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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: EMN-2021-05360
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Punkt 8 behandles efter punkt 2.
Godkendt.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

.
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2 (Åben) Præsentation af Center for Familie
Sags ID: EMN-2022-00294
Ansvarligt center: Familie
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Som aftalt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 12. januar 2022, vil der på mødet
ske en præsentation af Center for Familie ud fra følgende overskrifter:
Organisering
Lovgivning og økonomi
Vision og strategi
Opgaver i centerets områder
Udfordringer, successer og potentialer

Indstilling
Center for Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag
1. Præsentation af CFA på BUU 02.02.22 (DokumentID: 6569485 - EMN-2022-00294)
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3 (Åben) Ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet
Sags ID: EMN-2021-03200
Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgets møde den 7. december 2021, at
der skal præsenteres et forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet
for Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgsmødet den 12. januar 2022.
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole har udarbejdet forslag til en ny model for,
hvordan tildelingen af ressourcen til folkeskolernes almenområde kan se ud.
Baggrunden for at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel til almenområdet er, at
tildelingen til folkeskolerne i dag sker efter en elevtildelingsmodel, en model der ikke
længere er økonomisk bæredygtig for de skoledistrikter der har mange klasser med lave
klassekvotienter
Med den nuværende tildelingsmodel bliver ressourcerne fordelt til skolerne med en
timetildeling pr. elev samt ressourcer til inklusionslærere, timer til tosprogede elever og til
lærere der får aldersreduktion.
I ”Ny tildelingsmodel” bliver der taget højde for, at de fire skoledistrikter er meget
forskellige både i forhold til deres socioøkonomiske baggrund samt i forhold til
klassekvotienterne på de enkelte skoleafdelinger.
Som udgangspunkt er den skitserede model en model, hvor størstedelen af ressourcerne
fordeles med en tildeling pr. klasse. Da der, som nævnt, er store forskelle i
klassestørrelser og skolernes socioøkonomiske baggrund, er der taget højde for dette i
tildelingsmodellen.
I modellen tildeles først ressourcer til antal klasser for at sikre, at der er de nødvendige
ressourcer, som det koster at drive klasserne. Fordelingen mellem lærere og andet
pædagogisk personale fortsætter uændret.
I modellen er der indbygget en pulje, som giver en ekstra tildeling til skoledistrikter med
klasser med høje klassekvotienter. For også at tage hensyn til skoledistrikternes
forskellige socioøkonomiske baggrunde er der også indarbejdet en pulje, som fordeles
efter socioøkonomisk baggrund.
Den skitserede model giver gennemskuelighed i fordelingen af midlerne samt en større
budgetsikkerhed for distrikterne.
De udmeldte ressourcer dækker alle de opgaver, der er forbundet med at drive skole på
almenområdet.
Eneste undtagelser, der ikke er indarbejdet i modellen, er transportpuljen samt andre
særskilte puljer.
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Da den foreslåede model er bygget på et helt andet tankesæt end tidligere, vil det i første
omgang blive en større men også mere gennemskuelig arbejdsopgave, der kommer til at
ligge i distrikterne. Økonomiafdelingen vil i et samarbejde med skoledistrikterne
udarbejde de nødvendige styringsredskaber.
Den nuværende incitamentsmodel på specialområdet fortsætter uændret, dog vil der
blive udarbejdet en ny socioøkonomisk analyse af skoleområdet.
På mødet præsenteres forslaget til den nye model.

Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at
1. der afholdes dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget,
skolebestyrelserne og de berørte faglige organisationer den 17. januar 2022 om
forslaget.
2. efter dialogmødet sendes ressourcetildelingsmodellen i høring i perioden den 18.
januar – 15. februar 2022 i skolebestyrelserne og de faglige organisationer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025
Dato: 12-01-2022

Der afholdes dialogmøde med bestyrelserne og de faglige organisationer den 17. januar
2022 om indhold og forventninger til en kommende tildelingsmodel.
Sagen genoptages på det kommende møde i udvalget.
Supplerende sagsfremstilling 2. februar 2022
Med udgangspunkt i de inputs, der blev givet på dialogmødet med skolebestyrelserne,
har administrationen arbejdet videre med den foreslåede tildelingsmodel.
Modellen beskrives nærmere i det vedhæftede bilag.
Modellens fundament er en klassetildeling til den lovpligtige undervisning samt udgifter til
fællesudgifter.
Herudover fordeles de resterende midler ud fra fire parametre, nemlig høj klassekvotient,
socioøkonomi, elevtalstildeling og klassetildeling.
Indstilling
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at
1. parametrene i den nye tildelingsmodel fastlægges
2. modellen sendes i høring i skolebestyrelserne, lokalMED, CenterMED,
DirektørMED og de faglige organisationer fra den 3. februar – 20. februar 2022
3. udvalget afholder møde med bestyrelsesformændene den 3. februar kl. 17.30 og
gennemgår modellens indhold forud for høringsfristens udløb
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Beslutninger:
Følgende parametrene indgår i den nye tildelingsmodel, som sendes i høring fra den 3.
februar til 20. februar 2022 i skolebestyrelser, faglige organisationer og respektive MEDudvalg:
Midler til nødvendig lovpligtig undervisning på alle afdelinger.
Ledelse og administration på skolerne og distrikterne
Pulje til klasser med højt elevtal ~ 5,35 mio. kr.
Socioøkonomiske vilkår ~ 11,24 mio. kr.
Pulje til elevtildeling ~ 27,97 mio. kr.
Pulje til klassetildeling ~ 11,635 mio. kr.
Der afholdes møde med skolebestyrelsernes formænd den 3. februar 2022, kl. 17.30.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag
1. Ny 02.02.22 - Oplæg til ny tildelingsmodel på skoleområdet (DokumentID: 6554822 - EMN-2021-03200)
2. Bilag fra BUU 12.01.22 - Beskrivelse af mekanismer i oplæg til ny tildelignsmodel på skoleområdet
(DokumentID: 6408020 - EMN-2021-03200)
3. Bilag fra BUU 12.01.22 - Tildelingsmodel 2021 (DokumentID: 6560809 - EMN-2021-03200)
4. Socioøkonomisk rapport 2021 (DokumentID: 6560835 - EMN-2021-03200)
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4 (Åben) Socialtilsyn Nords tilsynsrapporter på Center for Families
område 2021
Sags ID: EMN-2021-05132
Ansvarligt center: Familie
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Socialtilsyn Nord godkender og fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i
nordjyske kommuner. På Børne- og Ungdomsudvalgets område, Krisecentret, Granly
samt akut- og aflastningsværelserne i Bohjemmestøtte.
Hvert år udkommer en samlet årsrapport om tilbud på tværs af kommunerne fra
Socialtilsyn Nord. Børne- og Ungdomsudvalget får hvert år en orientering om de
tilsyn, der er udført. Konklusionerne på tilsynene i 2021 præsenteres i denne sag og
er vedlagt som bilag. Generelt scorer tilbuddene mellem 4-5 (5 er højeste score).
Granly
Den kommunale døgninstitution Granly er godkendt til 9 pladser til anbragte børn og
unge i alderen 10-18 år. I 2021 blev der udført et anmeldt og et uanmeldt tilsyn.
Konklusionen på tilsynene var, at tilbuddet fortsat kunne godkendes og at det har den
fornødne kvalitet. Tilsynet bemærker vigtigheden af, at senest opdaterede
bekendtgørelse vedr. magtanvendelse er tilgængelig.
Bohjemmestøtte
Bohjemmestøtte er et ambulant tilbud til unge i alderen 14-22 år og deres familier.
Bohjemmestøtte har derudover 4 døgnpladser, der er godkendt af tilsynet. De 4
døgnpladser er fordelt på 1 akutværelse og 3 aflastningsværelser, der benyttes til for
eksempel botræning og udslusning til egen bolig.
Konklusionen på tilsynet var, at tilbuddet fortsat kunne godkendes og at det har den
fornødne kvalitet. Det bemærkes i tilsynet, at Bohjemmestøtte skal arbejde målrettet
med at opstille og dokumentere klare konkrete målbare mål og ligeledes dokumentere
resultaterne af de konkrete mål.
Frederikshavn Krisecenter
Krisecentret er godkendt til 4 pladser til voldsramte kvinder og deres eventuelle
medfølgende børn. Der blev udført både et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på
Krisecentret.
Konklusionen på tilsynene var, at tilbuddet fortsat kunne godkendes og at det har den
fornødne kvalitet. Ved det anmeldte tilsynsbesøg bemærkede Socialtilsyn Nord et
højt sygefravær. Dette skyldes langtidssygemelding. Ved det senere uanmeldte tilsyn
bemærkede de, at sygefraværet var blevet nedbragt.
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Indstilling
Center for Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag
1. Anmeldt tilsyn, Granly, april 2021 (DokumentID: 6463375 - EMN-2021-05132)
2. Uanmeldt tilsyn, Granly, oktober 2021 (DokumentID: 6460682 - EMN-2021-05132)
3. Anmeldt tilsyn, Bohjemmestøtte, marts 2021 (DokumentID: 6460756 - EMN-2021-05132)
4. Anmeldt tilsyn, Krisecentret, december 2020 (DokumentID: 6463351 - EMN-2021-05132)
5. Uanmeldt tilsyn, Krisecentret, oktober 2021 (DokumentID: 6505129 - EMN-2021-05132)
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5 (Åben) Model for dialogmøder 2022 - 2025
Sags ID: EMN-2022-00241
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget holder årlige dialogmøder på dagtilbuds-, skole-, ungdomsog fritidsklubområdet.
Jf. skoleloven skal der afholdes mindst 2 årlige møder på skoleområdet, og jf.
styrelsesvedtægterne på dagtilbud og klubområdet, skal der holdes 1 årligt møde på
hvert af områderne.
Model for dialogmøder i Børne- og Ungdomsudvalget for perioden 2022-2025 skal
fastlægges. Administrationen har lavet et forslag til en model for dialogmøder i perioden
2022- 2025 samt en tidsplan for 2022.

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at model for dialogmøder i 2022–2025 samt tidsplanen for
2022 godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag
1. Model for dialogmøder i 2022-2025 (DokumentID: 6546869 - EMN-2022-00241)
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6 (Åben) Valg af repræsentant til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd
Sags ID: EMN-2014-00422
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
I den seneste byrådsperiode har Børne- og Ungdomsudvalget haft en politisk
repræsentant i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.
Det Lokale Arbejdsmarkedsråd ønsker, at dette fortsætter i byrådsperioden 2022-2025.
Det overordnede formål er, at sikre en udvidet involvering og inddragelse af unges
interesser i arbejdsmarkedsrelaterede emner og diskussioner. Hermed sikres
ungeperspektivet som en betydningsfuld vinkel når Det Lokale Arbejdsmarkedsråd skal
rådgive Arbejdsmarkedsudvalget i beskæftigelsesmæssige anliggender. Eksempler
herpå er udarbejdelse af beskæftigelsesplanen samt sikring af et fortsat samspil og
dialog mellem borgere, erhvervsliv, organisationer og Frederikshavn Kommune.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at der vælges en repræsentant fra Børne- og
Ungdomsudvalget til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Beslutninger:
Tina Kruckow er valgt.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

.
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7 (Åben) Initiativsag fra medlemmerne i S i Børne- og
Ungdomsudvalget - Borgerrådgivning som nytter
Sags ID: EMN-2022-00409
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
”Vi er i Frederikshavn Kommune heldigvis begunstigede af, at vi har dygtige
medarbejdere over alt. Alle er optagede af at levere god velfærd og erhvervsservice.
Samtidig er vi kommunalpolitikere fastboende her i kommunen, har selv børn i skoler og
daginstitutioner og forældre i ældreplejen. Vi har et naturligt lokalt engagement. Så langt
så godt. Men vi er også nødt til at tage alvorligt, at nogle føler, at det er svært at komme
ind i kommunen på den rigtige måde. Mange af os har måske kun brug for at kontakte
kommunen en eller to gange i livet, og vi opøver derfor ikke nogen rutine i korrekte
henvendelser.
Derudover er mange af henvendelserne til kommunen fra familier og enkeltpersoner, som
er i en krise af den ene eller anden art, hvilket ikke nødvendigvis giver det samme
overskud til at kontakte og navigere i det kommunale system korrekt. I takt med at
samfundet bliver mere komplekst, bliver det mere og mere nødvendigt, at vi får et fokus
på borgerrådgivning.
Vi vil derfor sætte arbejdet i gang i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Ungdomsudvalget med at afsøge, hvad en kommende borgerrådgiver skal tage sig af. På de
kommende møder vil vi sætte arbejdet i gang i forvaltningen. Og efter vores opfattelse
starter arbejdet med inddragelse af de formelle høringsorganer. Det være sig det lokale
handicapråd, men også andre, som har frivillig eller professionel kontakt med familier og
enkeltpersoner, der skal hyppigt i kontakt med kommunen. En ting er sikkert: vi er nået
dertil, hvor vi skal have øget rådgivningen til borgerne, så flest muligt får den bedste
løsning på en svær livssituation, vi alle på et tidspunkt i livet kommer til at stå i.”

Indstilling
Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutninger:
Administrationen skal afdække den nuværende indsats samt, hvordan en styrket og
helhedsorienteret tilgang i borgerrådgivningen kan tilrettelægges.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.
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Bilag

.
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8 (Åben) Februar 2022 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets
område
Sags ID: MOD-2021-00321
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Diverse orientering og sager på vej på Børne- og Ungdomsudvalgets område:
Lov om indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutioner fra 1. januar 2024
er nu blevet vedtaget i Folketinget. Loven omfatter, at vuggestuebørn fra 1.
januar 2024 skal have vuggestuenormering frem til og med den 1. i måneden
efter de er fyldt 3 år.
Ledelsesresume af rapport fra Indenrigs- og Boligministeriet om antal elever, der
opfylder karakterkrav til erhvervsuddannelser (bilag)

Indstilling
Center for dagtilbud indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag
1. Ledelsesresume, bilag (DokumentID: 6548512 - EMN-2021-03830)
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9 (Åben) Underskriftsside februar 2022
Sags ID: EMN-2021-03832
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.

Indstilling
Center for Dagtilbud indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Susanne Venø (A) og Christina Lykke (SF) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

.
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Bilagsforside
Dokument Navn:

Præsentation af CFA på BUU 02.02.22.pdf

Dokument Titel:

Præsentation af CFA på BUU 02.02.22

Dokument ID:

6569485

Placering:

Emnesager/Præsentation af Center for Familie
/Dokumenter

Dagsordens titel

Præsentation af Center for Familie

Dagsordenspunkt nr

2

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

1

Børne- og Ungdomsudvalget
2. februar 2022

Præsentation af Center for Familie
Organisering
Lovgivning og økonomi
Vision og strategi
Opgaver i Centerets områder
Udfordringer, successer og potentialer

Center for Familie
- Organisering pr. 1. okt. 2019

Side 2

Lovgivning
Serviceloven: Støtte til børn og unge, der har et særligt behov
herfor. Støtten skal gives tidligt så problemer så vidt muligt kan
forebygges og afhjælpes i hjemmet.
Sundhedsloven:
Forbyggende, sundhedsfremmende og
behandlende/træningsindsatser til børn og unge.

Folkeskoleloven: Vurderinger ift. behov for specialundervisning
og anden specialpædagogisk bistand.
Side 3

Økonomi

Center for Families budget 2022
fordelt på ØU og BUU
29,7

216,2
BUU

Side 4

ØU

Vision og strategi

Side 5

Tandplejen
– Områdeleder Nina Vejby

Børne- og ungetandpleje (forebyggelse, behandling, regulering)
Special-, omsorgs- og socialtandpleje (voksen)
Pt. 39 ansatte (fuld tid eller timelønsansættelse)

10.302 børn/unge, heraf 906 i tandregulering (pr. jan.22)
272 aktive specialtandplejepatienter, 185 omsorgstandplejepatienter
og 9 socialtandplejepatienter (pr. jan.22)
Central klinik i Frederikshavn - satellit i Skagen
Side 6

Sundhedsplejen & Familieplejen
– Områdeleder Birgitte Ammitzbøll

Forebyggende sundhedsydelser til børn/unge, gravide/familier
Faste medlemmer i Familien i Centrum
26 ansatte i sundhedsplejen:
- Småbørn, Skolebørn, Unge
Ca. 500 nyfødte i Frederikshavn Kommune i 2021
5 Familieplejekonsulenter
Matcher børn/unge og anbringelsessted.
Supervision til plejefamilier.

Side 7

PPR – Pæd. Psykologisk Rådgivning
- Områdeleder Susanne Friis Andersen

Forebyggende tilbud, pædagogisk, psykologiske vurderinger, råd og
vejledning og behandling ift. børn, som er udfordret på læring og
trivsel. Faste medlemmer i Familien i Centrum.
37 ansatte:
Fysio- ergoterapeuter
Tale/høre- og specialpædagogiske konsulenter
Psykologer
Der er ca. 520 nye indstillinger til PPR årligt.
Revisitation på ca. 300 børn i specialtilbud om året.
Pt. ventetid op til 6 mdr. – særlig indsats for nedbringelse i 2022
Side 8

Myndighedsområdet
- Områdeleder Inge-Lise Jacobsen

Træffe afgørelser ift. forebyggelse, foranstaltninger og
anbringelser med og uden samtykke.
Håndtere underretninger.
Social døgnvagt.
Faste medlemmer i Familien i Centrum.
55 ansatte
Ca. 1200 sager
Ca. 1100 underretninger årligt
185-190 anbragte børn/unge årligt

Side 9

Udførerområdet – interne tilbud
- Områdeleder Helle Bruun Andersen

Familiehuset: 12 ansatte. Familiebehandling/praktisk pædagogisk
støtte - 54 indskrevne. Samværsopgaver - 57 igangværende.
Skansen: 12 ansatte. Alternativ til anbringelse. Intensiv
helhedsorienteret familiebehandling. 30 indskrevne familier.
BoHjemme: 17 ansatte. Alternativ til anbringelse. Støtte i hjemmet
eller ved bo selv. Opgaver for Jobcenter over 18 år. 4
døgnpladser. 60 indskrevne.
Støttekontaktpersonkorps: 7 ansatte. Opgaver for Jobcenter over
18 år. 60 indskrevne.
Granly: 12 ansatte. Døgninstitution med 9 pladser til anbragte
børn/unge 10-18 år.
Side 10

Udførerområdet
- Områdeleder Helle Bruun Andersen

Krisecenter
Akut/midlertidigt ophold for kvinder (inkl. børn) udsat for
fysisk/psykisk vold. 4 pladser med fri henvendelse.
5 ansatte + frivillige.
SSP (Skole, Socialområde, Politi)
Forebyggende, opsøgende, kriminalpræventiv indsats.
Gadeteam. 4 ansatte (+ 2-3 timelønnede)

Side 11

Udfordringer
Forventet forbrug i forhold til budget
Stigning på mere indgribende indsatser
Periodisk ventetid på udførerområdet

Rekruttering
Tandpleje for 18-21 årige pr. 1. juli 2022
Implementering af Børnene først, Barnets Lov
Side 12

Succeser og potentialer
Det tværfaglige samarbejde i Bæredygtigt Børneområde
Stort potentiale når vi løfter i flok og arbejder tidligt forebyggende
og helhedsorienteret i almenområdet og på tværs
Udviklingsprojekter og indsatser via midler fra fx Socialstyrelsen,
Psykiatrifonden, Sundhedsstyrelsen
10års plan for psykiatrien virker lovende – ser potentiale ift. at
tilbyde lettere behandlingstilbud

Side 13

Bilagsforside
Dokument Navn:

Ny 02.02.22 - Oplæg til ny tildelingsmodel på
skoleområdet.docx

Dokument Titel:

Ny 02.02.22 - Oplæg til ny tildelingsmodel på skoleområdet

Dokument ID:

6554822

Placering:

Emnesager/Ny tildelingsmodel til skolerne/Dokumenter

Dagsordens titel

Ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet

Dagsordenspunkt nr

3

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

4

Notat

Dato: 24. januar 2022

Oplæg til ny tildelingsmodel på skoleområdet

Sagsnummer: EMN-2021-03200
DokId: 6554822

Den nuværende tildelingsmodel
Den nuværende tildelingsmodel har to parametre. Først afsættes der beløb til
fællesudgifter, hvorefter de resterende midler fordeles til distrikterne ud fra elevantal.
Denne tildeling udfordrer distrikter med lave klassekvotienter og kan på sigt have den
konsekvens, at der ikke er midler til at gennemføre den lovpligtige undervisning1.
For at undgå dette har administrationen udarbejdet et oplæg til en ny tildelingsmodel,
som sikrer at alle skoleafdelinger vil være i stand til at levere den lovpligtige
undervisning.
Oplæg til ny model
I den nye model er der indbygget en mekanisme, som sikrer at skoleafdelingerne
tildeles de midler, der er nødvendige for at levere den lovpligtige undervisning.
Fundamentet er udgiften til at drive en klasse, herudover er der afsat midler til
udgifterne på fælleskonto samt ledelse og administration.

Budgetramme til almenområdet
Eksisterende udgift til skolernes fælleskonto
Reduktion af puljer på fælleskontoen
Beløb nødvendigt for lovpligtig undervisning
Ledelse og administration
Budgetramme til prioritering

345.276.458
-116.722.142
500.000
-146.120.972
-26.739.630
56.193.714

Fordeling af udgifter på fælleskonto
(Mio. Kr.)
2,1

8,4

2,3

Skole*
Bidrag til
privatskoler
Centralt ansatte
57,2

46,1

1

Efterskoler
Andet

Omfatter både den faglige og den understøttende undervisning

Forfatter:
Anette Jensen Nedermark
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Udspecificering af skole*:

Fordeling af skole
(Mio. Kr.)
5,2

1,6

FTR og materialer

4,3

4,6

Leje af haller
Bygningsudgifter
Betaling til og fra
andre kommuner

9,4

Politisk tildeling

2,5

29,6

Digitalisering af
skoleområdet
Andet

De resterende 56,2 mio. kr. kan nu fordeles efter forskellige kriterier.
Her kan indgå puljer til højt elevtal, socioøkonomi, elevtalstildeling og klassetildeling.
Eksempel på fordeling

Budgetramme til prioritering
Pulje til højt elevtal
Pulje til socioøkonomisk fordeling
Pulje til elevtildeling
Pulje til klassetildeling
Resterende budget

56.193.714
-3.000.000
-11.238.743
-27.969.981
-13.984.990
0
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Mekanismer i oplæg til ny tildelingsmodel på skoleområdet.

Sagsnummer: EMN-2019-01487

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole har, i samarbejde med Økonomiafdelingen,
udarbejdet et oplæg til, hvordan en ny tildelingsmodel på skoleområdet kan se ud.
Modellen er designet på en sådan måde, at der hurtigt kan ændres på de forskellige
puljers størrelse og vægtning. Derved gives der mulighed for hurtigt at afprøve
forskellige ideer, og se hvordan disse ideer vil påvirke økonomien i de fire
skoledistrikter.
For at sikre at overstående forløber så gnidningsfrit som muligt, har Økonomiafdelingen
udarbejdet følgende notat, som indeholder en beskrivelse af modellens forskellige
elementer.
Fordeling af budgetramme.
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole har i 2022 en samlet budgetramme på 483,4
mio. kr. Det er dog ikke hele beløbet, som lægges ud til skolerne, idet denne
budgetramme også skal finansiere SFO-området, ungdomsskole og klubområdet, samt
skolernes specialområde. I modellens tabel ”Fordeling af budgetramme” fremgår det af
celle L11, L12 og L13, at de tre områder, i budget 2022, har en samlet bevilling på
138,1 mio. kr., hvorfor almenområdets samlede budgetramme i 2022 er på 345,3 mio.
kr.
Udvalget kan i de kommende år beslutte at ændre på overstående fordeling, hvorfor
der i modellen er givet mulighed for at foretage ændringer i de 4 budgetbeløb.
Eventuelle ændringer gennemføres ved at hæve/reducere det til områderne afsatte
beløb i cellerne L11-L13 (markeret med gult). Hvis man eksempelvis ønsker at
reducere specialklassernes budgetramme til 75,3 mio. kr., sænkes beløbet i celle L13
til -75,3 mio. kr. Dette vil medføre, at beløbet til almenområdet stiger fra 345,3 mio. kr.
til 348,6 mio. kr. Omvendt vil en stigning i specialklassernes budgetramme føre til et
tilsvarende fald i beløb til almenområdet.
Eventuelle ændringer skal indtastes som negative beløb.
Modellens tildelingskriterier.
På baggrund af de foregående valg, er der nu identificeret en samlet budgetramme til
almenområdet. Inden denne kan fordeles ud til de respektive skoledistrikter, er det dog
nødvendigt at fjerne et beløb til centrets fælleskonto. Fælleskontoen afholder forskellige
udgiftstyper, som det af forskellige årsager ikke giver mening bliver afholdt i de
respektive distrikter. Typiske udgifter på fælleskontoen er bygningsvedligehold (SLA),
bidrag til privat- og friskoler, samt betaling til og fra andre kommuner. Der er i oplægget
afsat 116,7 mio. kr. til fælleskontoen i 2022. Dette tal beror på centrets faktiske
budgetterede tal på området.

DokId: 6408020
Forfatter:
Aleksander Bruslund Haurum

De resterende 228,5 mio. kr. fordeles herefter til de 4 distrikter efter 3 fordelingsnøgler.
De 3 fordelingsnøgler findes i tabellerne ”Pulje til højt elevtal (nøgle), ”Socioøkonomisk
fordeling (nøgle)” og ”Klassefordeling (nøgle)” alle markeret med rød tabeloverskrift.
Klassefordeling
Nøglen klassefordeling er den fordelingsnøgle, som fordeler størstedelen af budgettet.
Nøglen fordeler således restbudgettet, når puljerne til henholdsvis højt elevtal, og
socioøkonomi er trukket fra. I oplægget udgør dette 210,5 mio. kr.
Selve fordelingsnøglen er baseret på en forholdsvis fordeling af de respektive
distrikters udgifter til nødvendige klasser1. Det betyder at Distrikt Syd, som på baggrund
af de seneste elevtal står for 30,4 % af de distrikternes udgifter til nødvendige klasser,
vil få 30,4 % af de 210,5 mio. kr.
Distrikternes samlede udgiftsbehov til nødvendige klasser er på 145,5 mio. kr. Dette
betyder, at kriteriet med den foreslåede opsætning, fordeler 65 mio. kr. mere end
distrikternes faktiske udgiftsbehov. De resterende 65 mio. kr. anvendes til
udgiftsområder som for eksempel vikarudgifter, undervisningsmaterialer,
kurser/efteruddannelse m.m. Herudover kan midlerne også anvendes til at finansiere
skolernes egne initiativer, så som f.eks. 2 voksne i undervisningen og holdtimer.
Pulje til højt elevtal
Da der er tale om en klassetildelingsmodel, vil der være et punkt, hvor et distrikt går fra
at have 28 elever, og derved bliver tildelt midler til en klasse, til i stedet at have 29
elever, og blive tildelt midler til to klasser. Dette er en svaghed i modellen, da det må
antages, at der er mere arbejde med en klasse på 28 elever, end i en klasse med 15
elever. For at imødekomme denne problemstilling, er der i oplægget afsat en pulje, som
fordeles til de skoler, som har mange store klasser.
Definition af højt elevtal.
Selve definitionen af hvad der er et højt elevtal, har stor betydning for, hvordan puljen
fordeles. Selv en mindre ændring i definitionen, kan få stor betydning for det enkelte
distrikts tildeling. For eksempel vil Distrikt Vest, med en definition af store klasser som
værende mere end 23 elever, modtage 17,2 % af puljen, mens distriktet ved en
definition på 24 elever, vil modtage 20,8 % af puljen.
Der findes ikke en officiel grænse for, hvornår en klasse er defineret som værende stor,
så modellen er derfor indrettet sådan, at definitionen nemt kan justeres. Derved kan
man nemt beregne konsekvenserne af de forskellige definitioner. Dette gøres ved at
ændre tallet i cellen L23, (markeret med gult) til den grænseværdi man ønsker.
I forbindelse med oplægget har Center for Skole, Klub og Ungdomsskole anvendt en
definition på 23 elever.

1

Dækker over det antal klasser som er nødvendige for at overholder Folkeskolelovens
regler om klassestørrelser, efter klasseoptimering og eventuel samlæsning.
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Puljens størrelse
På baggrund af den valgte definition af begrebet ”store klasser”, foretages der en
optælling af antallet af klasser, som lever op til definitionen. Denne optælling sker på
distriktsniveau. På baggrund af optællingen foretages der en beregning af hver enkelt
distrikts forholdsmæssige andel af store klasser, og denne beregning danner grundlag
puljens fordeling.
Eksempel:
Optællingen viser, at der er 24 klasser i Frederikshavn Kommune, som har flere end 23
elever i klassen. Af disse er 4 placeret i Distrikt Nord. Distrikts Nords andel af puljen til
højt elevtal vil således være 4 24.-dele, hvilket svarer til 16,6 %.
I oplægget er der afsat en pulje på 6 mio. kr. til klasser med højt elevtal. Ønsker man at
kompensere distrikter med en høj andel af store klasser i højere eller mindre grad, kan
puljes størrelse ændres i cellen L16. Ønsker man at kompensere distrikterne med
yderligere 1 mio. kr., ændres beløbet til -7 mio. kr. Ønsker man derimod at sænke
kompensationen med 1 mio. kr., ændres beløbet til -5 mio. kr.
Pulje til socioøkonomisk fordeling
En anden svaghed ved klassetildelingsmodellen er, at den ikke taget hensyn til de
socioøkonomiske forudsætninger, som de forskellige distrikter arbejder under. For at
imødekomme denne svaghed, er der i modellen lavet en pulje til socioøkonomisk
fordeling. Puljen fordeles efter en socioøkonomisk nøgle, som blev udarbejdet af et
eksternt analysebureau i 2018. Center for Skole, Klub og Ungdomsskole har i efteråret
2021 bestilt en opdateret rapport, som forventes færdige inden udgangen af 2021. Når
den nye rapport foreligger, vil den socioøkonomisk fordelingsnøgle blive opdateret. Den
nuværende fordelingsnøgle kan ses i tabellen ”Socioøkonomisk fordeling (nøgle)” i
cellerne H17-H21.
I oplægget er der afsat en pulje på 12 mio. kr. til socioøkonomisk fordeling. Ønsker man
at kompensere distrikter med en høj andel af socioøkonomiske udfordringer, i højere
eller mindre grad, kan puljens størrelse ændres i cellen L17. Ønsker man at
kompensere distrikterne med yderligere 1 mio. kr., ændres beløbet til -13 mio. kr.
Ønsker man derimod at sænke kompensationen med 1 mio. kr., ændres beløbet til -11
mio. kr.
Tildeling til de enkelte distrikter.
På baggrund af de valgte puljestørrelser, vil hver fordelingsnøgle tilføre det enkelte
distrikt et beløb pr. pulje. I kolonne B og C findes 3 tabeller, (blå overskrift) som viser
hvordan de enkelte puljer fordeler deres del af budgettet blandt de 4 distrikter.
Derefter samles tildelingsbeløbene i tabellen ”Samlet ny model” (orange overskrift) i
kolonne F og H. Disse beløb sammenlignes med beløbene i tabellen ”Nuværende
tildeling” (orange overskrift) som indeholder de tildelingsbeløb, som distrikterne har fået
meldt ud til budget 2022. Forskellen mellem de to findes i tabellen ”Difference” (orange
overskrift).
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Udkast tildelingsmodel- skoledel

Nuværende tildeling
Distrikt Nord
Distrikt Vest
Distrikt Øst (inkl. talent)
Distrikt Syd
Kontrol

Samlet ny model
51.162.282
45.406.426
65.534.372
66.451.236
0

Pulje til højt elevtal
Distrikt Nord
Distrikt Vest
Distrikt Øst
Distrikt Syd
Kontrol

2.142.857
1.071.429
1.500.000
1.285.714
0

Pulje til socioøkonomisk fordeling
Distrikt Nord
1.693.694
Distrikt Vest
2.270.270
Distrikt Øst
4.936.937
Distrikt Syd
3.099.099
Kontrol
0
Klassefordeling
Distrikt Nord
Distrikt Vest
Distrikt Øst
Distrikt Syd
Kontrol

emn-2021-03200
Dok.Id 6263972

45.842.300
41.733.534
59.268.808
63.631.204
0

Distrikt Nord
Distrikt Vest
Distrikt Øst (inkl. talent)
Distrikt Syd
Kontrol

Difference
49.678.851
45.075.233
65.784.215
68.016.017
0

Pulje til højt elevtal (nøgle)
Distrikt Nord
Distrikt Vest
Distrikt Øst
Distrikt Syd

35,7%
17,9%
25,0%
21,4%

Socioøkonomisk fordeling (nøgle)
Distrikt Nord
14,1%
Distrikt Vest
18,9%
Distrikt Øst
41,1%
Distrikt Syd
25,8%

Klassefordeling (nøgle)
Distrikt Nord
Distrikt Vest
Distrikt Øst
Distrikt Syd

21,8%
19,8%
28,2%
30,2%

Distrikt Nord
Distrikt Vest
Distrikt Øst (inkl. talent)
Distrikt Syd
Kontrol
Fordeling af budgetramme
Samlet budgetramme
Budgetramme til SFO
Budgetramme til Ungdomsskole og klub
Budgertamme til specialklasser
Budgetramme til almenområdet
Fælleskonto skoleområdet
Pulje til højt elevtal
Pulje til socioøkonomisk fordeling
DEAS projekt Nordstjernen
Talentklasser
Til klassefordeling
Andre parametre
Tærskel for højt elevtal (ikke inkl.)
Gennemsnitslig lærerløn
Gennemsnitslig pædagogløn

Fordelingsark

-1.483.431
-331.193
249.843
1.564.781
0

483.356.915
-26.258.490
-33.197.936
-78.624.031
345.276.458
-116.722.142
-6.000.000
-12.000.000
300.000
-378.470
210.475.846

23
552.024
459.340

Print 13-01-2022
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Udkast tildelingsmodel- skoledel

Antal timer til
undervisning

Klassetrin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

emn-2021-03200
Dok.Id 6263972

600
750
780
810
870
930
930
960
990
990

UU timer
310
160
130
100
250
190
190
240
210
210

Årsværk
lærer
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760

Årsværk UU
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

Stillinger pr. klasse Stillinger pr. klasse Gennemsnitsløn(l Gennemsnitsløn(
undervisning
UU
ærer)
UU)
0,79
0,99
1,03
1,07
1,14
1,22
1,22
1,26
1,30
1,30

0,26
0,13
0,11
0,08
0,21
0,16
0,16
0,20
0,18
0,18

Forudsætningsark

552.024
552.024
552.024
552.024
552.024
552.024
552.024
552.024
552.024
552.024

459.340
459.340
459.340
459.340
459.340
459.340
459.340
459.340
459.340
459.340

Pris pr. klasse
554.471
606.006
616.313
626.620
727.618
748.232
748.232
789.161
799.468
799.468

Print 13-01-2022
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1. Indledning
Denne rapport tegner et billede af de sociale profiler for de 14 skoler, 4 skoledistrikter og 4 klubber i Frederikshavn Kommune i 2021. Formålet med analysen er at tilvejebringe et faktabaseret
grundlag til fordelingen af midler til skoler, distrikter og klubber ud fra elevernes sociale baggrund.
Rapporten indeholder resultaterne af den socioøkonomiske analyse som Epinion har gennemført på
baggrund af data fra Frederikshavn Kommune og fra Danmarks Statistik, og der præsenteres en
konkret fordelingsnøgle baseret på modellen for beregning af skolernes sociale profil.
Kapitel 2 giver en kortfattet redegørelse for den anvendte metode. I kapitel 3 præsenteres resultaterne i form af udregningen af skolernes, distrikternes og klubbernes sociale profil og fordelingsnøglen til fordelingen af midler. I kapitel 4 og 5 præsenteres en detaljeret fremstilling af fordelingen for
den sociale profil for skolernes samlede elevgrundlag og forældrenes baggrund.

3

2. Social profil, metode
Skolernes socioøkonomiske udgangspunkt beskrives i analysen ved hjælp af den såkaldte sociale
profil-score. I dette kapitel redegøres for den metode, der ligger til grund for udregningen og aggregeringen af den sociale profil-score. Det vil sige, hvordan den sociale profil-score udregnes for hver
enkel elev i kommunen, samt hvordan elevernes sociale profil-score aggregeres på b.la. skoleniveau
til et udtryk for hver skoles sociale profil.

Population
I analysen opgøres og aggregeres elevgrundlaget ud fra, hvilken skole, skoledistrikt eller klub som
eleverne er tilknyttet. Denne tilknytning mellem er foretaget af Frederikshavn Kommune. På baggrund
af dette udgøres datagrundlaget af i alt 4.859 elever. Datagrundlaget består kun af elever som Frederikshavn Kommune har betalingsansvar for. For hver enkelt af disse elever har Epinion via dets
adgang til Danmarks Statistiks forskerordning tilknyttet oplysninger om eleven samt elevens forældre.
Den sociale profil-score er altså beregnet på individniveau, hvilket er det mest detaljerede analyseniveau.

Udregning af den sociale profil-score
Konkret beskrives de sociale profiler ved hjælp af syv indikatorer, der alle vedrører forældrenes baggrund og socioøkonomiske status. Udvælgelsen af indikatorerne samt vægtningen af indikatorerne i
forhold til hinanden trækker på en tidligere analyse lavet af Epinion. Her er det undersøgt, hvilke
sociale baggrundsfaktorer, der har betydning for elevers præstationer i grundskolen (afgangskarakterer), samt hvor stor betydning de forskellige faktorer har i forhold til hinanden. Tankegangen er, at
de sociale baggrundsvariable er udtryk for den støtte, eleven får fra hjemmet. Udgangspunktet for
denne analyse er en antagelse om, at de faktorer, der har betydning for elevens præstationer i skolen
(afgangskarakterer) også har indflydelse på deres eventuelle behov for ekstra støtte.
Nedenfor er en oversigt over de baggrundsoplysninger/indikatorer, der er anvendt i analysen. Indikatorerne er vægtet på baggrund af, hvor stor betydning de har for elevernes afgangskarakterer.
Vægtenes betydning skal tolkes på baggrund skaleringen af de inddragede variabler.
Tallene i parentes angiver vægtningen:
• Moderens civilstatus (Vægten er 0,415 hvis moderen er gift. 0 hvis moderen er ugift.)
• Moderens alder ved elevens fødsel (Vægten er moderens alder * 0,036.)
• Moderens uddannelsesniveau1 (Vægten er moderens uddannelsesniveau (1-5) * 0,386.)
• Faderens uddannelsesniveau (Vægten er faderens uddannelsesniveau (1-5) * 0,382.)
• Forældrenes oprindelse (Vægten er 0,341, hvis begge forældre har dansk oprindelse. 0,438

hvis én forældre har dansk oprindelse. 0 hvis ingen forældre har dansk oprindelse.)

1

Forældrenes uddannelse er opdelt i følgende kategorier: 1) Grundskole, 2) Erhvervsfaglig, 3) Gymnasial/KVU, 4) MVU, 5) LVU
4

• Forældrenes beskæftigelsesstatus (Vægten er -0,0776 hvis ingen forældre har arbejde. -0,343

hvis én forældre har arbejde. 0 hvis begge forældre har arbejde.)
• Forældrenes disponible indkomst2 (Vægten er forældrenes disponible indkomst (logaritme-

transformeret) * 0,544.)
På baggrund af de oplistede indikatorer udregnes en social profil-score for hver enkel elev, som beskriver elevens sociale udsathed på en skala fra 0 til 10.
Den sociale profil er udregnet ved at summere vægtene på de oplistede indikatorer, transformere den
summerede variabler så den går fra 0-10, og derefter vende variablen så høje værdier er ensbetydende med stor udsathed. Eleven med det svageste socioøkonomiske udgangspunkt har derfor en
social profil-score på 10, mens eleven med det stærkeste socioøkonomiske udgangspunkt har en
social profil-score på 0.
For at analysen kan give et udtryk for skolernes sociale profil, er scoren på individniveau herefter
blevet aggregeret. I det følgende afsnit beskrives fremgangsmåden for aggregeringen.

Aggregering af social profil-score
For at analysen kan give et udtryk for skolernes sociale profil må scoren på individniveau aggregeres.
Aggregeringen af elevernes score kan ske på én af to måder.
For det første på baggrund af den samlede sociale profil for alle elever på en skole. Ulempen ved
denne fremgangsmåde er, at en skole med f.eks. 1000 elever med middel udsathed får lige så mange
midler som en skole med 500 elever med høj udsathed og 500 elever med lav udsathed – selvom
sidstnævnte skole må forventes at have et større behov for ekstra midler end den førstnævnte skole.
Det er derfor fravalgt at gennemføre analysen på baggrund af alle elever på en skole.
For det andet kan man vælge udelukkende at fokusere på et udsnit af de mest udsatte elever, og
dermed elever med størst forventet behov for at have brug for ekstra støtte. Herved fordeles midlerne
dels på baggrund af, hvor mange højrisikoelever der er på en skole, og dels på baggrund af højrisikoelevernes gennemsnitlige sårbarhed. Det er denne fremgangsmåde, vi anbefaler, idet man på
denne måde udelukkende fordeler midlerne på baggrund af, hvor mange højrisikoelever skolen har,
og således ikke medregner elever med lav eller middel sandsynlighed for at have brug for ekstra
støtte ud fra de socioøkonomiske kriterier. I analysen i afsnit 3 er der udregnet sociale profiler for
skoler, skoledistrikter og klubber baseret på de 15% mest udsatte elever.

2

Logaritmetransformeret
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Forklaring til tabellen
I det følgende afsnit beskrives den udregnede fordelingsnøgle og den sociale profil tabel i afsnit 3.
Den udregnede fordelingsnøgle er baseret på de 15% af eleverne med størst sandsynlighed for at
have behov for ekstra støtte.
Kolonnerne i tabel 1 og 2 indeholder følgende tal:
Gennemsnitlig score: Den gennemsnitlige social profil-score for skolernes højrisikoelever.
Antal højrisikoelever: Antallet af elever i den enkelte skole, der tilhører de 15% mest udsatte elever
i kommunen3.
Andel af alle elever på skolen: Hvor stor en andel skolens højrisikoelever udgør af skolens samlede
antal af elever.
Antal elever på skolen: Det samlede antal elever på skolen.
Andel af elever i kommunen: Det samlede antal elever i kommunen.
Samlet social profil-score: Gennemsnittet af højrisikoelevernes social profil score på den enkelte
skole ganget med antallet af højrisikoelever på den enkelte skole. Dvs. et tal, der både vægter graden
af højrisikoelevernes sociale profil og antallet af højrisikoelever.
Andel af midler: Hvor stor en andel af de samlede midler den pågældende skole skal have, hvis
midlerne fordeles efter de elever med 15% størst sandsynlighed for at have behov for ekstra støtte.
Fordelingsnøgle: Med henblik på at udregne, hvor stor en andel af de samlede midler, hver skole
skal have, hvis elevtallene ændres, benyttes følgende formel:

Antal elever på den pågældende skole
* fordelingsnøgle
Samlede antal elever på alle skoler
Eksempelvis ’Bangsbo skole’ i tabel 1 på næste side: (655/4859) * 1,06 = 14%4.

3

I det tilfælde, at en institution kun har en eller to højrisikoelever er dette tal blevet ændret til tre. Dette er gjort af
hensyn til anonymisering af data. De tilføjede højrisikoelever er tildelt social profil-score, der tilsvarer gennemsnittet.
4

Det kan efterfølgende være nødvendigt at justere den nye fordeling, så den summerer til 100 % ved at dividere de udregnede andele med summen.
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3. Skolernes sociale profil
Skoler og skoledistrikter med 10. klassecenter
Tabel 1: Fordeling af midler på baggrund af elever med 15% størst sandsynlighed for at have behov for ekstra
støtte – Alle skoler med 10. klassecenter

Gennemsnitlig
score

Antal højrisikoelever

Andel af alle
elever i skolen

Antal elever i
skolen

Andel af elever i
kommunen

Samlet social
profil score

Andel af midler

Fordelingsnøgle

10. klassecenter

7,73

32

22,86%

140

2,88%

247

4,34%

1,51

Bangsbo skole

7,80

104

15,88%

655

13,48%

812

14,26%

1,06

Frydenstrand skole

7,74

117

17,59%

665

13,69%

905

15,91%

1,16

Gærum skole

7,71

8

11,94%

67

1,38%

62

1,08%

0,79

Hørby-Dybvad skole

7,63

32

15,46%

207

4,26%

244

4,29%

1,01

Nordstjernen skole

7,96

190

26,91%

706

14,53%

1512

26,57%

1,83

Ravnshøj skole

7,89

8

4,32%

185

3,81%

63

1,11%

0,29

Skagen skole

7,80

45

11,11%

405

8,34%

351

6,17%

0,74

Stensnæs skole

7,55

7

7,00%

100

2,06%

53

0,93%

0,45

Strandby skole

7,75

29

6,12%

474

9,76%

225

3,95%

0,40

Sæby skole

7,79

41

11,82%

347

7,14%

320

5,61%

0,79

Sæbygård skole

7,81

49

10,96%

447

9,20%

383

6,72%

0,73

Torslev skole

7,76

47

15,61%

301

6,19%

365

6,41%

1,04

Aalbæk skole

7,52

20

12,50%

160

3,29%

150

2,64%

0,80

4859

100,00%

5692

100,00%

Skole

Total

729

Tabel 2: Fordeling af midler på baggrund af elever med 15% størst sandsynlighed for at have behov for ekstra
støtte – Alle skoledistrikter med 10. klassecenter

Gennemsnitlig
score

Antal højrisikoelever

Andel af alle
elever i
skoledistriktet

Antal elever i
skoledistriktet

Andel af elever i
kommunen

Samlet social
profil score

Andel af midler

Fordelingsnøgle

10.klassecenter

7,73

32

22,86%

140

2,88%

247

4,34%

1,51

Distrikt Nord

7,73

94

9,05%

1039

21,38%

726

12,76%

0,60

Distrikt Syd

7,75

176

12,55%

1402

28,85%

1364

23,97%

0,83

Distrikt Vest

7,80

120

13,23%

907

18,67%

936

16,45%

0,88

Distrikt Øst

7,88

307

22,39%

1371

28,22%

2418

42,48%

1,51

4859

100,00%

5692

100,00%

Skoledistrikt

Total

729
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Skoler og skoledistrikter uden 10. klassecenter
Tabel 3: Fordeling af midler på baggrund af elever med 15% størst sandsynlighed for at have behov for ekstra
støtte – Alle skoler uden 10. klassecenter

Gennemsnitlig
score

Antal højrisikoelever

Andel af alle
elever i skolen

Antal elever i
skolen

Andel af elever i
kommunen

Samlet social
profil score

Andel af midler

Fordelingsnøgle

Bangsbo skole

7,80

104

15,88%

655

13,88%

812

14,70%

1,06

Frydenstrand skole

7,72

119

17,89%

665

14,09%

919

16,65%

1,18

Gærum skole

7,71

8

11,94%

67

1,42%

62

1,12%

0,79

Hørby-Dybvad skole

7,63

32

15,46%

207

4,39%

244

4,42%

1,01

Nordstjernen skole

7,95

191

27,05%

706

14,96%

1519

27,52%

1,84

Ravnshøj skole

7,89

8

4,32%

185

3,92%

63

1,14%

0,29

Skagen skole

7,78

46

11,36%

405

8,58%

358

6,48%

0,76

Stensnæs skole

7,55

7

7,00%

100

2,12%

53

0,96%

0,45

Strandby skole

7,72

30

6,33%

474

10,04%

232

4,20%

0,42

Sæby skole

7,77

42

12,10%

347

7,35%

326

5,91%

0,80

Sæbygård skole

7,79

50

11,19%

447

9,47%

390

7,06%

0,74

Torslev skole

7,73

49

16,28%

301

6,38%

379

6,86%

1,08

Aalbæk skole

7,47

22

13,75%

160

3,39%

164

2,98%

0,88

4719

100,00%

5521

100,00%

Skole

Total

708

Tabel 4: Fordeling af midler på baggrund af elever med 15% størst sandsynlighed for at have behov for ekstra
støtte – Alle skoledistrikter uden 10. klassecenter

Gennemsnitlig
score

Antal højrisikoelever

Andel af alle
elever i
skoledistriktet

Antal elever i
skoledistriktet

Andel af elever i
kommunen

Samlet social
profil score

Andel af midler

Fordelingsnøgle

Distrikt Nord

7,69

98

9,43%

1039

22,02%

754

13,66%

0,62

Distrikt Syd

7,73

180

12,84%

1402

29,71%

1392

25,21%

0,85

Distrikt Vest

7,80

120

13,23%

907

19,22%

936

16,96%

0,88

Distrikt Øst

7,87

310

22,61%

1371

29,05%

2438

44,17%

1,52

4719

100,00%

5521

100,00%

Skoledistrikt

Total

708
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Indskolings-, mellemtrins- og udskolings-området
Tabel 5: Fordeling af midler på baggrund af elever med 15% størst sandsynlighed for at have behov for ekstra
støtte – Indskoling (0-3 klassetrin) i alle skoler

Gennemsnitlig
score

Antal højrisikoelever

Andel af alle
elever i skolen

Antal elever i
skolen

Andel af elever i
kommunen

Samlet social
profil score

Andel af midler

Fordelingsnøgle

Bangsbo skole

7,83

33

15,49%

213

13,08%

258

13,47%

1,03

Frydenstrand skole

7,82

53

21,54%

246

15,10%

414

21,60%

1,43

Gærum skole

7,63

4

11,76%

34

2,09%

31

1,59%

0,76

Hørby-Dybvad skole

7,59

19

22,35%

85

5,22%

144

7,52%

1,44

Nordstjernen skole

7,98

68

32,54%

209

12,83%

543

28,28%

2,20

Ravnshøj skole

7,79

4

9,09%

44

2,70%

31

1,62%

0,60

Skagen skole

7,90

6

4,29%

140

8,59%

47

2,47%

0,29

Stensnæs skole

7,62

3

5,45%

55

3,38%

23

1,19%

0,35

Strandby skole

7,57

6

3,45%

174

10,68%

45

2,37%

0,22

Sæby skole

7,81

28

10,65%

263

16,14%

219

11,39%

0,71

Torslev skole

7,82

15

13,27%

113

6,94%

117

6,11%

0,88

Aalbæk skole

7,59

6

11,32%

53

3,25%

46

2,37%

0,73

1629

100,00%

1911

100,00%

Skole

Total

245

Tabel 6: Fordeling af midler på baggrund af elever med 15% størst sandsynlighed for at have behov for ekstra
støtte – Mellemtrin (4-6 klassetrin) i alle skoler

Gennemsnitlig
score

Antal højrisikoelever

Andel af alle
elever i skolen

Antal elever i
skolen

Andel af elever i
kommunen

Samlet social
profil score

Andel af midler

Fordelingsnøgle

Bangsbo skole

8,44

35

16,06%

218

14,59%

295

15,62%

1,07

Frydenstrand skole

8,33

29

15,85%

183

12,25%

242

12,77%

1,04

Gærum skole

8,34

4

12,90%

31

2,07%

33

1,76%

0,85

Hørby-Dybvad skole

8,50

6

10,71%

56

3,75%

51

2,70%

0,72

Nordstjernen skole

8,62

58

26,24%

221

14,79%

500

26,45%

1,79

Ravnshøj skole

8,70

3

4,69%

64

4,28%

26

1,38%

0,32

Skagen skole

8,57

24

15,89%

151

10,11%

206

10,88%

1,08

Stensnæs skole

8,46

3

7,14%

42

2,81%

25

1,34%

0,48

Strandby skole

8,31

11

7,05%

156

10,44%

91

4,84%

0,46

Sæby skole

8,37

12

15,79%

76

5,09%

100

5,31%

1,04

Sæbygård skole

8,19

16

10,96%

146

9,77%

131

6,93%

0,71

Torslev skole

8,23

18

18,18%

99

6,63%

148

7,84%

1,18

Skole

9

Aalbæk skole

8,27

Total

5

9,80%

224

51

3,41%

41

2,19%

1494

100,00%

1891

100,00%

0,64

Tabel 7: Fordeling af midler på baggrund af elever med 15% størst sandsynlighed for at have behov for ekstra
støtte – Udskoling (7-10 klassetrin) i alle skoler

Gennemsnitlig
score

Antal højrisikoelever

Andel af alle
elever i skolen

Antal elever i
skolen

Andel af elever i
kommunen

Samlet social
profil score

Andel af midler

Fordelingsnøgle

10. klassecenter

7,64

37

26,43%

140

8,13%

283

14,13%

1,74

Bangsbo skole

7,84

32

14,29%

224

13,00%

251

12,53%

0,96

Frydenstrand skole

7,67

32

13,56%

236

13,70%

245

12,26%

0,89

Hørby-Dybvad skole

7,87

4

6,06%

66

3,83%

31

1,57%

0,41

Nordstjernen skole

7,83

69

25,00%

276

16,02%

540

26,98%

1,68

Ravnshøj skole

7,12

3

3,90%

77

4,47%

21

1,07%

0,24

Skagen skole

7,58

12

10,53%

114

6,62%

91

4,54%

0,69

Strandby skole

7,87

12

8,33%

144

8,36%

94

4,72%

0,56

Sæbygård skole

7,82

37

12,29%

301

17,47%

289

14,45%

0,83

Torslev skole

7,98

12

13,48%

89

5,17%

96

4,79%

0,93

Aalbæk skole

7,42

8

14,29%

0,91

Skole

Total

258

56

3,25%

59

2,97%

1723

100,00%

2002

100,00%

Klubområdet
Tabel 8: Fordeling af midler på baggrund af elever med 15% størst sandsynlighed for at have behov for ekstra
støtte – Klubområdet

Gennemsnitlig
score

Antal højrisikoelever

Andel af alle
elever i klubben

Antal elever i
klubben

Andel af elever i
kommunen

Samlet social
profil score

Andel af midler

Fordelingsnøgle

Bødkergården klub

8,87

3

25,00%

12

5,29%

27

8,66%

1,64

Hans Åbelsvej klub

8,95

10

15,87%

63

27,75%

90

29,12%

1,05

HotSpot klub

9,05

13

14,13%

92

40,53%

118

38,29%

0,94

Laurentius klub

9,19

8

13,33%

60

26,43%

74

23,93%

0,91

227

100,00%

307

100,00%

Klub

Total

34
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4. Fordeling af den sociale profil for skolernes samlede elevgrundlag
I de følgende figurer suppleres fordelingsnøglens fokus på de mest udsatte elever med en samlet
illustration af den sociale profil for skolerne. For skolerne er der vist, hvor stor en andel af eleverne
på skolerne, der har en social profil-score, som placerer dem blandt de 0-5%, 6-10%.... 96-100%
mest udsatte elever i Frederikshavn Kommune. Dette giver et samlet billede af, hvor tyngden i skolernes sociale profil ligger. Gruppen med de 15% mest udsatte elever på skolen er angivet med rød
farve.
Figur 1 Fordelingen af skolernes sociale profil for det samlede elevgrundlag (andel af skolens elever i hver femprocentsinddeling fra laveste score til højeste score)
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5. Forældrenes karakteristika
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Mors oprindelse
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$eg-pr int-section-heading-star t$Læsevejledning - Tilsynsr appor tens indhold$eg-pr int-section-heading-end$

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

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.
$eg-pr int-section-heading-star t$Læsevejledning - Kvalitetsmodellen$eg-pr int-section-heading-end$

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen

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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$eg-pr int-section-heading-star t$Basisinfor mation$eg-pr int-section-heading-end$

Basisinformation
Tilbuddets navn

Døgncenter Granly

Hovedadresse

Understedvej 120
9300 Sæby

Kontaktoplysninger

Tlf.: 51196491
E-mail: jonl@frederikshavn.dk
Hjemmeside: http://frederikshavn.dk/Sider/Døgninstitutioner.aspx

Tilbudsleder

John Sloth Nielsen

CVR-nr.

29189498

Virksomhedstype

kommunal

Tilbudstyper

Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

Pladser i alt

9

Målgrupper

Indadreagerende adfærd
Omsorgssvigt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Selvskadende adfærd
Tilknytningsforstyrrelse
Udadreagerende adfærd

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Nord

Tilsynskonsulenter

Heidi Prentow Egerup
Jesper Skovgaard Terkildsen

Tilsynsbesøg

15-04-2021 15:30, Anmeldt, Døgncenter Granly

$eg-pr int-section-heading-star t$Basisinfor mation (Afdelinger )$eg-pr int-section-heading-end$

Basisinformation (Afdelinger)
Afdeling

Pladser i alt

Afdelinger

Døgncenter Granly

9

Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

$eg-pr int-section-heading-star t$Samlet vur der ing af kvaliteten i tilbuddet$eg-pr int-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Døgncenter Granly er et kommunalt tilbud efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7. Tilbuddet har ni pladser. Målgruppen er børn og unge i alderen 1018 år med tilknytningsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, omsorgssvigt, selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd, indadreagerende
adfærd.
Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud jævnfør lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet
har den fornødne kvalitet vurderet ud fra kvalitetsvurderingens otte temaer, jævnfør lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.
$eg-pr int-section-heading-star t$Sær ligt fokus i tilsynet$eg-pr int-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Sundhed og trivsel Fysiske rammer Økonomi
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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.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed, at borgerne generelt trives i tilbuddet, og at
borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser.
Endvidere vurderes det, at tilbuddet på relevant vis støtter borgernes selv- og medbestemmelse med udgangspunkt i borgernes funktionsniveau.
Borgerne har mulighed for at få eventuelle ønsker taget op til drøftelse på husmøder samt gennem løbende dialog med medarbejderne.
Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet arbejdes med at forebygge både magtanvendelser, samt vold og overgreb, gennem
konﬂiktnedtrappende pædagogik og med skærpet opmærksomhed på borgernes adfærd indbyrdes, herunder også på de sociale medier, og at
tilbuddet kan handle hensigtsmæssigt ved mistanke eller viden om overgreb.
Det er dog også socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig omfang har opdateret viden om reglerne omhandlende magtanvendelser.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,2

Udviklingspunkter
Tilbuddet kan med fordel opdatere og udvide retninglinjer omkring magtanvendelser, herunder sikre, at alle medarbejdere har aktuel viden
omkring lov om voksenansvar.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 4$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 4

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse, ved at borgerne generelt bliver hørt, respekteret og
anerkendt samt inddraget i relevante beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet. Der er lagt vægt på, at tilbuddet både understøtter borgernes
selv- og medbestemmelse individuelt, med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og funktionsniveau, samt ved fælles inddragelse gennem
blandt andet jævnlige husmøder. For uddybning se indikator 4a og 4b.
Yderligere er der lagt vægt på, at tilbuddet vurderes at have en inddragende og dialogbaseret tilgang til borgernes brug af de sociale medier og
herigennem respekterer borgernes ret til selv- og medbestemmelse i brugen heraf.
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Indikator 4.a
Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøg i april 2021.
Der er lagt vægt på, at en borger oplyser, at vedkommende, og en anden borger fra tilbuddet, for kort tid siden har været i sommerhus i tre uger,
på baggrund af en episode i huset omhandlende seksualiserende adfærd. Borger oplyser i den forbindelse, at borger oplevede det rart at komme
lidt væk, herunder rart, at der i sommerhuset hele tiden var to medarbejdere til stede, således borger havde mulighed for at være sammen med en
medarbejder alene. Dette bekræftes af modtaget orientering fra tilbudsleder 1. marts 2021, hvori leder oplyser om, at der er foregået krænkende
seksualiserende adfærd mellem nogle af tilbuddets borgere, og at to borgere bor i sommerhus i en periode.
Der er endvidere lagt vægt på, at en borger oplyser, at når vedkommende har behov for en samtale eller alene tid med en medarbejder, så spørger
borger ofte om en køretur i bil, hvilket altid imødekommes, hvis det i praksis er muligt.
Der er også lagt vægt på, at en borger oplyser, at når vedkommende er ked af det og/eller har en dårlig dag, så kan medarbejderne altid se det på
vedkommende, og medarbejderne italesætter dette overfor borger, hvilket borger giver udtryk for at være meget tryg ved. Borger oplyser videre at
føle sig lyttet til af medarbejderne.
Yderligere er der lagt vægt på, at en medarbejder fortæller, at en borger med ordblindhed var meget presset over lektier og ikke oplevede det godt
nok, at vedkommende ikke behøvede at lave alle lektierne. Medarbejderen fortæller, at borgeren i stedet ﬁk sin egen lektieplan, hvorfor borger nu
oplever succes ved at nå i mål med sine opgaver.
Endelig er der lagt vægt på, at en medarbejder oplyser, at medarbejderne i dagligdagen lytter sig til og aﬂæser, blandt andet ved hjælp af borgernes
mimik, hvad borgerne har behov for, herunder om borgerne har behov for ekstra tid med en medarbejder. I samme forbindelse er der lagt vægt
på, at medarbejderen fortæller, at næsten alle medarbejdere har været på mentaliseringskursus og derfor hele tiden "har det i baghovedet" at
arbejde anerkendende gennem en rummelig og tålmodig tilgang.

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
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøg i april 2021.
Der er lagt vægt på, at to borgere oplyser, at borgerne inddrages i beslutninger om hverdagen i tilbuddet gennem ungemøderne, som ﬁnder sted
hver anden uge. En borger oplyser i den forbindelse at have givet udtryk for utilfredshed omkring ulækre toiletter og høj musik fra nogle af
værelserne, hvilket borger oplever, at medarbejderne har handlet på at løse.
Der er også lagt vægt på, at en borger fortæller om, at der er mulighed for at have indﬂydelse på madplanen, som udarbejdes hver søndag. Borger
oplyser, at borgerne kan komme med ønsker til madplanen, og at den borger, der har bestemt mad, selv skal være med til at tilberede maden.
Yderligere er der lagt vægt på, at en myndighedsrådgiver oplyser om en borger, at vedkommende har behov for at få fjernet ansvar og bare have
lov til at være barn, og at tilbuddet imødekommer dette ved tydeligt at vise, at medarbejderne bestemmer, samtidigt med, at tilbuddet inddrager
borger i relevante beslutninger. Dette bekræftes af, at en medarbejder fortæller om, at der arbejdes individuelt med inddragelse i beslutninger,
blandt andet ud fra borgernes udviklingsniveau. Medarbejderen fortæller, at medarbejderne er mere styrende overfor de yngste borgere, samt
dem med lavest udviklingsniveau, da disse borgere ﬁnder tryghed i regler og rammer og alene få forhandlinger om aftaler, hvorimod de ældste
borger, og dem med højest funktionsniveau, har større indﬂydelse på aftaler gennem muligheden for at argumentere og indgå kompromisser.
Endelig er der lagt vægt på, at en medarbejder, som fungerer som bindeled mellem skole og tilbud, fortæller om, at der gennem samtaler med den
enkelte borger laves aftaler om, hvordan der kan arbejdes med den enkeltes udfordringer i skolen, herunder hvad der eventuelt skal laves af
særaftaler. Medarbejderen fortæller i den forbindelse om en borger, som ﬂere gange ﬁk det dårligt dagen inden en skoledag med idræt, og at der
blev lavet en alternativ løsning med en skolepraktik i stedet for idræt, hvorfor borgeren ikke længere blev dårlig.
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Kriterium 5

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er lagt vægt på, at borgerne oplyser,
at de trives i tilbuddet, samt at observationer under tilsynsbesøg underbygger dette.
Yderligere er der lagt vægt på, at det fremgår af oplysninger fra tilbuddets ledelse, fra interviewede borgere og medarbejdere, samt i modtagne
dagbogsnotater for perioden 20. februar til 18. marts 2021, at der i februar 2021 har været hændelser med krænkende adfærd af seksuel karakter
blandt nogle af borgerne. Det fremgår i den forbindelse, at hændelserne, og situationen som følge heraf, har påvirket både borgere og
medarbejdere, herunder haft negativ indﬂydelse på trivslen hos borgerne. Der har blandt andet været afhøringer hos politiet af de involverede
borgere, og det ses i dagbogsnotaterne, at dette har presset borgerne mentalt. Det er i den forbindelse socialtilsynets vurdering, at tilbuddets
ledelse, i samarbejde med medarbejderne og borgernes tilknyttede rådgivere, har handlet målrettet og med afsæt i borgernes behov, herunder
med fokus på tryghed og sikkerhed, således der igen er trivsel hos borgerne. Tilbuddet har benyttet sig af vejledning fra ﬂere relevante eksterne
instanser, herunder indenfor sundhedssektoren.
Der er yderligere lagt vægt på, at tilbuddet, som led i processen omkring hændelserne med krænkende adfærd, har understøttet borgernes
mentale trivsel på de sociale medier gennem dialog med borgerne, herunder inddragelse af politiet, med henblik på at støtte borgerne i en
hensigtsmæssig anvendelse af de sociale medier.

Indikator 5.a
Borgerne trives i tilbuddet.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 5.a
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i april 2021.
Der er lagt vægt på, at to borgere hver for sig oplyser, at de trives i tilbuddet. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at en borger oplyser, at det er
rart at bo i tilbuddet, selv om det nogle gange kan være lidt kedeligt. Borgeren oplyser videre, at borger godt kan lide at bruge tid, sammen med en
medarbejder, på praktiske opgaver udenfor, herunder fælde træer og køre brænde. Borgeren oplyser også at trives i, at tilbuddet ligger så langt fra
byen, således borger ikke så ofte fristes til at købe slik, samt at borger trives i roen, som blandt andet gør det nemmere for borger at sove om
natten.
Der er endvidere lagt vægt på oplysninger fra en myndighedsrådgiver, som fortæller, at borger trives, og at borger netop har udtalt overfor Børnog ungeudvalget, at borger ønsker at blive boende i tilbuddet de næste to år.
Der er endvidere lagt vægt på, at socialtilsynet observerer en rolig atmosfære under tilsynsbesøget. Nogle af borgerne er på eget initiativ på gå tur
til Frederikshavn, og en borger går sammen med leder og socialtilsynet på rundvisning, og det observeres her, at der ﬂere gange er en rolig dialog
mellem leder og borger.
Yderligere er der lagt vægt på, at en medarbejder beskriver, at trivslen generelt vurderes god hos borgerne, og at borgerne virker trygge, hvilket
blandt andet ses ved, at borgerne omgås hinanden på en positiv måde uden smågnidninger, at borgerne opleves glade, og at borgerne er
opsøgende. I samme forbindelse er der lagt vægt på, at medarbejderen oplyser om en borger, at borger i en periode har været fjern i kontakten,
hvilket har været tegn på manglende trivsel, men at borgeren nu igen er god i kontakten og opsøgende overfor medarbejderne.
Der er imidlertid også lagt vægt på oplysninger fra to borgere, som begge taler om trivsel med udgangspunkt i tidligere hændelser i tilbuddet
omhandlende krænkende adfærd af seksuelt karakter. En borger oplyser at være tryg, men borgeren har oplevet det svært ikke at kunne få ret
meget at vide, herunder gå rundt med en uvished om, hvorvidt de borgere, der var i sommerhus, kom tilbage. En borger oplyser at være ok med at
være i tilbuddet igen, efter en periode i sommerhus, men at borger hele tiden har i baghovedet, om noget kan ske igen. For uddybning heraf se
indikator 4a.
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Indikator 5.b
Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i april 2021.
Der er lagt vægt på, at en borger fortæller om, at tilbuddet støtter op om besøg hos tandlæge, hudlæge og psykiatrien, men at borger oftest tager
sine forældre med hertil, efter borgers eget ønske. Borger oplyser i den forbindelse om, at borger snart afslutter et forløb hos en coach med
henblik på vredeshåndtering, og at borgers kontaktpædagog fra tilbuddet har deltaget i samtalerne sammen med borger.
Der er endvidere lagt vægt på, at en medarbejder fortæller om, at borgerne beholder deres lægetilbud, når de ﬂytter ind i tilbuddet, med henblik
på at bevare den tryghed, der er i at kende sin læge. Medarbejderen fortæller videre om, at nogle af borgerne har behov for fysiske øvelser, og at
der er samarbejde med ekstern fysioterapeut herom.
Yderligere er der lagt vægt på, at både leder og medarbejder oplyser, at tilbuddet samarbejder med psykiatrien, hvilket blandt andet bekræftes ved
indsendte oplysninger, modtaget 8. april 2021, hvoraf det af dagbogsnotater fra marts 2021 fremgår, at psykiatrien inddrages i forbindelse med en
vurdering af en borgers psykiske tilstand.
Endelig er der lagt vægt på, at leder oplyser, at tilbuddet, i forbindelse med hændelser omkring grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter,
har samarbejdet med SEBA ( tilbud til børn og unge med seksuelt bekymrende, grænseoverskridende eller krænkende adfærd) og Center for
mentalisering. For uddybning se indikator 7a.

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.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i april 2021.
Der er lagt vægt på, at en borger oplyser at gå til ridning i en rideklub, og at det er muligt for hver borger i tilbuddet at gå til en fast fritidsaktivitet.
Der er endvidere lagt vægt på, at en borger oplyser, at vedkommende i forbindelse med sin anbringelse ytrede ønske om at bo et sted med dyr, og
at borger ﬁnder ro i at sidde ude ved dyrene, herunder oplever dette som sit "helle".
Der er lagt vægt på observationer fra tilsynsbesøget, hvor socialtilsynet observerer et stort udeareal med fodboldmål, basketbane, trampolin,
bålplads, shelter, tippi, ATV`er og husdyr. Der er i den forbindelse lagt vægt på oplysninger fra en medarbejder om, at efter tilbuddet har fået en
borger med interesse for basketball, er der renoveret på basketbanen. Medarbejderne oplyser videre, at alle borgerne gerne vil være fysiske, og at
der planlægges mange gåture, herunder at der er konkurrence blandt borgerne om at opnå et vist antal skridt hver dag.
Yderligere er der lagt vægt på, at en medarbejder fortæller om, at mange af borgerne har haft usunde madvaner, og at tilbuddet har fokus på at
skabe rammer for sunde madvaner, eksempelvis slik én gang ugentligt i fællesarealerne. Medarbejderne fortæller i den forbindelse, at borgerne
selv må købe slik og andet usundt til eget værelse, og at medarbejderne guider de yngste heri.
Endelig er der lagt vægt på, at en medarbejder fortæller om, at borgerne ved almindelig sygdom bliver i sengen og får maden serveret på værelset.
Medarbejderen oplyser videre, at såfremt en borger er syg på baggrund af en psykisk hård dag, så laves der aftale om at sove og herefter komme
udenfor, eventuelt på en gå tur.
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Kriterium 6

Tilbuddet forebygger magtanvendelser
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være delvis opfyldt.
Kriteriet vurderes til at være opfyldt i forhold til, at tilbuddet forebygger magtanvendelser gennem en bevidst pædagogisk indsats, herunder med
fokus på en konﬂiktnedtrappende tilgang. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med udgangspunkt i nære relationer mellem
borgere og medarbejdere, hvilket vurderes muligt i et tilbud, hvor medarbejderne har været de samme gennem mange år. Det er yderligere
socialtilsynets vurdering, at disse relationer danner gode forudsætninger for at stille krav samt være på forkant og aﬂæse signaler hos borgerne,
således konﬂikter og magtanvendelser undgås.
Kriteriet vurderes ikke opfyldt i forhold til, at at der i tilbuddet er behov for, at ledelse og alle medarbejdere opdateres med viden om
magtanvendelser. For uddybning se indikator 6b.
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Indikator 6.a
Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i april 2021.
Der er lagt vægt på, at en medarbejder oplyser, at der ikke har været magtanvendelser i tilbuddet i en del år nu, og at tilbuddets tilgang er, at en
magtanvendelse er sidste mulige løsning overfor en borger. I den forbindelse er der også lagt vægt på, at medarbejderen oplyser, at forebyggelse
sker gennem relationsarbejde, således borgerne er trygge i, at medarbejderne stiller krav. Medarbejderen oplyser videre, at medarbejderne
arbejder konﬂiktnedtrappende ved at trække eller ﬂytte sig fra borgeren med henblik på at give borgeren mulighed for en pause og igen opnå
forbindelse til frontallapperne. Dette bekræftes af, at leder oplyser, at der er skærpet opmærksomhed på, hvordan tilbuddet pædagogisk
understøtter, at borgerne ikke bliver så pressede, så de bliver fysiske. Leder fortæller i den forbindelse om en borger, som tidligere kunne blive
meget fysisk voldsom, og at medarbejderne har arbejdet pædagogisk med at undgå at "trænge borgeren op i et hjørne, så borger havnede i en
situation, som borger ikke selv kunne styre".
Yderligere er der lagt vægt på, at en medarbejder fortæller om, at hvis borgerne kører sig selv eller hinanden op, så guides borgerne verbalt til at
komme ud af situationen igen. Medarbejderen oplyser i den forbindelse, at der i tilbuddet er en gensidig respekt mellem borgerne og
medarbejderne.

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

3

Bedømmelse af Indikator 6.b
Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i april 2021.
Der er lagt vægt på, at en medarbejder oplyser om, at reglerne om magtanvendelser gennemgås på personalemøder ved behov, og at
medarbejderne oplyses om ændringer i reglerne på orienteringsmøder. Medarbejderen oplyser videre, at hvis en medarbejder er i tvivl om
procedure efter en magtanvendelse, så hænger der på kontoret retningslinjer omkring magtanvendelser.
Yderligere er der lagt vægt på indsendte oplysninger i forbindelse med tilsynet, modtaget 8. april 2021, hvoraf der fremgår udskrift af
"Retningslinjer ved magtanvendelser", dateret 1. juli 2017. Socialtilsynet konstaterer, at der fremgår procedure for, hvordan magtanvendelser skal
dokumenteres, samt hvordan der følges op på en udført magtanvendelse.
Imidlertid er der også lagt vægt på, at at der i indsendte oplysninger om "Retningslinjer ved magtanvendelser" henvises til en bekendtgørelse, som
ikke længere er gældende, og at proceduren alene omhandler" fysiske magtanvendelse" og "undersøgelse af person og opholdsrum".
Endelig er der lagt vægt på, at leder oplyser, at tilbuddet sjældent benytter sig af vikarer, og at vikarer aldrig er alene i opgaver, men altid sammen
med en fastansat, og at vikarer derfor ikke kommer i situationer, hvor de skal have viden om magtanvendelserne. Leder oplyser videre, at vikarer
ikke får gennemgået lov om voksenansvar.
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Kriterium 7

Tilbuddet forebygger vold og overgreb
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Der er lagt vægt på, at tilbuddet i den socialpædagogiske indsats har
fokus på forebyggelse af vold og overgreb, og at tilbuddet, i forbindelse med en konkret hændelse i februar 2021 med krænkende adfærd mellem
nogle af tilbuddets borgere, har handlet hensigtsmæssigt og konstruktivt med henblik på at bremse yderligere udvikling og skærpe
opmærksomheden på forebyggelse. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at tilbuddets ledelse har iværksat konkrete handlinger med
udgangspunkt i tilbuddets beredskabsplan og blandt andet tilbyder borgerne forløb med sexolog, med henblik på at undervise og vejlede borgerne
i egne og andres grænser samt andre forhold, som er aktuelle for et nuanceret og sundt seksualliv. For uddybning se indikator 7a.
Yderligere er der lagt vægt på, at tilbuddet også har fokus på at forebygge overgreb på de sociale medier, både gennem dialog med borgerne og
ved inddragelse af, og vejledning fra, eksterne instanser. Der har i den forbindelse været kontakt til politiet, som har undervist borgerne i den
juridiske del på de sociale medier.
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Indikator 7.a
Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 7.a
Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt,
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i april 2021.
Der er lagt vægt på, at socialtilsynet i marts 2021 fra tilbuddets ledelse er orienteret om, at der mellem nogle af tilbuddets borgere er foregået
krænkende adfærd af seksuel karakter, hvilket blandt andet har resulteret i, at de involverede borgere har været afhørt af politiet. Der er i samme
forbindelse også delt billeder og sendt trusler mellem nogle af borgerne via de sociale medier.
Der er imidlertid også lagt vægt på, at en borger oplyser at have været indblandet i hændelserne og have boet i et sommerhus i tre uger, hvilket
borger har oplevet positivt. For uddybning se indikator 4a. I den forbindelse er der også lagt vægt på, at en borger oplyser at have været tryg i
huset på trods af hændelserne. For uddybning se indikator 5a. Dette bekræftes af oplysninger fra en myndighedsrådgiver, som fortæller, at borger
er blevet passet på, blandt andet med skærpet opmærksomhed på, at borgere af forskellig køn ikke skal være uden opsyn.
Der er også lagt vægt på indsendte oplysninger fra tilbuddet, modtaget 8. april 2021, hvoraf der fremgår tre beredskabsplaner omhandlende
henholdsvis " Akut beredskabsplan ved seksuelle overgreb fra ung til ung", "Akut beredskabsplan ved mistanke om eller anklage om seksuelle
overgreb ansat til ung" og Beredskabsplan ved vold og trusler om vold".
Der er endvidere lagt vægt på, at medarbejdere og leder oplyser, at der er handlet hurtigt på hændelserne, blandt andet ved intensiv vejledning fra
både Center for mentalisering og fra SEBA. Dette bekræftes ved indsendt referat fra personalemøde 2. marts 2021, hvoraf det fremgår, at der i
personalegruppen er fokus på opfølgning på hændelserne, samt af, at socialtilsynet i marts 2021 har modtaget en konkrete handleplan for
tilbuddets borgere på baggrund af hændelserne.
Endelig er der lagt vægt på, at leder og medarbejdere oplyser, at der bliver talt med borgerne om grænsesætninger og "at sige fra", og at borgernes
sikkerhed skærpes ved regler om, at såfremt der er mere end én borger på et værelse, så skal døren stå åben, eller borgerne skal opholde sig på et
fællesareal. Leder oplyser videre, at der også er mere opsyn med borgerne i udenomsarealerne, hvor borgerne ofte færdes sammen.
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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.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer, både inde og ude, understøtter borgernes udvikling og trivsel. Der er herunder lagt vægt på,
at tilbuddet har mange muligheder for at tilgodese den enkelte borgers socialpædagogiske behandlingsbehov, fritidsinteresse eller behov for
socialt samvær. Borgerne har mulighed for privatliv eller for at være sammen. De fysiske rammer ligger på en grund med gode muligheder for
aktiviteter i naturen, i tilbuddets værksteder samt ved pasning af husdyrhold.
Socialtilsynet har konstateret, at tilbuddet har benyttet sig af ikke godkendte fysiske rammer til to af tilbuddets borgere, at dette er ophørt, og at
tilbuddet har tilkendegivet, at dette ikke vil ﬁnde sted igen.
Gennemsnitlig bedømmelse

5,0

Opmærksomhedspunkter
Der vil på det kommende tilsyn være opmærksomhed på, om tilbuddet handler indenfor godkendte fysiske rammer.
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Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling, herunder at der er fokus på at tilbyde
borgerne muligheder for aktiviteter og samvær i udenoms arealerne.
Det konstateres, at tilbuddet i perioden 2. marts til 26. marts 2021 har ﬂyttet to af tilbuddets borgere i sommerhus. Socialtilsynet har i den
forbindelse været i kontakt med leder fra myndighedsafdelingen i Frederikshavn Kommune, som har tilkendegivet, at der ikke er truﬀet afgørelse
om ændring af anbringelsessted efter akutbestemmelserne, jævnfør servicelovens § 4.4. Det er derfor socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har
handlet udenfor godkendelsesrammen og ﬂyttet behandling af to borgere ud i ikke godkendte fysiske rammer. Leder har i forbindelse med
tilsynsbesøg d. 15. april 2021 tilkendegivet, at en sådan handling ikke vil ske igen.

Indikator 14.a
Borgerne trives i de fysiske rammer.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i april 2021.
Der er lagt vægt på, at to borgere oplyser at være meget glad for deres værelse, ikke mindst da det er meget stort. En borger oplyser, at værelset
stod klar med møbler, da borger ﬂyttede ind, og at borger har indrettet værelset yderligere med ting hjemmefra. En anden borger viser
socialtilsynet sit værelse og tilkendegiver at være glad for sit værelse. Socialtilsynet observerer et stort værelse med mange personlige ting,
herunder et stort bord, hvor borger har makeup og kreative ting stående. Værelset har nedrullede gardiner og afdæmpet belysning, og borger
fortæller, at borger trives i, at værelset er mørkt.
Yderligere er der lagt vægt på, at en medarbejder oplyser, at borgerne giver udtryk for at trives i de fysiske rammer både indenfor og udenfor, og at
borgerne beskriver at ﬁnde ro i tilbuddet. I den forbindelse er der også lagt vægt på, at leder oplyser, at huset skal være et sted, hvor borgerne har
lyst til at invitere andre borgere med hjem. Leder fortæller om en borger, som tidligere, da tilbuddet var i andre fysiske rammer, ikke inviterede
nogen med hjem, men at borger, allerede efter 14 dage i nuværende fysiske rammer, spurgte til at invitere klassekammerater med hjem.
Endelig er der lagt vægt på observationer fra rundvisning, såvel ude som inde, hvor socialtilsynet observerer mange forskellige muligheder for
aktiviteter for borgerne. Indendørs er der gode og rummelige fællesarealer med stort køkkenalrum, kreativt værksted og gamer rum. Endvidere er
der tre terrasser, hvoraf den ene er en form for gårdhave med rummelig plads. Udendørs er der store arealer med skov og marker, og tilbuddet
har høns, får og geder, som borgerne hjælper med at passe. Der observeres endvidere fodboldmål, trampolin, basketbane, bålplads, shelter, tippi,
og en container med ATV`er.
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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 til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i april 2021.
Der er lagt vægt på, at der ved tilsynsbesøg observeres store og rummelige værelser til borgerne, herunder at borgerne har mulighed for at
indrette værelserne ud fra egne behov. For uddybning se indikator 14a.
Yderligere er der lagt vægt på, at en myndighedsrådgiver oplyser, at borgeren trives i de fysiske rammer og især de mange muligheder udenfor.
Rådgiveren oplyser, at borgeren har bedt om penge til at købe overalls, som borger kan have på i forbindelse med at hjælpe til ude ved dyrene.
Endelig er der lagt vægt på observationer af, at tilbuddets fysiske rammer giver mulighed for at imødekomme borgerne i behov for dels at kunne
være sammen med andre i fællesarealerne både ude og inde, og dels at kunne trække sig og være alene på eget værelse eller i de store udenoms
arealer. Der er i den forbindelse også lagt vægt på, at tilbuddet rummer muligheder for aktiviteter indenfor mange områder, herunder kreative
aktiviteter, sportsfaciliteter, praktiske opgaver med træ og med husdyrene, mulighed for at køre på ATV`er og shelter og bålplads.

Indikator 14.c
De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i april 2021.
Der er lagt vægt på, at en borger beskriver tilbuddet som meget "hjemligt", og at borger især oplever det hjemligt, at medarbejderne står i
køkkenalrummet og laver mad, således duften af mad spreder sig i hele huset.
Der er endvidere lagt vægt på, at en medarbejder oplyser, at borgerne også er med til at bestemme indretning af fællesarealerne, herunder
eksempelvis plakater på væggene. I den forbindelse observerer socialtilsynet også en væg fyldt med fotos af borgerne fra forskellige ture.
Der er lagt vægt på observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, hvor det observeres, at fællesarealerne er indrettet moderne og lyse, og med
køkkenalrummet som fysisk samlingspunkt mellem de to bygninger, men også som et sted, hvor borgere og medarbejder mødes for at være
sammen. I den forbindelse er der lagt vægt på, at en medarbejder beskriver køkkenalrummet som "husets hjerte", hvor der udover at lave mad og
spise, også bruges tid på at spille spil og snakke. Der observeres også et helt nyt badeværelse med badekar på "fødder", hvilket leder oplyser er til
stor glæde for især pigerne i tilbuddet.
Yderligere er der lagt vægt på observationer af udendørsarealerne, som er indrettet med muligheder for forskellige aktiviteter tilpasset
målgruppens alder. For uddybning se indikator 14b.
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Økonomi

Økonomi

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er bæredygtig, der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, og tilbuddets økonomi er
gennemskuelig for socialtilsynet og visiterende kommuner.
Vurderingsgrundlag:
Budget 2020, 2021 samt årsrapport 2019.
Der er lagt vægt på, at tilbuddets budget ikke vurderes at indeholde poster, der er uvedkommende for tilbuddets virksomhed. Budgettet rummer
relevante og tilstrækkelige oplysninger. Tilbuddets årsrapport giver mulighed for at vurdere hvorledes budgettet anvendes til gavn for borgerne og
om dette er i tråd med årets budget.

Der er lagt vægt på, at tilbuddets budget ikke vurderes at indeholde poster, der er uvedkommende for tilbuddets virksomhed. Budgettet rummer
relevante og tilstrækkelige oplysninger. Tilbuddets årsrapport giver mulighed for at vurdere hvorledes budgettet anvendes til gavn for borgerne
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 1$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 1

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes at være opfyldt.
Det er socialtilsynet vurdering, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt med afsæt i følgende begrundelser:
Tilbuddet er en del af den oﬀentlige institutionsdrift og underlagt en oﬀentlig budgetramme.
Den oﬀentlige budgetramme indebærer, at der er begrænset risiko for, at en indskreven borger vil opleve et tilbud, som lukker som følge af
manglende belægning.
Kommunens revisor har ikke bemærkninger til driften af sociale tilbud.
Tilbuddets budget understøtter fortsat økonomisk bæredygtighed, da det ikke indeholder poster uvedkommende for tilbuddets virksomhed og
giver mulighed for en ansvarlig forvaltning af oﬀentlige midler.

$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 2$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 2

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at budget for 2021 udtrykker balance mellem pris og kvalitet. Centrale nøgletal om normeringens størrelse og
sammensætning samt kompetenceudvikling medvirker til at kvalitetssikre vurderingen.
Socialtilsynet har godkendt budget 2020 på følgende forudsætninger, som vurderes understøttende for, at tilbuddet kan levere en fornøden
kvalitet til målgruppen. Budgettet er baseret på, at tilbuddet med udgangspunkt i 9 pladser leverer en personalenormering på 15,75 årsværk
svarende til en normering på uændret 1,8 fuldtidsmedarbejder pr. plads. Tilbuddet budgetterer ved fuld belægning med 1 årsværk til ledelse, 14
årsværk til borgerrelateret personale, 0,75 årsværk til administrativt/teknisk personale. Der budgetteres ikke med vikarer.
Tilbuddet budgetterer med udgifter til kompetenceudvikling på 174.392 kr. svarende til 11.073 kr.pr. budgetteret årsværk.
Det vurderes, at der budgetteres med tilstrækkelig lønsum til at levere det anførte serviceniveau for borgernærkontakt (normeringstal) på
Tilbudsportalen.
Sammenhængen mellem pris og kvalitet, suppleres af tilbuddets årsrapport for 2019. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet anvender 79,1 % af
sine indtægter på personale, samt 3,5 % til kompetenceudvikling. Nøgletal fra tilbuddets årsrapport afviger i forhold til godkendt budget 2019,
hvor løn udgør 61% og kompetenceudvikling 1,4%.
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Økonomi 3

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes at være opfyldt.
Det vurderes, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig. Der er de nødvendige oplysninger og speciﬁkationer tilgængelige i form af et samlet
budget, der har en tilstrækkelig detaljeringsgrad.
Tilbuddets oplysninger i form af årsrapport på tilbudsportalen er ajourførte, hvilket giver indblik i tilbuddets økonomiske disponering, og om
denne er i tråd med godkendt budget for året, som årsrapporten vedrører.

$eg-pr int-section-heading-star t$Spindelvæv$eg-pr int-section-heading-end$

Spindelvæv

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.
$eg-pr int-section-heading-star t$Datakilder $eg-pr int-section-heading-end$

Datakilder
Kilder

$eg-pr int-section-heading-star t$Inter viewkilder $eg-pr int-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder
Borgere
Anbringende Kommune
Ledelse
Medarbejdere
Beskrivelse
I forbindelse med tilsyn talt med:
To borgere
Leder
To medarbejdere
Myndighedsrådgiver
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Observationskilder
Kilder
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

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.
$eg-pr int-section-heading-star t$Læsevejledning - Kvalitetsmodellen$eg-pr int-section-heading-end$

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen

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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Basisinformation
Tilbuddets navn

Døgncenter Granly

Hovedadresse

Understedvej 120
9300 Sæby

Kontaktoplysninger

Tlf.: 51196491
E-mail: jonl@frederikshavn.dk
Hjemmeside: http://frederikshavn.dk/Sider/Døgninstitutioner.aspx

Tilbudsleder

John Sloth Nielsen

CVR-nr.

29189498

Virksomhedstype

kommunal

Tilbudstyper

Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

Pladser i alt

9

Målgrupper

Indadreagerende adfærd
Omsorgssvigt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Selvskadende adfærd
Tilknytningsforstyrrelse
Udadreagerende adfærd

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Nord

Tilsynskonsulenter

Heidi Prentow Egerup
Sanne Findinge

Tilsynsbesøg

04-10-2021 15:00, Uanmeldt, Døgncenter Granly
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Basisinformation (Afdelinger)
Afdeling

Målgrupper

Døgncenter Selvskadende adfærd, Omsorgssvigt, Tilknytningsforstyrrelse, Udadreagerende adfærd,
Granly
Indadreagerende adfærd, Opmærksomhedsforstyrrelse

Pladser
i alt
9

Afdelinger
Åben døgninstitution, §
66, stk. 1, nr. 7

$eg-pr int-section-heading-star t$Samlet vur der ing af kvaliteten i tilbuddet$eg-pr int-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Døgncenter Granly er et kommunalt tilbud efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7. Tilbuddet har ni pladser. Målgruppen er børn og unge i alderen 1018 år med tilknytningsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, omsorgssvigt, selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd og indadreagerende
adfærd.
Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud jævnfør lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet
har den fornødne kvalitet vurderet ud fra kvalitetsvurderingens otte temaer, jævnfør lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.
$eg-pr int-section-heading-star t$Sær ligt fokus i tilsynet$eg-pr int-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Selvstændighed og relationer Organisation og Ledelse

12-10-2021
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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.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes muligheder for udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder målrettet på at styrke borgernes sociale relationer både i og udenfor tilbuddets rammer.
Tilbuddets indsats har fokus på borgernes deltagelse i fritidsaktiviteter, og tilbuddet involverer sig og inddrager det omkringliggende lokalsamfund
i forbindelse hermed. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet betragter borgernes venner, kærester, familie og netværk som betydningsfulde
kontakter og relationer for borgerne. I den forbindelse er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet også er opmærksom på borgernes indbyrdes
relationer, herunder kæresteforhold, og hvordan borgerne både støttes og respekteres i denne sammenhæng. Socialtilsynet konstaterer, at
tilbuddet har opdelt borgerne på henholdsvis pige- og drengegang med henblik på at understøtte borgernes grænsesætning overfor borgere af
modsatte køn. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet støtter borgerne i opgaver og aktiviteter, som understøtter borgerne i at udvikle
selvstændighed, med henblik på at forberede borgerne til forestående voksentilværelse.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,8
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Kriterium 2

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet styrker borgernes kompetencer i forhold til at indgå i sociale relationer og udvikle en selvstændighed,
og at tilbuddet understøtter borgernes muligheder for sociale relationer både i og udenfor tilbuddet.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøget 4. oktober 2021, hvor to borgere oplyser om, at de har det godt med de andre borgere i
tilbuddet, herunder har venskaber med nogle af borgerne. Begge borgere oplyser om, at de ofte bruger tid sammen med de andre borgere i
køkkenalrummet og i stuen, hvor de eksempelvis ser ﬁlm sammen.
Der er også lagt vægt på oplysninger fra borgere og medarbejdere, som ved tilsynsbesøget 4. oktober 2021 fortæller, at borgerne har hver sin
vaskedag, herunder at medarbejderne støtter dem med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger. En borger oplyser i forbindelse hermed, at
vedkommende har lært at klare alt ved vaskedagen selv, og en anden borger oplyser, at vedkommende får hjælp af medarbejderne.
Der er ved samme tilsynsbesøg yderligere lagt vægt på, at en medarbejder oplyser om, at næsten alle borgere har fritidsaktiviteter udenfor
tilbuddet, og at tilbuddet støtter borgerne i transport til og fra aktiviteterne. Der er i den forbindelse også lagt vægt på, at en borger støttes i at
transportere sig på knallert til og fra skole, arbejde og fritidsaktiviteter, og at ﬂere borgere skal i gang med at tilegne sig knallertkørekort, således de
også selvstændigt kan transportere sig rundt. Samme medarbejder oplyser også om, at borgerne smører egne madpakker efter aftensmad hver
aften, at borgerne hjælper til med aftensmaden, og at alle borgere støttes i at gøre rent på eget værelse hver tirsdag. Medarbejderen oplyser om, at
når en borger ytrer ønske om at ville bo for sig selv, samtales der om, hvad borgeren skal kunne for at kunne bo alene, og hvordan borgeren kan
støttes i at opnå denne selvstændighed.
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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

5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i oktober 2021.
Der er lagt vægt på oplysninger fra en borger, som oplyser om at have opstillet mål sammen med sin rådgiver, og om at have fulgt op på målene
nogle gange sammen med sin kontaktperson i tilbuddet. Borgeren oplyser eksempelvis at have et mål om at skulle være mere sammen med andre
unge.
Yderligere er der lagt vægt på indsendte oplysninger, modtaget 7. oktober 2021, hvoraf det i indsatsplan for to borgere fremgår, at tilbuddet, med
afsæt i den kommunale handleplan, har opstillet delmål indenfor sociale relationer og selvstændighed. Eksempelvis fremgår det i handleplan for
den ene borger, at "x skal øve sig i socialt samspil med andre unge", og i indsatsplanen fremgår delmål om, " at x kommer i klub". Det ses
endvidere i dagbogsnotater og evalueringssystem, at tilbuddet jævnligt følger op på dette delmål.
Der er yderligere lagt vægt på, at en medarbejder oplyser, at der for hver enkelt borger opstilles mål omkring sociale relationer og selvstændighed.
Medarbejderen nævner eksempelvis, at en borger har et mål om at have en alarm til at ringe morgen og aften med henblik på, at borger på egen
hånd gør sig klar til at komme afsted med taxa om morgen og om aftenen går i bad inden sengetid. Medarbejderen oplyser videre, at tilbuddet
taler med borgerne om forslag til delmål og herudfra opstiller delmål og aftaler. Målene følges op én gang månedligt på hver andet
personalemøde, og opfølgningen sker med afsæt i de daglige notater i tilbuddets journaliserings- og dagbogssystem.

Indikator 2.b
Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i oktober 2021.
Der er lagt vægt på oplysninger fra en borger, som oplyser om at gå til dans og skøjtning og derudover om at skulle i gang med at tage
knallertkørekort.
Endvidere er der lagt vægt på oplysninger fra en medarbejder om, at tilbuddet vægter meget højt, at borgerne indgår i aktiviteter udenfor
tilbuddet. Medarbejderen oplyser, at næsten alle borgere er i gang med fritidsaktiviteter, herunder at nogle af borgerne er i gang med ﬂere, og
nævner fodbold, fritidsklub, dans, skøjtning, makeup kursus. Herudover nævnes en borger, som efter skole arbejder på et værksted nogle gange
om ugen.
Yderligere er der lagt vægt på, at en medarbejder oplyser, at tilbuddet også er på fællesture eller aktiviteter ud af huset, herunder at alle har årskort
til Fårup Sommerland og en Funpark, og at en medarbejder ofte tager nogle af borgerne med i ﬁtnesscenter. Medarbejderen oplyser videre, at der i
tilbuddet er indkøbt mountainbikes, og at der igen startes op med svømmehalture.
Imidlertid er der også lagt vægt på, at en borger oplyser om at være meget hjemme i tilbuddet i sin fritid, udover at gå nogle ture med henblik på at
tabe sig. Borgeren oplyser at have et ønske om at starte til ﬂoorball, og borgeren mener, at medarbejderne er i gang med at undersøge muligheden
herfor.
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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
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i oktober 2021.
Der er lagt vægt på oplysninger fra to borgere. Den ene borger fortæller om at være hjemme hos sin mor og søskende hver anden torsdag og hver
anden weekend, herunder at medarbejderne kører vedkommende til og fra samvær. Borgeren oplyser videre om også at se sin far ind i mellem, og
at familie og venner altid kan komme forbi på besøg. En anden borger oplyser om at være hjemme hos sine forældre hver anden weekend, og at
forældrene kører borgeren til og fra samvær og herudover kører borgeren til og fra fritidsaktiviteter med videre.
Yderligere er der lagt vægt på indsendte oplysninger, modtaget 7. oktober 2021, hvoraf det i dagbogsnotater for en borger ﬂere gange fremgår, at
borgeren er hjemme hos sin mor, herunder at tilbuddet er i kontinuerlig kontakt med moderen omkring at lave aftaler om afhentning med videre.
Endelig er der lagt vægt på oplysninger fra en medarbejder om, at alle borgere har kontakt til familie og netværk, herunder at omfanget for nogle
er fastlagt af rådgiver, og at andre kan have kontakt i det omfang, de selv ønsker det. Medarbejderen oplyser, at en borger har behov for at ringe
hjem til sin mor hver aften og sige godnat. Medarbejderen oplyser videre, at tilbuddet vægter tæt kontakt med borgernes familie og netværk
meget højt, herunder at familie og netværk altid er velkomne i huset til en kop kaﬀe.

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 til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i oktober 2021.
Der er lagt vægt på oplysninger fra to borgere. En borger oplyser at være meget glad for at bo i tilbuddet, da "de voksne forstår mig". Borgeren
oplyser at foretrække nogle bestemte medarbejdere og nævner to navne. En anden borger fortæller om at kunne tale med medarbejderne om
svære ting, herunder at medarbejderne altid ﬁnder tid til at tale. Borgeren fortæller videre, at der især er én bestemt medarbejder, som
vedkommende henvender sig til, og som vedkommende er ekstra fortrolig med, og som ofte tager en snak med borger i forbindelse med
sengetid.
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$eg-pr int-section-heading-star t$Or ganisation og ledelse$eg-pr int-section-heading-end$



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.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en ledelse med relevant faglig baggrund og erfaring, og at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret med
både en leder og en faglig koordinator. Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen og den daglige drift kvaliﬁceres qua tæt pædagogisk samarbejde
mellem leder og faglige koordinator, og det er socialtilsynets vurdering, at leder og koordinator har løbende fokus på tilbuddets udfordringer, og at
tilbuddets pædagogiske praksis drøftes og justeres ved behov. Både medarbejdere og leder har mulighed for ekstern supervision eller ekstern
faglig sparring. Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen har sikret, at borgerne har tilstrækkeligt adgang til personale med relevante
kompetencer, herunder at borgerne kan understøttes i individuelle behov. Ligeledes er det socialtilsynets vurdering, at både sygefravær og
personalegennemstrømning er på et lavt niveau.

Gennemsnitlig bedømmelse

4,5

$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 8$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 8

Tilbuddet har en kompetent ledelse
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en kompetent ledelse, herunder sikrer sig, at medarbejderne understøttes i faglig og personlig
udvikling.
Der er lagt vægt på, at leder deler det pædagogiske ansvar med en faglig koordinator med henblik på at understøtte kvaliﬁceret pædagogisk
praksis og udmøntning af de ledelsesmæssige- og strategiske beslutninger.
For uddybning se indikator 8a og 8b.

Indikator 8.a
Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i oktober 2021.
Der er lagt vægt på oplysninger fra Tilbudsportalen, hvoraf det af tilbudsleders CV fremgår, at vedkommende har været ansat som leder i tilbuddet
siden 2016 og her forinden har ﬂere års erfaring med ledelse indenfor både skole- og fritidstilbud. Det fremgår endvidere, at leder er uddannet
pædagog og herudover har ﬂere relevante efteruddannelser i forhold til ledelse og tilbuddets målgruppe, herunder en diplomuddannelse i
pædagogisk psykologi og en konsulent- og organisationsuddannelse ved Kempler Instituttet.
Der er også lagt vægt på oplysninger fra en medarbejder om, at leder har udviklet sig til en leder, som ikke længere er så impulsiv, og som arbejder
for et tilbud, hvor der er ro omkring borgerne. Medarbejderen beskriver, at leder lytter til medarbejderne og ﬁnder svar og/eller handler, når der er
behov herfor. Medarbejderen oplyser videre, at leder er tilgængelig og har sit kontor i tilbuddet, således leder er til stede i tilbuddet i dagligdagen,
og at leder også kender og har hyppig kontakt med borgerne. Medarbejderen oplyser videre, at når vedkommende har behov for faglig sparring fra
andre end kollegaer, så benytter medarbejderen sig af sparring fra den faglige koordinator.
Der er imidlertid også lagt vægt på, at en medarbejder oplyser, at personalemøderne kan være lidt ustrukturerede, og at medarbejderen ofte går
fra personalemøderne med en tvivl omkring, hvad der egentlig er blevet aftalt. Dette understøttes af, at medarbejderen ikke ved, hvad der er aftalt
omkring supervision. Se indikator 8b.
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Indikator 8.b
Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 8.b
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i oktober 2021.
Der er lagt vægt på oplysninger fra en medarbejder, som oplyser, at medarbejderne har haft supervision fra en ekstern konsulent nogle gange, og
at planen er, at samme konsulent skal yde supervision fremover. Medarbejderen ved ikke, om supervision ligger i en fast plan med faste
intervaller.
Yderligere er der lagt vægt på oplysninger fra leder, som oplyser, at både medarbejdergruppen og faglig koordinator tilbydes ekstern supervision
ved behov, hvilket eksempelvis var tilfældet tidligere på året, da der i tilbuddet foregik grænseoverskridende adfærd mellem nogle af borgerne.
Leder oplyser videre, at leder benytter sig af ekstern faglig sparring i sin ledernetværksgruppe én gang månedligt, og at leder og faglig koordinator
også henter ekstern sparring efter behov, herunder eksempelvis ved PPR.
Endelig er der lagt vægt på, at leder oplyser, at medarbejderne har mulighed for konsultationer ved ekstern psykolog, såfremt de oplever en svær
situation eller lignende, som medfører et behov herfor.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 9$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 9

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, herunder at medarbejderne har relevant faglig baggrund og
erfaring med målgruppen.
Der er lagt vægt på oplysninger fra medarbejderliste, modtaget april 2021, hvoraf det fremgår, at personalegruppen er sammensat af pædagoger,
en enkelt lærer og pædagogstuderende. Det fremgår videre, at ﬂertallet af medarbejderne har været ansat i tilbuddet i mange år, hvilket bekræftes
af årsrapporter på Tilbudsportalen, hvoraf det fremgår, at personalegennemstrømningen i perioden 2017- 2020 har været på 0 procent.
Yderligere er der lagt vægt på, at tilbuddet i de sidste tre år også har haft en faglig koordinator. Det fremgår af indsendte oplysninger, modtaget 7.
oktober 2021, at koordinators opgaver blandt andet er at medvirke til at sikre den pædagogiske retning for det faglige arbejde samt medvirke til
udmøntning af de ledelsesmæssige og strategiske beslutninger. Der er i samme forbindelse lagt vægt på, at faglig koordinator er uddannet
pædagog, har ﬂere års erfaring med udsatte børn og unge og har en uddannelse i faglig ledelse indenfor børn og unge.
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Indikator 9.a
Borgerne har, i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Indikatoren vurderes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn i oktober 2021.
Der er lagt vægt på oplysninger fra to borgere. En borger oplyser, at "de voksne forstår mig", og at borger altid kan ﬁnde en voksen at tale med, når
vedkommende har behov for det. Borgeren giver desuden udtryk for at få den hjælp, som vedkommende har behov for. En anden borger oplyser
at kunne tale med de voksne om svære ting, herunder at en voksen ofte taler med vedkommende i forbindelse med sengetid.
Der er også lagt vægt på oplysninger fra to borgere om, at det er de samme medarbejdere, som de møder i tilbuddet, og at de derfor kender alle
medarbejdere, også de få faste vikarer, som er tilknyttet tilbuddet.
Yderligere er der lagt vægt på observationer i forbindelse med tilsynsbesøget. Da socialtilsynet ankommer, observeres det, at en medarbejder er på
vej ud at køre med en borger, og at to medarbejdere opholder sig i køkkenalrummet sammen med to borgere. Den ene borger ligger i sofaen, og
den anden borger er i gang med at vise noget frem til en medarbejder. Senere i besøget observeres det, at en medarbejder går ud for at spille
basketball sammen med en borger. Det observeres yderligere, at en medarbejder banker på ind til en borgers værelse og spørger til, om borger vil
tale med tilsynet. Medarbejderen sikrer sig ,at borgeren får tænketid til at svare og respekterer borgerens endelige nej.
Endvidere er der lagt vægt på oplysninger fra medarbejderliste, modtaget april 2021, hvoraf det fremgår, at personalegruppen er sammensat af
pædagoger, en enkelt lærer og pædagogstuderende, og at næsten alle pædagoger desuden har efter uddannelse indenfor mentalisering.
Medarbejderne har desuden ﬂere eller mange års erfaring i tilbuddet. Der er i samme forbindelse lagt vægt på oplysninger fra tilbuddets budget
2020, hvoraf det fremgår, at tilbuddet leverer en personalenormering på 15,75 årsværk, svarende til en normering på 1,8 fuldtidsmedarbejder per
plads. Samlet set kan disse oplysninger indikere, at borgerne har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.

Indikator 9.b
Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at det af årsrapport for 2020 på Tilbudsportalen fremgår, at personalegennemstrømningen er på nul procent, og derved ikke
er på et højere niveau, end i 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.
Der er lagt vægt på, at det af årsrapport for 2020 på Tilbudsportalen fremgår, at sygefraværet er på 10 dage per medarbejder per dag, hvilket ikke
er på et højere niveau, end i sammenlignelige tilbud.
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$eg-pr int-section-heading-star t$Spindelvæv$eg-pr int-section-heading-end$

Spindelvæv

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.
$eg-pr int-section-heading-star t$Datakilder $eg-pr int-section-heading-end$

Datakilder

Kilder
Borgeroversigt
Pædagogiske planer
Tilbudsportalen
Handleplan
Øvrige dokumentkilder
CV på ledelse/medarbejdere
$eg-pr int-section-heading-star t$Inter viewkilder $eg-pr int-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder
Medarbejdere
Ledelse
Borgere
Beskrivelse
Talt med to borgere
Talt med to medarbejdere
Kort telefoninterview med leder
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$eg-pr int-section-heading-star t$Obser vationskilder $eg-pr int-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder
Borgere
Medarbejdere
Beskrivelse
Observeret borgere og medarbejdere sammen i tilbuddets fællesarealer om eftermiddagen
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

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.
$eg-pr int-section-heading-star t$Læsevejledning - Kvalitetsmodellen$eg-pr int-section-heading-end$

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen

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.

Side 3 af 22

$eg-pr int-section-heading-star t$Basisinfor mation$eg-pr int-section-heading-end$

Basisinformation
Tilbuddets navn

Bohjemmestøtte Frederikshavn

Hovedadresse

Ørnevej 3
9900 Frederikshavn

Kontaktoplysninger

Tlf.: 21596680
E-mail: abni@frederikshavn.dk
Hjemmeside:

Tilbudsleder

Allan Bach Agesen Nielsen

CVR-nr.

29189498

Virksomhedstype

kommunal

Tilbudstyper

Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

Pladser i alt

4

Målgrupper

Angst
Omsorgssvigt
Tilknytningsforstyrrelse

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Nord

Tilsynskonsulenter

Birgit Jensen
Jesper Skovgaard Terkildsen

Tilsynsbesøg

24-03-2021 17:00, Anmeldt, Bohjemmestøtte Frederikshavn

$eg-pr int-section-heading-star t$Basisinfor mation (Afdelinger )$eg-pr int-section-heading-end$

Basisinformation (Afdelinger)
Afdeling

Pladser i alt

Afdelinger

Bohjemmestøtte Frederikshavn

4

Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Bohjemmestøtte Frederikshavn er et kommunalt tilbud godkendt jævnfør lov om servicelovens § 66 stk. 1. nr. 7. Tilbuddet er godkendt til ﬁre
pladser og henvender sig til unge i alderen fra 14 – 22 år som er omsorgssvigtede med sociale, psykiske, adfærds- og/eller
indlæringsproblemstillinger. De unge kan også være tilknytnings-og kontaktforstyrret og have udadreagerende adfærd. Socialtilsyn Nord vurderer,
at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud jævnfør lov om socialtilsyn § 5. stk. 1. Dog er det socialtilsynets vurdering, ud fra otte temaer jævnfør
§ 6, stk. 2, at tilbuddet ikke har den fornødne kvalitet i forhold til uddannelse og beskæftigelse, selvstændighed og relationer, målgrupper metoder
og resultater og organisation og ledelse.
Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jævnfør Lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet
har den fornødne kvalitet vurderet ud fra otte temaer, jævnfør Lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.

.
$eg-pr int-section-heading-star t$Sær ligt fokus i tilsynet$eg-pr int-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Opfølgning på redegørelse i forhold til tema 1, 2 og 3 samt tema 4. Tema økonomi er behandlet.
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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.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt i forhold til at inkludere de unge i samfundslivet blandt andet igennem motivation og
støtte i forhold til uddannelse, beskæftigelse og aktivitetstilbud. Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i den
enkelte ung/families forudsætninger, behov og ønsker. Tilbuddet samarbejder med eksterne tilbud i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet opstiller klare, konkrete mål, der understøtter de unges uddannelse eller beskæftigelse.
Gennemsnitlig bedømmelse

5,0
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Kriterium 1

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, i samarbejde med eksterne skoletilbud, støtter de unge i forhold til deres skolegang/beskæftigelse.
Desuden kan det konstateres at tilbuddet har fulgt op på redegørelsen fra juni 2020 i forhold til, at udarbejde konkrete og klare mål, for at
understøtte de unges udviklingspotentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse, hvilket vurderes at understøtte de unges parathed og
udvikling. Det er desuden vægtet, at medarbejder og leder oplyser, at det har været en god og lærerrig proces at arbejde med udviklingsplanerne.

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

5

Bedømmelse af Indikator 1.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at der er indskrevet en ung i tilbuddet ved tilsyn af marts 2021, som adspurgt kender til sin handleplan og mål for fremtiden.
Det er vægtet, at den unge oplyser at have været inddraget i handleplanen og at vedkommende modtager hjælp og støtte til det som der er behov
for eksempelvis lektiehjælp. Der er også lagt vægt på, at medarbejder oplyser at det har været en god proces at arbejde med udviklingsplaner på
teamsmøderne. Det er derfor også vægtet at både medarbejder og leder oplyser at tilbuddet har fulgt op på tidligere redegørelse fra juni 2020 og
afsat tid på teammøderne til at sikre ens forståelse og anvendelse af af konkrete mål og metoder som SOS, Signs of Safety. Det er vægtet at der af
den udleverede handleplan og udviklingsplan fremgår konkrete mål for uddannelse og beskæftigelse og hvem der har ansvaret for at understøtte
foreksempel skolegang. Det fremgår ligeledes af udviklingsplanen, at der er tænkt samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere og
netværk. Det er desuden vægtet at det fremgå at redegørelsen fra juni 2020 at alle udviklingsplaner skal igennem den ansvarlige koordinator, som
derved sikrer at planerne udarbejdes senest 30 dage efter indskrivning og sikrer at der sker opfølgning.

Indikator 1.b
Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller
grundskoletilbud.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at der ved tilsynsbesøg marts 2021 ved interview med medarbejder og ung fremgår, at den unge har et skoletilbud. Dette ses
også i handleplan og udviklingsplan.
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Indikator 1.d
Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 1.d
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at der ved tilsynsbesøg marts 2021 ved interview med medarbejder og ung fremgår, at den unge har et godt og stabilt
fremøde i skolen.
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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.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet medvirker til, at de unge sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter
og netværk, herunder at tilbuddet understøtter de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Der er lagt vægt på, at det pædagogiske arbejde har afsæt i
anbringende kommunes handleplan. Der er yderligere lagt vægt på, at tilbuddet arbejder målrettet på at medinddrage og understøtte de unge i at
tage ansvar for eget liv, samt understøtter dem i at indgå i sociale relationer, såvel i tilbuddet som i lokalområdet. Der er ligeledes lagt vægt på, at
tilbuddet målrettet arbejder med og inddrager de unges familier, og anerkender forældrene som ligeværdige deltagere i et samarbejde, hvor
forældrene mødes med respekt og anerkendelse.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,8
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Kriterium 2

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddet styrker de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og
opnå selvstændighed. Der er yderligere lagt vægt på, at tilbuddet har fokus på, at de unge opnår kompetencer, der sætter dem i stand til at
mentalisere, socialisere og opnå et funktionsniveau, hvor de unge om muligt kan gennemføre en uddannelse eller blive selvforsørgende i et eller
andet omfang. Tilbuddet tager afsæt i anbringende kommunes handleplan, og der udarbejdes i samarbejde med den unge og sagsbehandler en
plan for, hvordan de forskellige mål omsættes i praksis. Der er også lagt vægt på, at tilbuddet arbejder målrettet på, at inddrage de unge således, at
de oplever sig selv som aktiv deltager i udviklingen af sociale kompetencer og selvstændighed. Endelig er der lagt vægt på, at tilbuddet inddrager
familien i dette udviklingsarbejde, og anerkender forældrene som ligeværdige deltagere i et samarbejde, hvor forældrene mødes med respekt og
anerkendelse.
Situationen med Covid-19 har i perioder medført visse ændringer. Se yderligere under indikator 2a.

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

5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at der af en ungs behandlingsplan fremgår mål vedrørende selvstændig og sociale relationer udleveret på tilsynsbesøg marts
2021. Desuden er der lagt vægt på, at den unge oplyser at være medinddraget i målene og oplever at der sker positive fremskridt og at målet er at
ﬂytte i egen lejlighed og fortsætte skolen. Supplerende oplyser den unge, at der ikke i øjeblikket deltages i fritidsinteresser. Endelig er der lagt vægt
på, at ledelse og medarbejdere oplyser, at Covid-19 situationen i perioder har medført forandringer, som eksempelvis at kor og musikundervisning
har været lukket ned.
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Indikator 2.b
Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at en ung oplyser ved tilsynsbesøget den marts 2021, at vedkommende i
øjeblikket går i skole men ikke har yderlige aktiviteter ud over fællesskabet i tilbuddet, begrundet i corvid 19 situationen. Det er tillagt værdi at der
kommer borgere ind og deltager i fællesskabet i huset, der observeres foreksempel en god stemning og omgangstone mellem de unge udefra og
beboer samt medarbejderne omkring et spil og forberedelse til fællespisning. Der er yderligere lagt vægt på at ledelsen og medarbejdere oplyser at
mange ting er sat på pause, blandt andet aktiviteter uden for huset, begrundet i corvid 19 situationen. Disse vil blive taget op igen, når tiden tillader
dette.

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
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at de unge med udgangspunkt i deres ønsker og behov kan have
kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Fremsendte dokumentationsmateriale modtaget juli 2019 understøtter dette.
Yderligere er der lagt vægt på, at denne kontakt kan være større eller mindre, alt afhængigt af de unges aktuelle problemers karakter. Endelig er
der lagt vægt på at, tilbuddet arbejder supplerende med støttekontakt i forhold til de unge eller deres familier og netværk.

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 til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at interview af en ung ved tilsynsbesøget marts 2021, understøtter
at den unge har en fortrolig relation til en eller ﬂere voksne. Den unge oplyser supplerende, at vedkommende har boet her en længere periode,
som den unge synes godt om. Der er yderligere lagt vægt på, at en medarbejder under interview ved samme besøg, fortæller, at medarbejderne i
tilbuddet generelt lykkedes med, at opnå tillid og etablere positive og bærbare relationer til de unge.
Ligeledes er der lagt vægt på, at medarbejder og ledelsen oplyser at de er der for de unge og ser dem som vigtige medspillere.
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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.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og arbejder med faglige tilgange og metoder, som fører til positive
resultater for de unge. Der er lagt vægt på, at tilbuddet udarbejder og tilrettelægger individuelle behandlingsforløb med fokus på akut aﬂastning
samt længerevarende botræningsforløb. Der er yderligere lagt vægt på, at det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte
unges/families handleplan, udfordringer og livshistorie. Der er ligeledes lagt vægt på, at tilbuddet inden for deres målsætning og set i forhold til
målgruppens forudsætninger understøtter de unges medinddragelse og indﬂydelse på eget liv i hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet fokuserer på de
unges ressourcer og kompetencer, og tager i det socialpædagogiske behandlingsarbejde udgangspunkt i den unges nærmeste udviklingszone.
Det er dog samtidig socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ikke systematisk opstiller klare, konkrete mål. Desuden dokumenterer tilbuddet ikke
systematisk resultater ud fra klare, konkrete mål i forhold til anbringende kommunes handleplaner.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,3
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Kriterium 3

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være delvist opfyldt.
Kriteriet vurderes opfyldt i forhold til, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse, og anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i
forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Der er lagt vægt på, at tilbuddets faglige målsætning er, at skabe en tilknytning til de unge, som
kan proﬁtere af en sådan, således at de unge socialiseres og opnår funktionsniveau, hvor de kan gennemføre en uddannelse eller blive
selvforsørgende i det omfang, de unge formår. Der er ligeledes lagt vægt på, at tilbuddet arbejder med støttekontakt i forhold til de unge og
familieterapeutisk i forhold til de unges forældre og netværk.
Kriteriet vurderes ikke opfyldt i forhold til, at tilbuddet ikke opstiller klare, konkrete mål og ikke systematisk dokumenterer resultater i forhold til
klare konkrete mål

Indikator 3.a
Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på interview med ledelsen ved tilsynsbesøget juli 2019 samt
foreliggende dokumentationsmateriale modtaget juli 2019, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til
tilbuddets målsætning og målgruppe. Tilbuddets faglige målsætning er at skabe tilknytning til de unge, som kan proﬁtere af dette, således at de
unge socialiseres og opnår et funktionsniveau, hvor de kan gennemføre en uddannelse eller blive selvforsørgende i det omfang, de unge formår.
Der er yderligere lagt vægt på, at det af tilbuddets indberetning til Tilbudsportalen blandt andet fremgår, at tilbuddet anvender jeg-støttende
samtale, samt elementer fra KRAP, alle metoder som efter socialtilsynets vurdering understøtter borgernes socialpædagogiske behandlingsbehov
og tilbuddets målsætning. Der er endelig lagt vægt på at tilbuddets målgruppe er borgere i alderen fra 14 – 22 år som er omsorgssvigtede med
sociale, psykiske, adfærds- og/eller indlæringsproblemstillinger. Borgerne kan også være tilknytnings-og kontaktforstyrret og have
udadreagerende adfærd.
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Indikator 3.b
Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
Bedømmelse

2

Bedømmelse af Indikator 3.b
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på ved tilsynsbesøg i marts 2021, at tilbuddet kan redegøre for at der er
fulgt op på hvordan tilbuddet har arbejdet med at implementere nye udviklingsplaner. Der er lagt vægt på, at den unge ved interview i marts 2021
oplyser at være inddraget i processen og kender sine egne mål for fremtiden. Desuden er det vægtet at det fremgår af den udleverede handleplan
og udviklingsplan ved samme besøg, at der er fulgt op på tidligere mål og der er sat nye og konkrete mål, hvilket svarer til det den unge oplyser.
Yderligere er der lagt vægt på at medarbejder oplyser, at det har været en god og lærerrig proces i arbejdet med udviklingsplanerne.
Der er endelig lagt vægt på ledelsens oplysninger om, at de unges ophold løbende drøftes i tilknyttet kontaktteam, samt ved behandlermøde til
løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Indikator 3.c
Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.c
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at der ved tilsynsbesøg marts 2021 og ved gennemgang af handleplan og udviklingsplan samt samtale med den unge,
medarbejder og leder, fremgår at der opnås positive resultater, som for eksempel, at der er mål for skolegang og fremtidig botilbud og økonomi.
Der er desuden lagt vægt på at det af udviklingsplanen fremgår hvad der fungerer og hvad der bekymrer samt hvad der skal ske og hvordan og
hvem der har ansvaret herfor. Der er endelig lagt vægt på, at medarbejder og leder oplyser, at de unge drøftes og indsatsen evalueres på
teammøder.

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
Indikator bedømmes til i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at interview af en medarbejder samt stikprøver af foreliggende
dokumentationsmateriale ved tilsynsbesøget den13. februar 2019 understøtter, at tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for
at understøtte, at målene for de unge opnås. Der samarbejdes blandt andet med skoler, jobcenter, rådgivere, læger, misbrugsbehandlere,
psykiatere, forældre og lignende.
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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.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er lagt vægt på, at tilbuddets viden
og indsats i forhold til de unges sundhed og trivsel generelt modsvarer målgruppens behov. Der er yderligere lagt vægt på, at tilbuddet respekterer
de unges værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer de unges medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger
om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra
eventuelle konﬂikter eller magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen og tilbuddet har viden om lov om voksenansvar.
Socialtilsynet har også lagt vægt på, at tilbuddet generelt forebygger vold og overgreb, og at tilbuddets medarbejdere har relevant viden om
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til målgruppen. Socialtilsynet har endelig konstateret, at tilbuddet ikke har udarbejdet retningslinjer
for såvel unges som medarbejderes rygning.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har udarbejdet volds- og seksuelpolitik i forhold til at forebygge overgreb og vold i tilbuddet. Der lagt
vægt på, at der udelukkende er tilkaldevagt om natten og i weekendenerne. Hvis der indskrives unge unde 15 år, vil der være personale tilstede
hele tiden.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,8
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Kriterium 4

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet inden for deres målsætning og set i forhold til målgruppens
forudsætninger understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. Der er lagt vægt på, at de unge oplever stor grad af indﬂydelse og føler sig
medinddraget i forhold til deres ophold som de løbende drøfter med sin kontaktpædagog samt hvad der skal ske fremadrettet. Der er yderligere
lagt vægt på, at de unge trives, og også oplever sig hørt, respekteret og anerkendt. For yderligere oplysninger henvises til indikator niveau.
Socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddet som hidtil vil understøtte de unges selv- og medbestemmelse og derfor fortsat vil kunne levere en
kvaliﬁceret indsats i forhold til målgruppen.

Indikator 4.a
Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøget marts 2021, hvoraf det fremgår, af
foreliggende dokumentationsmateriale modtaget på samme tilsyn, samt interview af medarbejder og ledelsen understøtter, at borgerne oplever
sig hørt, respekteret og anerkendt. Ved samme tilsynsbesøg fortæller en medarbejder at de unge generelt trives og også oplever sig hørt,
respekteret og anerkendt.
Pågældende leder og medarbejder oplyser supplerende, at der i fælles opholdsstue er en opslagstavle hvor de unge oplyses om hvad der skal
spises. Endelig er der lagt vægt på, at unge understøttes i medinddragelse i hverdagen gennem indﬂydelse på egen situation, og der ikke bliver
foretaget eller truﬀet beslutninger, uden den unge er med, hvilket svarer til det den unge oplyser. Som eksempler herpå oplyses blandt andet, at de
unge er medinddraget i forhold til at formulere de forskellige indsatsområder og det er tilbuddets holdning, at de positive resultater med de unge i
høj grad afhænger af deres medindﬂydelse/inddragelse.
Der er endelig lagt vægt på, at der ved aktuelt tilsynsbesøg marts 2021, observeres en anerkendende og omsorgsfuld tilgang mellem medarbejdere
og de unge. En ung oplyser yderligere, at vedkommende har en oplevelse af, at det er et godt sted at bo.
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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
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at en ung under interview ved tilsynsbesøget marts 2021 fortæller
at vedkommende oplever at have stor indﬂydelse og også inddrages i forskellige beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet i
overensstemmelser med den unges ønsker og behov. Yderligere er der lagt vægt på en medarbejders oplysninger om, at de unge inddrages i og
har indﬂydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Der er ligeledes lagt
vægt på at de unge understøttes i medinddragelse i hverdagen gennem indﬂydelse på egen situation, og at der ikke bliver foretaget eller truﬀet
beslutninger, uden den unge er inddraget heri. Som eksempler herpå oplyses blandt andet om, at de unge er medinddraget i forhold til at
formulere de forskellige indsatsområder, og det er tilbuddets holdning, at de positive resultater med de unge i høj grad afhænger af deres
medindﬂydelse/inddragelse. Endelig oplyses der om ved tilsynsbesøget i marts 2021 at der i tilbuddet altid er en medarbejder som den unge kan
tale med, også hvis der er brug for hjælp på tidspunkter hvor der ikke er personale til stede, kan der ringes til bagvagten, hvilket interview af leder
og medarbejdere også understøtter.
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Kriterium 5

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på, ved tilsynsbesøg marts 2021 at de unge trives, opsøger medarbejderne og fællesskabet
og generelt føler sig trygge i tilbuddet. Der er yderligere lagt vægt på, at de unge generelt har gode relationer til deres kontaktperson, som de unge
taler fremtid og lignende forhold med. Der er også lagt vægt på, at de unge ikke keder sig, er bange eller utrygge om aftenen eller i weekender, når
tilbuddets øvrige aktiviteter er lukket ned. Socialtilsynet har konstateret, at de unge altid i disse situationer kan kontakte en bagvagt, som er en
kendt medarbejder, der supplerende og lejlighedsvis ved uanmeldte besøg, også kontrollerer, at alt er ok i tilbuddet. Der er yderligere lagt vægt på,
at de unge altid efter eget ønske bliver fulgt af en medarbejder i forbindelse med adgang til relevante sundhedsydelser og lignende. Ligeledes er
der lagt vægt på, at medarbejderne motiverer de unge til fysiske aktiviteter, og der tilbydes fællesaktiviteter samt mulighed for at deltage i og få
støtte til individuelle fritidsaktiviteter, når der ikke lige er Covid-19.
Adspurgt om rygeregler oplyser den unge at der må ryges ude og at dette overholdes.
Desuden kan det konstateres, at medarbejder oplyser at der er fokus på at understøtte de unge i brugen af sociale medier. Der har i øvrigt været
afholdt kursus for de unge med konsulent udefra, netop med henblik på at undgå faldgrubber i brugen af sociale medier.

Indikator 5.a
Borgerne trives i tilbuddet.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, ved tilsynsbesøg i mart 2021 at en ung oplyser, at vedkommende
oplever, at det er et godt sted at være, og at vedkommende får den hjælp der er brug for. Den unge oplyser supplerende, at der altid kan ringes
efter bagvagt i weekender og andre tidspunkter hvor der ikke er personale, hvilket kan medvirke til at gøre de unge klar til voksenlivet og til at bo
for sig selv. Yderligere er der lagt vægt på, at den unge oplever tryghed i tilbuddet.
Der er også lagt vægt på, at ledelsen og medarbejder oplyser, at den indskrevne ung ser ud til at trives og er i positiv udvikling.

Indikator 5.b
Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Indikator bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse, en medarbejder, tilbuddets indberetning til
Tilbudsportalen, samt foreliggende materiale ved tilsynsbesøget den marts 2021 om, at de unge med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante
sundhedsydelser blandt andet læge, tandlæge, psykolog og lignende. Hvis den unge ønsker det, følger en medarbejder de unge til disse
sundhedsydelser.
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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
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på ved tilsynsbesøg februar 2020 og marts 2021, at tilbuddet i sin
pædagogiske praksis har fokus på forhold, som har betydning for de unges fysiske og mentale sundhed, hvilket understøttes af foreliggende
dokumentationsmateriale, samt tilbuddets indberetning til Tilbudsportalen. Yderligere er der lagt vægt på , at tilbuddets ansatte kontinuerligt
tilbydes kurser, efteruddannelse og lignende for tilstrækkelig at sikre, at medarbejdernes viden og indsats vedrørende de unges fysiske og mentale
sundhed, modsvarer de unges behov. Som et eksempel herpå er oplyst ved tilsynbesøg i februar 2020 har alle pædagogerne været på kursus i
mentalisering og behandling af omsorgssvigtede unge, og tilbuddet arbejder på, at få ﬁnansieret en fælles uddannelse hvor mentalisering som
pædagogisk værktøj, skal være et fælles redskab for arbejdet med unge og familierne. Der er ligeledes lagt vægt på, at tilbuddet motiverer de unge
til, at deltage i forskellige fritidsaktiviteter, hvor medarbejderne gerne er rollemodeller for at understøtte borgernes motivation. Socialtilsynet har
endelig konstateret at tilbuddet har udarbejdet retningslinjer for medicinhåndtering,
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Kriterium 6

Tilbuddet forebygger magtanvendelser
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet i sin pædagogik og valg af pædagogiske metoder løbende medinddrager de
unge i forhold til deres trivsel og personlige udvikling. Tilbuddets anerkendende tilgang med fokus på relationer og de unges nærmeste
udviklingszone understøtter efter socialtilsynets vurdering forebyggelse af magtanvendelser. Der er yderligere lagt vægt på, at medarbejderne i
deres valg af pædagogiske metoder og praksis har fokus på at nedtrappe konﬂikter samt forstå (mentallisere), hvad der ligger bag ved de unges
adfærd og fremtræden. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet fortsat vil understøtte forebyggelse af magtanvendelser og levere en
kvaliﬁceret indsats i forhold hertil. Der er lagt vægt på, at tilbuddet respekterer de unges værdighed, og integritet og herunder sikre de unge
medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.

Indikator 6.a
Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at en ung under interview ved tilsynsbesøget marts 2021 fortæller, at
vedkommende ikke oplevet eller kender til at Bohjemmestøtten udfører magtanvendelser. Yderligere er der lagt vægt på, at en medarbejder ved
samme tilsynsbesøg oplyser, at der meget sjældent er behov for at fastholde eller udføre andre former for magt i tilbuddet. Der er også lagt vægt
på, at medarbejderen fortæller, at kulturen i tilbuddet er, at alle skal være der, og det ved de unge godt. Er der unge, som bliver højrøstet eller
lignende, praktiseres konﬂiktnedtrappende adfærd, eksempelvis ved, at en pædagog går med den unge ud på gåtur, så den unge kan falde ned, og
årsagen til konﬂikten eller lignende kan drøftes. Ligeledes er der lagt vægt på, at sker det at der indskrives en ung, som kan blive udadreagerende,
forsøger medarbejderne at være på forkant ved at drøfte forskellige strategier og tilgange til den unge således, at magtanvendelser så vidt muligt
undgås. Socialtilsynet har konstateret ved tilsyn i februar 2020 at ledelsen har sikret sig at medarbejderne kender til retningslinjerne for
undersøgelse af de unges værelser, opbevaring og registrering af ulovlige genstande og lignende. Retningslinjerne er drøftes på et personalemøde
den 4. marts 2019, hvor der også er truﬀet beslutning om hvordan tilbuddet fremadrettet sikrer sig, at disse retningslinjer og procedurer
implementeres i praksis. Endelig er der lagt vægt på, at tilbuddet har udarbejdet retningslinjer for forebyggelse af vold og magtanvendelser, som er
udleveret på tilsyn i marts 2021.

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
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at en medarbejder under interview ved tilsynsbesøget den 13.
februar 2019 tilstrækkeligt har redegjort for tilbuddets håndtering af eventuelle magtanvendelser. Medarbejderen har blandt andet oplyst, at hvis
der sker en magtanvendelse udfyldes det lovpligtige skema, som er tilgængelig for alt ansat personale, og der følges op på eventuelle
magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Yderligere er der lagt vægt på, at de konﬂikter, der kan være svære at
tackle for personalet, bliver drøftet ved kontinuerlige behandlermøder eller supervision, og det er socialtilsynets vurdering, at der er en god kultur i
forhold til at drøfte disse udfordringer, og at der i tilbuddet er en sund kultur for at tale om tingene.
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Kriterium 7

Tilbuddet forebygger vold og overgreb
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøget juli 2019, hvoraf det fremgår, at tilbuddet har fokus på, at
der ikke sker vold eller overgreb i tilbuddet. Yderligere er der lagt vægt på, at sker det, at der anbringes unge med seksuelle problemer eller unge
med meget seksualiserende adfærd, da kommer disse unge kun efter nærmere aftale i tilbuddet. Socialtilsynet har konstateret at der tales om at
forebygge vold og overgreb, og at disse drøftelser primært forekommer på behandlermøderne, hvor den aktuelle temperatur og stemning i huset
altid er på dagsordenen. Der er ligeledes lagt vægt på, at der i den pædagogiske praksis er fokus på, at det er de unges hus, hvorfor der løbende
tales med de unge om kulturen, stemningen og atmosfæren i huset. Der tales åbent om, hvordan man behandler hinanden, opfører sig og taler til
hinanden. Der er også lagt vægt på oplysninger om, at hvis der indskrives unge med potentiel krænkeradfærd, da er personalet særlig
opmærksom, og forsøger at være tæt på disse unge ved eksempelvis at afsætte ekstra ressourcer til opgaven.
Endelig er der lagt vægt på, at leder og medarbejder oplyser ved aktuelt tilsynsbesøg april 2020, at hvis der indskrives unge under 15 år, vil der
altid være personale tilstede i huset - også om natten og i weekenderne. Leder har oplyst, at dette skrives ind i Godkendelseskrivelsen i forbindelse
med opdatering af denne.
Det er dog samtidig socialtilsynets vurdering, at tilbuddet generelt kan være udfordret i forhold til at forebygge vold og overgreb hele døgnet.
Denne vurdering er med afsæt i tilbuddets organisering, hvor der almindeligvis ikke er personale om natten og i weekender. Socialtilsynet er
opmærksom på, at tilbuddet har en åben dialog om grænsesætning og om hvordan man behandler hinanden. På trods af dette vurderes det, at
vold og overgreb ofte er noget de unge/mennesker, generelt kan have vanskeligt ved at tale om og derfor er det vurderingen, at tilbuddet i deres
forebyggelse af vold og overgreb, hele døgnet, er særlig sårbar. Det er dog vægtet at den unge og medarbejder oplever tryghed i tilbuddet, hvilket
derfor betrygger socialtilsynet.
Tilbuddet har udarbejdet en seksualpolitik der skal understøtte og tilgodese Unges udvikling bedst mulig og dermed også få den nødvendige hjælp
til at understøtte et voksenliv. Beredskabsplanen indeholder tidlig opsporing og hvordan tilbuddet forholder sig til overnattende gæster, som kan
indikere handlemuligheder og dermed forebyggelse af overgreb.

Indikator 7.a
Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Indikator bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøget marts 2021, hvoraf det fremgår, at der ikke
forekommer overgreb i tilbuddet, hvilket samtaler med en ung, en medarbejder og ledelse ved tilsynsbesøget understøtter. Der er yderligere lagt
vægt på, at sker det, at der anbringes unge med seksuelle problemer eller unge som tidligere har begået overgreb, da er der en særlig
opmærksomhed fra medarbejderne på, at forebygge og sikre, at der ikke sker vold eller overgreb i tilbuddet. Ligeledes er der lagt vægt på, at
ledelsen oplyser, at der i tilbuddet tales om at forebygge overgreb, herunder seksuelle overgreb. Disse drøftelser forekommer primært på
behandlermøderne, hvor den aktuelle "temperatur" og stemning i huset er i fokus. Der er også lagt vægt på, at der i det pædagogiske arbejde er
fokus på, at det er de unges hus, hvorfor der løbende tales med de unge om kulturen, stemningen og atmosfæren i tilbuddet. Der tales åbent om,
hvordan man behandler hinanden, opfører sig og taler til hinanden. I fald der indskrives potentielle krænkere, er personalet særligt
opmærksomme, og man forsøger at være tæt på borgeren ved eksempelvis at afsætte ekstra ressourcer til opgaven. Socialtilsynet har i forbindelse
med aktuelt tilsynsbesøg april 2020, fået tilsendt tilbuddets "seksualpolitik", som dels beskriver hvordan emnet omkring seksualitet skal behandles
i hverdagen og hvordan der skal ageres hvis der konstateres seksuelle overgreb/krænkelse. Desuden har tilbuddet udarbejdet en "voldspolitik"
som også har fokus på hvordan man omgås hinanden og på konﬂikthåndtering.
Der er endelig lagt vægt på, at der i tilbuddet normalvis ikke er personale om natten eller i weekends.
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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.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift generelt varetages tilfredsstillende. Der er lagt vægt på, at tilbuddet har en hensigtsmæssig
organisering samt en ansvarlig ledelse. Der er yderligere lagt vægt på, at de unge trives og udvikler sig under opholdet, og i høj grad har
tilstrækkelig kontakt til personale med relevante socialfaglige kvaliﬁkationer og kompetencer. Der er også lagt vægt på, at tilbuddets ledelse og
ansatte har faglige kompetencer som modsvarer de unges behov. Der er ligeledes lagt vægt på, at ledelsen vurderes visionær, kan organisere
opgaverne i praksis og løbende i samarbejde med ansatte medarbejdere, søger faglige udfordringer. Der er også lagt vægt på, at tilbuddet
modtager løbende supervision.

Gennemsnitlig bedømmelse

4,9
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Kriterium 8

Tilbuddet har en kompetent ledelse
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på tilsynsbesøget juli 2019, hvoraf det fremgår at tilbuddet generelt har en faglig kompetent
ledelse. Der er blandt andet lagt vægt på ledelsens grunduddannelser og tidligere erfaringer med ledelse, terapi og supervision. Ledelsen har
supplerende god erfaring med målgruppen og dennes problemstillinger og behandlingsbehov. Der er yderligere lagt vægt på, at ledelsen vurderes
visionær, kan organisere opgaverne i praksis og løbende i samarbejde med ansatte medarbejdere, søger faglige udfordringer, (opgradering og
lignende) Der er yderligere lagt vægt på, at de unge generelt trives, proﬁterer af og udvikler sig i tilbuddet. For yderligere oplysninger henvises til
indikatorniveau.

Indikator 8.a
Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Indikator bedømmes i middel grad til, at være opfyldt. Der er lagt vægt på tilsynsbesøget juli 2019, hvoraf det fremgår, at ledelsens
grunduddannelser og sideløbende efteruddannelser er relevante. Socialtilsynet er tidligere forelagt CV fra ledelsen som understøtter, at ledelsen
har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Yderligere er der lagt vægt på, at interview af medarbejdere og borgere ved tidligere
tilsynsbesøg efterlader et positivt indtryk af ledelsens kompetence. Medarbejderne har her oplyst at leder opleves som faglig kompetent, er
visionær og opmærksom på de forskellige stemninger i huset, herunder medarbejdernes trivsel. Socialtilsynet har ved tilsynsbesøget konstateret at
ledelsen har sikret, at ansatte medarbejdere har tilstrækkeligt kendskab til retningslinjerne for ransagning af unges værelser i henhold til lov om
voksenansvar.
Der er ved aktuelt tilsynsbesøg i marts 2021 konstateret at tilbudsportalen er opdateret.
Desuden er der lagt vægt på, ved tilsynsbesøg i marts 2021, at tilbuddets ledelse har sikret en systematisk udarbejdelse af klare og konkrete mål,
og at der dokumenteres i forhold til disse.

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
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsynsrapporten juli 2019, hvoraf det fremgår, at
tilbuddet modtager faglig/personlig supervision samt personaletræning. Leder oplyser ved aktuelt tilsynsbesøg april 2020, at der er supervision
hver 2. måned. Supervisor praktiserer sideløbende relevant undervisning i forhold til særlige udfordringer. Tidligere fremsendt materiale
understøtter dette. Såvel ledelse som medarbejdere har tilkendegivet, at udbyttet af supervisionen er god.
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Kriterium 9

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddets daglige drift generelt varetages kompetent. Der er yderligere lagt vægt på, at
de unge generelt trives og udvikler sig under deres ophold og at de har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante socialfaglige
kvaliﬁkationer/kompetencer. Der er ligeledes lagt vægt på, at tilbuddets ledelse og ansatte er fagligt velkvaliﬁceret og har god og bred erfaring i
arbejdet med målgruppen. Endelig er der lagt vægt på, at ledelse som ansatte medarbejdere søger løbende faglig udvikling, og supervision er en
fast del af den pædagogiske praksis. I forhold til ansøgningen har socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddet har en kompetent medarbejdergruppe,
hvor ﬂere medarbejdere har relevante efteruddannelser, der yderligere optimerer den socialpædagogiske behandling. Der er yderligere lagt vægt
på at der i forbindelse med udvidelsen med de to aﬂastningspladser, opnormeres med yderligere to medarbejdere. Det er på den baggrund
socialtilsynets vurdering, at de unge også fremadrettet vil have tilstrækkelig kontakt til personale med relevante socialfaglige
kvaliﬁkationer/kompetencer. Socialtilsynet har ligeledes lagt vægt på, at tilbuddets personalegennemstrømning og sygefravær ikke ligger på et
højere niveau end sammenlignelige tilbud.
Det er dog samtidig socialtilsynets vurdering, at de unges adgang til personale med relevante kompetencer, kan være udfordret i forhold til, at der
ikke er personale i tilbuddet om natten og i weekenderne.

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 bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøget februar 2019, hvoraf det fremgår, at de
unge fortæller, at de i forhold til sine ønsker og behov har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. De unge fortæller, at de
har en kontaktperson, som de er glade for og som de oplever som hjælpsomme og interesseret i de unge. Der er ligeledes lagt vægt på, at de unge
fortæller, at de altid kan komme i kontakt med en medarbejder, når tilbuddet lukker ned om aftenen, om natten og i weekends, hvor der altid er en
medarbejder som har bagvagten Bagvagten aﬂægger derforuden lejlighedsvise uanmeldte besøg for at sikre sig, at forholdene er ok. Der er også
lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at der fremadrettet vil være faste medarbejdere tilknyttet tilbuddet i dag og aftentimerne, hvilket i praksis betyder
at medarbejdernes fysiske tilstedeværelse fremadrettet bliver optimeret. Der er endelig lagt vægt på, at alle medarbejdere er uddannede
pædagoger - ﬂere med supplerende og relevant efteruddannelse ligesom der også er ansat familieterapeuter i tilbuddet. Endelig er der lagt vægt
på, at stikprøver af fremsendt dokumentationsmateriale, samt samtaler med ledelsen og en medarbejder ved tilsynsbesøget den 13. februar 2019
giver indtryk af, at medarbejderne har tilstrækkelige socialfaglige, relationelle og personlige kompetencer.
Der er endelig lagt vægt på, at der om natten og i weekenderne ikke er personale til stede i tilbuddet. Der er dog altid mulighed for, at de unge kan
ringe til en bagvagt, som har mulighed for at kommet i tilbuddet, hvis der er behov for det.
Socialtilsyn Nord har godkendt budget 2021 på følgende forudsætninger, som vurderes understøttende for, at tilbuddet kan levere en fornøden
kvalitet i tilbuddet til tilbuddet målgruppe.
Der er lagt vægt på at tilbuddet leverer en personalenormering på 1,65 årsværk, hvilket svarer til en normering på 0,4 fuldtidsmedarbejder pr.
plads og en normering for borgerrettet personale på ligeledes 0,4 fuldtidsmedarbejder pr. plads
Tilbuddet budgetterer ved fuld belægning med 0,12 årsværk til ledelse og 1,53 årsværk til borgerrelateret personale.

Indikator 9.b
Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at det i forhold til tilbuddets indberetning til Tilbudsportalen 16.
oktober 2018 er indberettet, at personalegennemstrømningen er oplyst som 0%.
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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. Der er lagt vægt på, at det af tilbuddets indberetning til Tilbudsportalen 16. oktober
2018 fremgår, at sygefraværet har været på 1,4 arbejdsdage pr. medarbejder hvilket ikke er på højere niveau i forhold til sammenlignelige
arbejdspladser.
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Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets 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 møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på
borgernes retssikkerhed.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne samlet set besidder relevante socialfaglige kompetencer i forhold til målgruppens
problemstillinger og behov for hjælp og støtte. Der er lagt vægt på at personalet er veluddannet, alle med en pædagogisk uddannelse, der for
ﬂeres vedkommende er suppleret med en diplom- eller anden efteruddannelse - som er relevant i forhold til målgruppen og dennes familie og
netværk. Tilbuddet har ansat familieterapeuter og en faglig koordinator, hvilket efter socialtilsynets vurdering understøtter kvaliteten i tilbuddet.
Der er yderligere lagt vægt på at der ved tilsynsbesøgene observeres en etisk, respektfuld og anerkendende tilgang til de unge.
Gennemsnitlig bedømmelse

5,0
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Kriterium 10

Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på at tilbuddets medarbejdere besidder relevante socialfaglige kvaliﬁkationer og
kompetencer i forhold til målgruppens problemstillinger og behandlingsbehov. Der er yderligere lagt vægt på, at alt ansat personale (undtaget
køkkenhjælp) er uddannet pædagog, familieterapeut eller lignende, hvor ﬂere af medarbejderne har supplerende efter- og diplomuddannelser,
som efter socialtilsynets vurdering er relevante i forhold til arbejdet med målgruppen og dennes familie og netværk. Der er yderligere lagt vægt på,
at stemningen og atmosfæren og den kommunikation, der er observeret under tilsynsbesøget den 13. februar 2019 understøtter medarbejdernes
kompetencer. Medarbejderne har ved dette tilsynsbesøg fremstået som personer, der respekterer de unge og har relevant guidet og rådgivet dem.
For supplerende oplysninger henvises til indikatorniveau.
Socialtilsynet vurderer, at budget for 2021 sikrer balance mellem pris og kvalitet.

Indikator 10.a
Medarbejdergruppen 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. Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøg juli 2019 og aktuel medarbejderliste,
hvoraf det fremgår, at medarbejdergruppen samlet set har relevant uddannelse, generelt opdateret viden og erfaring med målgruppen og
tilbuddets metoder. Ansatte medarbejdere er uddannet pædagoger, og ﬂere med relevant efteruddannelse. Yderligere er der lagt vægt på, at
tilbuddet har ansat to familie terapeuter, hvilket vurderes at optimere den socialpædagogiske behandling af de unge og deres familier. Ti
Tilbuddet budgetterer med udgifter til kompetenceudvikling på 7.500 kr. Det svarer til 4.545 kr. pr. budgetteret årsværk.

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

5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Indikatoren bedømmes at være opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøget februar 2019, hvoraf det fremgår, at de
unge er glade for deres kontaktperson, og at medarbejderne hjælper, støtter og altid er tilstede, når de unge har brug for det. Der er ligeledes lagt
vægt på, medarbejdernes faglige kompetencer, som ses tydeligt i samværet med de unge. Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er en
respektfuld og anerkendende kultur og tilgang til de unge, hvilket samtalen med en ung, leder og medarbejder ved tilsynsbesøget den 13. februar
2019 også understøtter.
Der er endelig lagt vægt på, at der ved aktuelt tilsynsbesøg april 2020 observeres en anerkendende og omsorgsfuld tilgang fra medarbejder til den
unge. Medarbejder spørger empatisk ind til den unges velbeﬁndende og om den unge har mad osv. til aftenen. Desuden bliver der tilkendegivet en
struktur for, hvilken medarbejder der kommer senere.
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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.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i Bohjemmestøtten generelt understøtter borgernes udvikling og trivsel. Tilbuddet ligger på Ørnevej
3B, er hyggeligt indrettet, og huset efterlader en em af god trivsel og atmosfære. Tilbuddet er godkendt med to aﬂastningspladser et akut- og et
botræningsværelse. Det er socialtilsynets vurdering, at akut værelset er småt, men fremtræder hyggeligt og indbydende. Bygningerne Ørnevej 3B,
fungerer også som "base" for "hjemme-hos" jf. § 85.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,7
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Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at indretningen af de fysiske rammer i huset generelt efterlader et positivt indtryk, og det
er socialtilsynets vurdering, at de unge, som benytter sig af tilbuddet/huset oplever, at der er en god, tryg og tillidsvækkende atmosfære. Der er
yderligere lagt vægt på, at ledelsen har sikret at akutværelset er blevet indrettet mere hyggeligt og funktionelt. Der er endelig lagt vægt på, at
samtaler med de unge, ledelsen, og medarbejdere, ved tilsynsbesøget den 13. februar 2019, understøtter, at tilbuddets fysiske rammer tilgodeser
de unges udvikling og trivsel. Værelseren er lyse, med relevant inventar, eksempelvis køkken, vaskemaskine og eget bad.

Indikator 14.a
Borgerne trives i de fysiske rammer.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Indikator bedømmes til i meget høj grad at værre opfyldt. Der er lagt vægt på, at interviewet ung tilkendegiver, at vedkommende oplever at trives i
de fysiske rammer. Der er desuden lagt vægt på, at tilbuddet ligger centralt og derved har de unge mulighed for nemt at benytte de muligheder
som byen tilbyder, hvilket vurderes kan have en positiv indﬂydelse på de unges trivsel.

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

4

Bedømmelse af Indikator 14.b
Indikator bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at de fysiske rammer generelt imødekommer de unges særlige behov. Der
er yderligere lagt vægt på at de unge i dag- og aftentimerne kan benytte husets øvrige fysiske rammer og faciliteter som efter socialtilsynets
vurdering imødekommer de unges særlige behov. Der er endelig lagt vægt på at ung/unge ledelse og medarbejdere ved tilsynsbesøget den 13.
februar 2019 oplyser at de unge generelt oplever akutværelset og rammerne i tilbuddet som tilfredsstillende, og også at faciliteterne generelt i
huset imødekomme deres behov.
Der er endelig lagt vægt på, at det observeres at akutværelset er lille.

Indikator 14.c
De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at akutværelset fremstår hyggeligt indrettet med nyt relevant inventar.
Endelig er der lagt vægt på, at leder og medarbejdere tidligere har tilkendegivet, at tilbuddet/huset opleves som et fristed af de unge, hvor der altid
er hjælp at hente, en afslappet atmosfære og nogle at snakke med - både voksne og unge. Tilbuddet er hyggeligt indrettet, stemningen er god og
fri, og de unge oplever huset som deres dagligstue.
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Økonomi

Økonomi

Vurdering af tema
Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet. Tillbuddets økonomi er således bæredygtig og der er sammenhæng
mellem pris og kvalitet. Økonomien er gennemskuelig for brugere og visiterende kommuner.
Vurderingsgrundlag er årsrapport for 2019 samt budgetter for 2020 og 2021.
Socialtilsynet lægger vægt på,
At tilbuddets økonomi er bæredygtig.
At revisionen ikke har bemærkninger til kommunens forvaltning af oﬀentlige midler i det samlede regnskab og
At tilbuddet er understøttet af den kommunale budgetramme.
Socialtilsynet vurderer,
At tilbuddets budget ikke indeholder uvedkommende poster for tilbuddets virksomhed.
At der er sammenhæng imellem pris og kvalitet
At nøgletal i årsrapport 2019 viser, at tilbuddet anvender 83,3 % af sit budget på lønninger og 0,8 % på kompetenceudvikling.
Socialtilsynets vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig. Det skyldes, at tilbuddet udarbejder budgetter med relevante og tilstrækkelige
oplysninger.
Socialtilsynet mener årsrapporten giver indblik i hvorledes budgettet anvendes til gavn for borgerne og at nøgletallene viser graden af
budgetoverholdelse.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 1$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 1

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?
Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Dette er begrundet i følgende:
Tilbuddet er en del af den oﬀentlige institutionsdrift og underlagt en oﬀentlig
budgetramme.
Den oﬀentlige budgetramme indebærer, at der er begrænset risiko for, at en indskreven
borger vil opleve et tilbud som lukker som følge af manglende belægning
Kommunens revisor har ikke bemærkninger til driften af sociale tilbud.
Tilbuddets budget understøtter fortsat økonomisk bæredygtighed, da det ikke indeholder
poster uvedkommende for tilbuddets virksomhed og giver mulighed for en ansvarlig
forvaltning af oﬀentlige midler.
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Økonomi 2

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at budget for 2021 sikrer balance mellem pris og kvalitet.
Socialtilsyn Nord har godkendt budgettet på følgende forudsætninger, som understøtter, at tilbuddet kan levere en fornøden kvalitet til tilbuddets
målgruppe:
Tilbuddet leverer en personalenormering på 1,65 årsværk, hvilket svarer til en normering på 0,4 fuldtidsmedarbejder pr. plads og en normering
for borgerrettet personale på ligeledes 0,4 fuldtidsmedarbejder pr. plads
Tilbuddet budgetterer ved fuld belægning med 0,12 årsværk til ledelse og 1,53 årsværk til borgerrelateret personale.
Tilbuddet budgetterer med udgifter til kompetenceudvikling på 7.500 kr.Det svarer til
4.545 kr. pr. budgetteret årsværk.
Det vurderes, at der budgetteres med tilstrækkelig lønsum til at levere det anførte serviceniveau for borgernærkontakt (normeringstal) på
Tilbudsportalen.
Socialtilsynet konstaterer, at der ikke er budgetteret med større ændringer i budget 2021.i forhold til godkendt budget 2020 som er øget med
2,89% (30.624 kr).
Socialtilsynet mener, at sammenhængen mellem pris og kvalitet, suppleres af tilbuddets årsrapport. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet
anvender 83,3 % af sine indtægter på personale, samt 0,8 % til kompetenceudvikling. Nøgletal fra tilbuddets årsrapport afviger ikke væsentligt i
forhold til godkendt budget 2019, hvor løn udgør 73,6% og kompetenceudvikling 0,8%..
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Økonomi 3

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
Bedømmelse af kriterium
Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.
Tilbuddets budget rummer de nødvendige oplysninger og speciﬁkationer
Tilbuddets budget har et tilstrækkelig detaljeringsgrad.
Årsrapport på tilbudsportalen er ajourført med retvisende nøgletal om tilbuddets økonomiske disponering og aktivitet
Andre oplysninger på Tilbudsportalen om økonomiske forhold er ajourført. Det drejer sig om antal godkendte pladser, faggrupper, normering og
prisen for tilbuddets indsatser.
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Spindelvæv

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.
$eg-pr int-section-heading-star t$Datakilder $eg-pr int-section-heading-end$

Datakilder

Kilder
Høringssvar
Øvrige dokumentkilder
Tilbudsportalen
Tidligere tilsynsrapport
Handleplan
Godkendelsesbrev
Beskrivelse
Beredskabsplan i forhold til vold og overgreb.
Vurdering og opfølgning af redegørelse fra juni 2020
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Interviewkilder
Kilder
Medarbejdere
Ledelse
Borgere
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Observationskilder
Kilder
Medarbejdere
Ledelse
Borgere

Side 22 af 22

Relateret document 4/5

Dokument Navn:

Anmeldt tilsyn, Krisecentret,
december 2020.pdf

Dokument Titel:

Anmeldt tilsyn, Krisecentret,
december 2020

Dokument ID:

6463351

Tilsynsrapport
STN - temabaseret driftsorienteret tilsyn

Tilbuddets navn:

KRISECENTRET I
FREDERIKSHAVN

Tilsynet er gennemført:
Status for godkendelse:

Godkendt

Rapporten er udarbejdet af:

Socialtilsyn Nord

Indholdsfortegnelse
Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold
Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
Basisinformation
Basisinformation (Afdelinger)
Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
Særligt fokus i tilsynet
Målgruppe, metoder og resultater
Kriterium 3
Sundhed og trivsel
Kriterium 4
Kriterium 5
Kriterium 7
Organisation og ledelse
Kriterium 8
Kriterium 9
Kompetencer
Kriterium 10
Økonomi
Økonomi 1
Økonomi 2
Økonomi 3
Spindelvæv
Datakilder
Interviewkilder
Observationskilder

3
3
4
4
4
4
5
5
8
8
9
10
12
12
13
14
14
16
16
16
16
17
17
17
17

Side 2 af 17

$eg-pr int-section-heading-star t$Læsevejledning - Tilsynsr appor tens indhold$eg-pr int-section-heading-end$

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

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.
$eg-pr int-section-heading-star t$Læsevejledning - Kvalitetsmodellen$eg-pr int-section-heading-end$

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen

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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Basisinformation
Tilbuddets navn

KRISECENTRET I FREDERIKSHAVN

Hovedadresse

Kong Christians Alle 9
9900 Frederikshavn

Kontaktoplysninger

Tlf.: 98458875
E-mail: inbn@frederikshavn.dk
Hjemmeside: www.frederikshavnkrisecenter.dk

Tilbudsleder

Inge Bergstedt

CVR-nr.

29189498

Virksomhedstype

kommunal

Tilbudstyper

Kvindekrisecenter, § 109

Pladser i alt

4

Målgrupper

Seksuelt overgreb
Voldeligt overgreb

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Nord

Tilsynskonsulenter

Janne Mølgaard
Sanne Findinge

Tilsynsbesøg

10-12-2020 13:00, Anmeldt, KRISECENTRET I FREDERIKSHAVN
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Basisinformation (Afdelinger)
Afdeling

Pladser i alt

Afdelinger

KRISECENTRET I FREDERIKSHAVN

4

Kvindekrisecenter, § 109

$eg-pr int-section-heading-star t$Samlet vur der ing af kvaliteten i tilbuddet$eg-pr int-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Krisecentret i Frederikshavn er et kommunalt tilbud efter servicelovens § 109. Tilbuddet har ﬁre pladser. Målgruppen er kvinder i alderen 18-85 år,
der har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb og eventuelt medfølgende børn.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jævnfør lov om socialtilsyn § 5, stk. 1. Herunder vurderes det, at
tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra de otte temaer jævnfør lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.
$eg-pr int-section-heading-star t$Sær ligt fokus i tilsynet$eg-pr int-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Socialtilsyn Nords fokuspunkt for 2020: Sundhedsindsatsen Der er ved tilsynet endvidere fokus på følgende temaer fra kvalitetsmodellen: Målgruppe, metoder og resultater - Sundhed og trivsel - Organisation og ledelse - Kompetencer - Økonomi
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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.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med udgangspunkt i faglige tilgange og faglige
metoder, der er relevante og individuelt tilpassede målgruppens individuelle behov. Tilbuddets indsats er efter servicelovens §109 og der tilbydes
et midlertidigt, sikkert ophold til udsatte og voldsramte kvinder og deres eventuelle børn. Der modtages kvinder, der henvender sig akut og som
har været udsat for fysisk, psykisk, seksuelt og økonomisk vold i nære relationer. Målgruppen har brug for støtte og rådgivning i forhold til kontakt
med diverse myndigheder, udredning og støtte omkring eksempelvis forældremyndighed, sagsanlæg, opholdstilladelse i Danmark og andre
forhold, der har betydning for borgernes fremtid efter udﬂytning i egen bolig.
Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddets indsats har den ønskede eﬀekt, hvilket blandt andet ses ved, at kvinderne og børnene generelt trives i
tilbuddet. I indsatsen er der fokus på at inddrage den enkelte kvinde i ansvaret for eget liv, hvilket efter socialtilsynets vurdering bidrager til at
styrke dennes selvværd og selvtillid.
Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i samarbejde med kvinderne udarbejder skriftlige udredninger og opholdsplaner og at der
tilbydes rådgivning og støtte på det niveau, kvinderne magter og med hensyntagen til den livskrise, de beﬁnder sig i.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,3

Udviklingspunkter
- Tilbuddet kan med fordel have fokus på at de individuelle mål, som tilbuddet opstiller i samarbejde med den enkelte kvinde i højere grad
fremstår konkret og klare.
- Tilbuddet kan med fordel have fokus på i højere grad systematisk at dokumentere indsats og resultater i forhold til målene i kvindernes
opholdsplaner.
I forhold til ovenstående kan tilbuddet med fordel søge inspiration i socialstyrelsens håndbog for sociale tilbud: "Resultatdokumentation og
evaluering", som kan ﬁndes på socialstyrelsens hjemmeside.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 3$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 3

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse og med udgangspunkt i faglige tilgange og
metoder, der er relevante i forhold til målgruppen og tilbuddets målsætning.
Det er videre socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats fører til positive resultater for borgerne. De kvinder, som er interviewet under
tilsynsbesøg i december 2020 oplyser, at de får stort udbytte af deres ophold i tilbuddet og at opholdet medvirker til at give dem en tro på en god
fremtid. Den ene kvinde oplyser eksempelvis, at hun indenfor kort tid ﬂytter i egen bolig med sit barn og at opholdet i tilbuddet har medført, at
den uro og frygt, hun mærkede, da hun blev indskrevet i tilbuddet, nu er aﬂøst af ro og selvsikkerhed.
Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i individuelle mål, som opstilles i samarbejde med den enkelte
kvinde. Socialtilsynet konstaterer dog, at ikke alle mål fremstår konkrete og klare. Det er socialtilsynets vurdering, at en indsats, der tager
udgangspunkt i konkrete, klare mål, i højere grad giver et tilbud mulighed for at levere en målrettet og systematisk indsats.
Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet dokumenterer sin indsats via journalnotater og i nogle tilfælde ved at udarbejde en afsluttende
statusskrivelse. Det konstateres imidlertid også, at tilbuddet i sin dokumentation ikke dokumenterer indsats og resultater direkte i forhold til de
enkelte, individuelle mål. Det er socialtilsynets vurdering, at en mere systematisk dokumentation i forhold til de individuelle mål vil kunne
medvirke til at styrke kvaliteten af tilbuddets indsats. Leder oplyser i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020, at have et ønske om, at
implementere et nyt journalsystem, som i højere grad giver mulighed for at dokumentere tilbuddets indsats i relation til kvindernes individuelle
mål med henblik på i højere grad at kunne tydeliggøre, hvor langt den enkelte kvinde er nået i forhold til opfyldelsen af sine mål og med henblik på
i højere grad at kunne dokumentere eﬀekten af tilbuddets indsats.
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Indikator 3.a
Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.a
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse vægtes det, at interviews med to kvinder medvirker til at sandsynliggøre, at de faglige tilgange og metoder, som tilbuddet er
godkendt til på Tilbudsportalen, anvendes i praksis og at de valgte tilgange og metoder er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og
målgrupper. Af begge interviews fremgår det, at kvinderne oplever at medarbejderne har en anerkendende tilgang til dem. Den ene kvinde oplyser
eksempelvis, at det har stor betydning for hende, at medarbejderne om morgenen ser hende og anerkender hende for, hvem hun er.
Begge kvinder oplyser også, at de har samtaler med en konkret medarbejder i tilbuddet og at disse samtaler hjælper kvinderne. Den ene kvinde
oplyser blandt andet: "Vi har samtaler med "X". "X" er mega god. "X" er god til at lytte, til at komme med råd, til at skabe overblik og til at hjælpe
med, hvad der er fornuftigt fremadrettet og så videre". En af kvinderne oplyser videre om sit ophold i tilbuddet: "Jeg kom hertil med mega meget
uro og jeg var bange. Jeg tager herfra med ro og selvsikkerhed". Af oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det netop, at en central del af tilbuddets
værdigrundlag er, at styrke kvindernes selvværd og selvtillid: "Krisecentrets indsats er hjælp til selvhjælp, for der igennem at styrke kvindens
selvværd og selvtillid og støtte hende i egne valg. Dette gælder både i forhold til praktiske opgaver i hverdagen - og i forhold til kvindens fremtidige
liv. Krisecentrets idégrundlag bygger på værdier som livsglæde, selvværd og socialt samvær og fællesskab med kvinder i samme situation".
Yderligere er der lagt vægt på, at det fremgår af oplysninger på Tilbudsportalen, at tilbuddet som metoder anvender jeg-støttende samtale,
netværksmøde aktiviteter, social færdighedstræning og systemisk terapi og at tilbuddet endvidere anvender ressourceorienteret,
relationspædagogisk, anerkendende, miljøterapeutisk, narrativ og psykoterapeutisk tilgang.
Det vægtes videre, at interviews med leder og en medarbejder afspejler at de valgte tilgange og metoder systematisk anvendes i praksis.
Medarbejderen oplyser eksempelvis at være uddannet pædagog og familieterapeut og at vedkommende afholder jeg-støttende samtaler med
kvinderne. Det oplyses videre, at kvinderne som udgangspunkt tilbydes en ugentlig samtale, men at der også afholdes samtaler ad hoc, når
kvinderne har brug for det. Medarbejderen oplyser også, at der kan være kvinder, der har brug for en samtale om morgenen for at komme i gang
med dagen. Endelig oplyser medarbejderen, at der under samtalerne blandt andet tales om, hvad der er vigtigt for den enkelte kvinde, hvad der
giver hende energi og hvordan hun skal komme videre i livet.

Indikator 3.b
Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 3.b
Indikator bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse er det vægtet, at det fremgår af oplysninger på Tilbudsportalen, at tilbuddet i samarbejde med den enkelte kvinde udarbejder en
opholdsplan, hvori kvindens mål for opholdet nøjagtigt beskrives. Ligeledes fremgår det, at tilbuddet anvender Dagbogsprogrammet som
journaliseringsredskab og at programmet ligeledes kan bruges som redskab for eﬀektmåling og dokumentation for indsats.
Dette understøttes af interviews med leder og en medarbejder. Leder oplyser imidlertid også, at tilbuddet ønsker at implementere et system, hvor
der mere systematisk kan følges op på den enkelte kvindes mål, og hvor det fremgår tydeligere, hvor langt den enkelte kvinde er kommet i forhold
til opfyldelsen af sine mål. Leder oplyser videre, at den dokumentation, der laves i tilbuddet medvirker til, at der drages læring og forbedring af
indsatsen. Leder oplyser blandt andet at kunne se det ved, at medarbejderne er godt inde i hver enkelt sag, når der er supervision i tilbuddet og at
den dokumentation, der er lavet, eksempelvis bidrager til at bringe nye perspektiver ind under supervisionen.
Yderligere er der lagt vægt på, at en medarbejder oplyser, at det er meget individuelt, hvorvidt der udarbejdes statusskrivelse for den enkelte
kvinde i forbindelse med afslutningen på hendes ophold.
Endelig er der lagt vægt på, at stikprøve af dokumentationsmateriale for to kvinder, viser, at der er udarbejdet opholdsplaner for kvinderne, som
indeholder individuelle mål. Det fremgår imidlertid også, at ikke alle mål fremstår konkrete og klare. Eksempelvis fremgår det, at et mål for den
ene kvinde er: "Jeg har brug for støtte og vejledning til at takle situationen omkring samvær med "X" (kvindens barn)". Det fremgår ikke, hvorvidt
dette mål eksempelvis omhandler kvindens eget samvær og samspil med sit barn, om det omhandler hvordan kvinden får støtte og vejledning i
forhold til samværsaftale med barnets far eller lignende.
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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
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse er det vægtet, at det fremgår af interviews med to kvinder, at der under kvindernes ophold i tilbuddet har været indhentet
forskellige former for hjælp fra eksterne aktører. Den ene kvinde oplyser blandt andet, at hun under sit ophold i tilbuddet både har haft samtaler
med en psykolog og med en børnepsykolog. Den anden kvinde oplyser, at hun under sit ophold blandt andet har haft samtaler med en psykolog
og ligeledes med politiet.
Yderligere er der lagt vægt på, at såvel interview med leder og en medarbejder samt fremsendt dokumentationsmateriale afspejler, at tilbuddet
samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for kvinderne opnås. Eksempelvis oplyser medarbejderen, at det
er leder, der står for at afholde visitationssamtale, når en kvinde er ankommet til tilbuddet. Medarbejderen oplyser videre, at det på mødet
afdækkes, hvad kvinden har brug for hjælp til, herunder også om hun eksempelvis har brug for samtaler med en psykolog og/eller børnepsykolog.
Af interview med leder fremgår det eksempelvis, at tilbuddet blandt andet ved anvendelse af metoden "netværks aktiviteter" samarbejder med
eksterne aktører i form af kvindens netværk. Leder oplyser, at personer fra kvindens netværk i den forbindelse, og efter kvindes ønske og
samtykke, inviteres til netværksmøde, hvor der er fokus på, hvordan netværket kan blive en aktiv medspiller i forhold til kvindens mål for
fremtiden. Leder oplyser videre, at det i tilfælde, hvor kvinden ikke har et netværk, eksempelvis kan være oﬀentlige instanser, der inviteres med til
mødet, såfremt kvinden ønsker det.
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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.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i sin indsats har et relevant og målrettet fokus på, at sikre kvindernes og børnenes fysiske og mentale
sundhed og trivsel. Tilbuddet understøtter kvindernes selv- og medbestemmelsesret via medinddragelse og indﬂydelse på eget liv i hverdagen.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets anerkendende pædagogik understøtter kvinder og børns mentale sundhed og trivsel. Indsatsen
medvirker til at øge kvindernes selvværd, livskraft og selvforståelse.
Desuden vurderer socialtilsynet, at tilbuddet støtter kvinderne i forhold til adgang til relevante sundhedsydelser og der samarbejdes med relevante
eksterne sundhedspersoner til sikring af både kvindernes og børnenes sundhed. Der er tilknyttet sundhedsplejerske og psykolog til børnesamtaler.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Der er desuden opsat videoovervågning, som kan forebygge
indtrængning af voldelige ægtefæller/samlever. Der anvendes i den forbindelse skriftlig samtykkeerklæring.
Gennemsnitlig bedømmelse

5,0
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Kriterium 4

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet på en anerkendende og respektfulde måde understøtter kvindernes medinddragelse og
medbestemmelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet.
Der er yderligere socialtilsynets vurdering, at kvinderne oplever at blive hørt og taget alvorligt i en sårbar livssituation. Tilbuddets medarbejdere
anerkender den enkelte kvindes livsstrategi uden fordømmelse og gør en indsats for at inddrage kvinderne i driften og aktiviteterne i og udenfor
tilbuddet.

Indikator 4.a
Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse vægtes det, at det fremgår af interviews med to kvinder, at de føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Den ene borger oplyser
blandt andet om samtaler, som vedkommende har med en medarbejder: ""X" er mega god. "X" er god til at lytte og til at komme med gode råd. "X
er god til at hjælpe med at skabe overblik for eksempel i forhold til, hvad det er fornuftigt at gøre fremadrettet".
Af interview med den anden kvinde fremgår det ligeledes, at kvinden føler sig hørt, respekteret og anerkendt og ligeledes, at kvinden oplever det
samme i forhold til sine børn, som også har ophold i tilbuddet. Kvinden oplyser blandt andet: "Jeg har mange snakke med personalet. Min eksmand var ikke god for mig. Når jeg står op om morgenen, siger de for eksempel: "Du ser godt ud. Du smiler"". Kvinden oplyser videre: "De ser,
hvor god min datter er til at være kreativ - det måtte hun ikke være før for min eks-mand".
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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
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse er det vægtet, at det fremgår af interviews med to kvinder, at de inddrages i og har indﬂydelse på beslutninger vedrørende sig
selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.
Eksempelvis oplyser den ene kvinde, at der afholdes husmøde i tilbuddet to gange om ugen, hvor blandt andet rengøring og indkøb planlægges.
Den anden kvinde oplyser blandt andet, at have mange papirer med videre, som skal laves til kommunen, og at vedkommende får styr på sådan
nogle forhold i samarbejde med en medarbejder.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 5$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 5

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats, aktiviteter og sikkerhedsforanstaltninger medvirker til at understøtte kvindernes og børnenes
fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilbuddet understøtter deres fysiske trivsel igennem fokus på sund mad, motion og sund levevis.
Eksempelvis oplyser en kvinde ved tilsynsbesøg i december 2020, at der i tilbuddet er stort fokus på kost, og at tilbuddet i den forbindelse lægger
op til, at der kun indtages slik og lignende i fællesarealer om fredagen. Det fremgår også af kvindens oplysninger, at tilbuddet understøtter
kvindernes og børnenes sundhed og trivsel ved at støtte kvinderne i, at have en stabil døgnrytme og ligeledes ved at støtte kvinderne i forhold til,
at de får skabt struktur og en stabil døgnrytme for deres børn.
Det er videre socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter kvindernes og børnenes fysiske og mentale sundhed og trivsel ved at have
tilknyttet en sundhedsplejerske, som kan støtte og vejlede mødrene. Børn tilbydes samtaler med psykolog, og der etableres skolegang eller
dagtilbud for børnene, hvis den enkelte kvindes sikkerhedsvurdering giver mulighed for det. Tilbuddets børneperson observerer børnenes
udvikling og trivsel og kan vejlede kvinderne i forældrerollen.

Indikator 5.a
Borgerne trives i tilbuddet.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse er det vægtet, at de to kvinder, som socialtilsynet interviewet, begge oplyser, at de trives i tilbuddet. Den ene kvinde oplyser
blandt andet: "Jeg har været her i lidt over tre måneder. Jeg ﬂytter i lejlighed på tirsdag sammen med min datter. Jeg vidste ikke, hvad jeg kunne
forvente, da jeg tog hertil - jeg er meget positivt overrasket. Jeg får virkelig den hjælp, jeg har brug for - hvis ikke jeg havde været her, havde jeg
været hylet helt ud af den". Kvinden oplyser videre: "Jeg kom hertil med mega meget uro og jeg var bange - jeg tager herfra med ro og
selvsikkerhed".
Den anden kvinde oplyser blandt andet: "Det er et rigtig godt sted her. Der er mange, der hjælper mig nu. Mine børn slapper mere af nu og det gør
jeg også". Kvinden oplyser videre, at det er dejligt at se hendes børn lege og være kreative nu. Videre oplyser kvinden, at hendes datter på 12 år,
har været vant til ofte at tisse i sengen om natten, men at det i løbet af en måned i tilbuddet kun er sket ﬁre gange.
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Indikator 5.b
Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020. Herunder lægges der vægt på, at det fremgår af interviews med
to kvinder, at de og deres børn med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser. Begge kvinder oplyser blandt andet, at de under
deres ophold har fået hjælp af både en psykolog og en børnepsykolog.
Yderligere er der lagt vægt på, at fremsendt dokumentationsmateriale viser, at kvinderne med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante
sundhedsydelser. Eksempelvis fremgår det af journalnotater, at en kvinde og dennes barn skal testes for corona. Det fremgår videre, at der indgås
aftale imellem kvinden og en medarbejder om, at kvinden selv kontakter lægen med henblik på at få en henvisning til test af sit barn og at
tilbuddet vil ledsage og transportere kvinden og barnet i forbindelse med lægebesøg/test.
Det fremgår eksempelvis også af fremsendt materiale, at tilbuddet ledsager en kvinde til "Enhed for Spiseforstyrrelser" i psykiatrien.

Indikator 5.c
Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse vægtes det, at interviews med to kvinder medvirker til at sandsynliggøre, at tilbuddets viden og indsats vedrørende både
kvindernes og deres medfølgende børns fysiske og mentale sundhed og trivsel modsvarer deres behov. Begge kvinder oplyser, at særligt samtaler,
som de har med medarbejderne i tilbuddet, har stor betydning for dem. Kvinderne oplyser blandt andet, at medarbejderne er gode til at lytte og til
at hjælpe med at "få ro på". Det fremgår også af interviewene, at tilbuddets indsats i forhold til at hjælpe kvinderne med praktiske opgaver, som
eksempelvis papirer, der skal udfyldes i forbindelse med børnenes bopælssager med videre, har stor betydning for kvinderne og deres trivsel.
Begge kvinder oplyser, at det hjælper dem med at ﬁnde ro og at få en tro på fremtiden og at de får mere overblik over deres livssituationer.
Den ene kvinde oplyser også, at hun får NADA-behandling i tilbuddet: "Hvis man har det skidt, får man NADA. Jeg har fået det mange gange. Det
hjælper til at få ro på, mod søvnbesvær og så videre".
Yderligere er der lagt vægt på, at det fremgår af fremsendte referater fra personalemøder, at der i tilbuddet ydes en indsats i forhold til kvinder og
børnenes helbred i forhold til Covid19 pandemien. Det fremgår, at der blandt andet er fokus på at opretholde god hygiejne og ligeledes fremgår
det, at der er lavet en plan for, hvordan det skal håndteres, såfremt en kvinde eller børn i tilbuddet skal isoleres, hvis der for eksempel opstår
symptomer på Covid19.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 7$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 7

Tilbuddet forebygger vold og overgreb
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets faglige tilgange medvirker til at forebygge vold og overgreb. I den forbindelse lægges der vægt på, at
leder og medarbejdere har fokus på, at beskytte kvinder og børn i forhold til eksempelvis tidligere partnere og andre trusler. Ligeledes vægtes det,
at der er en respektfuld tone i tilbuddet og dette er grundlaget for en god og positiv stemning blandt kvinder, børn, medarbejdere og frivillige.
Det er videre socialtilsynets vurdering, at tilbuddets beredskabsplan, herunder håndtering af trusler og overgreb, er kendt af medarbejderne samt
de frivillige.
Endelig konstateres det, at der er etableret videoovervågning tre steder omkring tilbuddet og det vægtes, at kvinderne underskriver samtykke
herom ved indﬂytning. Videoklip opbevares i få dage inden de slettes. Det konstateres videre, at en kvinde, der ikke ønsker videoovervågning,
tilbydes at komme på et andet krisecenter.
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Indikator 7.a
Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøg i november 2019.
I den forbindelse er det vægtet, at leder oplyser, at der ikke er forekommet vold eller overgreb i tilbuddet siden sidste tilsyn. Leder oplyser, at med
den meget uhomogene målgruppe kan der forekomme episoder - oftest verbale udbrud - hvor kvinderne ikke respekterer de øvrige kvinders
grænser. Ligeledes oplyses, at der har været afholdt kurser for alle omkring etik på sociale medier herunder at få slået app's fra på mobiltelefoner,
så kvinden ikke kan spores af voldelig ægtefælle. Yderligere er der lagt vægt på, at leder og medarbejder oplyser, at alle frivillige får en relevant
introduktion til deres opgaver samt oplyses om muligheder for sparring med medarbejdere eller leder.
Endvidere er der lagt vægt på, at tilbuddets faglige tilgange kan medvirke til at skabe et trygt og forudsigeligt forløb samt virke
konﬂiktnedtrappende i samspillet. Der er herunder lagt vægt på, at indretningen af de fysiske rammer kan virke konﬂiktnedtrappende, eksempelvis
fællesrum giver plads til mindre grupper og værelserne er store, lyse og indrettet med seng til eventuelle børn.
Endelig er der lagt vægt på, at leder oplyser, at hun indhenter børneattester for alle og er ansvarlig for samtaler, godkendelse og uddannelse af nye
medarbejdere og frivillige på krisecentret.
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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.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets drift varetages kompetent. Det indgår i vurderingen, at kvinderne trives og udvikler sig under det
midlertidige ophold, og de har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante socialfaglige kvaliﬁkationer og kompetencer. Det vurderes, at leder
har tilstrækkelige formelle kompetencer til at varetage den daglige ledelse, samt deltage i borgerrettede opgaver. Leder har mange års erfaring i
arbejdet med målgruppen og stort kendskab til de faglige tilgange og metoder, der anvendes i tilbuddet. Medarbejderne oplever god mulighed for
at udvikle sig fagligt via efteruddannelse og kurser. Der er tilbud om kontinuerlig supervision med ekstern psykolog for både medarbejdere og
leder.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,7
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Kriterium 8

Tilbuddet har en kompetent ledelse
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at leder har en relevant socialfaglig uddannelse samt mange års ledelseserfaring og erfaring med målgruppen. I
den forbindelse vægtes det, at leder har relevante ledelsesmæssige reﬂeksioner i forhold til såvel personalemæssige, udviklingsmæssige som
økonomiske forhold.
Endelig er der lagt vægt på, at leder kan redegøre for relevant faglig udvikling af tilbuddet på såvel kort som lang sigt.

Indikator 8.a
Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i november 2019.
I den forbindelse er det vægtet, at det af cv og interview med leder afspejles, at hun har relevante formelle lederkompetencer, ledelseserfaring
samt erfaring med tilbuddets målgruppe. Leder indgår i ﬂere borgerrettede opgaver. Leder er uddannet socialpædagog, systemisk strukturel
familieterapeut og har også gennemgået diverse lederkurser. Lederen har relevante og visionære faglige overvejelser blandt andet omkring
visiteringen af kvinder til tilbuddet. Der er forsat et meget stort pres på pladserne og en høj belægningsprocent på krisecentret og leder udtrykker
ønske om, at der kan ske udvidelse på sigt.
Yderligere er der lagt vægt på, at medarbejder oplyser, at leder er tilgængelig, kompetent og meget fagligt vidende. Leder beskrives også som
rummelig og en person, der er tillid til.
Det er endvidere vægtet, at leder indgår i et velorganiseret samarbejde og vidensdeling med LOKK (Landsorganisationen for Kvindekrisecentre).
Der er også et samarbejde med de andre krisecentre i Danmark blandt andet omkring visitering og ﬂytning af truede kvinder. Lederen afholder
kvartalsvis "Frivilligmøder" i De Frivilliges Hus i Frederikshavn, hvor der eksempelvis er oplægsholder fra "Etnisk Ung" tilknyttet LOKK.

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
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i november 2019.
I den forbindelse er det vægtet, at leder og medarbejder beskriver, at der er supervision til både medarbejdere og leder, der deltager i samme
supervision. Leder coacher de frivillige. Supervision foretages af ekstern psykolog, som også er uddannet familieterapeut. Leder oplyser, at hun
sparrer med ledere fra andre krisecentre og deltager i relevante møder og konferencer i Danmark og udlandet.
Yderligere er der lagt vægt på, at leder prioriterer samarbejdet med de cirka 40 tilknyttede frivillige. Hun har samtaler med hver enkelte og
introducerer dem til at kontakte hende ved behov. Desuden afholder hun månedlige møder med alle frivillige samt kvartalsmøder, hvor der er
oplæg om relevante emner.
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Kriterium 9

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages fagligt og økonomisk kompetent. I den forbindeles vægtes det, at den daglige
drift varetages af fagligt kompetent og engageret leder, fastansatte socialfaglige medarbejdere og suppleres aften, nat og weekends af en stor
gruppe frivillige. Ligeledes vægtes det, at der er et tæt samarbejde mellem leder, medarbejdere og Krisecenterforeningen - de frivillige.
Yderligere er der lagt vægt på, at alle tilbuddets fastansatte medarbejdere, herunder leder, har været ansat i tilbuddet igennem ﬂere år og har
således et indgående kendskab til tilbuddet, tilbuddets målgruppe med videre.
Socialtilsynet konstaterer imidlertid i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020, at sygefraværet i tilbuddet fortsat er på et højere niveau end
sammenlignelige tilbud. Det fremgår af fremsendte oplysninger og af interview med leder, at det høje sygefravær i vid udstrækning skyldes en
langtidssygemelding. Leder oplyser videre, at der under langtidssygemeldingen blev ansat en vikar i stillingen, som i forvejen havde kendskab til
tilbuddet fra vikararbejde. Leder oplyser, at vedkommende, som blev ansat i vikariatet, kunne tage over på de ﬂeste af den sygemeldte
medarbejders opgaver, imens enkelte opgaver blev varetaget af fastansatte medarbejdere.

Indikator 9.a
Borgerne har, i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse er det vægtet, at interviews med to kvinder medvirker til at sandsynliggøre, at både kvinder i tilbuddet og deres medfølgende
børn i forhold til deres behov har tilstrækkelig adgang til personale med relevante kompetencer. Af begge interviews fremgår det, at kvinderne
oplever at få den hjælp, de har brug for i tilbuddet - for uddybning henvises til indikator 10.a og 10.b.
Yderligere er der lagt vægt på, at Socialtilsyn Nord har godkendt budget 2020 på følgende forudsætninger, som vurderes understøttende for, at
tilbuddet kan levere en fornøden kvalitet i tilbuddet til tilbuddet målgruppe. Tilbuddet budgetgodkendelse er baseret på forudsætning af, at
tilbuddet leverer en personalenormering på 4,9 årsværk, hvilket svarer til en normering på uændret 1,4 fuldtidsmedarbejder per plads. Tilbuddet
budgetterer ved fuld belægning med 1 årsværk til ledelse, 3,9 årsværk til borgerrelateret personale.

Indikator 9.b
Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse er det vægtet, at det fremgår af fremsendt medarbejderoversigt, at der ikke er ansat nye, faste medarbejder i tilbuddet i 2020. Af
oversigten fremgår det, at den medarbejder, der senest er blevet ansat i tilbuddet, er ansat i 2015.
Personalegennemstrømningen er således ikke på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Indikator 9.c
Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 9.c
Indikator bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse er det vægtet, at det fremgår af fremsendte oplysninger, at tilbuddets fem fastansatte medarbejdere i årets 11 første måneder
tilsammen har haft 100 sygefraværsdage, hvilket giver et gennemsnit på 20 dage per medarbejder. Sygefraværet i tilbuddet er således på et højere
niveau end sammenlignelige arbejdspladser.
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Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets 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 møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på
borgernes retssikkerhed.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere og leder besidder relevante faglige og personlige kompetencer i forhold til
målgruppens behov og tilbuddets metoder. Herunder vurderes det, at de medfølgende børn i tilbuddet proﬁterer af, at der er en "børnefaglig"
medarbejder, som varetager observationer af børnenes trivsel, understøtter mødrene i at opfylde børnenes behov og skabe tryghed og stabilitet i
mor/barn-relationen.
Det er videre socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdergruppe er ﬂerfaglig sammensat med primært socialfaglig baggrund og at disse
kompetencer på relevant vis sættes i spil i tilbuddets indsats.
Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at der er ledelsesmæssigt fokus på at sikre opdateret faglig viden i medarbejdergruppen.
Endvidere vurderer socialtilsynet, at der er fokus på løbende at supplere og kvaliﬁcere de mange frivillige, som dækker aften, nat og
weekendvagter. I den forbindelse lægges der vægt på, at korpset af frivillige vurderes grundigt af leder, før de får opgaver i tilbuddet og at de
frivillige coaches løbende af fastansatte medarbejdere og leder.
Gennemsnitlig bedømmelse

5,0
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Kriterium 10

Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante uddannelser, efteruddannelser og erfaringer i forhold til
målgruppens behov og tilbuddets metoder. I den forbindelse vægtes det, at der samlet set er en bred vifte af faglighed til stede i tilbuddet som
eksempelvis socialrådgiver, socialpædagog, køkkenassistent og børnepædagog og at leder har borgerrelaterede opgaver i forhold til sin
familieterapeutiske uddannelse.
Endelig er det socialtilsynets vurdering, at der er fokus på at hverve de rigtige frivillige og løbende sikre, at de har den fornødne viden til at løse
deres opgaver i ydertimerne, hvor der kun er adgang til leder eller medarbejder via telefon eller IT.

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

5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse er det vægtet, at interviews med to kvinder medvirker til at sandsynliggøre, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant
uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Af begge interviews fremgår det, at kvinderne oplever, at få god
hjælp af tilbuddets medarbejdere og at den hjælp de modtager, medvirker til, at kvinderne og deres børn kommer i bedre trivsel. Den ene kvinde
oplyser blandt andet, at være meget positivt overrasket over opholdet i tilbuddet: "Jeg er meget positivt overrasket. Jeg får virkelig den hjælp, jeg
har brug for. Hvis ikke jeg havde været her, havde jeg været hylet helt ud af den". Den anden kvinde oplyser blandt andet: "Det er et rigtig godt
sted - der er mange, der hjælper mig nu. Mine børn slapper mere af nu og det gør jeg også". Kvinden oplyser videre: "Jeg har mange papirer, der
skal laves til kommunen, det hjælper de mig med. Jeg har også veninder, der gerne vil hjælpe, men det er ikke det samme. Her har de helt styr på
det".
Yderligere er der lagt vægt på, at det fremgår af fremsendt medarbejderoversigt, at tilbuddets faste medarbejdere har relevante uddannelser som
henholdsvis socialpædagoger og socialrådgiver. Endvidere fremgår det, at de faste medarbejdere har taget terapeutiske uddannelser.
Endvidere er der lagt vægt på, at den fremsendte medarbejderoversigt medvirker til at sandsynliggøre, at tilbuddet har fokus på, at medarbejderne
får mulighed for at blive holdt ajour med relevant viden og ligeledes at tilegne sig ny, relevant viden. Af oversigten fremgår det blandt andet, at
tilbuddets børnepædagog har været tilmeldt Cool Kids seminar, imens en anden medarbejder har været tilmeldt kursus/efteruddannelse i
kropsterapi. Det fremgår dog også, at begge forløb er blevet aﬂyst grundet Covid19-pandemien. Det fremgår videre, at alle medarbejdere i
december 2020 har deltaget i socialstyrelsens online konference vedrørende æresrelaterede problemstillinger.
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Indikator 10.b
Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse er det vægtet, at det fremgår af interviews med to kvinder, at det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at
medarbejderne har relevante kompetencer. Af begge interviews fremgår det, at kvinderne oplever at få den hjælp, de har brug for og ligeledes, at
de oplever, at de får hjælp til deres børn i tilbuddet. Det fremgår af begge interviews, at kvinderne er bevidste om, hvilken rolle hver enkelt
medarbejder har, og hvad hver enkelt medarbejder kan hjælpe med. Begge kvinder nævner for eksempel samme medarbejders navn i forhold til,
hvem de har samtaler med, hvor de får snakket om de udfordringer, de står med, hvad de ønsker sig fremadrettet i livet, og hvad der skal til for at
komme videre. Det samme gør sig gældende i forhold til, hvilken medarbejder der har kompetencer i forhold til at hjælpe kvinderne med
eksempelvis at søge bopælsret til deres børn, at søge fuld forældremyndighed og lignende.
Af interviewet med den ene kvinde fremgår det også, at kvinden oplever, at det er afspejlet i medarbejdernes samspil med hendes børn, at
medarbejderne har relevante kompetencer. Kvinden oplyser eksempelvis: ""X" har snakket med min datter. De er gode til at kommunikere
sammen. De ser for eksempel, hvor god min datter er til at være kreativ og giver hende mulighed for det".
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Økonomi

Økonomi

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set rummer den fornødne økonomiske kvalitet og er økonomisk bæredygtigt. Krisecentrets
budgetramme giver mulighed for at kunne ansætte og fastholde kompetent kerne personale. Budgettet vurderes ikke at indeholde poster, der er
uvedkommende for tilbuddets virksomhed og at der er sammenhæng imellem pris og kvalitet. Dette understøttes af årsrapporten for 2019, hvoraf
fremgår, at 65,6% af omsætningen udgøres af lønudgifter og 4,4 % udgifter til kompetenceudvikling.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og udarbejder budgetter med relevante og tilstrækkelige oplysninger.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 1$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 1

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet er en del af den kommunale institutionsdrift i Frederikshavn Kommune og derfor underlagt en kommunal budgetramme. Dette betyder
minimal risiko for, at borgeren vil opleve et tilbud, der lukker fra dag til dag på grund af manglende søgning. Det tillægges værdi, at revisionen
ikke har haft bemærkninger til kommunens drift af sociale tilbud.
Det vurderes, at tilbuddets budget ikke indeholder poster uvedkommende for tilbuddets virksomhed og der er mulighed for en ansvarlig
forvaltning af oﬀentlige midler.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 2$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 2

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
Bedømmelse af kriterium
Der er lagt vægt på, at budget for 2020 udtrykker balance mellem pris og kvalitet. . Centrale nøgletal om normeringens størrelse og
sammensætning samt kompetenceudvikling medvirker til at kvalitetssikre vurderingen.
Socialtilsyn Nord har godkendt budget 2020 på følgende forudsætninger, som vurderes understøttende for, at tilbuddet kan levere en fornøden
kvalitet i tilbuddet til tilbuddet målgruppe. Tilbuddet budgetgodkendelse er baseret på forudsætning, at tilbuddet leverer en personalenormering
på 4,9 årsværk, hvilket svarer til en normering på uændret 1,4 fuldtidsmedarbejder pr. plads. Tilbuddet budgetterer ved fuld belægning med 1
årsværk til ledelse, 3,9 årsværk til borgerrelateret personale.
Tilbuddet budgetterer med udgifter til kompetenceudvikling på 151.334 kroner, svarende til 30.884 kroner pr. budgetteret årsværk.
Det vurderes, at der budgetteres med tilstrækkelig lønsum til at levere det anførte serviceniveau for borgernærkontakt (normeringstal) på
Tilbudsportalen.
Tilbuddets økonomi og sammenhæng mellem pris og kvalitet, suppleres af tilbuddets årsrapport 2019, hvori det konstateres, at tilbuddet
anvender 65,6 % af sine indtægter på personale, samt 4,4 % til kompetenceudvikling. Nøgletal fra tilbuddets årsrapport afviger ikke væsentligt i
forhold til godkendt budget 2019.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 3$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 3

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
Bedømmelse af kriterium
Det vurderes, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig. Der er de nødvendige oplysninger og speciﬁkationer tilgængelige i form af et samlet
budget, der er suppleret med delbudgetter for tilbuddets driftsgrene. Budgetterne har en tilstrækkelig detaljeringsgrad.
Tilbuddets oplysninger i form af årsrapport på tilbudsportalen er ajourførte - omend med en vis grad af forsinkelse - hvilket giver indblik i
tilbuddets økonomiske disponering og om denne er i tråd med godkendt budget for året, som årsrapporten vedrører.
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Spindelvæv

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.
$eg-pr int-section-heading-star t$Datakilder $eg-pr int-section-heading-end$

Datakilder

Kilder
Tilbudsportalen
Tidligere tilsynsrapport
Opgørelse af sygefravær
Budget
Dokumentation
Medarbejderoversigt
$eg-pr int-section-heading-star t$Inter viewkilder $eg-pr int-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder
Medarbejdere
Borgere
Ledelse
Beskrivelse
I forbindelse med tilsynsbesøget er følgende intereviewet:
- To borgere
- Leder
- To medarbejdere

$eg-pr int-section-heading-star t$Obser vationskilder $eg-pr int-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

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.
$eg-pr int-section-heading-star t$Læsevejledning - Kvalitetsmodellen$eg-pr int-section-heading-end$

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen

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.

13-12-2021
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Basisinformation
Tilbuddets navn

KRISECENTRET I FREDERIKSHAVN

Hovedadresse

Kong Christians Alle 9
9900 Frederikshavn

Kontaktoplysninger

Tlf.: 98458875
E-mail: inbn@frederikshavn.dk
Hjemmeside:

Tilbudsleder

Inge Jensen

CVR-nr.

29189498

Virksomhedstype

kommunal

Tilbudstyper

Kvindekrisecenter, § 109

Pladser i alt

4

Målgrupper

Seksuelt overgreb
Voldeligt overgreb

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Nord

Tilsynskonsulenter

Janne Mølgaard
Karen Møller Nielsen

Tilsynsbesøg

23-09-2021 10:30, Uanmeldt, KRISECENTRET I FREDERIKSHAVN
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Basisinformation (Afdelinger)
Afdeling

Målgrupper

Pladser i alt

Afdelinger

KRISECENTRET I FREDERIKSHAVN

Seksuelt overgreb, Voldeligt overgreb, Overgreb, andet

4

Kvindekrisecenter, § 109

$eg-pr int-section-heading-star t$Samlet vur der ing af kvaliteten i tilbuddet$eg-pr int-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Krisecentret i Frederikshavn er et kommunalt tilbud efter servicelovens § 109. Tilbuddet har ﬁre pladser. Målgruppen er kvinder i alderen 18-85 år,
der har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb og eventuelt medfølgende børn.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jævnfør lov om socialtilsyn § 5, stk. 1. Herunder vurderes det, at
tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra de otte temaer jævnfør lov om socialtilsyn § 6, stk. 2.
$eg-pr int-section-heading-star t$Sær ligt fokus i tilsynet$eg-pr int-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

- Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer (herunder Socialtilsyn Nords fokuspunkt for 2021 vedrørende sociale medier) Målgruppe, metoder og resultater (ift. dokumentation) - Fysiske rammer - Økonomi

13-12-2021
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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.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for den enkelte kvinde og under hensyntagen til dennes behov,
ønsker, forudsætninger og sikkerhed, tilbyder relevante muligheder for en indholdsrig hverdag samt muligheder for kvinderne kan fortsætte
beskæftigelse og/eller uddannelse, eksempelvis sprogskole, i de tilfælde, hvor kvindens sikkerhed gør det muligt. Børnene tilbydes muligheder for
at komme i omkringliggende eller egen børnehave eller skole, såfremt sikkerhedsniveauet tillader det. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet ikke
har en fast procedure i forhold til, hvordan børn, der af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan komme i skole, får understøttet deres skolegang
under opholdet i tilbuddet, men at tilbuddet i nogle tilfælde eksempelvis er behjælpelig med at ﬁnde undervisningsmateriale, som børnene kan
lave.
Det er videre socialtilsynets vurdering, at kvinderne og børnene tilbydes meningsfulde aktiviteter i hverdagen i tilbuddet, eftersom ﬂere kvinder og
deres børn har behov for at være i trygge rammer efter traumatiserende oplevelser. Der tilbydes individuel rådgivning til kvinderne, ofte i
samarbejde med den enkelte kvindes kommunale sagsbehandler - omkring arbejdsmarkedstilknytning, bolig og uddannelse.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,0
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Kriterium 1

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter kvinderne - og deres eventuelt medfølgende børn - i at udnytte deres fulde potentiale i forhold
til skolegang, uddannelse og beskæftigelse i det omfang sikkerhedssituationen tillader det. Socialtilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at
tilbuddet i det daglige pædagogiske arbejde støtter op omkring kvindernes beskæftigelsessituation og kontakten til jobcenter,
myndighedsrådgivere, praktiksteder, uddannelsessteder, børnehaver, skoler med videre. Eksempelvis oplyser en kvinde i forbindelse med
tilsynsbesøg i september 2021, at hun oplever, at hun i tilbuddet dels får støtte og plads til at få ro på hele sin situation, herunder følelsesmæssig
ro, men at tilbuddet samtidig er gode til at sætte gang i en proces, der skal medvirke til at afklare, hvad der fremadrettet skal ske.
Kvinden oplyser videre, at hun i de år, hun har boet i Danmark, har været i arbejde, hvorfor det er en ny situation for hende nu at være uden job.
Kvinden oplyser, at der er mange dele af det danske system, hun ikke har kendskab til, og at medarbejderne i den forbindelse yder en god og
relevant støtte - eksempelvis i forhold til Jobcentret og i forhold til at søge job.
Endvidere er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet yder relevant hjælp og støtte i forhold til børn, der indskrives i tilbuddet sammen med deres
mor. Leder oplyser ved tilsynsbesøg i september 2021, at der som en del af indsatsen er fokus på, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at
børnene er i skole eller dagtilbud og ligeledes spiller børnepsykologernes vurdering af, hvad børnene har brug for, en central rolle. Leder oplyser
videre, at børnepsykologerne i en del tilfælde vurderer, at børnene har brug for en pause fra skole/dagtilbud, imens de har ophold i tilbuddet. Det
fremgår videre af leders oplysninger, at de børn, der går i skole, i nogle tilfælde har skolemateriale med, som de kan lave i tilbuddet, imens de ikke
går i skole og endvidere er der i tilbuddet ansat en børnepædagog, som laver forskellige aktiviteter med børnene.
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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

5

Bedømmelse af Indikator 1.a
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i september 2021.
I den forbindelse er der lagt vægt på, at det fremgår af interview med en kvinde, at hun sagde sit job op cirka en måned efter indskrivningen i
tilbuddet grundet omstændigheder relateret til hendes eks-mand. Kvinden oplyser videre, at være i gang med at søge nyt job og at hun i den
forbindelse får al den hjælp og støtte, hun har brug for fra tilbuddet - eksempelvis i forhold til Jobcenter, at skrive ansøgninger med videre.
Kvindens oplysninger medvirker til at sandsynliggøre, at tilbuddet i samarbejde med kvinderne opstiller konkrete, individuelle mål i forhold til at
understøtte kvindernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse og at der følges op herpå.
Yderligere er der lagt vægt på, at det fremgår af interview med leder, at tilbuddet i samarbejde med kvinderne udarbejder en opholdsplan, hvoraf
det fremgår, hvad kvinden konkret har brug for og ønsker hjælp til - herunder også i forhold til skole, uddannelse og beskæftigelse. Leder oplyser
videre at opleve det som vigtigt, at kvindens egne ord indgår i opholdsplanen i forhold til, hvad hun har brug for hjælp til. Endvidere fremgår det af
leders oplysninger, at der kontinuerligt er fokus på at følge op på, hvor langt den enkelte kvinde er nået i forhold til sine mål og at dette både
drøftes med kvinden og på personalemøder.

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
Indikator bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i september 2021.
I den forbindelse lægges der vægt på, at en kvinde oplyser, at hun for nylig har opsagt sit job og derfor nu er jobsøgende.
Yderligere lægges der vægt på, at leder oplyser, at en ud af de tre kvinder, der aktuelt er indskrevet, er i job.
Endelig lægges der vægt på, at leder oplyser, der aktuelt er en af kvinderne i tilbuddet, der reelt er indskrevet med sit barn. Leder oplyser videre, at
kvinden cirka 14 dage efter indskrivning indgik aftale med barnets far om at udlevere barnet til samvær, men at faren ikke har efterlevet aftalen,
hvorfor barnet ikke er aﬂeveret tilbage til sin mor. Leder oplyser videre, at barnet blev udleveret i juli og skulle være startet i skole efter
sommerferien, men at barnet, så vidt vides, ikke er startet i skole.
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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.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet yder en fagligt velfunderet indsats omkring støtte til kvinderne og deres eventuelt medfølgende børn.
Tilbuddet arbejder relevant med at styrke og udvikle kvindernes selvstændighed og sociale kompetencer. Der er et udviklende, respektfuldt og
åbent miljø i tilbuddet indeholdende dialog mellem kvinderne, medarbejderne, leder og de frivillige. Således er leder og medarbejdere
medvirkende til, at kvinderne under ophold i tilbuddet øver sig i indﬂydelse og ansvar og får øget bevidsthed om egne ressourcer, kompetencer og
livsværdier. Med udgangspunkt i en udredning samt udarbejdelse af opholdsplan opstilles der individuelle mål sammen med den enkelte kvinde,
og der følges op herpå.
Det vurderes videre, at tilbuddet har fokus på børnenes behov - herunder i forhold til skolegang eller dagtilbud samt tilbud om fritidsaktiviteter i
det omkringliggende samfund.
Endelig vurderes, at der er tilbud om efterværn og dannelse af netværksgrupper for kvinder, der aktuelt bor i tilbuddet eller tidligere har boet i
tilbuddet.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,3
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Kriterium 2

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt med at støtte kvindernes selvstændighed og udvikling af sociale kompetencer. I den
forbindelse lægges der vægt på, at kvinderne støttes i at opretholde og erhverve praktiske, sociale og forældremæssige kompetencer. Eksempelvis
fremgår det af oplysninger fra en indskrevet kvinde i forbindelse med tilsynsbesøg i september 2021, at kvinden har boet i Danmark i ﬂere år, hvor
hun har boet sammen med sin ægtefælle og deres fælles barn. Det fremgår videre, at kvindens oplysninger, at der er dele af det danske system,
som hun ikke har kendskab til, som hun har brug for hjælp til at ﬁnde ud af og som hun oplever at få den nødvendige støtte og hjælp til i tilbuddet.
Det fremgår også af kvindens oplysninger, at hun oplever, at medarbejderne i tilbuddet er gode til at lade kvinden klare de opgaver selvstændigt,
som hun kan, men at de er parate med kompetent støtte og vejledning i de situationer, hvor hun har brug for det. Kvinden oplyser, at hjælpen
eksempelvis kan bestå i kontakt til Familieretshus, udfyldning af diverse blanketter til myndigheder, kontakt til Jobcenter med videre.
Der lægges også vægt på, at tilbuddet yder en målrettet og kompetent indsats i forhold til at yde kvinderne omsorg, hjælp og støtte i forhold til den
krise, de - og deres eventuelt medfølgende børn - beﬁnder sig i. Eksempelvis oplyser leder under tilsynsbesøget i september 2021, at en kvinde og
faren til hendes børn, aktuelt sidder i et lokale i tilbuddet og har samtale med en medarbejder. Leder oplyser videre, at det ikke er faren til
kvindens børn, som er årsagen til kvindens ophold i tilbuddet, men at kvindes ophold skyldes en partner, som kvinden efterfølgende har haft. Det
fremgår videre af leders oplysninger, at kvinden og faren til hendes børn, har samtaler med en medarbejder, som skal støtte forældrene i
håndtering af situationen i forhold til deres børn.
Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet på relevant vis har fokus på at støtte borgerne i forhold til digital dannelse og sociale medier. I
den forbindelse lægges der vægt på, at interviews med en kvinde og med leder viser, at kvinderne får den hjælp og støtte, de har brug for eksempelvis i forhold til kontakt til myndigheder, digital udfyldelse af diverse blanketter med videre. Endvidere fremgår det af leders oplysninger,
at tilbuddet har fokus på de sikkerhedsmæssige aspekter i forhold til kvinderne og børnene. Leder oplyser, at det blandt andet omhandler
elektroniske devices, som vil kunne spore kvinderne og børnene, hvorfor tilbuddet opfordrer til, at "lokaliteter" bliver slået fra på alle devices, at
sociale medier eventuelt slettes, at der skiftes sim-kort med videre. Det fremgår videre af leders oplysninger, at tilbuddet er opmærksomt på og
anerkender, at blandt andet mobiltelefoner og sociale medier ofte opleves som en "livslinje" for kvinderne. Leder oplyser, at kvinderne i nogle
tilfælde, og af forskellige årsager, føler et behov for, at følge med i, hvad den partner, de er ﬂygtet fra, foretager sig via sociale medier. Leder
oplyser i forlængelse heraf, at det derfor kan være en proces, at få kvinderne til at tage skridt, som kan medvirke til at øge sikkerheden for dem.
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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

5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i november 2019.
I den forbindelse er der lagt vægt på, at tilbuddet yder omsorg og krisehjælp med indgåelse af praktiske aftale, når en kvinde ønsker at ﬂytte ind.
Eksempelvis observeres ved tilsynsbesøget et indskrivningsmøde med en kvinde, at leder og medarbejder med ro og stor empati får iværksat
praktiske aftaler i forhold til at de samme dag får hendes ting ﬂyttet fra boligen, således at hun og barnet hurtigst muligt kan opnå en tryghed i at
bo i tilbuddet.
Der er yderligere lagt vægt på, at medarbejder og leder beskriver, at udarbejdelse af mål for opholdet efterfølgende sker i samarbejde med den
enkelte kvinde med udgangspunkt i individuelle behov med respekt for krisestadie, integritet og kulturelle tilhørsforhold. Socialtilsynet observerer
under tilsynsbesøget ved stikprøver på opholdsplaner og daglige noter samt de frivilliges noter, at der arbejdes med individuelle mål, der kan
medvirke til udvikling af kvindernes sociale kompetencer og etablering af et mere selvstændigt liv. Flere mål i opholdsplanen observeres at være
en blanding af indsats og mål, eksempelvis "støtte til at ﬁnde en bolig...".Der er endvidere lagt vægt på, at leder og medarbejder oplyser, at der
følges op på de udarbejdede mål med kvinden og sammen med rådgiver og jobcenter fra hjemkommune.
Endelig er der lagt vægt på, at leder oplyser, at der i tilbuddet er skabt et udviklende og åbent miljø, indeholdende dialog med vægt på
interpersonelle relationer og observationer af kvindernes deltagelse i praktiske gøremål og pasning af egne børn under opholdet, skabes mulighed
for, at kvinderne gennem indﬂydelse og socialt ansvar kan få øget bevidsthed om egne ressourcer, kompetencer og livsværdier. Igennem planlagte
samtaler med tilbuddets medarbejdere støttes kvinderne i overvejelser om eget liv, ønsker og strategier fremadrettet. Dette understøttes af
stikprøver fra daglige noter.

Indikator 2.b
Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Indikator bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i november 2019.
I den forbindelse er der lagt vægt på, at stikprøver på daglige noter afspejler, at aktuelle beboere indgår i sociale relationer, fællesskaber og
netværk i det omgivende samfund, såfremt de ønsker det. Leder og medarbejder fortæller, at der tilbydes aktiviteter inden for tilbuddets rammer,
når trusselsbilledet vurderes alvorligt for kvinden og eventuelle børn.
Yderligere er der lagt vægt på, at medfølgende børn har tilbud om undervisning i tilbuddet eller i lokale skole eventuelt uden oplysning af
persondata. Mindre børn kan tilbydes daginstitution/dagpleje.
Endvidere er der lagt vægt på, at medarbejder oplyser, at der kan være mulighed for at tilbyde fællesaktiviteter uden for tilbuddets rammer
eksempelvis svømmehal og naturture /ﬁsketure/ravture. Det konstateres, at kvinderne ofte bor i tilbuddet i kortere tid og at det derfor ikke altid er
muligt, at opdyrke nye sociale relationer eller indgå i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Leder oplyser, at der er mulighed for at komme i
netværksgrupper efter opholdet.
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Indikator 2.c
Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 2.c
Indikator bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Der er lagt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i november 2019.
I den forbindelse er der lagt vægt på, at der ved observationer fra indskrivningsmøde med kvinde, som tidligere har boet i tilbuddet, at der spørges
ind til kvindens netværk og hendes oplevede værdi heraf og ønsker til fastholdelse af relationen. Dette understøttes af oplysninger fra ﬂere kvinder
der beskriver, at der ydes opbakning fra medarbejderes side til, at de kan have kontakt til familie eller andre relationer. Ved tilsynsbesøget oplyser
leder og medarbejdere, at kvinder, der indskrives i tilbuddet, ofte er i fare og derfor ikke altid kan have kontakt til nære relationer og pårørende.
Det kan være såvel ægtemand som andre relationer (familie), som truer kvinden og børn med baggrund i et ønske om, at de ﬂytter tilbage til
hjemmet.
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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.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med udgangspunkt i faglige tilgange og faglige
metoder, der er relevante og individuelt tilpassede målgruppens individuelle behov. Tilbuddets indsats er efter servicelovens §109 og der tilbydes
et midlertidigt, sikkert ophold til udsatte og voldsramte kvinder og deres eventuelle børn. Der modtages kvinder, der henvender sig akut og som
har været udsat for fysisk, psykisk, seksuel og/eller økonomisk vold i nære relationer. Målgruppen har brug for støtte og rådgivning i forhold til
kontakt med diverse myndigheder, udredning og støtte omkring eksempelvis forældremyndighed, sagsanlæg, opholdstilladelse i Danmark og
andre forhold, der har betydning for borgernes fremtid efter udﬂytning i egen bolig.
Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddets indsats har den ønskede eﬀekt, hvilket blandt andet ses ved, at kvinderne og børnene generelt trives i
tilbuddet. I indsatsen er der fokus på at inddrage den enkelte kvinde i ansvaret for eget liv, hvilket efter socialtilsynets vurdering bidrager til at
styrke dennes selvværd og selvtillid.
Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på at dokumentere og målrette indsatsen, ved blandt andet at udarbejde skriftlige
opholdsplaner i samarbejde med kvinderne. Socialtilsynet konstaterer i forbindelse med tilsynsbesøg i september 2021, at tilbuddet har igangsat
en proces vedrørende kvaliﬁcering af deres dokumentationspraksis.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,3

Udviklingspunkter
- Tilbuddet kan med fordel have fokus på at de individuelle mål, som tilbuddet opstiller i samarbejde med den enkelte kvinde i højere grad
fremstår konkrete og klare.
- Tilbuddet kan med fordel have fokus på i højere grad systematisk at dokumentere indsats og resultater i forhold til målene i kvindernes
opholdsplaner.
I forhold til ovenstående kan tilbuddet med fordel søge inspiration i socialstyrelsens håndbog for sociale tilbud: "Resultatdokumentation og
evaluering", som kan ﬁndes på socialstyrelsens hjemmeside.
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Kriterium 3

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse og med udgangspunkt i faglige tilgange og
metoder, der er relevante i forhold til målgruppen og tilbuddets målsætning.
Det er videre socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats fører til positive resultater for borgerne. De kvinder, som er interviewet under
tilsynsbesøg i december 2020 oplyser, at de får stort udbytte af deres ophold i tilbuddet og at opholdet medvirker til at give dem en tro på en god
fremtid. Den ene kvinde oplyser eksempelvis, at hun indenfor kort tid ﬂytter i egen bolig med sit barn og at opholdet i tilbuddet har medført, at
den uro og frygt, hun mærkede, da hun blev indskrevet i tilbuddet, nu er aﬂøst af ro og selvsikkerhed.
Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i individuelle mål, som opstilles i samarbejde med den enkelte
kvinde. Socialtilsynet konstaterer dog, at ikke alle mål fremstår konkrete og klare. Det er socialtilsynets vurdering, at en indsats, der tager
udgangspunkt i konkrete, klare mål, i højere grad giver tilbuddet mulighed for at levere en målrettet og systematisk indsats.
Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet dokumenterer sin indsats via journalnotater og i nogle tilfælde ved at udarbejde en afsluttende
statusskrivelse. Det konstateres imidlertid også, at tilbuddet i sin dokumentation ikke dokumenterer indsats og resultater direkte i forhold til de
enkelte, individuelle mål. Det er socialtilsynets vurdering, at en mere systematisk dokumentation i forhold til de individuelle mål vil kunne
medvirke til at styrke kvaliteten af tilbuddets indsats. Leder oplyser i forbindelse med tilsynsbesøg i september 2021, at tilbuddet netop har
igangsat en proces i forhold til at optimere tilbuddets dokumentation - blandt andet som følge af udviklingspunkter fra socialtilsynet i forbindelse
med seneste tilsynsbesøg. Leder oplyser, at tilbuddet netop dagen forud for det aktuelle tilsynsbesøg, har haft ekstern undervisning vedrørende
dagbogsprogrammet Sofus. Socialtilsynet observerer, at leder på sin computer fremviser eksempler på, hvordan funktioner, som er nye for
tilbuddet, kan anvendes til at optimere og målrette dokumentationen. Ligeledes fremviser leder eksempel på mål for en kvinde, som tilbuddet har
arbejdet med i forbindelse med undervisningen, hvor der er arbejdet med, hvordan tilbuddet i højere grad kan sikre, at de mål, der opstilles, er
konkrete og målbare.

Indikator 3.a
Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.a
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse vægtes det, at interviews med to kvinder medvirker til at sandsynliggøre, at de faglige tilgange og metoder, som tilbuddet er
godkendt til på Tilbudsportalen, anvendes i praksis og at de valgte tilgange og metoder er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og
målgrupper. Af begge interviews fremgår det, at kvinderne oplever at medarbejderne har en anerkendende tilgang til dem. Den ene kvinde oplyser
eksempelvis, at det har stor betydning for hende, at medarbejderne om morgenen ser hende og anerkender hende for, hvem hun er.
Begge kvinder oplyser også, at de har samtaler med en konkret medarbejder i tilbuddet og at disse samtaler hjælper kvinderne. Den ene kvinde
oplyser blandt andet: "Vi har samtaler med "X". "X" er mega god. "X" er god til at lytte, til at komme med råd, til at skabe overblik og til at hjælpe
med, hvad der er fornuftigt fremadrettet og så videre". En af kvinderne oplyser videre om sit ophold i tilbuddet: "Jeg kom hertil med mega meget
uro og jeg var bange. Jeg tager herfra med ro og selvsikkerhed". Af oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det netop, at en central del af tilbuddets
værdigrundlag er, at styrke kvindernes selvværd og selvtillid: "Krisecentrets indsats er hjælp til selvhjælp, for der igennem at styrke kvindens
selvværd og selvtillid og støtte hende i egne valg. Dette gælder både i forhold til praktiske opgaver i hverdagen - og i forhold til kvindens fremtidige
liv. Krisecentrets idégrundlag bygger på værdier som livsglæde, selvværd og socialt samvær og fællesskab med kvinder i samme situation".
Yderligere er der lagt vægt på, at det fremgår af oplysninger på Tilbudsportalen, at tilbuddet som metoder anvender jeg-støttende samtale,
netværksmøde aktiviteter, social færdighedstræning og systemisk terapi og at tilbuddet endvidere anvender ressourceorienteret,
relationspædagogisk, anerkendende, miljøterapeutisk, narrativ og psykoterapeutisk tilgang.
Det vægtes videre, at interviews med leder og en medarbejder afspejler at de valgte tilgange og metoder systematisk anvendes i praksis.
Medarbejderen oplyser eksempelvis at være uddannet pædagog og familieterapeut og at vedkommende afholder jeg-støttende samtaler med
kvinderne. Det oplyses videre, at kvinderne som udgangspunkt tilbydes en ugentlig samtale, men at der også afholdes samtaler ad hoc, når
kvinderne har brug for det. Medarbejderen oplyser også, at der kan være kvinder, der har brug for en samtale om morgenen for at komme i gang
med dagen. Endelig oplyser medarbejderen, at der under samtalerne blandt andet tales om, hvad der er vigtigt for den enkelte kvinde, hvad der
giver hende energi og hvordan hun skal komme videre i livet.
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Indikator 3.b
Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 3.b
Indikator bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse er det vægtet, at det fremgår af oplysninger på Tilbudsportalen, at tilbuddet i samarbejde med den enkelte kvinde udarbejder en
opholdsplan, hvori kvindens mål for opholdet nøjagtigt beskrives. Ligeledes fremgår det, at tilbuddet anvender Dagbogsprogrammet som
journaliseringsredskab og at programmet ligeledes kan bruges som redskab for eﬀektmåling og dokumentation for indsats.
Dette understøttes af interviews med leder og en medarbejder. Leder oplyser imidlertid også, at tilbuddet ønsker at implementere et system, hvor
der mere systematisk kan følges op på den enkelte kvindes mål, og hvor det fremgår tydeligere, hvor langt den enkelte kvinde er kommet i forhold
til opfyldelsen af sine mål. Leder oplyser videre, at den dokumentation, der laves i tilbuddet medvirker til, at der drages læring og forbedring af
indsatsen. Leder oplyser blandt andet at kunne se det ved, at medarbejderne er godt inde i hver enkelt sag, når der er supervision i tilbuddet og at
den dokumentation, der er lavet, eksempelvis bidrager til at bringe nye perspektiver ind under supervisionen.
Yderligere er der lagt vægt på, at en medarbejder oplyser, at det er meget individuelt, hvorvidt der udarbejdes statusskrivelse for den enkelte
kvinde i forbindelse med afslutningen på hendes ophold.
Endelig er der lagt vægt på, at stikprøve af dokumentationsmateriale for to kvinder, viser, at der er udarbejdet opholdsplaner for kvinderne, som
indeholder individuelle mål. Det fremgår imidlertid også, at ikke alle mål fremstår konkrete og klare. Eksempelvis fremgår det, at et mål for den
ene kvinde er: "Jeg har brug for støtte og vejledning til at takle situationen omkring samvær med "X" (kvindens barn)". Det fremgår ikke, hvorvidt
dette mål eksempelvis omhandler kvindens eget samvær og samspil med sit barn, om det omhandler hvordan kvinden får støtte og vejledning i
forhold til samværsaftale med barnets far eller lignende.

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
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i december 2020.
I den forbindelse er det vægtet, at det fremgår af interviews med to kvinder, at der under kvindernes ophold i tilbuddet har været indhentet
forskellige former for hjælp fra eksterne aktører. Den ene kvinde oplyser blandt andet, at hun under sit ophold i tilbuddet både har haft samtaler
med en psykolog og med en børnepsykolog. Den anden kvinde oplyser, at hun under sit ophold blandt andet har haft samtaler med en psykolog
og ligeledes med politiet.
Yderligere er der lagt vægt på, at såvel interview med leder og en medarbejder samt fremsendt dokumentationsmateriale afspejler, at tilbuddet
samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for kvinderne opnås. Eksempelvis oplyser medarbejderen, at det
er leder, der står for at afholde visitationssamtale, når en kvinde er ankommet til tilbuddet. Medarbejderen oplyser videre, at det på mødet
afdækkes, hvad kvinden har brug for hjælp til, herunder også om hun eksempelvis har brug for samtaler med en psykolog og/eller børnepsykolog.
Af interview med leder fremgår det eksempelvis, at tilbuddet blandt andet ved anvendelse af metoden "netværks aktiviteter" samarbejder med
eksterne aktører i form af kvindens netværk. Leder oplyser, at personer fra kvindens netværk i den forbindelse, og efter kvindes ønske og
samtykke, inviteres til netværksmøde, hvor der er fokus på, hvordan netværket kan blive en aktiv medspiller i forhold til kvindens mål for
fremtiden. Leder oplyser videre, at det i tilfælde, hvor kvinden ikke har et netværk, eksempelvis kan være oﬀentlige instanser, der inviteres med til
mødet, såfremt kvinden ønsker det.
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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.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer er hensigtsmæssigt indrettet og at de kan understøtte kvindernes og børnenes trivsel
og udvikling. De fysiske rammer er velholdte og tidssvarende indrettet. Der er store og lyse fællesrum og forhold for børn, blandt andet et
legerum, en fælles spisestue og opholdsstue samt et samtalerum, der indbyder til nære og støttende samtaler med de kriseramte kvinder. Haven
er skærmet for udsyn udefra og der er legeplads til børn samt terrasse med borde og græsplæne til diverse aktiviteter. Socialtilsynet konstaterer, at
tilbuddet anvender videoovervågning for at sikre trygheden og sikkerheden for kvinderne.
Gennemsnitlig bedømmelse

5,0

$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 14$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel
Bedømmelse af kriterium
Kriteriet vurderes til at være opfyldt.
Det er socialtilsynets vurdering, at indretning og udformningen af de fysiske rammer giver både kvinder og børn mulighed for udeliv, privatliv og
socialt samvær med de andre borgere, og at særlige behov imødekommes. Børnenes behov imødekommes blandt andet igennem et legerum og
en legeplads i haven. Derudover er der et multirum til kreative aktiviteter for kvinder og børn. Værelser og fællesarealer er velholdte og
imødekommende. For yderligere uddybning se indikatorniveau.

Indikator 14.a
Borgerne trives i de fysiske rammer.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at en kvinde oplyser ved tilsynsbesøg i september 2021, at hun trives i de fysiske rammer. Kvinden oplyser blandt andet: "Det
er et rart sted, hvor det er trygt og det er børnevenligt. Det er meget hjemligt her. Det er jo ikke mit hjem, men det føles som om, at det er nogens
hjem og at vi er på besøg. Jeg har snakket med min datter om, at vi er i sommerhus, hvor vi bor sammen med nogle andre".
Yderligere er der lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i november 2019. I den forbindelse konstateres det, at en kvinde og
hendes barn ankommer til tilbuddet, efter hun har valgt, at komme hurtigt væk fra sin samlever, mens denne var på arbejde. Ved samtalen
observeres, at kvinden beskriver, at hun tidligere har haft ophold i tilbuddet - et ophold, kvinden beskriver som udviklende. Eksempelvis henviser
kvinden til redskaber, som hun lærte på det første ophold og desuden ser hun sig glad om i det værelse hun tildeles og nævner, at; "det bliver xx
(barnet) glad for".
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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 til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøg i september 2021.
I den forbindelse er der lagt vægt på, at et interview med en kvinde indikerer, at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer kvindens behov.
Kvinden oplyser blandt andet, at der er meget hjemligt i tilbuddet og ligeledes roligt og trygt. Kvinden oplyser også, at hun kortvarigt har haft sit
barn i tilbuddet, men at barnet ikke som aftalt er blevet aﬂeveret tilbage efter at have været på samvær hos sin anden forælder. Kvinden fortæller,
at hun, imens hendes barn var i tilbuddet, snakkede med barnet om, at opholdet i tilbuddet føles lidt som at være i sommerhus, hvor man bor
sammen med nogle andre.
Yderligere er der lagt vægt på, at det fremgår af interview med leder, at der i de fysiske rammer ydes en indsats for at varetage kvindernes og
børnenes sikkerhed. Leder oplyser blandt andet, at der udløses en alarm, såfremt nogen prøver at kravle over hegnet, som indhegner tilbuddets
gårdhave og legeplads. Leder oplyser videre, at alarmen går til beredskabet, som i tilfælde af alarm, straks ringer til tilbuddet. Såfremt tilbuddet
ikke besvarer beredskabet opkald, ankommer beredskabet til tilbuddet. Leder oplyser videre, at der er videoovervågning ved tilbuddets indgange
og gårdhave, som kører permanent. Hertil oplyser leder, at kvinderne ved indskrivning i tilbuddet bliver informeret om videoovervågningen og at
kvinderne giver samtykke til, at de er indforstået med videoovervågningen. Leder oplyser videre, at såfremt der skulle være en kvinde, der ikke
ønsker at give samtykke til videoovervågningen, er tilbuddet behjælpelig med at ﬁnde et andet, egnet tilbud til kvinden og hendes eventuelt
medfølgende børn.
Endelig er der lagt vægt på socialtilsynets observationer, som medvirker til at sandsynliggøre, at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer
både kvindernes og deres medfølgende børns behov. Det observeres blandt andet, at fællesarealerne er indrettet med fælles spiseplads og
sofa-/tv-gruppe og at arealet endvidere er indrettet med blomster, billeder, puder i sofaen og andre pyntegenstande, som efterlader et roligt og
hyggeligt indtryk. Endvidere observeres det, at der på forskellig vis er indrettet områder, som er målrettet børn - blandt andet et legerum og en
udendørs legeplads.
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Økonomi

Økonomi

Vurdering af tema
Tilbuddets økonomiske kvalitet
Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet. Tillbuddets økonomi er således bæredygtig og der er sammenhæng
mellem pris og kvalitet. Økonomien er gennemskuelig for brugere og visiterende kommuner.
Bæredygtighed
Socialtilsynet lægger vægt på:
1. At tilbuddets økonomi er bæredygtig.
2. At revisionen ikke har bemærkninger til kommunens forvaltning af oﬀentlige midler i det samlede regnskab og
3. At tilbuddet er understøttet af en kommunal budgetramme.
Pris og kvalitet
Socialtilsynet vurderer:
1. At tilbuddets budget ikke indeholder uvedkommende poster for tilbuddets virksomhed.
2. At der er sammenhæng imellem pris og kvalitet
3. At nøgletal i årsrapport 2020 viser, at tilbuddet anvender 74,8 % af sit budget på lønninger og 1,5 % på kompetenceudvikling.
Gennemskuelighed
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig. Det skyldes, at tilbuddet udarbejder budgetter med relevante og tilstrækkelige
oplysninger.
Socialtilsynet mener årsrapporten giver indblik i hvorledes budgettet anvendes til gavn for borgerne og at nøgletallene viser graden af
budgetoverholdelse.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 1$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 1

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?
Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
Begrundelse
1. Tilbuddet er en del af den oﬀentlige institutionsdrift og underlagt en oﬀentlig budgetramme.
2. Den oﬀentlige budgetramme indebærer, at der er begrænset risiko for, at en indskreven borger vil opleve et tilbud som lukker som følge af
manglende belægning
3. Kommunens revisor har ikke bemærkninger til driften af sociale tilbud.
Tilbuddets budget understøtter fortsat økonomisk bæredygtighed, da det ikke indeholder poster uvedkommende for tilbuddets virksomhed og
giver mulighed for en ansvarlig forvaltning af oﬀentlige midler.
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Økonomi 2

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at budget for 2021 sikrer balance mellem pris og kvalitet.
Vurderingsgrundlag
Socialtilsynets vurdering er baseret på ﬁre centrale nøgletal:
1. Personalenormeringens størrelse
2. Personalenormering for borgerrettet personale i forhold til antal budgetterede pladser
3. Personalenormeringens sammensætning jævnfør oplysninger om faggrupper på Tilbudsportalen
4. Midler afsat til kompetenceudvikling
Budgetgodkendelse
Socialtilsyn Nord har godkendt budget 2021 på følgende forudsætninger, som understøtter, at tilbuddet kan levere en fornøden kvalitet til
tilbuddets målgruppe:
1. Tilbuddet leverer en personalenormering på 4,9 årsværk, hvilket svarer til en normering på 1,4 fuldtidsmedarbejder per plads og en normering
for borgerrettet personale på 1,1 fuldtidsmedarbejder per plads.
2. Tilbuddet budgetterer ved fuld belægning med et årsværk til ledelse samt 3,9 årsværk til borgerrelateret personale.
3. Tilbuddet budgetterer med udgifter til kompetenceudvikling på 152.999 kr. Det svarer til 31.224 kr. per budgetteret årsværk.
Budget og serviceniveau
Det vurderes, at der budgetteres med tilstrækkelig lønsum til at levere det anførte serviceniveau for borgernær kontakt (normeringstal) på
Tilbudsportalen.
Ændringer i budgettet
Socialtilsynet konstaterer, at der ikke er budgetteret med større ændringer i budget 2021 i forhold til godkendt budget 2020 som er reduceret med
1,3 %.
Nøgletal i årsrapporten
Socialtilsynet mener, at sammenhængen mellem pris og kvalitet suppleres af tilbuddets årsrapport. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet
anvender 74,8 % af sine indtægter på personale, samt 1,5 % til kompetenceudvikling. Nøgletal fra tilbuddets årsrapport afviger i forhold til
godkendt budget 2020, hvor løn udgør 66,3% og kompetenceudvikling 4,4 %.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 3$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 3

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
Bedømmelse af kriterium
Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.
Vurderingsgrundlag:
Tilbuddets budget rummer de nødvendige oplysninger og speciﬁkationer
Tilbuddets budget har en tilstrækkelig detaljeringsgrad.
Årsrapport på Tilbudsportalen er ajourført med retvisende nøgletal om tilbuddets økonomiske disponering og aktivitet
Andre oplysninger på Tilbudsportalen om økonomiske forhold er ajourført. Det drejer sig om antal godkendte pladser, faggrupper, normering og
prisen for tilbuddets indsatser.
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Spindelvæv

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.
$eg-pr int-section-heading-star t$Datakilder $eg-pr int-section-heading-end$

Datakilder

Kilder
Øvrige dokumentkilder
Budget
Tilbudsportalen
Tidligere tilsynsrapport
Beskrivelse
Øvrige dokumentkilder: blandt andet er individuelle mål for en kvinde observeret under tilsynsbesøget.

$eg-pr int-section-heading-star t$Inter viewkilder $eg-pr int-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder
Ledelse
Borgere
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Observationskilder
Kilder
Borgere
Ledelse
Andet
Beskrivelse
Der er foretaget observation i forbindelse med frokost i tilbuddet, observationer i tilbuddets journalsystem samt observation af de fysiske rammer.
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Model for dialogmøder i perioden 2022-2025 mellem Børne- og
Ungdomsudvalget og bestyrelser i Dagtilbud, Skole, Ungdom og Klub

På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der bestyrelser på følgende områder:
Dagtilbud
Skole og Ungdomsskole
Fritidsklubber
Formål
Dialogmødernes formål er, at styrke den demokratiske dialog mellem Børne- og Ungdomsudvalget og de lokalt valgte
bestyrelser samt at skabe et rum, hvor der kan drøftes temaer af relevans og aktualitet for begge parter.
Form og indhold på møderne
Mødernes indhold planlægges således, at så mange som muligt kan komme til orde, og gerne med indlagt
gruppearbejde, hvor essensen fra grupperne nedskrives. Bestyrelsesformændene inddrages i arbejdet med
planlægningen af dagsorden og form for møderne, og kan komme med forslag til temaer eller spørgsmål, som de
gerne vil drøfte med udvalget.
Spørgsmål til dialogmøderne: Bestyrelserne har mulighed for at indsende spørgsmål inden dialogmødet.
De faglige spørgsmål bliver besvaret af administrationen inden mødet.
De politiske spørgsmål besvares af udvalget på mødet.

Dialogmøder
Dialogmøderne i Dagtilbud, Skole, Ungdom og Fritidsklubber holdes på forskellige lokaliteter.
Fælles dialogmøde
Der afholdes ét årligt dialogmøde med alle bestyrelsesformændene i Dagtilbud, Skole, Ungdom og
Fritidsklubber samt distriktslederne.

I lige årstal: Dialogmøder i Dagtilbud – Skole – Ungdom og fritidsklubber
Der afholdes et dialogmøde på hvert af de tre områder: Dagtilbud – Skole - Ungdom og fritid i 3. og 4. kvartal.
Til dialogmøderne inviteres hele bestyrelsen samt distriktslederne. Indholdet er af faglig aktuel karakter.

I ulige årstal: Dialogmøde med distrikterne
Der afholdes et dialogmøde i hvert af de 4 distrikter Distrikt Nord, Distrikt Syd, Distrikt Øst og Distrikt Vest i 3.
og 4. kvartal. Til dialogmødet inviteres hele distriktsbestyrelsen fra Dagtilbud, Skole og Ungdom og
fritidsklubber samt distriktslederne.

Dialogmøder 2022 -2025

Ulige år

Hvert år

Lige år

1. eller 2. kvartal

Fælles Dialogmøde for Dagtilbud, Skole, Ungdom og Klub

3. og 4 og kvartal:

Dialogmøde
i Distrikt
Syd

Dialogmøde
i Distrikt
Vest

Dialogmøde: Dagtilbud

Dialogmøde: Skole og Ungdom
Dialogmøde
i Distrikt
Øst

Dialogmøde
i Distrikt
Nord

Dialogmøde: Fritidsklubber

Tidsplan:
Møde

Dato og tidspunkt

Sted

Fælles dialogmøde - Dagtilbud, Skole,
Ungdom og Fritidsklubber

6. april kl. 19 - 21

Dialogmøde – Dagtilbud

10. august kl. 19 - 21

En daginstitution

Dialogmøde – Skole og Ungdom

7. september kl. 19 - 21

En skole

Dialogmøde – Fritidsklubber

5. oktober kl. 19 - 21

En fritidsklub
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Ledelsesresumé
Andel elever der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne
Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt andelen af elever i
9. klasse, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne i forbindelse med afgangseksamen.
Karakterkravet til erhvervsuddannelserne, som blev indført med den politiske aftale om ”Bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser”, har været gældende siden skoleåret 2014/2015 og blev udvidet fra
skoleåret 2017/2018.
Karakterkravet skal ifølge aftalen være med til at flere fuldfører en erhvervsuddannelse, og sikre at
elevernes faglige niveau styrkes, så eleverne bliver mere attraktive for erhvervslivet. Herudover er der i
aftalen også fokus på, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelserne, og at erhvervsuddannelserne generelt skal være mere attraktive for de unge.
For at opfylde karakterkravet til erhvervsuddannelserne skal en elev i forbindelse med afgangseksamen i 9. klasse opfylde tre delkrav:
 Tage de lovbundne prøver i dansk og have opnået et gennemsnit på mindst 2,0.
 Tage de lovbundne prøver i skriftlig matematik og have opnået et gennemsnit på mindst 2,0.
 Tage alle de lovbundne prøver, de to prøver i udtræksfag og have opnået et gennemsnit på
mindst 2,0 på tværs af alle prøverne. Det svarer til at bestå folkeskolens afgangseksamen.
Karakterkravet til erhvervsuddannelserne er det laveste blandt ungdomsuddannelserne. Hvis en elev
ikke opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne, opfylder eleven heller ikke karakterkravet til de
øvrige ungdomsuddanneler, og vil derfor i udgangspunktet ikke have direkte adgang til disse.
I denne analyse er der fokus på, hvor stor en andel af eleverne i 9.klasse, der opfylder karakterkravet
til erhvervsuddannelserne. Det er interessant, fordi andelen siger noget om, i hvor høj grad kommunerne formår at løfte elevernes faglige niveau, så de er fagligt parate til en ungdomsuddannelse. Det må
betragtes som en af folkeskolens vigtigste opgaver. Det er også interessant, fordi der er et generelt
politisk fokus på, at flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse.
Formålet med analysen er at give hver enkelt kommune indsigt i, hvor stor en andel af eleverne i
9.klasse i kommunen, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne, når man tager højde for
hver enkelt kommunes elevgrundlag. Det er således velkendt, at elevgrundlaget er forskelligt i kommunerne, og at elevgrundlaget har betydning for hvor stor en andel af eleverne, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne. Ved at tage højde for forskelle i elevgrundlaget sikres en mere retvisende sammenligning, hvor den enkelte kommune får et bedre indblik i, hvordan de reelt klarer sig i forhold til andre kommuner.
For at sætte fokus på kommunernes indsats ser vi i analysen alene på elever i 9. klasse i de kommunale grundskoletyper, dvs. folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler samt dagbehandlingstilbud og behandlingshjem. Analysen dækker skoleårene 2011/2012 til 2019/2020. Vi har dog
særligt fokus på skoleåret 2018/2019, da 2019/2020 var et særligt år som følge af COVID-19, hvor
elevernes standpunktskarakterer blev ophøjet til afsluttende eksamenskarakterer.
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I analysens sidste kapitel har vi indsat en række refleksionsspørgsmål. Spørgsmålene kan give inspiration til, hvordan analysens resultater kan bruges til at fortsætte dialogen i egen kommune om andelen
af elever, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne. Nederst i dette ledelsesresumé kan du
se eksempler på refleksionsspørgsmålene.
Udover selve analysen har vi udarbejdet tre bilag. I bilag 1 ”Sådan placerer din kommune sig” er centrale figurer fra analysen præsenteret for hver enkelt kommune. I bilag 2 ”Kommunespecifikke nøgletal”
kan man finde de væsentligste tal fra analysen for hver enkelt kommune. I bilag 3: ”Metode” er metoden bag opgørelser og modeller i analysen præsenteret.
15 procent af eleverne opfylder ikke karakterkravet til erhvervsuddannelserne
I skoleåret 2018/2019 opfyldte 85 procent af eleverne i 9. klasse karakterkravet til erhvervsuddannelserne i forbindelse med folkeskolens afgangseksamen, jf. figur 1.1. Dermed var der også 15 procent af
eleverne, svarende til tæt på 7.500 elever, der ikke opfyldte karakterkravet til erhvervsuddannelserne.
Det vil altså sige, at 15 procent af eleverne ikke havde direkte adgang til erhvervsuddannelserne, eller
nogle andre ungdomsuddannelser, efter 9. klasse.
Som følge af COVID-19 pandemien blev de normale afgangseksaminer i skoleåret 2019/2020 aflyst. I
stedet blev elevernes standpunktskarakterer ophøjet til afsluttende eksamenskarakterer. Dermed er
elevernes resultater ved folkeskolens afgangseksamen i 2019/2020 baseret på et andet prøvegrundlag
end ellers. Med det væsentlige opmærksomhedspunkt for øje er det alligevel interessant at betragte
resultaterne for 2019/2020, fordi det er de nyeste tal. I 2019/2020 opfyldte 87 procent af eleverne i 9.
klasse karakterkravet til erhvervsuddannelserne i forbindelse med folkeskolens afgangseksamen.
Dermed var der altså lidt flere, der opfyldte kravet i det år, hvor elevernes standpunktskarakterer blev
ophøjet til afsluttende eksamenskarakterer.
Figur 1.1
Andel elever der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne fra 2011/2012 og 2019/2020, pct.
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Anm.: EUD er en forkortelse for erhvervsuddannelserne. Fra 2014/2015 indførte man krav om, at eleverne skal have mindst 2,0 i
gennemsnit i dansk og matematik for at opfylde karakterkravet til erhvervsuddannelserne. Fra 2017/2018 blev karakterkravet
udvidet, så der også er krav om, at man skal bestå folkeskolens afgangseksamen samlet set. Figuren viser andelen opgjort
på baggrund af de karakterkrav, der gjorde sig gældende fra 2017/2018. Dermed er de beregnede andele for fx skoleåret
2012/2013 beregnet på baggrund af karakterkrav, der først blev indført senere.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Andelen af elever der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne er stigende
Fra skoleåret 2017/2018 blev karakterkravet udvidet, så eleverne, udover krav i dansk og matematik,
nu også skulle bestå 9. klasses afgangseksamen. Når vi i analysen ser på udviklingen over tid, tager vi
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for alle årene udgangspunkt i de karakterkrav til erhvervsuddannelserne, der gjorde sig gældende fra
skoleåret 2017/2018. Fra skoleåret 2011/2012 til 2018/2019 steg andelen af elever, der opfyldte karakterkravet til erhvervsuddannelserne, med ca. 6 procentpoint. Fra 2011/2012 til 2018/2019 har hele 85
kommuner oplevet en stigning i andelen af elever, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne. 15 af de 85 kommuner, der har oplevet en stigning, har øget deres andel af elever, der opfylder
karakterkravet til erhvervsuddannelserne, med mindst 10 procentpoint.
Dykker man ned i de enkelte delkrav, der altså består af krav til matematik, dansk og folkeskolens
afgangseksamen, ser der også ud til at være et vist mønster i udviklingen. Generelt er andelen, der
opfylder de enkelte delkrav også stigende, ligesom der ses et mønster, hvor en større andel elever
opfylder de forskellige delkrav efter kravet rent faktisk er blevet indført, end før det var gældende.
Elever der ikke opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne mangler typisk én eller flere
af de påkrævede prøver
Den primære årsag til at eleverne ikke opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne er, at eleverne ikke har taget alle de obligatoriske prøver ved folkeskolens afgangseksamen. Det gør sig i
2018/2019 gældende for 12 ud af de 15 procent, der ikke opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne. De resterende 3 procent har taget alle de obligatoriske prøver, men har ikke opnået tilstrækkeligt høje karakterer.
Zoomer man yderligere ind på de 15 procent eller ca. 7.500 elever, der ikke opfylder karakterkravet til
erhvervsuddannelserne, og kigger på de forskellige delkrav, viser analysen, at omkring halvdelen hverken opfylder delkravet til dansk, matematik eller folkeskolens afgangseksamen. Det skyldes altså enten, at eleverne ikke har taget alle de påkrævede prøver, eller fordi de ikke opnår et tilstrækkeligt højt
gennemsnit.
Analysen viser videre, at næsten en femtedel af de 7.500 elever, der ikke opfylder karakterkravet til
erhvervsuddannelserne, alene mangler at bestå folkeskolens afgangseksamen. Eleverne falder også
her primært på, at de ikke har taget alle de obligatoriske prøver ved afgangseksamen. Der er dermed
en gruppe elever, der opfylder karakterkravet i dansk og matematik, men som på grund af kravet om,
at eleverne også skal bestå folkeskolens afgangseksamen, alligevel ikke har direkte adgang til erhvervsuddannelserne.
Stor forskel på tværs af kommuner i andelen af elever, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne
Der er stor forskel på andelen af elever, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne på tværs
af kommunerne. Andelen varierede fra 68 procent til 95 procent i 2018/2019. Dermed er der en forskel
på hele 27 procentpoint mellem den kommune, der havde den laveste andel, og den kommune der
havde den højeste andel. Det er en markant forskel, og karakterkravet til erhvervsuddannelserne er
endda det laveste krav blandt de forskellige karakterkrav til ungdomsuddannelserne. I 2018/2019 havde 19 kommuner en andel under 80 procent, mens 8 kommuner havde en andel over 90 procent, der
opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne.
Der er også store forskelle på tværs af kommunerne, når man tager højde for forskelle i elevgrundlaget
I analysen har vi beregnet en såkaldt benchmarkingindikator, der viser forskellen mellem den enkelte
kommunes faktiske andel elever, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne, og den andel
man kunne forvente på baggrund af kommunens elevgrundlag. I figur 1.2 på næste side er benchmarkingindikatoren for hver enkelt kommune inddelt i kvintiler og vist i et danmarkskort.
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De forhold vi har taget højde for omkring elevgrundlaget er forskellige elevkarakteristika som fx alder,
køn, herkomst, ordblindhed, om barnet modtager segregeret specialundervisning, forskellige variable
for fysisk og psykisk sundhed, og elevens resultater i de nationale test i dansk og matematik i henholdsvis 2. og 3. klasse. Sidstnævnte skal ses som en proxy for elevens tidlige evner, motivation mv.
Herudover har vi også taget højde for forældrekarakteristika (fx uddannelsesniveau og beskæftigelse),
søskendekarakteristika (om en søskende har modtaget en eller flere sociale foranstaltninger) og variable på skoleniveau.
Figur 1.2
Benchmarkingindikator for andel elever der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne i 2018/2019

Anm.: 1. kvintil dækker over den femtedel af kommunerne, som har den højeste andel elever, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne i 2018/2019 i forhold til, hvad man kunne forvente på baggrund af elevgrundlaget. 5. kvintil dækker omvendt over den femtedel af kommunerne, der har den laveste andel i forhold til, hvad man kunne forvente på baggrund af
elevgrundlaget.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Benchmarkingindikatoren for 2018/2019 viser, at der også er markante forskelle mellem kommunernes
andel elever, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelse, når der tages højde for forskelle i
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kommunernes elevgrundlag. Indikatoren varierer fra -9,0 til 8,0. Det vil sige, at de to kommuner med
den laveste og højeste indikator har en andel, der er henholdsvis 9,0 procentpoint lavere og 8,0 procentpoint højere, end man kunne forvente ud fra kommunens elevgrundlag.
De 10 kommuner, der har de laveste benchmarkingindikatorer, har gennemsnitligt 5,1 procentpoint
færre elever, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne, end hvad man kunne forvente ud
fra elevgrundlaget. De 10 kommuner, der har de højeste benchmarkingindikatorer, har gennemsnitligt
4,5 procentpoint flere elever, end hvad man kunne forvente.
Refleksionsspørgsmål
Analysen giver kommunerne mulighed for at se nærmere på, hvordan andelen af elever der opfylder
karakterkravet til erhvervsuddannelserne ser ud i kommunen, efter der er taget højde for kommunens
elevgrundlag. Det er relevant for den enkelte kommune at følge op på resultaterne fra denne analyse,
og det kan i den forbindelse være nyttigt at overveje forskellige refleksionsspørgsmål som eksempelvis:
•

Hvad er andelen af elever, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne i vores
kommune, i forhold til hvad man kunne forvente ud fra elevgrundlaget? Er andelen i overensstemmelse med vores forventninger?

•

Hvordan følger vi i kommunen op på, hvor stor en andel af eleverne, der efter 9. klasse har
adgang til erhvervsuddannelserne? Følger vi denne andel over tid?

•

Hvordan sikrer vi os, at andelen af elever, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne, bliver så høj som muligt fremadrettet? Er der fx særlige grupper blandt eleverne, vi skal
have et særligt fokus på?

Du kan finde flere refleksionsspørgsmål i kapitel 6.
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