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Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet
set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor
der fremgår bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra
kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis både
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt
eller uanmeldt.

$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold$eg-print-section-heading-end$

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
kvaliteten.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. For hvert kriterium er fastlagt en
eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den
fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden
for rammerne af temaet

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne
for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis
godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter 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.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet,
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af
et ”spindelvæv”.

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet

$eg-print-section-heading-start$Basisinformation$eg-print-section-heading-end$

Basisinformation

Tilbuddets navn Fonden Ulvskov

Hovedadresse Ulvskovvej 29
8300 Odder

Kontaktoplysninger Tlf.: 23964194
E-mail: forstander@ulvskov.dk
Hjemmeside: http://www.ulvskov.dk

Tilbudsleder Birgitte Christiane Ege

CVR-nr. 25652258

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Pladser i alt 7

Målgrupper Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Andet socialt problem
Angst
Depression
Omsorgssvigt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Personlighedsforstyrrelse
Seksuelt overgreb
Selvskadende adfærd
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Voldeligt overgreb

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Signe Winkel Bang
Signe Winkel Bang

Tilsynsbesøg 05-04-2022 11:00, Uanmeldt, Fonden Ulvskov

Afdeling 
 Målgrupper

Pladser
i alt 


Afdelinger 


Fonden
Ulvskov

Seksuelt overgreb, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelse, Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse,
Angst, Andet socialt problem, Depression, Personlighedsforstyrrelse, Opmærksomhedsforstyrrelse,
Omsorgssvigt, Tilknytningsforstyrrelse, Voldeligt overgreb, Stressbelastning

7 Socialpædagogisk
opholdssted, §
66, stk. 1, nr. 6
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsyn Midt vurderer, at Fonden Ulvskov lever op til kravene jf. § 6 i Lov om Socialtilsyn.
Tilbuddet er godkendt til 7 pladser i henhold til § 66, stk. 1 nr. 6.  Målgruppen er unge i alderen fra 14-17 årige unge, der har været udsat for
omsorgssvigt herunder med tilknytningsforstyrrelser. De unge kan være voldsramte eller seksuelt krænkede. De unge er kendetegnet ved at have én
eller flere problemstillinger indenfor følgende områder: angst, depression, spiseforstyrrelse, ADHD og ADD. De unge kan tillige være ud- eller
indadreagerende og have selvskadende adfærd.

Det er socialtilsynets vurdering at kendetegnet for de unge ved tilbuddet er, at de kommer til tilbuddet med afbrudte skoleforløb, som kan have
stået på i længere perioder. Tilbuddet arbejder konstruktivt ud fra blandt andet værktøjskassen i KRAP, når de støtter og motiverer de unge til at
blive klar til skole og uddannelse. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet løbende følger op på målene herfor, og har en tilgang hvor der er fokus på at
skabe motivationen hertil hos de unge.

De unge støttes til at kunne mestre et selvstændigt liv, hvor der også er fokus på udvikle sociale kompetencer. Tilbuddet er i proces med at blive
mere systematiske og konkrete i resultatdokumentationen heraf. 

Der er i vurderingen lagt vægt på, at der efter en periode med gennemstrømning i borgergruppen, nu er mere stabilitet. Tilbuddets valgte metoder
og faglige tilgange ses anvendt i praksis og er kendte af både fastansatte og ikke fastansatte medarbejdere.

Tilbuddet understøtter de unges fysiske og mentale sundhed. Der er udarbejdet husorden i samarbejde med de unge. Der er i vurderingen lagt vægt
på, at tilbuddets anerkendende, mentaliserende og konfliktnedtrappende tilgang forebygger overgreb og magtanvendelser i tilbuddet. 

Tilbuddet ledes, med forstander i front, ud fra et udviklingsperspektiv og med fokus på at skabe en sikker drift. Både de fastansatte og ikke
fastansatte medarbejdere fremtræder med kompetente og med viden om hvordan valgte og metoder og tilgange tilpasses til de unges ønsker og
behov.

Tilbuddet er i gang med en større renovering af de fysiske rammer.

 Tilbuddets økonomi understøtter en stabil anbringelse for de unge.  

$eg-print-section-heading-start$Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet$eg-print-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Der har ved det driftsorienterede tilsyn været fokus på følgende temaer. Uddannelse og beskæftigelse, kriterie 1, indikator 1a, 1b, 1d
Selvstændighed og relationer, kriterie 2, indikator 2a, Sundhed og trivsel, kriterie 4, indikator 4b, kriterie 5, indikator 5a Organisation og ledelse,
kriterie 8, indikator 8a

$eg-print-section-heading-start$Særligt fokus i tilsynet$eg-print-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår

$eg-print-section-heading-start$Sanktioner$eg-print-section-heading-end$

Sanktioner

Side 5 af 2601-06-2022



Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Uddannelse og beskæftigelse$eg-print-section-heading-end$

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et
væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes
behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller
beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for
særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et
væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige
for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås.

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har særligt fokus på, at de unge har et tilbud i form af skolegang eller beskæftigelse, og at
medarbejderne i samarbejde med de unge afsøger ønsker og muligheder.

Medarbejderne søger at støtte de unge i at fastholde tilknytning til skole og uddannelse. Tilbuddet indgår i dialog med uddannelses- og
praktikstederne omkring den enkelte ung, hvor de afsøger andre muligheder, hvis uddannelsen eller beskæftigelsestilbuddet ikke matcher
vedkommendes muligheder.

Det er Socialtilsynets vurdering, at samtlige unge er i undervisningstilbud, uddannelse eller beskæftigelse. Uddannelses- og beskæftigelses
forløbene er individuel tilrettet, med fokus på at matche den enkelte.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

Kriterium 1
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 1$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter de unges deltagelse i beskæftigelse eller uddannelse, hvilket ligger i tilbuddets tankegang,
værdisæt og formålsparagraf. Ud fra konkrete mål og delmål støttes og motiveres de unge ud fra deres individuelle forudsætninger i at komme op
om morgenen, deltage i undervisning mm. Der er i vurderingen lagt vægt på, at tilbuddet har arbejdet konstruktivt med at sikre at de unge har mål
og delmål for skolegang, som der kontinuerligt følges op på.

Flere af de unge har psykiske og sociale begrænsninger, der står i vejen for en almindelig skolegang og deltagelse i almindelig
skoleforløb. Tilbuddet afdækker i samarbejde med bl.a. PPR, UU vejleder, hvilket skoletilbud der er det bedste for den enkelte. Tilbuddet er
opmærksom på, at en vigtig forudsætning for, at bryde den sociale arv, er at de unge får en skolegang og uddannelse, der kan hjælpe dem til en
tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne og leder har et netværk af arbejdspladser, der kan imødekomme de
unges behov og udfordringer, således at de unge hurtigt sikret et tilbud.
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Indikator 1.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller
samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.a
Medarbejderne gennemgår alle børn og unge for socialtilsynet, og fortæller om hvordan de arbejder med at motivere dem i forhold til deres
skolegang. Hovedparten af de indskrevne unge kommer fra afbrudte skoleforløb, og flere har ikke gået i skole i længere perioder når de flytter ind
på Ulvskov. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne fortæller og viser på IPad og hvor det ses, at de unges mål og delmål fremgår
tydeligt, når de logger ind på en konkret ung. Eksempelvis ses det, at et delmål for en ung er, at blive støttet og motiveret til at komme op og blive
klar til en skoledag, hvilket der dokumenteres på. Ifølge evalueringen lykkes dette ikke aktuelt, hvorfor den unge nu tilbydes hjemmeundervisning,
ligesom der sideløbende arbejdes med at skabe mulighed for praktikforløb. 

Forstanderen fortæller, at to af de unge har et skoletilbud hjemme, hvor der kommer en lærer og underviser, dette da det ikke lykkes at få dem
afsted til skole. 

Der er lagt vægt på, at socialtilsynet observerer at medarbejderne arbejder ud fra konkrete aftaler og metoder hele formiddagen, hvor formålet er,
at støtte de unge i at komme op og i gang med dagen. Undervejs i dette forløb er der kontakt med læreren, der hjemmeunderviser de to unge
hjemme ift. justeringer i dagsplanen, hvis det ikke lykkes at få dem motiveret til undervisning.

Af fremsendt dokumentation på to af de unge, ses det, at der er opstillede mål og delmål for uddannelse og beskæftigelse, ligesom det ses hvordan
der løbende tilrettes og følges op på målene. En af de indskrevne unge har et ikke skoletilbud, men socialtilsynet er orienteret om, at tilbuddet
arbejder konstruktivt med at forsøge at finde et skoletilbud der matcher den unge.

Indikator 1.b

Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller
grundskoletilbud.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 1.b
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejdere og forstander på forskelligvis fortæller om de unge skoletilbud. Aktuelt modtager to af de
unge deres skoletilbud ved opholdsstedet, hvor underviser hjemmeunderviser dem. Dette for at skabe bedre betingelser for et stabilt fremmøde.
En ung har på tilsynsdagen ikke et skoletilbud, men der er lavet aftale om skolestart i den kommende uge. For de sidste to ud af fem indskrevne:
en er aktuelt ikke i skoleforløb grundet særlige omstændigheder, og den sidste unge laves der tiltag i samarbejde med skolen, der løbende justeres
for at sikre de bedste betingelser for deltagelse.

Der lægges vægt på, at forstander og medarbejderne er opsøgende og afsøgende i forhold til de unges muligheder, hvor udgangspunktet er deres
ønsker og håb.

Tilbuddet indgår i dialog med uddannelses stederne omkring den enkelte, hvor de også afsøger andre muligheder, hvis uddannelsen ikke matcher
de unges muligheder. En af de unge fortæller, at hun gerne vil indenfor samme erhverv som sin mor, og medarbejderne fortæller at de taler med
hende om, hvad der skal til, for at komme dertil.

Indikator 1.d

Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 1.d
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at en overvejende del af de unge ved det aktuelle besøg, ikke har et stabilt fremmøde. Socialtilsynet møder
medarbejdere der arbejder ud fra en fast aftale og plan om, hvordan de skal og kan støtte op omkring at de unge kommer op og får gang i deres
dag. Medarbejderne drøfter løbende med hinanden hvordan de kan tilrette og justere planen for morgenen, for at sikre de bedste forudsætninger
for at lykkes med planen. Medarbejderne drøfter ligeledes løbende planen med en lærer der hjemmeunderviser et par af de unge, dette for at
minimere at undervisningsplanen for dagen, mislykkes.  Medarbejdere beskriver, at tilbuddet har et tæt samarbejde med uddannelses
institutionerne/arbejdsplader, hvor medarbejderne modtager sms, hvis en ung er udeblevet eller er gået før tiden. Tilbuddet beskriver hvordan de
følger de unges fravær via et afkrydsningssystem.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Selvstændighed og relationer$eg-print-section-heading-end$

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i
overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og
aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder netværk og relationer på sociale medier, samt at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge
i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der
kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn
og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod
disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for
borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det
væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt på, at udvikle de unges selvstændighed, sociale kompetencer og relationer.
Tilbuddet er i en positiv proces med at blive tydelige og mere systematiske i deres arbejde opstille og følge op på mål og delmål.

Tilbuddet lægger vægt på, at de unge har aktiviteter og relationer udenfor tilbuddet, og at de deltager i det omkringliggende samfund via netværk
fra uddannelse, arbejde eller fritidsaktiviteter. Socialtilsynet vurderer, at de fleste unge er i sådanne relationer. Tilbuddet er opmærksom på de
venner og bekendtskaber som de unge etablerer kontakt til, ud fra de udfordringer de enkelte unge har.

Tilbuddet har en formuleret politik omkring forældresamarbejde, hvor de som udgangspunkt virker understøttende i kontakten og socialtilsynet
vurderer, at der er en god kontakt til og samarbejde med pårørende, hvor dette er ønsket og muligt.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Kriterium 2
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet aktiv arbejdet på at styrke de unges sociale kompetencer og selvstændighed. Der er i vurderingen lagt
vægt på, at tilbuddet er i proces med at blive tydeligere og mere systematiske i den daglige dokumentation af mål og delmål, og det er ses i
fremsendt dokumentation og i dialog med medarbejdere at det er en positiv proces i gang. 

I denne vurdering er der lagt vægt på, at der i den pædagogiske tilgang er fokus på de unges samspil med de andre unge i tilbuddet, hvor
medarbejderne aktivt understøtter en god tone og dialog imellem de unge. 

Indikator 2.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i
sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 2.a
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at forstander og medarbejdere på forskelligvis fortæller, at de er i proces med at blive mere specifikke, når der
udarbejdes mål og delmål der relaterer sig til selvstændighed og sociale relationer. Socialtilsynet ser et eksempel for en borger, hvor delmålet
handler om støtte og hjælp til hygiejne, men hvor det ikke er udspecificeret hvordan denne hjælp skal udmøntes. Videre fortæller forstander, at de
arbejder målrettet med at støtte op om de unges relationer, eksempelvis hjemmefra, og hvor hjælpen kan bestå i at transportere og støtte op om
at der laves aftaler mm. En medarbejder fortæller, at de både er opmærksomme på at støtte op om nye relationer i huset og i nærområdet. 
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Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Medarbejdere og forstander fortæller på forskelligvis, at de unge har forskellige former for tilknytning eller sociale relationer i det omgivende
samfund. En af de unge fortæller om sine interesser, og at der medarbejderne hjælper med at arrangere ture ud af huset, når det kan lade sig
gøre. 

Der er også lagt vægt på, at de samtlige unge er i et uddannelsesmiljø. Nogle unge har venner i Odder, som også besøger Ulvskov, en pige har en
veninde fra lokalområdet, og så er de aktive i fitnesscentret, i praktikker og besøger fx den lokale tatovør eller lokale loppemarkeder og
genbrugsbutikken. Samtlige unge har buskort og der er busforbindelser. Der er faste aftaler om kørsel v/tilbuddet.

I bedømmelsen lægges der også vægt på, at medarbejderne og leder løbende afsøger de unges ønsker for at deltage i lokalsamfundet, eksempelvis
i fritidsaktiviteter, og at interessen er være meget varierende.

Endeligt er der i bedømmelsen lagt vægt på, at en ung, i følge skriftligt dokument, er udfordret på udadvendt aktivitet både på tilbuddet og i
lokalområdet.

Indikator 2.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.c
I denne bedømmelse er der lagt vægt på, at unge, medarbejdere og leder enstemmigt siger, at de unge i vid udstrækning ud fra egne behov og
ønsker, har kontakt med deres private netværk.

Der er også lagt vægt på en forældres udtalte tilfredshed med information fra og kontakt med tilbuddet og søn.

Medarbejderne fortæller, at de i relationen fungerer som rollemodeller og spejler de unges samvær, eksempelvis i forhold til kommunikation med
de andre unge, venner og pårørende.

Indikator 2.f

Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.f
Indikatoren bedømmes i meget højt grad, at være opfyldt.

Socialtilsynet lægger vægt på, at hver ung har tilknyttet to kontaktpersoner, der har løbende samtaler med de unge. Tilbuddet er åben overfor, at
andre end kontaktpersonerne kan have et fortroligt forhold til den unge og er åbne overfor, et muligt skift af kontaktpersoner.

Der lægges ligeledes vægt på, at der igennem dialog med de unge bliver givet udtryk for tillid og tryghed ved medarbejderne, hvor en af de unge
udtrykker, at hun stoler på medarbejderne. Under tilsynsbesøget observeres en hjertelig og åben dialog og relation imellem medarbejderne og de
unge, som bedømmes at være en væsentlig forudsætning for fortrolighed.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og
resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder.
Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er
opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og
kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt.

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe samt anvendte faglige tilgange og metoder.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en målgruppebeskrivelse, der rummer en stor grad af variation i forhold til de
problemstillinger de unge kan have. Det er vurderingen, at målgruppen er bred og karakteriseret ved at have komplekse problemstillinger.

 

Tilbuddets arbejde med de unge tager primært afsæt i de implementerede metoder KRAP og DAT, som Socialtilsynet vurderer er relevante i
forhold til den godkendte målgruppe. De faglige tilgange er præget af anerkendelse og medbestemmelse. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har udviklet systematikken omkring deres dokumentation således, at tilbuddet i højere grad end tidligere
forestår en dokumentation med udgangspunkt i konkrete og klare mål. 

Socialtilsynet vurderer deslige, at tilbuddet evner at samarbejde med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for de unge opnås.  

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en målgruppebeskrivelse, der rummer en bredde i de problemstillinger de unge
kan have, hvilket stiller store krav til medarbejdernes kompetencer. Den overordnede målsætning for de unges ophold i tilbuddet er tydelig. 

Socialtilsynet vurderer, at de metoder og faglige tilgang tilbuddet anvender i arbejdet med de unge er relevante og i høj grad er implementeret i det
daglige arbejde med de unge og den bagvedliggende tankegang. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i en positiv udvikling, hvad angår deres dokumentation. 

 

 

Socialtilsynet vurderer deslige, at tilbuddet evner at samarbejde med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for de unge opnås. 

Side 10 af 2601-06-2022



Indikator 3.a

Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet er godkendt til målgruppen 14-18 årige unge, der har været udsat for omsorgssvigt herunder
med tilknytningsforstyrrelser. De unge kan være voldsramte eller seksuelt krænkede. De unge er kendetegnet ved at have én eller flere
problemstillinger indenfor følgende områder: angst, depression, spiseforstyrrelse, ADHD og ADD. De unge kan tillige være ud- eller indad-
reagerende og have selvskadende adfærd. 

På tilbudsportalen beskriver tilbuddet deres overordnede målsætning på følgende måde: "Tilbuddets faglige målsætning er, at vores unge opnår
succes, og helt eller delvist, når de mål, der er beskrevet i deres handleplaner. Dette i tæt samarbejde med anbringende kommune.
Der tilstræbes at skabe nære relationer, hvor de unge mærker troen på egne evner, og færdigheder til at kunne indgå i sociale sammenhænge."

Der er ved bedømmelsen lagt særligt vægt på, at det i interview med de unge, medarbejderne og lederen oplyses, at de unge, der aktuelt er
indskrevet på tilbuddet tilhører målgruppen.

I interview med medarbejderne fremgår det tydeligt, at de 2 primære anvendte metoder er KRAP og DAT. I interviewet med medarbejderne kan de
nuanceret beskrive metodernes formål og anvendelse. I følge medarbejderne præges den faglige tilgang primært af anerkendelse og
medbestemmelse.

I interviewet med de unge tilkendegiver de, at have været med til at udfylde diverse skemaer i forhold til KRAP ligesom de beskriver
medarbejdernes tilgang til dem som tryg, anerkendende og medbestemmende.  

Indikator 3.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.b
I forhold til tilbuddets dokumentation tilkendegiver de interviewede medarbejdere blandt andet følgende: Generelt set er der sket et stort løft i
forhold til vores dokumentation - Vi lægger et meget stort fokus  i vores udviklingsplaner - Der er en mere tydelig struktur i forhold til de opstillede
mål og dokumentationen - Udviklingsmålene tager udgangspunkt i de overordnede mål fra handleplanen og vi inkluderer i den forbindelse også
redskaber fra vores metoder, eksempelvis måltrappen fra KRAP - Vores daglige dokumentation kan stå mere skarpt end det gør i dag, det har vi et
vedvarende fokus på. 

På tilbudsportalen bekskriver tilbuddet følgende i forhold til deres måde at følge op på de fastsatte mål, og dokumenterer målopfyldelsen: "De
unge har 2 kontaktpædagoger, der sørger for at afholde en samtale, mindst 2 gange om måneden, hvor der holdes fokus på udviklingsplanen. (de
unge tilbydes snak med mindst 1 af deres kontaktpædagoger, hver uge. Alle unge, er på det ugentlige p-møde, og der drøftes og aftales de
pædagogiske tiltag. Desuden, beskrives alle unge i vores dagbog, dagligt. Også selvom der er tale om forklaring eller viden om, fx hjemrejse.
Desuden, afholder vi hvert halve år en konference, hvor personalet gennemgår de unges udvikling. Derefter udarbejdes en statusrapport, som
bruges til opfølgnings/status møde, hvor sagsbehandler, forældre og den unge deltager. Fra dette nedskrives evt. nye mål, som udarbejdes i ny
udviklingsplan".

 

Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynet modtaget dokumenter på de 2 borgere, der blev interviewet på tilsynsdagen. Dokumenterne er:
Statusbeskrivelse - Udviklingsmål og journal udskrift for 1 måned. Derudover er der også modtaget enkelte andre dokumenter på andre af
tilbuddets unge. 

I forhold til de 2 interviewede borgere fremstår ovenstående betragtning efter gennemlæsning af de tilsendte dokumenter:

På begge borgere er der en række udviklingsmål (delmål) -  I udviklingsplanerne står der, at målene er udarbejdet med udgangspunkt i de
overordnede mål i de unges handleplaner -  I udviklingsplanerne er der konkrete forslag til tiltag der kan sikre målopfyldelse - I status rapporterne
refereres der til udviklingsmålene - De opsatte udviklingsmål fremgår af journaliseringsprogrammet således at man som medarbejder/vikar altid
ved, hvilke mål det er der arbejdes med - Journalisering i dokumentationsprogrammet kan med fordel skærpes således at der i højere grad
dokumenteres med udgangspunkt i de opstillede mål. 
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Indikator 3.c

Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.c
Indikatoren er i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende:

 

- De 2 interviewede borgere kan begge give eksempler på, hvorledes de har udviklet sig positivt og markant siden indflytningen i tilbuddet. 

- Af den tilsendte borgeroversigt fremgår det, at flere borgere kun har haft et kort ophold i tilbuddet og der er derfor ikke opnået positive resultater
i forhold til de opstillede mål. 

- I interview med tilbuddets medarbejdere er de i stand til at give en række eksempler på, hvordan og hvorledes de i samarbejde med den unge har
sikret opfyldelse af de overordnede mål som den visiterende kommuner har opstillet i forhold til den unge. Et af eksemplerne omhandler en af de
unge som Socialtilsynet ligeledes interviewer. 

Indikator 3.d

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der samarbejdes med praktiserende læge, psykolog, Ungdomsskolen, E-
teamet i Odder, der er et specialskole tilbud for unge.

Endvidere samarbejdes med chefen for 10. klasse tilbuddet på Parkvejens skole, Misbrugskonsulent/U-Turn i Odder, lokalbetjent, diætist, SSP,
Center for spiseforstyrrelser.

Det oplyses, at der er et godt netværk i forhold til praktikpladser til de unge i Odder by.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Sundhed og tr ivsel$eg-print-section-heading-end$

Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og
indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning samt
uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes
værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv
samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder
dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet
forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i
forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet aktivt arbejder på, at give de unge indflydelse og at de inddrages i beslutninger omkring sig selv og
fællesskabet. Dette understøttes igennem dialog med de unge på ugentlige husmøder og individuelle samtaler. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har forskellige typer af indsatser til at fremme sundhed og trivsel, fx NADA, massage, fysiske aktiviteter og
tilbud om rygestop. Der er dagligt sundt og grønt mad til de unge. Ved brug af sundhedsydelser ledsages de unge, det være sig til gængse- og
specialydelser.

Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at de unge der pt. bor i tilbuddet generelt er trygge og i trivsel, hvilket ifølge dem selv blandt andet må
tilskrives tilbuddets rammer og tilbuddets medarbejdere. 

Socialtilsynet vurderer deslige, at tilbuddets anerkendende, mentaliserende og konfliktnedtrappende tilgang forebygger overgreb og
magtanvendelser i tilbuddet. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,9

Kriterium 4
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 4$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at de unge inddrages og har indflydelse på eget og det fælles liv på tilbuddet.

Tilbuddet har udarbejdet nye husregler, hvoraf det tydeligt fremgår at der er fokus på de unge selv- og medbestemmelse. Der afholdes
kontinuerlige husmøder, hvor der er fokus på inddragelse og medbestemmelse. Ny forstander har udfordret gamle husregler, og blandt andet
sløjfet gamle regler, såsom at internettet er lukket  Der er i vurderingen lagt vægt på, at tilbuddet har arbejdet konstruktivt med egen handleplan i
forhold til at sikre de unges selv- og medbestemmelsesret.

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.a
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende:

 

- De primære anvendte metoder KRAP og DAT samt den anerkende faglige tilgang virker understøttende for at borgerne bliver hørt, respekteret og
anerkendt. 

- I interview med tilbuddets medarbejdere bemærker Socialtilsynet sig ved en varm, mentaliserende, respektfuld og anerkendende tone når
medarbejderne taler om tilbuddets unge. 

- Socialtilsynet deltog i frokost på tilsynsdagen og observerede i den forbindelse en varm og respektfuld tone mellem tilbuddets medarbejdere og
de 2 unge der deltog i frokosten. 

- I interview med 2 af tilbuddets 4 unge noterede Socialtilsynet sig følgende udtalelser:

De voksne lytter til mig, hvis jeg er ked af det - jeg har udviklet mig meget i min tid i tilbuddet, hvilket blandt andet skyldes personalets tilgang til
mig - Jeg har tidligere boet steder ,hvor jeg bestemt ikke blev lyttet til, sådan er det ikke her - Jeg vil gå til personalet med det samme hvis jeg var
utryg - Det gode ved pædagogerne er, at vi taler ligeværdigt sammen og der ikke tales ned til os, de er meget troværdige alle sammen -
Pædagogerne kender mig så godt at de godt kan se hvornår det er mig og hvornår det er min borderline der taler.
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Indikator 4.b

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.b
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at der afholdes husmøde hver uge. Mellem de unge og medarbejderne er der
indgået aftale om nogle  overordnede rammer, såsom at der holdes en god tone, at alle møder op, og at det er en medarbejder der er mødeleder.
Indholdet på mødet handler dels om hvordan det går, hvilke ønsker der kan være til madplan, aktiviteter mm. Socialtilsynet har fået tilsendt en
nyrevideret husorden, som forstander, medarbejdere og de unge på forskelligvis fortæller, at de har været med til at udarbejde.

En af medarbejderne fortæller, at før den nye forstander tiltrådte, var internettet lukket om natten, men at det efter hendes tiltræde er åbnet, og at
dette har været uproblematisk. 

De unge fortæller på forskelligvis at de føler sig inddraget i deres hverdag.

Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel, og at de unge, qua deres problematikker,
er i trivsel.

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at socialtilsynet taler med 4 ud af 5 unge, og de fortæller på forskelligvis om deres hverdag ved tilbuddet. En af
de unge fortæller, at hun kunne ønske sig en hverdag med flere aktiviteter, at hun ikke kan se meningen med skolegang, da hendes ønsker for
fremtiden ikke kalder på mere skolegang. 

De andre unge fortæller, at de trives og at medarbejderne er søde og rare. Socialtilsynet observerer, at der er en god tone mellem de unge og
medarbejderne, og at de uge søger medarbejderne og det sociale i fællesrummet.

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Socialtilsynet bedømmer, at denne indikator i meget høj grad er opfyldt.

I denne vurdering er der lagt vægt på, at tilbuddet benytter gængse tilbud indenfor sundhedsydelser og derudover rusmiddelbehandling i Odder.
De unge ledsages til de forskellige ydelser.

Vedr. medicinhåndtering oplyser lederen følgende: 'Ved medicinering med fx antidepressiva er vi orienteret om ordningen fra Patientstyrelsen, vi
har fået en henvendelse fra en sygeplejeske og der er forskellige muligheder for samarbejde.' To medarbejdere har medicinhåndteringskurser og
medicin er låst inde. Der føres regnskab i planner4 you med uddeling af medicin.

Medarbejdere udtaler, at de står 100% til rådighed ved kontakt til fx læge, psykolog og ledsagelse til fx tandlæge.
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Indikator 5.c

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at tilbuddets pædagogiske indsatser i forhold til de unges fysiske og mentale sundhed, inddrager elementer
som kost, rygning, alkohol, fysiske aktiviteter, og der gøres brug af metoder der understøtter de unges mentale sundhed. Socialtilsynet lægger
vægt på, at tilbuddet i de pædagogiske indsatser tilbyder de unge en bred vifte af aktivitetstilbud. Tilbuddet har fra mandag-torsdag tilbud til unge
om at deltage i forskellige former for aktiviteter.

Leder udtaler, at der er en pige som overspiser og at hun er med på supervision ifm. selverkendelse og pædagogiske indsatser. Hun er i en god
udvikling nu.

Der benyttes NADA og massage som sundheds- og trivselsfremmende tilbud.

Socialtilsynet spiser den hjemmelavede frokost, med et varieret udbud af sund og grøn mad. Der er et højt niveau på dette område og tilbuddet
har en fast køkkenassistent til at varetage denne opgave. Leder og medarbejdere oplyser, at de unge har mulighed for selv at tage noget (sundt)
mad udenfor måltiderne.

Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at Ulvskov har konfliktnedtrappende pædagogiske tilgange, som virker forebyggende på magtanvendelser.
Pædagogikken bygger på en tilgang, hvor medarbejderne hellere trækker sig, fremfor at gå ind i en konfrontation med beboerne og dermed trappe
konflikten op.

Det er også socialtilsynets vurdering, at procedure for indberetning af magtanvendelser og lovgivning på området er kendt af leder og
medarbejdere og at tilbuddet løbende drøfter og undersøger forhold omkring anvendelse af magt.

Indikator 6.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.a
I bedømmelsen lægges der vægt på, at tilbuddet har en anerkendende og konfliktnedtrappende pædagogik. Tilgangen er, at medarbejderne
trækker sig fremfor at gå ind i konflikten, når den er på det højeste og dermed undgå at trappe konflikten op. I pædagogikken ligger det implicit, at
der ikke skal være vindere eller tabere i en konflikt og at begge partner kan trække sig uden, at nogen taber "ansigt".

Ligeledes lægges der vægt på, at medarbejdere i samarbejde med beboere laver aftaler i "fredstid" om, hvorledes medarbejderne skal forholde sig,
hvis der opstår en konflikt, (der i den sidste ende kan medføre magtanvendelse). Aftalerne bliver indskrevet i dagbogssystemet, hvor de er synlige
for alle medarbejderne.

Det fremgår af de unges besvarelser på spørgeskemaundersøgelsen, at de aldrig oplever, at medarbejderne tager fat i dem og holder dem fast.

Ved indskrivningen udarbejdes en kontrakt med den unge, med aftaler om, hvordan de kan undgå at den unge kommer 'op i det røde felt'.

En medarbejder siger: 'KRAP tilgangen gør os rigtigt gode til at se de unge hvor de er og lade dem få fred i den krise de er i. Vi tilbyder fx en gåtur,
boksepause, at trække sig.

Socialtilsynet har modtaget én indberettet magtanvendelse siden sidste tilsynsbesøg.
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Indikator 6.b

Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.b
Socialtilsynet lægger vægt på, at tilbuddet har faste procedurer for dokumentation omkring magtanvendelse. Ved anvendt magt holder tilbuddet
en samling i P-gruppen og 'læsser af', udtaler lederen. Hun præciserer hvad der skal stå i skemaet. KRAP tilgangen bruges til at afprøve hvad der
kunne være gjort anderledes. Skemaet gennemgås med den unge og pårørende, rådgiver og Socialtilsynet orienteres. Medarbejderne og ledelsen
har kendskab og viden omkring lovgivningen, som de løbende har oppe på P-møder. Nye medarbejdere bliver introduceret for lovgivning/regler
om magtanvendelser. Flere medarbejdere har været på konflikthåndteringskurser. En medarbejder udtaler, at magtanvendelser drøftes løbende og
undersøges yderligere. Hun har fået en bred opfattelse af begrebet, vurderer hun. Medarbejderne fortæller, at de ved magtanvendelse kontakter
lederen. De gennemgår hændelsesforløbet sammen, noterer i skemaet og forsøger at få en ekstra medarbejder på arbejde, for at kunne aflaste og
skabe ro i situationen. Medarbejderne har kendskab til procedure, konstaterer socialtilsynet.

Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets anerkendende tilgange virker forebyggende på vold og truende adfærd.

Medarbejderne påtaler de unges adfærd, hvis den virker grænseoverskridende og uhensigtsmæssig, og der stilles krav til anstændig påklædning.
Tilbuddet har beskrevet procedurer ved "fysisk overgreb mod medarbejder".

Indikator 7.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på, at tilbuddet gennem deres pædagogiske indsatser understøtter, at der ikke forekommer overgreb i
tilbuddet. Tilbuddet har fokus på forskellige typer af overgreb imellem forskellige parter. Tilbuddets KRAP tilgang virker konfliktnedtrappende, og
forebygger vold og truende adfærd, bedømmer socialtilsynet.

Det fremgår af de unges besvarelser på spørgeskemaundersøgelsen, at de ikke er udsatte for vold eller overgreb fra deres med-beboere.

Medarbejderne fortæller hvilke konkrete indsatser der kan forebygge mistanke og misforståelser. Eksempelvis banker medarbejderne altid på de
unges døre, inden medarbejderne går ind på et værelse.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har foranstaltninger og aftaler med de unge med det formål at forebygge, at overgreb forekommer.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Organisation og ledelse$eg-print-section-heading-end$

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og
ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling
og varetage den daglige drift. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element.

Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at tilbuddet har en faglig kompetent, praksisnær og ansvarlig leder. Forstander er tydelig i sin ledelsesfunktion
og der er fuld opbakning fra bestyrelse og medarbejdere.

Bestyrelsesmedlemmerne fungerer som sparringspartner for lederen, den er aktiv og engageret på det faglige og visionære felt.

Tilbuddet benytter løbende ekstern supervision og lederen er let tilgængelig for medarbejderne, når de har brug for faglig sparring i det daglige
pædagogiske arbejde. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har gode sparringsrutiner internt.

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent og ansvarligt og de unges sikres kontakt til kompetente, erfarne medarbejdere med socialfaglige og
andre fagbaggrunde og forskellige specialkompetencer derudover.

Det er socialtilsynets vurdering, at sygefravær og personalegennemstrømning er på et positivt niveau set i forhold til sammenlignelige
arbejdspladser.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,8

Kriterium 8
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 8$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en faglig kompetent, praksisnær og ansvarlig forstander og at der er fuld opbakning fra bestyrelsen
og medarbejderne.

Tilbuddet benytter løbende supervision af ekstern supervisor, og lederen er let tilgængelig for medarbejderne, når de har brug for faglig sparring i
dagligdagen. 

Bestyrelsesmedlemmerne fungerer som reelle sparringspartnere for lederen og kan betegnes som værende aktiv og engageret.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at forstander har en grunduddannelse som ergoterapeut, og derudover diverse lederuddannelser, ligesom en
lang lederuddannelse. Forstander fortæller, at hun kom til et hus der bar præg af at der er medarbejdere ansat med en robust faglighed, og en
gruppe medarbejdere, som var klar til at tage imod en ny leder. 

Medarbejderne fortæller, at forstander kom stille og roligt ind i huset, og gav sig tid til at lære huset at kende. Videre at de føler sig set og hørt og
inddraget.
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Indikator 8.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. i bedømmelsen er der lagt vægt på følgende:

I det daglige er lederen let tilgængelig for medarbejderne til sparring. Lederen har gennemført uddannelse som  Coach og psykoterapeut
uddannelse på Life Academy.

Lederen og medarbejderen fortæller, at de gennemsnitligt modtager supervision 6 gange årligt ved en ekstern supervisor og såvel leder som
medarbejdere finder supervisionen givende. 

Leder fortæller, at hun har adgang til omgående ledelsessupervision, hvilket hun jævnligt benytter sig af. Endvidere bruger leder sit ledernetværk i
forhold til sparring af gennerelle problematikker. 

Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.c
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

I bedømmelsen er lagt vægt på, at i følge samtale med bestyrelsesformand og leder, har bestyrelsesmedlemmerne et tæt samarbejde med lederen
og yder sparring på forskellige områder. Både på de formelle bestyrelsesmøder og imellem møderne. Det er blandt andet sparring til lederen
omkring faglige udfordringer med enkelte unge, hjælp til det skriftlige og juridisk/administrativ hjælp ved afskedigelsessager.

Medarbejderne fortæller, at de har en kompetent bestyrelse, der er engageret og at de enkelte medlemmer har fagligt relevante baggrunde.

Under samtalen med bestyrelsesformanden fremstår bestyrelsens funktion som tilbuddets 'topledelse', med det overordnede ansvar for tilbuddets
udvikling tydeligt, og også ved personaleledelse herunder omsorg for lederen. Bestyrelsesformanden nævner, at der har været nogle hårde år på
tilbuddet, og at bestyrelsen har sat dette pres på, som tema på møderne.

Bestyrelsesformanden nævner også, at de har arbejdet med detaljeringsgraden ift. viden om enkelte unge på bestyrelsesmøderne og han
anerkender, at leder og medarbejdere er gode til det pædagogiske arbejde.

Tilbuddet er aktuelt i proces med en vedtægtsændring med en udvidelse af alderskriteriet.

Indeværende indikator er ikke belyst i forbindelse med tilsynet 2021, men overført fra tilsynsrapporten fra 2020. 

 

Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.

Dette begrundes ud fra, at tilbuddet er organiseret på en sådan måde, at det i overvejende grad er fastansatte medarbejdere, der dækker
vagtplanen. Endvidere vurderes det positivt, at hver ung har to kontaktpersoner, og at vagtplanen er tilrettelagt således, at de unge kan opleve
kontinuitet i mødet med deres kontaktpædagoger. Endvidere tillægges det positiv betydning, at der er faste medarbejdere på arbejde i tilbuddet i
weekenderne. Derudover vurderes, at der er indlagt tid til overlap, som sikrer helhed i opgaveløsningen.

Siden sidste tilsyn har tilbuddet haft et højt vikarforbrug, hvilket Socialtilsynet dog vurderer primært skyldes, at tilbuddet har varetaget en 6 ugers
akut anbringelse i en ekstern beliggende bolig for en af tilbuddets unge. 

Bedømt ud fra sygefravær og personalegennemstrømning vurderes det, at tilbuddet er på et positivt niveau set i forhold til sammenlignelige
arbejdspladser. 

Som beskrevet i tema 3 vedr. målgruppe vurderer Socialtilsynet, at det vil være hensigtsmæssigt hvis tilbuddet skærper opmærksomheden på
tilbuddets visitationsprocedure således, at antallet af ind- og udskrivninger af de unge minimeres.   
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Indikator 9.a

Borgerne har, i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Indikatoren er i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende:

- Som belyst i tema kompetencer vurderes det, at medarbejderne har relevant viden, uddannelse og erfaring, set i forhold til målgruppen behov,
trivsel og udvikling. 

- Lederen udtaler, at på nuværende tidspunkt i forhold til det nuværende indskrivningstal, så er der 2 medarbejdere på. En medarbejder har en
døgnvagt og ellers er der en dagvagt og en aftenvagt. Lederen vurderer, at dette er en passende normering. 

- Ovenstående tilkendegivelse stemmer overnes med den tilsendte mødeplan. 

- I interview med tilbuddets unge tilkendegiver de, at der er tilstrækkeligt personale tilstede og de unge tilkendegiver tryghed ved personalet og
udtrykker tilfredshed med personalets kompetenceniveau. 

 

Indikator 9.b

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at personalegennemstrømningen ikke er højere end sammenlignelige tilbud.

Indikator 9.c

Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det af det fremsendte dokument fremgår, at det gennemsnitlige sygefravær siden sidste tilsyn er på 2,39%,
hvilket vurderes at være på et lavt niveau set i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. 

Indikator 9.d

Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk
pædagogisk indsats.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.d
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at andelen af ikke fastansatte medarbejdere ligger på et niveau der er sammenligneligt med lignende tilbud.
Socialtilsynet møder ved det uanmeldte tilsyn to ikke fastansatte medarbejdere, begge fremtræder vidende om tilbuddets unge, de faglige tilgange
og metoder.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Kompetencer$eg-print-section-heading-end$

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere, herunder ikkefastansatte medarbejdere, har de faglige, relationelle og personlige
kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov.
Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det
vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle
specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne, herunder ikkefastansatte medarbejdere,
møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed.

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har relevant viden, uddannelse og erfaring, set i forhold til målgruppen behov og trivsel.
Medarbejderne har primært en pædagogisk grunduddannelse, kombineret med erfaring indenfor målgruppen og forskellige efteruddannelser og
kurser. Tilbuddets vikarer er bevidst sammensat fra forskellige faggrupper, fx er der udover pædagoger ansat politifolk og automekaniker.
Tilbuddet anvender aktivt mere specifikke metoder som fx NADA og yoga, som få medarbejdere er uddannet i. Socialtilsynet vurderer, at fælles og
individuel kompetenceudvikling både i form af uddannelser og kursusvirksomhed praktiseres løbende på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer også, at
tilbuddet har indarbejdet rutiner for koordinering og videregivelse af oplysninger til hinanden til intern brug. Det er socialtilsynet vurdering, at
medarbejderne fremstår faglig nysgerrige, reflekterende og omsorgsfulde.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 10
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 10$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevante uddannelser, viden og erfaring, der modsvarer målgruppen behov og
tilbuddets metoder. Socialtilsynet vurderer også, at tilbuddet har gode rutiner for koordinering og videregivelse af oplysninger til hinanden
indbyrdes.

Indikator 10.a

Medarbejdergruppen, herunder ikkefastansatte medarbejdere, har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og
tilbuddets metoder.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne har relevante kompetencer, viden om og erfaringer med målgruppen. Størstedelen af de
faste medarbejder har en pædagogisk uddannelse, øvrige medarbejder har erfaring med målgruppen og har løbende tilegnet sig kompetencer.
Medarbejderne har for størstedelen taget diverse efteruddannelser eller har interesser, som de inddrager i arbejdet med de unge. Tilsynet får
oplyst af medarbejdere og leder, at der aktuelt er medarbejdere på kurser og uddannelse hos Kommunikationspiloterne, stress mentor/coach,
terapiuddannelser og der har været afholdt en pædagogisk dag med KRAP gennemgang af unge , hvor kontaktpædagogen beskriver hvad KRAP
har været brugt til og hvordan skal det udvikles og med hvad? Der har desuden været afholdt kurser om hjernens opbygning, fx om borderline,
følelser som fx frygt, kitesurfing, videregivelse af oplysninger og der er ønske fra medarbejdernes side om mere tid til udeliv. Tilbuddets vikarer er
bevidst sammensat af forskellige faggrupper, fx er der udover pædagoger ansat politifolk, automekanikker mv.
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Indikator 10.b

Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne, herunder ikkefastansatte medarbejdere, har relevante kompetencer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

I denne bedømmelse er der lagt vægt på medarbejdernes og lederens refereren til KRAP metoderne og ivrige anvisninger til de enkelte redskaber.
Lederen udtaler, at der på hvert P-møde hver uge er afsat pædagogisk tid, 'Hvor er vi på KRAP? Hvad bruger vi af KRAP?' Hun vurderer, at det kan
ses på medarbejdernes adfærd over tid og hvordan de fortæller om deres arbejde med de unge. Hun kan høre det i fagsproget, at det er fagligt
begrundet, siger hun. Hun fortsætter med, at medarbejderne opfordres til at tage deres personlige interesser med i deres arbejde. Ex kranio sekral
massage eller selvforsvar. De unge kan melde sig på tider fx til NADA eller frisør. Ex siger en pige, at 'når hun har fået NADA, kan hun ikke mærke
sin ADHD.' De unge er gode til at sætte ord på, hvor det er de har brug for at få hjælp, vurderer lederen. Endeligt oplyser en medarbejder, at der
gøres brug af et nyt overlap-skema, således oplysninger sikres videregivet, internt. Planner4you benyttes fx ved ung der rømmer, hvoraf det
fremgår hvad der skal gøres og hvad der er aftalt. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har gode rutiner for koordinering og videregivelse af
oplysninger til hinanden indbyrdes.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor
væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske
rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer ved Fonden Ulvskov understøtter de unges trivsel og udvikling og de indsatser der skal til.

Ved vurderingen lægges vægt på, at indretning såvel ude som inde er hensigtsmæssig til målgruppen og imødekommer de unges behov.

De fysiske rammer giver de unge mulighed for at deltage i sociale fællesskaber og samtidig rummer mulighed for, at de unge kan være sig selv på
eget værelse eller kan fordybe sig i individuelle aktiviteter på de fælles arealer.

Endeligt vurderer socialtilsynet, at den landlige beliggenhed giver ro og at der er busforbindelser til de omkringliggende byer.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer ved tilbuddet understøtter de unges udvikling og trivsel og de indsatser der skal til.

Ved vurderingen er der lagt vægt på, at de unge på tilbuddet tilkendegiver, at de trives med de fysiske rammer, der er på tilbuddet.

Der er ligeledes lagt vægt på, at de unge har eget værelse som de kan indrette efter egne ønsker. Samtidig er det vurderingen, at medarbejderne
respekterer, at værelserne er de unges private område. Der er lagt vægt på, at de unge har mulighed for at indgå i fællesskaber med de andre unge
herunder fællesspisning.

Der vurderes, at være mulighed for forskellige aktiviteter i fællesarealerne blandt andet er der mulighed for, at de unge kan mødes omkring
forskellige spil og fjernsyn. Der er lagt vægt på, at tilbuddet er beliggende i forholdsvis tæt afstand til Odder, hvor der er faciliteter i form af skoler,
uddannelsestilbud og arbejdspladser. Endvidere vurderes det, at de unge i Odder har adgang til offentlig transport til andre større byer, og derved
til andre faciliteter, der kan understøtte de unges trivsel og udvikling.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at de unge socialtilsynet talte med gav udtryk for, at de hver især trives i de fysiske rammer.

Af besvarelser på spørgeskemaerne er 3 ud af 4 glade for at bo på tilbuddet. 2 vurderer, at det er det bedste sted de har boet og de udtaler, at det
er godt at natterend er holdt op , der er altid en voksen der kender en og at her er stille. De 4 unge er overvejende trygge på tilbuddet.

Det indgår tillige i bedømmelsen, at to unge uafhængigt af hinanden oplyser, at der er udfordringer i forhold til rengøringen, hvilket særligt er
gældende for badeværelserne som de unge deler, og badeværelset i udslusningsboligen. Utilfredsheden for 2 unge går på, at de ikke vil gøre
toiletter rene, som medarbejderne også benytter. Socialtilsynet er bekendt med, at medarbejderne har deres eget aflåste badeværelse i
hovedbygningen.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddets har til huse i en familie lignende bolig, hvor der er eget værelse til hver af de unge.

Der er spisekøkken med gode muligheder for madlavning og der er acceptable toiletfaciliteter.

Rammerne giver mulighed for, at alle kan være uforstyrret i aktiviteter enten i mindre grupper i et af huset mange fællesrum eller på eget værelse.
De mange rum gør det muligt, at der er flere aktiviteter i gang uden man bliver forstyrret af hinanden. Der er i husets have mulighed for forskellige
aktiviteter, ligesom der er mulighed for bål, grill og andre udendørs aktiviteter.

Det indgår i bedømmelsen, at tilbuddet har en overdækket terrasse i tilknytning til køkken/opholdsrum. Terrassen fremstår indbydende og med
udsigt over åbne marker og er ført rundt om bygningen ud mod vejen. Der er en pizzaovn som ifølge lederen er populær blandt de unge.

Det indgår i bedømmelsen, at tilbuddet er beliggende tæt på Odder, der rummer faciliteter i form af skole/uddannelses institutioner,
fritidsaktiviteter, shopping muligheder etc. Der er busforbindelse tæt på tilbuddet med adgang til Odder og Skanderborg.

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at fællesarealerne på tilbuddet fremstår hjemmelige med en indretning, der afspejler, at der er tale om et
hjem for unge. Det indgår endvidere i bedømmelsen, at socialtilsynet fik fremvist en ungs værelse, der bar præg af en individuel indretning, der
afspejlede den unges interesser.

Det indgår tillige i bedømmelsen, at der i køkkenet og på andre fællesarealer hænger billeder og tegninger af nuværende og tidligere medarbejdere
og unge.

Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddets madvarer opbevares i et aflåst rum uden adgang for de unge. Det indgår samtidigt i
bedømmelsen, at de unge har adgang til bestemte fødevarer udenfor de almindelige måltider i alle døgnets timer.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Økonomi$eg-print-section-heading-end$

Økonomi

Økonomi

Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig og delvis gennemsigtig samt at forholdet mellem prisen og den socialfaglige kvalitet er
rimeligt. Dette medfører, at socialtilsynet samlet set konkluderer, at tilbuddets økonomi understøtter en stabil anbringelse af borgere.

 

Vurderingsbaggrund

Vi har vurderet økonomien ud fra det godkendte budget for 2022 og tilbuddets reviderede regnskab for 2020. Tilbuddet Fonden Ulvskov er en del
af Fonden Ulvskov, der også har aktiviteter, som ikke er underlagt lov om socialtilsyn. Som udgangspunkt indgår alene tilbuddets budget og
regnskab i vurderingen, men foreningens samlede økonomi har betydning for bæredygtigheden mv.

 

Begrundelser

Økonomisk bæredygtighed

Vi har lagt 3 væsentlige forhold til grund for vurderingen:

Tilbuddets regnskab viser en soliditetsgrad på 22,3 %.
Alle væsentlige budgetafvigelser i regnskabet er afklarede.
Budgettet for 2022 viser et overskud på ca. 1,2 % af omsætningen ud fra en forventet belægning på 71 %.

 

Sammenhæng mellem pris og kvalitet

Vi vurderer, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet af 3 grunde:

Den økonomiske ramme i budgettet giver grundlag for den fornødne kvalitet i tilbuddet.
Der er et rimeligt forhold mellem forventet omsætning og forventede omkostninger.
Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.

 

Økonomisk gennemsigtighed

Den delvise økonomiske gennemsigtighed understøttes af 3 væsentlige forhold:

Revisor har ikke haft væsentlige bemærkninger til regnskab og regnskabsnøgletal.
Revision er ikke tilstrækkeligt dokumenteret i revisionsprotokollatet. Der er derved ikke fuld gennemsigtighed.
Budgettet hænger sammen med tilbuddets øvrige indberetninger på Tilbudsportalen.
Økonomien afspejler de faktiske forhold ved socialtilsynets tilsynsbesøg.

 

Øvrige bemærkninger om tilbuddets økonomi

Tilbuddets budget for 2022 viser:

Et omsætningsfald på 1,9 % som følge af en takststigning på 1,9 %. Dette modsvares af et omkostningsfald på 1,9 %.
En omsætning på ca. 4,8 mio. kr.
Et overskud på ca. 55 tkr.
At ca. 59 % af omkostningerne forventes anvendt på borgerrettet personale og borgerrelaterede aktiviteter.

 

Tilbuddets regnskab for 2020 viser:

En omsætning 15 % lavere end forventet i budget 2020.
At personaleomkostningerne blev 6 % lavere end forventet i budgettet.

Et realiseret overskud på ca. 0,9 % af omsætningen mod et budgetteret overskud på 2,5 % af omsætningen.
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Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem omsætning og omkostninger i budgettet samt at det budgetterede overskud understøtter
den fremtidige økonomiske bæredygtighed i tilbuddet.

Tilbuddet regnskab viser en egenkapital på ca. 1 mio. kr., hvilket vurderes tilstrækkeligt til opretholdelse af økonomisk bæredygtighed henset til
tilbuddets alder og specialiseringsgrad. Fonden har samlet realiseret et overskud på 52 tkr i 2020, heraf kan et overskud på 44 tkr. henføres til
tilbuddet, der er underlagt Socialtilsyn Midts tilsyn.

Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at det godkendte budget for tilbuddet har en økonomisk ramme, der kan understøtte et tilstrækkeligt niveau i forhold til
tilbuddets målgruppe for så vidt angår personalenormering, borgerrettede aktiviteter og kompetenceudvikling af personalet.

I budget 2022 anvendes 59 % af tilbuddets samlede omkostninger til borgerrelateret personale og – aktiviteter. I 2021 var tallet 56 %.  

Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er delvis gennemsigtig for tilsynet i det omfang Lov om socialtilsyn lægger op til.

Ved vurderingen har tilsynet lagt vægt på 4 forhold:

Tilbuddets budget er aflagt i overensstemmelse med lov om socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelser.
Revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i tilbuddets regnskab og revisionsprotokol.
Revision er ikke tilstrækkeligt dokumenteret i revisionsprotokollatet. Der er derved ikke fuld gennemsigtighed.

Tilbuddets økonomiindberetninger har ikke givet anledning til bemærkninger udover de i konklusionen anførte.
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

$eg-print-section-heading-start$Spindelvæv$eg-print-section-heading-end$

Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Medarbejderoversigt
Tidligere tilsynsrapport
CV på ledelse/medarbejdere
Pædagogiske planer
Borgeroversigt
Handleplan
Tilbudsportalen
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Interviewkilder
Kilder

Borgere
Ledelse
Medarbejdere
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Observationskilder
Kilder

Borgere
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