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Frederiksberg Kommune

Fonden DSI Opholdsstedet Kongsholm
Tofthøjs-åsen 36
Udsholt Strand
3230 Græsted

Godkendelse af Fonden DSI Opholdsstedet Kongsholm.

Socialtilsyn Hovedstaden har den 5.11.2014 gennemført regodkendelsesbe-
søg på Fonden DSI Opholdsstedet Kongsholm. 

Afgørelse
Socialtilsyn Hovedstaden godkender Fonden DSI Opholdsstedet Kongsholm 
til at tage imod 8 børn og unge i alderen 7-18 år i medfør af Servicelovens § 
66, stk. 1, nr. 5. herunder mulighed for efterværn efter § 76 op til det 23. år 
Den 8 plads er kun i anvendelse i forbindelse med ind- og udskrivninger i kor-
tere perioder

Tilbuddet rummer følgende godkendte afdelinger:
• Tofthøjs- åsen 36 

Udsholt Strand
3230 Græsted

Tilbuddet er lovligt etableret som fond i henhold til lov om social service, og er 
undtaget lov om fonde og visse foreninger.

Målgruppe
Fonden DSI Opholdsstedet Kongsholm modtager børn og unge, indenfor mål-
gruppekategorierne, omsorgssvigt, opmærksomheds- og tilknytningsforstyrrel-
ser, og børn/unge der kan have være udsat for seksuelle krænkelser.  Børne-
ne/de unge kan have psykosociale, adfærds og/eller indlæringsmæssige van-
skeligheder og kan have behandlingskrævende behov.
Børnene/de unge skal være i stand til at klare eksternt skoletilbud og deltage i 
tilbuddets aktiviteter. Målgruppen omfatter ikke udviklingshæmmede, men let-
tere retardering der skyldes blandt andet kan skyldes omsorgssvigt, har tilbud-
det gode erfaringer og resultater med.
Tilbuddets kan ikke modtage børn og unge, der er særligt udadreagerende, 
som ikke kan gå i eksternt skoletilbud, eller unge med misbrug, ligesom de fy-
siske rammer ikke er velegnede til børn og unge med fysiske handicap. 
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Fysiske rammer
Kongsholm er en ældre firelænget gård, beliggende i landlige omgivelser i sommerhusområde tæt på 
Græsted. 
Der er mulighed for offentlig transport til større byer som Helsinge, Græsted og Gilleleje, hvor der er flere 
skole og fritidstilbud. Der er kort afstand til skov og strand.
Alle børn/unge har egne værelser, 7 værelser på 1 sal og 2 værelser i stueplan. Der er pænt velholdte og 
hjemligt indrettede fælles faciliteter som stuer og køkken. Tilbuddets store fysiske rammer giver desuden 
mulighed for lokaler, der kan bruges til undervisning og store forældrearrangementer. Der er adgang til 
stalde, 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, med terrasse, bålplads, trampolin og lille indheg-
net sø. 

Personale og ledelse
Fonden DSI Opholdsstedet Kongsholm er en selvejende institution. Tilbuddets ledelse og medarbejderne 
arbejder ud fra en anerkendende miljøterapeutisk tilgang, har fokus på relationen, det enkelte barns/ungs 
ressourcer, forudsætninger og vanskeligheder. Ledelsen og størstedelen af tilbuddets medarbejdere har 
længerevarende efteruddannelsesforløb i metoderne som anvendes i den pædagogiske praksis. 
Tilbuddet har 9 pædagogiske medarbejdere, 5 medarbejdere hvoraf ene er lederen, med pædagogiske 
uddannelser, og 3 er pædagogiske medhjælpere med anden relevant erfaring, alle ansat fuldtid. 
Desuden har tilbuddet ansat en administrativ- og sekretær medarbejder på 5 og 6 timer ugentligt. En 
socialrådgiver 6 timer ugentligt, lærer 2 timer ugentligt, og en pedel 6 timer ugentligt.
Godkendelsen er betinget af at der til enhver tid er medarbejdere ansat med faglig relevant uddannelse 
og erfaring, at tilbuddets børn og unge er indenfor godkendt målgruppe og at der er nattevagt.
Ligeledes at det er en forudsætning for godkendelsen at bestyrelsen til enhver tid lever op til gældende 
regler.
 
Begrundelse
Socialtilsynet vurderer på baggrund af regodkendelsesbesøg og gennemgang af skriftlige dokumenta-
tion, at Fonden DSI Opholdsstedet Kongsholm samlet set har en tilstrækkelig høj kvalitet inden for de 
syv temaer i § 6 i lov om socialtilsyn:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Organisation og ledelse
5. Kompetencer
6. Økonomi
7. Fysiske rammer

Socialtilsynet henviser for en nærmere begrundelse vedrørende kvaliteten i tilbuddet til tilsynsrapporter 

Oplysningspligt
Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold 
til godkendelsesgrundlaget, jf. § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn. Tilbuddet er desuden forpligtet til at ind-
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sende budget inden 1. oktober og regnskab/årsrapport til Socialtilsyn Hovedstaden inden 1. maj, jf. §§ 
12, stk. 3 og 14, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn og § 16 stk. 1 i lov om socialtilsyn. Budget og års-
rapport skal indberettes på Tilbudsportalen. 
Såfremt tilbuddet overvejer at tage imod borgere uden for den godkendte målgruppe eller det godkendte 
antal pladser, skal Socialtilsynet ansøges om godkendelse heraf forinden.

Lovhenvisning
Denne afgørelse er truffet i medfør af følgende bestemmelser:
Lov om socialtilsyn §§ 4, stk. 1, nr. 2, §§ 5 og 6.
Bekendtgørelse om socialtilsyn §§ 12 og 14, 
Og Lov om social service §§ 1 og 81 og §§ 66, stk. 1 nr.  5 og 107.

Klageadgang  
Det er socialtilsynets opfattelse, at I har fået en godkendelse i overensstemmelse med det ansøgte og 
som drøftet undervejs i godkendelsesprocessen. Skulle dette mod forventning ikke være tilfældet, kan I 
klage over Socialtilsyn Hovedstadens afgørelse i henhold til kap. 10 i Lov om retssikkerhed og admini-
stration på det sociale område. Klagen skal være modtaget hos Socialtilsyn Hovedstaden inden 4 uger 
fra modtagelse af afgørelse. Det vil sige, at vi skal have modtaget din klage senest den 14 januar 2016.

Klagen kan sendes via email til socialtilsyn@frederiksberg.dk, via borger.dk eller med post.

Socialtilsyn Hovedstaden
Frederiksberg Kommune, 
Smallegade 1, 
2000 Frederiksberg 

Socialtilsynet har pligt til at genvurdere sagen, når der er indgivet en rettidig klage. Socialtilsynet skal 
inden for en frist af 4 uger vurdere, om afgørelsen skal fastholdes, eller om du/I kan få helt eller delvis 
medhold i klagen. Beslutter socialtilsynet at fastholde sin tidligere afgørelse, sender socialtilsynet klagen 
videre til Ankestyrelsen, der vil behandle klagen.

Venlig hilsen

Randi Larsen
Tilsynskonsulent



4


