
Revideret godkendelse

Afgørelse om ændring af godkendelse af DSI Opholdsstedet Kongsholm (Fond)

Socialtilsynet Hovedstaden har som følge af jeres ansøgning, modtaget den 29. september 

2020 om væsentlig ændring af godkendelse af tilbud omfattet af socialtilsyn, aflagt 

almindeligt driftsorienteret tilsynsbesøg den 30. september 2020 i DSI Opholdsstedet 

Kongsholm (Fond), hvorunder den ansøgte ændring ligeledes er behandlet. 

Socialtilsynet godkender hermed ændringen af aldersgruppen på DSI Opholdsstedet 

Kongsholm (Fond) hvorefter den nedre aldersgrænse er 3 år. Godkendelsen erstatter alle 

tidligere udstedte godkendelser. 

Godkendelsen gives på vilkår af dels oprettelse af ny indsats på Tilbudsportalen, dels de i 

den tilhørende tilsynsrapport beskrevne krav om gennemførelse af særligt 

kompetenceudviklingsforløb i 2021 samt sikring af de fysiske rammer inden – og udendørs. 

Rapporten fra 30. september 2020 har været i høring, med de udstedte vilkår, og der er i det 

modtagne høringssvar fra tilbuddet ingen indsigelser fremført til de givne vilkår. 

Tilbuddet er godkendt til: 8 børn inden for følgende målgrupper, jf. lov om social service § § 

66, stk. 1, nr. 6 

Afdeling/adresse

DSI Kongsholm

Pladser

8

Paragraf

§ 66, stk. 1, 

nr. 6

Målgruppe/aldersgruppe

3-17 år i medfør af Servicelovens 

§ 66, stk. 1, nr. 6. herunder 

mulighed for efterværn efter § 76 

DSI Opholdsstedet Kongsholm (Fond)
Tofthøjs-Åsen 36
3230 Græsted

Dato: 13. november 
2020
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Tofthøjs-Åsen 36

3230 Græsted

op til det 23. år. Den 8 plads er 

kun i anvendelse i forbindelse med 

ind- og udskrivninger i kortere 

perioder.

Tilbuddet er lovligt etableret som fond, jf. lov om socialtilsyn § 15, stk. 1.

Hvad er afgørende for resultatet

Socialtilsynet finder det efter en samlet vurdering sandsynligt, at DSI Opholdsstedet 

Kongsholm (Fond) kan levere en tilstrækkelig høj kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppens 

behov og opholdsprisen.

Vi lægger ved afgørelsen særligt vægt på, Fonden DSI Opholdsstedet Kongsholm modtager 

børn og unge, inden for målgruppekategorierne, omsorgssvigt, opmærksomheds- og 

tilknytningsforstyrrelser, og børn/unge der kan have være udsat for seksuelle krænkelser. 

Børnene/de unge kan have psykosociale, adfærds og/eller indlæringsmæssige 

vanskeligheder 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 lettere retardering der blandt andet kan skyldes 

omsorgssvigt, har tilbuddet gode erfaringer og resultater med. Tilbuddets kan ikke modtage 

børn og unge, der er særligt udad reagerende, 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. Der er ved revidering af godkendelsen lagt vægt på, at der ydes en særlig 

småbarns indsats for de 3-6 årige, oprettet som en indsats på Tilbudsportalen. En indsats 

som medarbejdergruppen i ovevejende grad allerede har erfaring med, og en indsats hvortil 

tilbuddet i 2021 sikrer yderligere kompetencetilførsel til. 

Vi lægger ved afgørelsen ydermere særligt vægt på, at den pædagogiske tilgang på 

Kongsholm er miljøterapeutisk og relations pædagogisk med fokus på det narrative, og at 

tilbuddet på fyldestgørende vis dokumenterer resultaterne af det pædagogiske 

behandlingsarbejde ved hjælp af udviklingsplaner, statusrapporter, dagbogsnotater og 

senest ved intern undersøgelse i forhold til børn og unges medbestemmelse. Tilbuddets 

pædagogiske medarbejdere praktiserer metoden ART, livshistorier og hesteterapi, som 

skaber positive resultater og altid afstemmes i forhold til børnene og de unges behov. Dertil 

at tilbuddet har udtrykt accept af at gennemføre et særligt tilrettelagte forløb med henblik på 

at styrke de metodiske tilgang til mindre børn, som et vilkår knyttet til den godkendte 

væsentlige ændring. Forløbet planlægges med opstart 2021 og med en frist medio 2021. 
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Vi lægger vægt på, at tilbuddets organisering og ledelse efter det oplyste kan understøtte en 

hensigtsmæssig drift af tilbuddet, herunder sikrer tilstrækkeligt kompetent personale i forhold 

til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Vi har i den forbindelse lagt til grund, at 

medarbejdergruppen består af i alt 12,5 personer ifølge godkendt budget 2021.Gruppen 

består af 1 fuldtidsleder med pædagogisk uddannelse såvel som diplom i ledelse, 4 

fuldtidsansatte medarbejdere med pædagogisk uddannelse og stor erfaring med 

målgruppen, 3 fuldtidsansatte med viden, erfaring og brede kompetencer inden for 

familiepleje, håndværk og pædagogik, 2 vikarstillinger samt en deltids administrativ 

medarbejder med socialrådgiveruddannelse. 

Det er en forudsætning for fortsat godkendelse, at tilbuddet ved fuld belægning har en 

personalesammensætning, der svarer til de oplysninger, vi har modtaget i forbindelse med 

behandlingen af jeres ansøgning og den løbende behandling af jeres årsbudget.

Vi lægger endvidere vægt på, at tilbuddets fysiske rammer vurderes at være egnede til den 

angivne målgruppes behov, tilset bl.a. at 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 ride terapi på tilbuddets heste, 

der er opstaldet tæt på Kongsholm. Til gården hører en meget stor have, hvor der er 

mulighed for aktivt ude liv, med terrasse, bålplads, trampolin og lille indhegnet sø. Der er 

desuden lagt vægt på, at tilbuddet er bevidst om, at der ved indskrivning af små børn ned til 

3 år, skal være en særlig opmærksomhed på sikkerhed og nødvendige foranstaltninger både 

indendørs og udendørs. 

Godkendelsen indebærer, at tilbuddet inden ansættelse af ledere og personale, ud over 

børneattesten, skal indhente straffeattest, jf. lov om socialtilsyn § 12 a, stk. 1. 

Økonomi

Til grund for godkendelsen ligger ledelsens oplysninger om forventninger til tilbuddets 

økonomiske drift, herunder tilbuddets indberettede og nu godkendte budget 2021, hvoraf det 

fremgår, at tilbuddet forventes at opnå en tilfredsstillende belægning og en bæredygtig drift.



4

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 indsende budget til socialtilsynet. For private tilbud indberettes 

senest 1. oktober i året før det kalenderår, årsbudgettet vedrører. Budgetter for kommunale 

og regionale tilbud indberettes senest 15. november før det kalenderår, årsbudgettet 

vedrører.

Klageadgang  

I kan klage over Socialtilsyn Hovedstadens afgørelse i henhold til kap. 10 i Lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), jf. lov om 

socialtilsyn § 19. Klagen skal være modtaget hos Socialtilsyn Hovedstaden inden 4 uger fra 

modtagelse af afgørelse, jf. retssikkerhedsloven § 67. 

Klagen kan modtages mundtligt eller skriftligt. Skriftlige klager kan sendes via borger.dk, via 

e-mail til socialtilsyn@frederiksberg.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, jf. 

retssikkerhedslovens § 66. 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.

Anvendte regler

Lov om socialtilsyn
• § 4 Socialtilsynets godkendelses- og tilsynsopgave
• § 5 Godkendelsesprocessen
• § 6 Kvalitetsmodellen
• § 12, stk. 2 Oplysningspligt
• § 12 a Indhentelse af straffeattest
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Bekendtgørelse om socialtilsyn
• § 1 Om godkendelsesprocessen

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
• § 66 Genvurdering
• § 67 Klagefrist

I kan finde lovgivningen på Retsinformation via vores hjemmeside Link 

Venlig hilsen

Karen Scott

Tilsynskonsulent

Socialtilsyn Hovedstaden

https://socialtilsyn.frederiksberg.dk/lovgivning-pa-omradet

