de nuværende medarbejdere er
desuden uddannet som ART trænere, hvilket er en implementeret metode i tilbuddet.
Ledelsen oplyser, at tilbuddet ønsker en fælles faglighed og derfor har tilbuddet planlagt et fælles
undervisnings forløb i januar 2015 i miljøterapi tilrettelagt fra UCC i København.
ART forløb 3 starter op januar 2015.
Den del af medarbejdere gruppen, som ikke har træner kurset i ART, efterspørger det, da
medarbejderne vurderer, at det vil være en yderligere opkvalificering af deres daglige arbejde, og
nogen af de medarbejdere som ellers var ART trænere er ikke længere ansat.
Udover fast ekstern supervision modtager alle medarbejdere ekstern bistand fra to andre
professionelle samarbejdspartnere.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 4 (i høj grad
medarbejdernes samspil med
opfyldt)
borgerne, at medarbejderne har
relevante kompetencer

Der indgår ikke længerevarende observationer af samspillet mellem børn, unge og medarbejdere,
men det er tilsynets indtryk, at der er en anerkendende og omsorgsfuld omgang med hinanden.
Børnene/de unge og deres beskrivelser af deres oplevelse af de voksne, den støtte de oplever at få,
og hvordan de føler sig betrygget i, at de´voksne drager omsorg for dem, gør at tilsynet i høj grad
vurderer, at medarbejderne har relevante kompetencer, der kan imødekomme børnenes/de unge
behov.

Tema
*Økonomi

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,6

Udviklingspunkter

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet Kongsholm
er veldrevet og har en sund økonomi. Der er lagt vægt på
at tilbyde et pædagogisk miljø for børn og unge med
relevante aktiviteter, og det fremgår af budget og
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regnskab, at der er afsat økonomiske midler både til
aktiviteter og årlige ferieture med børnene/de unge,
sund og varieret kost samt til faglig udvikling af
personalet.
Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 11: Tilbuddet er
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og at der er god overstemmelse mellem forventede
indtægter og udgifter.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Økonomi

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 4 (i høj grad
har ikke anført forbehold eller
opfyldt)
væsentlige supplerende
oplysninger i erklæringen til
tilbuddets regnskab og
årsrapport

Ekstern revisor angiver at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 5 (i meget
forhold mellem tilbuddets
høj grad
forventede omsætning på den
opfyldt)
ene side og planlagte
investeringer og dækningsgrad
på den anden side, jf. tilbuddets
budget

I følge budget for 2014 er der overensstemmelse mellem de forventede indtægter og udgifter.
Budget for 2014 understøttes af regnskabet for 2013, hvoraf det fremgår, at indtægterne kan afholde
udgifterne til de forventede udgiftsposter.

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

Tilsynet vurderer, at tilbuddets soliditetsgrad er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og
specialiseringsgrad.

Der er ikke tilsynet bekendt planlagt større investeringer i 2014/15

Side 33 af 40

Tilbud: DSI Opholdsstedet Kongsholm (Fond)
Indikator 11.c: Tilbuddets
5 (i meget
soliditetsgrad (nøgletal) er
høj grad
rimelig set i forhold til tilbuddets opfyldt)
alder og specialiseringsgrad
Kriterium

Tilsynet vurderer, at tilbuddets soliditetsgrad er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og
specialiseringsgrad.

Bedømmelse af kriterium

Tema: Økonomi

Kriterium 12: Tilbuddets
Tilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi har givet mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris og
økonomi giver mulighed for den målgruppe. Tilsynet vægter anbringende kommuners oplevelse af sammenhængen mellem pris og kvalitet.
fornødne kvalitet i tilbuddet i
forhold til prisen og tilbuddets
målgruppe
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 4 (i høj grad
afspejler tilbuddets målgruppe, opfyldt)
metoder samt tilbuddets planer
for faglig udvikling og større
ændringer

Tema: Økonomi

Tilbuddets takst vurderes at at være i et fornuftigt leje i forhold til sammenlignelige tilbud, særligt da
tilbuddets ydelse i forhold til at yde støttet samvær til børn, unge og deres forældre er indeholdt i
opholdsbetalingen. Tilsynet vurderer, at tilbuddets budget iøvrigt afspejler tilbuddets målgruppe,
metoder og tilbuddets planer for faglig udvikling og vedligehold.
Tilbuddet har planlagt en større investering i indretning af lokale til ART undervisning, hvor leders
mand evt kan påtage sig en del af de håndværksmæssige opgaver.
Tilbuddet har planlagt opfølgende kursus og fælles uddannelse for den samlede medarbejder gruppe
i 2015.
Leder og dennes mand bor tæt på opholdsstedet, hvor også leders heste står. Børnene og de unge
rider der og får undervisning og benytter ridehus.
Tilbuddet betaler 4.900 kr. pr md. til hestehold. Dette dækker langtfra de faktiske udgifter til hold af
hest, men kan være en hjælp til foder og vedligehold af beskæring og sko på de rideheste, som
tilbuddets unge kan benytte. Beløbet er ikke skattepligtigt, hvorfor det kan lade sig gøre. Der er ingen
sammenblanding af personaletimer fra opholdsstedet til hestehold, og det er leder og hendes mand,
der varetager pasningen, da det også er en hobby. Udstyrt som sadler o.lign stiller leder til rådighed,
mens nødvendigt sikkerhedsudstyr som hjelm købes.
Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 13: Tilbuddets

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for tilsyn og visiterende kommuner, regnskabet har
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økonomi er gennemskuelig for
socialtilsynet og for de
visiterende kommuner

en detaljeringsgrad som gør det muligt at gennemskue, hvordan Kongsholm har prioriteret økonomisk. Tallene, som
er indberettet i årsrapporten på Tilbudsportalen er i overensstemmelse med regnskabet.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 13.a: Tilbuddets
5 (i meget
økonomiske nøgletal, som
høj grad
fremgår af tilbuddets årsrapport, opfyldt)
er i overensstemmelse med
regnskabet
Tema
*Fysiske rammer

Tilsynet har haft mulighed for at drøfte tilbuddets økonomiske nøgletal med ledelsen, udfra denne
drøftelse og tilsendelse af økonomirapport 2013, vurderes det af socialtilsynet, at driften kan
stemme overens med de økonomiske nøgletal.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3,7

Tema: Økonomi

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedet Kongsholms
fysiske rammer understøtter børnenes/de unges
udvikling og trivsel. I vurderingen lægges der vægt på, at
børnene/de unge har egne værelse med en personlig
indretning, som i høj grad kan understøtte børnenes/de
unges mulighed for et privatliv og kunne trække sig
tilbage.
Tilbuddets fællesfacliteter ude som inde giver mulighed
for socialt fællesskab i venlige og tidsvarende rammer,
såsom tv-, og spisestue, og i længerne masser af plads til
fælles arrangementer og fritidsaktiviter. Tilbuddet har en
stor have, hvor der kan spilles bold osv. Tæt ved
Kongsholm er der busstoppested og dermed adgang til
offentlig transport.
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Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Fysiske rammer

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet Kongsholms fysiske rammer understøtter børnenes/de unges udvikling og
rammer understøtter borgernes trivsel. I vurderingen lægges der vægt på at børnene og de ugne har egne værelser, der er personligt indrettede, og
udvikling og trivsel
kan understøtte børnenes/de unges behov for at kunne trække sig tilbage. Der er fælles faciliteter som køkken,
spise- og tv-stue, kontor og bryggers - alt hjemligt indrettet. I længerne er der større lokale, der benyttes til kurser,
ART og forældrearrangementer. Der er meget stor have tilhørende ejendommen. Tæt på Kongsholm er tilbuddets
heste, hvor der kan modtages undervising og rideterapi. Der er tilhørende ridebane og hal.
Børnene, de unge udtrykker tilfredshed med deres værelser og fælles faciliteterne, dog kunne det ønskes, at
beliggenheden var tættere på kammerater og at der var flere børn og unge i området, som særligt om vinteren kan
være noget affolket. Tilsynet vurderer i middel grad det afspejles, at det er børnenes hjem, da mobiler og og to af
de mindste børns Ipads ved sengetid låses inde på medarbejder kontor og internettet slukkes kl 20.30, hvorefter
børnene/de unge kan så gå på nettet, Facebook etc på egne mobil eller pc indtil sengetid.
Tema: Fysiske rammer

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 14.a: Borgerne trives
med de fysiske rammer

4 (i høj grad
opfyldt)

Børnene, de unge som tilsynet interviewer udtrykker, at det er gode rammer, og værelserne er i
orden. De fortæller om den rangorden, at de små bor ovenpå og de store har de største værelser.
Dette udsagn afstedkommer nogen drøftelse mellem børnene/de unge om, hvordan det nu helt er,
men de bliver enige om, at det ikke altid forholder sig sådan, og at det i sidste ende er de voksne, der
bestemmer det, hvilke konkluderes som meget godt, da det ellers kunne blive svært at blive enige
om, hvem der så stod for tur.
De interviewede børn og unge synes, der kan være langt til de større byer, hvor man som ung har
sine relationer f.eks i forbindelse med skoler og uddannelse. Man kan heller ikke lige så nemt tage
hjem til kammerater og så er der ikke mange andre unge eller børn i området.
Med hensyn til at komme frem og tilbage virker børnene/ de unge godt bekendt med hvordan der
kører bus og ellers at man kan blive hentet.

Indikator 14.b: De fysiske

4 (i høj grad

Tilbuddets fysiske rammer og faciliteter kan imødekomme børnenes/de unges behov. Tilbuddet
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rammer og faciliteter
opfyldt)
imødekommer borgernes særlige
behov

ligger i en firlænget gård, beliggende i et sommerhusområde. Der er meget stor tilhørende have og
ejendommen ligger tæt på strand, hvor der kan bades om sommeren. Der er god plads ude som inde
og børnene/de unge har hver deres individuelle værelser af passende men varierende størrelse. Der
er to badeværelser og toiletter til 7 børn/unge. Der er fælles spise, tv stue og køkken, og flere
fællesfaciliterne i gårdens længer, f.eks lokale, hvor der kan afholdes større arrangementer med
forældre.
Der er mulighed for offentlig transport og ellers kører medarbejderne børnene/de unge til aktiviteter
og venner. Børnene/de unges finder det dejligt med stranden, og mulighederne for at ride, men at
beliggeheden ikke er så central, hvis man gerne vil mødes med jævnaldrene f.eks og gå på cafe; så
skal de unge ind til byen. Desuden bærer området særligt om vinteren præg af, at der ikke bor så
mange i området, og slet ikke jævnaldrende, fortæller børnene/de unge. Men de voksne er flinke til
at køre.
En forældre udtaler, at vedkommende i høj grad nyder at have samvær på landet, hvor der er gode
muligheder for ture i naturen, bade om sommeren og cykle f.eks.

Indikator 14.c: De fysiske
3 (i middel
Tilsynet observerer, at de fysiske rammer er indrettet lyst og indbydende, og det afspejles flere
rammer afspejler, at tilbuddet er grad opfyldt) steder, at der bor børn; f.eks at børnenes billeder er hængt op i gangen. Børnenes værelser er
borgernes hjem
forskellig af størrelse, men alle indrettet med personligt præg.
Tilbuddet har mange samvær, der afholdes i tilbuddets rammer, hvilket der er opmærksomhed på og
der tages hensyn til, at det er børnenes hjem.
Børnene og de unge færdes hjemmevant og tilsynet vurderer, at de fysiske rammer afspejler, at det
er børnenes/de unges hjem, dog i middel grad, da tilbuddet låser to af de mindste børns Ipads og
børnenes/de unges mobiler inde ved sengetid på hverdage og weekends, Internettet lukkes kl. 20.30.
Børnene/de unge kan så gå på nettet, Facebook etc på egne mobil eller pc indtil sengetid.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)
*Bemærkninger til
bestyrelsesvedtægter
Beskrivelse af tilbuddets
bestyrelse

Formand Bodil Schonemann Petersen, pædagog og tidligere leder af opholdssted
Ole Birger Nissen, psykolog og skoleleder
Per Richelsen, Revisor

*Budgetforudsætninger

Årlig omsætning

kr. 6.130.824,00 Soliditetsgrad

Overskud

2,60 Ejendomsudgifter

Lønomkostninger

75,80
11,40

68,60 Lønomkostninger, fast
personale

44,80

Omkostninger, særlig
ekspertise

0,30 Omkostninger,
kompetenceudvikling

2,30

Omkostninger, leder

9,40 Omkostninger,
bestyrelseshonorarer

-

Personaleomsætning

11,00 Sygefravær

Revisionspåtegning

12,45

Dato for revisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5.
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Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

socialpædagogisk behandling

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.
72.986,00
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