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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

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

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

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

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

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

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

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

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

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

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

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

Side 3 af 1714-12-2021

http://www.socialstyrelsen.dk/


Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Altiden Solskovgaard ApS

Hovedadresse Nyvej 8
9460 Brovst

Kontaktoplysninger Tlf.: 31120418
E-mail: jacob.hoydal@altiden.dk
Hjemmeside: http://www.altiden.dk

Tilbudsleder Jacob Hoydal

CVR-nr. 34893926

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Midlertidigt botilbud, § 107

Pladser i alt 30

Målgrupper Anden psykisk vanskelighed
Anden udviklingsforstyrrelse
Andet socialt problem
Autismespektrum
Omsorgssvigt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Pernille Carlsen

Tilsynsbesøg 07-10-2021 11:00, Anmeldt, Indslusning og projekt
07-10-2021 09:30, Anmeldt, Ungeafdelingen
06-10-2021 17:00, Anmeldt, Solvang
06-10-2021 15:30, Anmeldt, Altiden Solskovgaard ApS
06-10-2021 14:00, Anmeldt, Solskov
05-10-2021 18:50, Uanmeldt, Brændingen

Afdeling Målgrupper
Pladser
i alt Afdelinger

Altiden
Solskovgaard ApS

Omsorgssvigt, Autismespektrum, Tilknytningsforstyrrelse, Andet socialt
problem, Opmærksomhedsforstyrrelse

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

Brændingen Omsorgssvigt, Autismespektrum, Tilknytningsforstyrrelse,
Opmærksomhedsforstyrrelse

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

4 Midlertidigt botilbud, § 107

Solskov Omsorgssvigt, Autismespektrum, Andet socialt problem,
Opmærksomhedsforstyrrelse

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

Solvang Omsorgssvigt, Autismespektrum, Tilknytningsforstyrrelse, Andet socialt
problem, Opmærksomhedsforstyrrelse

6 Socialpædagogisk opholdssted, §
66, stk. 1, nr. 6
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Socialtilsynet har været på uanmeldt tilsyn på Altiden Solskovgaards afdeling Brændingen den 5. oktober 2021 og på anmeldt tilsyn den 6. og 7.
oktober 2021 på tilbuddets øvrige tre afdelinger; Solvang, Solskov og Solhøj. Under tilsynsbesøgene talte socialtilsynet med med børn/ unge og
medarbejdere fra de forskellige afdelinger samt med den samlede ledelse. Derudover fik socialtilsynet en rundvisning på alle afdelinger. På den
baggrund er det fortsat socialtilsynets overordnede vurdering, at Altiden Solskovgaard er et velkvalificeret og veldrevet tilbud til målgruppen.

Altiden Solskovgaard er godkendt til i alt 30 børn og unge. De unge på udslusningsafdelingen Brændingen er i alderen fra 16 til om med 25 år jf. SEL
§§ 66, stk. 1, nr. 6 og 107. De øvrige afdelinger er godkendt til børn og unge mellem 7 og 18/23 år jf. serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6. Der bor dog
aktuelt ikke børn under 9 år på tilbuddet. 

Socialtilsynet havde ved dette besøg særligt fokus på Kvalitetsmodellens temaer; Sundhed og trivsel, Kompetencer samt Fysiske rammer.  

Medarbejder- og ledelsesinterviewsne blev delvist afholdt som refleksionsøvelse/spørgsmål, hvor ledelsen og medarbejdere fra samtlige afdelinger
drøftede og evaluerede deres arbejde med udgangspunkt i forskellige ord og begreber, som socialtilsynet havde udvalgt. Socialtilsynet vurderer på
den baggrund, at både medarbejdere, afdelingsledere og øverste ledelse i høj grad udviste evne til refleksion over egen praksis med fokus på
børnene og de unges tryghed, trivsel og udvikling. Ligeledes observerede socialtilsynet en god faglig synergi og åbenhed i drøftelserne mellem
medarbejdere og ledelse. 

Under besøgene i de forskellige afdelinger gav børn og unge samstemmende udtryk for, at de ville anbefale Solskovgaard til andre børn og unge i
samme situation, ligesom de, trods omstændighederne, oplever at de trives på på Solskovgaard. Børnene og de unge giver ligeledes udtryk for, at de
bliver medinddraget i forhold vedrørende sig selv og, at de i takt med, at de bliver ældre, oplever stigende grad af selvbestemmelse. Dog giver flere
unge udtryk for, at de ikke i tilstrækkelig grad har medbestemmelse ift. adgangen til internettet, da dette slukkes på bestemte tider sen aften/nat og
om dagen i skoletiden. Dilemmaerne ift. til tilbuddets ønske om, at passe på og drage omsorg for børnene og de unges færden på nettet og samtidig
understøtte deres egen læring og selvregulering i takt med, at de bliver ældre, blev drøftet under refleksionsøvelsen. Socialtilsynet hæftede sig i den
sammenhæng ved, at både medarbejdere og ledelse i høj grad udviste åbenhed samt vilje og evne til at finde løsninger der matcher det enkelte barn
/ den enkelte unges behov og samtidig tager hensyn til fællesskabet på afdelingerne. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets medarbejdere og ledelse fremstår dedikerede med en fælles faglig og etisk referenceramme. Tilbuddet
arbejder primært ud fra metoden KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik) og det er tydeligt for socialtilsynet, at
medarbejderne instinktivt kan beskrive metoden; hvorfor den er brugbar i forhold til målgruppen behov og, hvordan metoden anvendes i
dagligdagen og tilpasses det enkelte barn / den enkelte ung.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets samlede fysiske rammer, i al overvejende grad er egent til målgruppen og understøtter børnene og de unges
trivsel og udfoldelsesmuligheder. Socialtilsynet har dog også hæftet sig ved, at der på afdelingen Solskov, der har til huse i en stor ældre villa, kun er
to integrerede toiletter med bad til de 10 pladser som afdelingen er godkendt til. Ledelsen oplyser, at der i 2022 vil blive etableret endnu et toilet
med bad på afdelingen. Socialtilsynet vil ved næstekommende tilsynsbesøg følge op på dette. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Vurdering af tema

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

Sundhed og trivsel

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

Det er fortsat socialtilsynets overordnede vurdering, at tilbuddet understøtter børnene og de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel samt, at
tilbuddets viden og indsats modsvarer børnene og de unges behov. Det vurderes således, at tilbuddets ledelse og medarbejdere har et indgående
kendskab til målgruppen og kan redegøre for den pædagogiske praksis men også, at der er en udpræget rummelig og omsorgsfuld tilgang til
børnene og de unge. På bagrund af observationer under tilsynsbesøget samt interview med børn og unge, er det endvidere socialtilsynets
vurdering, at tilbuddet har fokus på en anerkendende tilgang og på at sikre børnene og de unges integritet og medinddragelse. Samtidig vurderer
socialtilsynet, at tilbuddet har relevante refleksioner over, hvordan tilbuddet på den ene side kan drage omsorg og beskytte børn og unge ift. deres
forbrug af digitale medier og deres færden på nettet og samtidig kan ruste særligt de unge til den digitale virkelighed de vil møde når de flytter fra
tilbuddet. 

Det vurderes endvidere, at tilbuddet forebygger magtanvendelser blandt andet ved at dokumentere og anvende viden fra tidligere
magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Derudover gør tilbuddet stor brug af de frivillige felter i skemaet for indberetning af
magtanvendelser, der omhandler medarbejdernes refleksion og opfølgning. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets store fokus på forebyggelse af
magtanvendelser er årsagen til, at der igennem de seneste år ses et betydeligt fald i magtanvendelsesindberetningerne .

Ligeledes er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på at forebygge vold og overgreb. Socialtilsynet finder i den sammenhæng, at
tilbuddet har relevante faglige refleksioner i forhold til at beskytte børnene og de unge i dilemma- og konfliktfyldte situationer der potentielt kan
føre til overgreb. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,9

Udviklingspunkter
Som ovenfor beskrevet er det socialtilsynets vurdering, at  Solskovgaard har relevante refleksioner ift. de dilemmaer der kan opstå omkring
børnene og de unges ret til med- og selvbestemmelse på den ene side, og tilbuddets ønske om, at støtte de i unge i deres færden på sociale medier
og sikre, at der er ro om natten på den anden side.

Med henblik på, at  børnene og de unge får deres nattesøvn, så de kan møde i skole/arbejde næste dag, har tilbuddet en praksis med at slukke for
internettet sen aften/nat i hverdagen, hvilket gælder for alle unge på tilbuddet, uanset alder. Da målgruppens alder i realiteten kan spænde fra 7 -
26 år, er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med fordel kan ændre praksis henimod en mere individuel løsning således, at aftalerne med
barnet/den unge omkring brug af sociale og digitale medier på nettet, afstemmes efter den enkeltes alder, modenhed, forudsætninger og behov.
Samtidig giver de unge udtryk for, at reglen om, at slukke for internettet om natten forekommer lidt pseudo og rammer skævt, idet flere børn og
unge har mobiltelefon med netadgang.  

Socialtilsynet opsætter derfor et udviklingspunkt om, at tilbuddet med udgangspunkt i barnet/den unges alder, modenhed og individuelle
handleplan, med fordel kan arbejde på, at understøtte målgruppens læring samt med- og selvbestemmelse  ift. brug af sociale/digitale medier.
Dette særligt med henblik på, at tilbuddets unge / unge voksne,  indenfor en overskuelig fremtid skal videre til et mere selvstændigt ungdomsliv,
hvor de selv skal håndtere udfordringer omkring blandt andet brug af digitale medier, færden på nettet mv.  
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Kriterium 4
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Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
På baggrund af observationer under tilsynsbesøget, tilsendt skriftligt materiale samt interview med unge, medarbejdere og ledelse er det
socialtilsynets vurdering, at tilbuddet overordnet understøtter børnene og de unges selv- og medbestemmelse. Blandt andet er der børne/unge
møder hver 14. dag på de fleste afdelinger. På afdelingen Solhøj har de pt. ingen decidererede husmøder, men taler løbende om de unges ønsker,
forslag mv. under aftensmaden. Husmøderne ligger som regel lige efter personalemøderne således, at børnene og de unge kan få et referat af
dette og give deres input til det næste personalemøde. En ung fra afd. Solhøj oplyser bl.a.; "Efter p-møde får vi altid et referat når vi spiser
aftensmad. Vi kan også ønske noget som de så kan drøfte på næste personalemøde. I går har de drøftet mit ønske om et bordtennisbord, og en af
medarbejderne er blevet sat til at undersøge muligheden".

Socialtilsynet erfarer endvidere, at tilbuddet har et stort og relevant fokus på hele tiden at sikre børnene og de unges inddragelse forhold til
husaftaler og rammer på de forskellige afdelinger. Særligt er dette gældende for tilbuddets udslusningsafdeling Brændingen, hvor rammerne og
retningslinjerne løbende er til drøftelse med henblik på eventuelle justeringer sammen med de unge der bor der. 

Socialtilsynet erfarer at flere af tilbuddets unge, er uforstående overfor de fælles retningslinjer omkring slukning af nettet om natten og i
dagtimerne undtaget weekenden. De unge giver udtryk for, at de ikke mener, at fordi en enkelt ikke kan finde ud af at slukke for sin tablets om
natten, skal det gå udover alle andre. En ung oplyser, at på vedkommendes afdelinger er der eksempelvis en ung der er en del yngre end de øvrige
og som endnu ikke har lært at gebærde sig på de sociale/digital medier og ikke har en grænse. De unge oplever i den sammenhæng, at det er
ligesom en "kollektiv straf" fordi en enkelt ung ikke kan finde ud af det. 

Socialtilsynet bifalder tilbuddets egne overvejelser over, hvordan de kan understøtte børnene og de unges individuelle læring og udvikling blandt
andet i forhold til deres færden på de digitale plafforme. Både medarbejdere og ledelsen beskriver det som både dilemmafuldt og i nogle tilfælde
forbundet med høj risikoadfærd, blandt andet i forhold til uhensigtsmæssig kontakt til ældre brugere. Samtidig giver både ledelse og medarbejdere
udtryk for vigtigheden af, at de unge lærer at gebærde sig på nettet, med henvisning til, at hvis det ikke sker på Solskovgaard kan det være
forbundet med endnu større risikoadfærd når den unge flytter for sig selv efter det 18 år. Derudover giver medarbejdere og ledelse udtryk for, at 
at de unge på den positive side kan vedligeholde kontakter og netværk, og at tilbuddet "i et læringsperspektiv kan hjælpe og støtte de unge i mange
forskellige situationer via det digitale". Socialtilsynet hæfter sig i den sammenhæng positivt ved, at et barn under tilsynet i 2020 oplyste til
socialtilsynet, at barnet i modsætning til sine jævnaldrende venner på tilbuddet, ikke havde sin telefon på værelset om natten. Ifølge barnet var
dette noget han selv i samarbejde med sin kontaktperson var kommet frem til, da han har svært ved at styre sit forbrug på de digitale medier og
derfor ville være vågen hele natten. Både barnet selv og de andre børn/unge der deltog i samtalen gav samstemmende udtryk for, at de øvrige
børn/unge ikke havde samme udfordringer. Socialtilsynet vurderer, at dette eksempel viser, at tilbuddet har de pædagogiske redskaber til at lave
individuelle løsninger for børnene og de unge også når det gælder adgang til de digitale medier. 

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Der er i bedømmelsen lagt særlig vægt på børnenes og de unges oplysninger om, at de
føler sig set og hørt, og at medarbejderne lytter til deres behov og ønsker og, så vidt det er muligt, støtter den unge i disse. Socialtilsynet
observerede under tilsynet, at der på alle afdelinger var en god atmosfære, en anerkendende tilgang, og at medarbejderne optrådte empatisk og
omsorgsfuldt både i omtale af og i samværet med de unge.
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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  4

Bedømmelse af Indikator 4.b
Indikatoren sænkes fra 5 til 4. Der er lagt vægt på børnene og de unges og medarbejdernes oplysninger om, at de unge inddrages i egne
behandlingsplaner, alt efter modenhed og ønsker, og at dette blandt andet kan ske i de planlagte samtaler mellem den unge og
kontaktpædagogen. Ligeledes vægtes det, at ifølge de adspurgte børn og unge har de indflydelse på hverdagen og aktiviteterne i tilbuddet. Hver
uge afholdes der husmøder, med forslag til aktiviteter og runde med ris og ros på dagsorden. Der er lagt vægt på, at husmøderne afholdes dagen
efter personalemøderne således, at børnene og de unge kan inddrages i, hvad der er blevet talt om og evt. besluttet på mødet, hvilket omvendt
også giver børnene og de unge mulighed for, at komme med forslag og input til næste personalemøde.  Der er yderligere lagt til grund, at de unge i
hovedreglen selv administrerer deres mobiltelefoner/tablets, med mindre andet er aftalt med barnet/den unge. Samtidig er der dog også lagt til
grund, at flere børn og unge giver udtryk for, at de ikke er blevet inddraget i beslutninger om hvornår/hvorfor der bliver slukket for nettet om
natten i hverdagen når børnene og de unge er i skole eller anden form for beskæftigelse. Ligeledes er der unge der overfor socialtilsynet giver
udtryk for, at de ikke oplever sig relevant inddraget i udsmykningen/indretningen af de fysiske rammer.  

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

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter børnene/ de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilbuddet har bl.a. fokus på
sund og varieret kost, som de unge selv er med til at tilberede. Endvidere er der fokus på børnene og de unges muligheder for kontinuerlig motion
og andre aktiviteter både individuelt og sammen med andre børn/unge i tilbuddet. Når der ikke har været Corona restriktioner går mange af
børnene og de unge ugentlig i motionscenter, svømmehal til fodbold, ridning, spejder mv. Socialtilsynet erfarer, at tilbuddets medarbejdere altid
prioriterer at følge børnene og de unge der har behov herfor til diverse aktiviteter samt til aftaler med sundhedstilbud som fx (special) læge,
psykolog, tandlæge mv. Under tilsynsbesøget kunne socialtilsynet flere gange observere børn/unge der blev fulgt af medarbejdere til blandt andet
ridning, møder, besøg på de andre afdelinger mv.  

Under den fælles refleksions øvelse med medarbejdere og ledelse, var det tydeligt for socialtilsynet, at tilbuddet har stor og relevant
opmærksomhed på, at skabe tryghed for børnene og de unge blandt andet ved, at fremstå som tydelige og troværdige voksne. Ligeledes bliver der
i indsatserne lagt stor vægt på omsorgen for den enkelte ung og der gives udtryk for vigtigheden af, at omsorgen tilpasses den enkeltes situation
og behov. For nogen børn er omsorgen i ift. eksempelvis hygiejnen af særlig stor betydning for barnets trivsel. 

Socialtilsynet vurderer ligeledes, at medarbejderne i deres indsats er opmærksomme på, at hjælpe børn og unge med at have en sund døgnrytme
tilpasset deres alder. Ligeledes er der er en klar forståelse for netværkets betydning for børnene og de unges trivsel og sundhed.

 Under tilsynsbesøget talte socialtilsynet med børn og unge der oplyste, at de var meget glade for at bo på tilbuddet, blandt andet oplyste en ung
der netop var flyttet ind, at hun i høj grad følte sig godt taget imod. En ung gav udtryk for, at det bedste ved Solskovgaard er de voksne, dernæst
kommer samværet med de øvrige børn og unge. En tredje ung oplyste, at der er stille og roligt på tilbuddet og at det føles som en familie. Også de
øvrige børn og unge som tilsynet talte med gav overordnet udtryk for at trives, til trods for deres individuelle vanskeligheder. Socialtilsynet er dog
opmærksom på, at målgruppes problemstillinger og udfordringer kan betyde, at der i perioder er enkelte børn og unge, som ikke oplever trivsel,
særligt i starten af deres ophold, hvor der også kan være et stort savn af forældrene. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet har et relevant,
kontinuerligt og ikke mindst fælles fokus på en omsorgsfuld og tillidsskabende indsats. Ligeledes vurderes det, at tilbuddet prioritere
opkvalificering og læring med henblik på udvikling af tilbuddets metoder, indsatser og viden omkring de unges særlige behov for derigennem, at
optimerer  den enkelte unges generelle sundhed og trivsel. Eksempelvis har tilbuddet modtaget et barn med selektiv mutisme, og det fremgår
tydeligt, at medarbejderne på dette barns afdeling i høj grad er optaget af, at få viden om og indsigt i denne lidelse samt opkvalificering i relevante
tilgange og metoder der kan matche barnets behov. 
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Der er lagt særlig vægt på de unges oplysninger om, at de er glade for at bo på
Solskovgaard, og at fællesskabet med de andre unge og medarbejderne er det bedste ved stedet. En ung der tidligere har boet på lignende
opholdssteder oplyser, at Solskovgaard uden sammenligning er det bedste sted den unge har boet, blandt andet fordi tilbuddet i højere grad
imødekommer den unges behov og ønsker. Det vægtes, at medarbejderne oplyser, at de oplever, at de unge trives og udvikler sig. Medarbejdere
beskriver, at selv de unge der i peroder har det rigtig svært, giver udtryk for, at de godt kan lide at være på Solskovgaard. Endelig er socialtilsynets
observationer under tilsynsbesøget lag til grund. Her fremgik det, at de unge færdedes trygt og hjemmevant i tilbuddet og tydeligt betragtede
tilbuddet som deres hjem.

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, både de unge, ledelse og medarbejderes oplysninger om, at de
unge modtager støtte til relevante og aktuelle sundhedsydelser som fx læge, tandlæge, psykolog, misbrugsbehandling mv. Dette understøttes
desuden af tilsendt skriftlig materiale, samt af tilbuddets observationer under besøgene på de forskellige afdelinger, hvor det fremgik, at bør/unge
og medarbejdere havde aftaler om besøg på diverse sundhedstilbud. 

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, at medarbejdere under blandt andet refleksionsøvelsen redegør
for deres viden og indsats omkring målgruppens fysiske og mentale sundhed og trivsel. Ligeledes vægtes det, at medarbejdere og ledelse i høj grad
er beviste om de dilemmafyldte situationer, som børnene og de unge kan stå i. Det vægtes, at flere af de unge som socialtilsynet taler med under
både dette og tidligere tilsynsbesøg fortæller, at de oplever, at medarbejderne har forståelse for deres situationen og kan beskrive hvordan de har
fået hjælp af tilbuddet til både fysiske og mentale problemstillinger. 

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder ud fra en anerkendende og relationspædagogisk tilgang til børnene/de unge, og at denne
tilgang har en konfliktnedtrappende effekt i dagligdagen. Alle medarbejderne har været på konflikthåndteringskursus arrangeret af VISO og
tilbuddet er begyndt at arbejde med Low Arousal. Dette har ifølge medarbejderne medvirket til, at antallet af magtanvendelser er faldet markant,
hvilket også socialtilsynet har positivt bemærket. Ledelse og medarbejdere beskriver ved seneste tilsynsbesøg, at tilbuddet arbejder med
risikovurderingen "rød, gul og grøn", hvilket kan være med til at identificere om der er noget eller nogen de skal være ekstra opmærksomme på.
Det vurderes endvidere, at tilbuddet ligeledes forebygger magtanvendelser ved at dokumentere og anvende viden fra tidligere magtanvendelser til
løbende læring og forbedring af indsatsen. Derudover gør tilbuddet stor brug af de frivillige felter i skemaet for indberetning af magtanvendelser,
der omhandler medarbejdernes refleksion og opfølgning. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets store fokus på forebyggelse af magtanvendelser er
årsagen til, at der igennem de seneste år ses et betydeligt fald i magtanvendelsesindberetningerne.

Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har udarbejdet en relevant beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af
magtanvendelser, og at denne er kendt af både ledelse og medarbejdere. Endeligt vurderes det, at der er fokus på, at alle medarbejdere har
opdateret viden i forhold til reglerne om magtanvendelse. Seneste har alle medarbejdere deltaget i  en undervisningsdag i Lov om Voksenansvar,
som jurister fra LOS stod for.
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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, at Solskovgaards anerkendende og omsorgsfulde tilgang har en
forebyggende effekt i forhold til magtanvendelser. Det vægtes, at medarbejderne kan redegøre for den pædagogiske indsats i forhold til
forebyggelse af konflikter i at opstå og udvikle sig. Endvidere  er der lagt vægt på medarbejdernes beskrivelse af,  hvordan eksempelvis KRAP
"aftale skema" som medarbejdere og unge udarbejder sammen, er med til at forebygget magtanvendelser ligesom, at KRAP redskabet "hinandens
årsag" er med til at forebygge både overgreb og magtanvendelser. Endvidere er der lagt til grund, at tilbuddet har fokus på medarbejdernes
opkvalificering i både konflikthåndtering og i Lov om Voksenansvar. 

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
Da Sociatilsynet ikke har fået oplysninger der giver anledning til at ændre i denne indikator, fremstår tekst og bedømmelse som ved sidste
tilsynsbesøg i 2020.

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på gennemgang af tilbuddets indberettede magtanvendelser samt de
eftersendte supplerende beskrivelser (grønt skema) af tilbuddets gennemgang og drøftelser på personalemøder med henblik på forebyggelse og
læring. Af disse fremgår, at tilbuddet i meget høj grad reflekterer over egen praksis herunder om magtanvendelsen kunne være undgået, samt
hvordan lignede situationer fremadrettet kan forebygges. Det vægtes endvidere, at læringsperspektivet er i fokus, både i de skriftelige
indberetninger, på personalemøder, på fælles supervision samt under sparringen med den pædagogiske leder på tilbuddet. Ligeledes er der lagt
vægt på, at tilbuddet har en relevant beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser, og at denne er kendt af både ledelse og
medarbejdere. Endelig er der lagt vægt på, at tilbuddets indberettede magtanvendelser er faldet betydeligt efter, at tilbuddet i samarbejde med
anbringende myndighed har fundet frem til en pædagogisk holdbar løsning for et konkret barn, der betyder, at barnet opnår højere trivsel og kan
rummes indenfor tilbuddets rammer.

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har under det aktuelle tilsynsbesøg ikke fået oplysninger om, at der har været vold, overgreb af nogen art eller særlige konfliktfyldte
situationer mellem børn og unge eller mellem børn/unge og medarbejdere. Det er på baggrund af besøg på alle afdelinger samt samtaler med
børn, unge, medarbejdere og ledelse socialtilsynets umiddelbare vurdering, at Solskovgaard har formået at skabe trygge og rolige rammer for
børnene og de unge. Socialtilsynet erfarer, at tilbuddet har stor opmærksomhed på både gruppens og det enkelte barns/ den enkelte unges trivsel
og tryghed., hvilket i høj grad har en forebyggende effekt i forhold til voldsomme konflikter, vold og overgreb. Ligeledes vurderer socialtilsynet, at
tilbuddets tilgange og metoder såsom KRAP og Low Arousal i høj grad er medvirkende årsag til, at konflikter løses før de udvikler sig til vold og
overgreb. 

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Indikatoren hæves fra 4 til 5. 
Der er lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere redegør for, hvordan den pædagogiske praksis og daglige indsats medvirker til, at forebygge vold
og overgreb. Dette understøttes af de unges oplysninger og af socialtilsynets observationer under tilsynsbesøget. Det vægtes endvidere, at
tilbuddet har et særligt fokus på de unges sociale fællesskaber og venskaber. Medarbejderne støtter op om legeaftaler og fælles aktiviteter, mv.
hvilket ligeledes er med til, at formindske risikoen for vold og overgreb.
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Vurdering af tema

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

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere 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.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere har både de faglige relationelle og personlige kompetencer der er nødvendige i forhold
til tilbuddets målsætning og målgruppe. Det fremgår af både interviews/ refleksionsøvelse under tilsynsbesøget og af fremsendt materiale, at der
et højt fælles kompetenceniveau på Solskovgaard samt fokus på løbende opkvalificering af både medarbejdere og ledelse på tilbuddet. Blandt
andet har størstedelen af medarbejdere et opdateret 10 dages Kursus i metoden KRAP, eller er i gang med denne uddannelse der udbydes af et
psykologcenter i nærområdet. Ydermere har alle medarbejdere i indeværende år været på et internt kursus i metoden Low Arousal, ligesom de
kort før tilsynsbesøget har deltaget i en undervisningsdag om Autisme.  

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere i høj grad formår at anvende/omsætte de valgte metoder aktivt i samspillet
med  børnene og de unge. Børn og unge giver over flere tilsynsbesøg udtryk for, hvordan de er med til at formulere mål og delmål i KRAP skemaet;
Måltrappen, og at de sammen med deres kontaktperson taler om deres positive udvikling, ønsker og drømme bl.a. med udgangspunkt
Ressourceblomsten der også er en del af KRAP´s  redskabskasse. 

Socialtilsynets kunne under dette og tidligere tilsynsbesøg observere, at medarbejdernes personlige og relationelle kompetencer også kommer i
spil i mødet med børnene og de unge. Det er på den baggrund socialtilsynets vurdering, at medarbejderne møder børnene og de unge med både
omsorg og respekt for den enkeltes behov og forudsætninger.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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

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

Bedømmelse af kriterium
På baggrund af socialtilsynets observationer under tilsynsbesøget, samtaler med børn og unge samt interviews og refleksionsøvelse  med
medarbejdere og ledelse er det socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i høj grad besidder relevante faglige, personlige og relationelle
kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Dette bekræftes yderligere af fremsendt skriftligt materiale, herunder lister
over medarbejdernes anciennitet, uddannelser og kurser samt Solskovgaards udfyldte Oplysningsskema med beskrivelse af tilbuddets
kompetenceudvikling i indeværende år. Socialtilsynet hæfter sig endvidere ved, at medarbejderne under refleksionsøvelsen fremstod åbne,
nysgerrige og med lyst og evne til både at reflektere og opsøge viden om tilgange og metoder i forhold til det enkelte barn. Blandt andet har en af
tilbuddets afdelinger modtaget et barn med diagnosen Selektiv Mutisme, hvilket medarbejderne ikke i forvejen havde erfaring med og/eller
tilstrækkelig viden om. De har derfor været opsøgende ift. at finde litteratur om diagnosen og alle medarbejdere fra afdelingen har deltaget i et
opkvalificeringsforløb med vejledning fra en fagspecialist.

Under tilsynsbesøget kunne socialtilsynet endvidere observere, at medarbejderne på Solskovgaard er respektfulde, omsorgsfulde og
anerkendende i deres tilgang til og samvær med børnene/de unge. Socialtilsynet vurderer, at denne tilgang medvirker til, at sikre de unge en tryg
hverdag og opvækst med nære og stabile relationer og dermed kan være med til, at skabe forudsætningen for en positiv udvikling.

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 gennemgang af tilbuddets fremsendte lister over medarbejderens
uddannelser og efteruddannelser samt interview med ledelse og medarbejdere. Heraf fremgår det, at stort set hele personalegruppe har en
socialfaglig/pædagogisk uddannelse og størstedelen har mange års erfaring i arbejdet med målgruppen. Der er endvidere lagt vægt på, at tilbuddet
har fokus på fælles kompetenceudvikling og videreuddannelse, blandt andet er ca. 3/4 dele af medarbejderne uddannet i KRAP metoden, eller er i
gang med at blive uddannet i denne. Derudover er der i indeværende år to fælles opkvalificeringsdage for alle medarbejdere i metoden Low
Arousal.  Tilbuddet har herudover fokus på, at alle medarbejdere opdateres i Lov om Voksenansvar. Yderligere er der lagt til grund, at
medarbejderancienniteten ifølge oplysninger på blandt andet Tilbudsportalen er relativ høj.
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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
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på socialtilsynets observationer under både det aktuelle og tidligere
tilsynsbesøg, hvor det fremgår, at  medarbejdernes samvær med og omtale af de unge i meget høj grad afspejler, at medarbejderne har et
omsorgs- og respektfuldt samspil med børnene/de unge samt indgående kendskab til det enkelte barns / den enkelte unges behov og
forudsætninger. Endvidere observerede socialtilsynet flere situationer, hvor det tydeligt fremgik, at børnene/de unge var glade for samværet med
medarbejderne. Dette bliver yderligere bekræftet af samtaler med børn/unge der overfor socialtilsynet oplyser, at det bedste ved Solskovgaard er
de voksne (medarbejderne).
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Vurdering af tema

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

Fysiske rammer

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fire afdelinger til børn og unge i al overvejeende grad fremstår indbydende og i god stand både inde
og ude. Rammerne udenfor er forskelligt indrettet og er tilpasset børnenes behov og interesser. Der er blandt andet legepladser, crossbane,
trampoliner, bålplads, boldbaner mv. Det er således socialtilsynets generelle vurdering, at Altiden Solskovgaards udformning, indretning, faciliteter
og stand er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til målgruppen. Ligeledes vurderes de fysiske rammer på den nye afdeling Brændingen i høj
grad, at være egnede til formålet. Dog  vurderer socialtilsynet, blandt andet på baggrund af de unges udtaleser under tilsynsbesøget, at
indretningen ikke i alle forhold afspejler, at det er børnene og de unge der har valgt fx billeder og anden udsmykning i tilbuddet. Ledelsen oplyser
hertil, at de selv har tænkt over, at det er tid til at skifte lidt ud i indretningen/udsmykningen og vil derfor invitere børn og unge med i denne
proces. 

Socialtilsynet har både i 2019 og 2020 gjort Solskovgaards ledelse opmærksom på, at toiletforholdende på afdelingen Solskov ikke modsvarer
målgruppens behov og heller ikke vurderes tidsvarende, idet der alene er 2 integrerede bade/toiletter til de 10 pladser, som afdelingen er
godkendt til. Socialtilsynet stillede senest i 2020 et udviklingspunkt omkring dette forhold. Da tilbuddet endnu ikke har handlet på
udviklingspunktet opsætter Socialtilsynet i stedet et opmærksomhedspunkt med henvisning til, at tilbuddet hurtigst muligt skal etablere minimum
et toilet/bad mere. Tilbuddets ledelse oplyser i den sammenhæng, at de allerede er i gang med at gennemtænke en løsning og oplyser, at der vil
blive etableret et ekstra toilet med bad i 2022. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Udviklingspunkter
Socialtilsynet opsætter et udviklingspunkt om, at tilbuddet skal sikre, at børn og unge ikke har adgang til kontorer, hvor der er synlige oplysninger
om andre børn og  unge. Socialtilsynet har på afdelingen Solhøj observeret, at kontoret dels benyttes som spisestue for et barn og en medarbejder
og dels har flere ophæng med oplysninger om andre børn og unge. Socialtilsynet har sammen med afdelingsleder fra Solhøj og den øvrige ledelse
på tilbuddet aftalt, at der hurtigst muligt findes andre løsninger ift. spisning med barn og at fortrolige oplysninger ikke er synlige for andre end dem
det vedkommer. (Jf. indikator 14b)

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vurderer, at bad- og toiletforholdene på afdelingen Solskovgaard i høj grad er utidssvarende og ikke modsvarer børnene og de unges
behov, idet der kun er 2 toiletter med integreret bad til de 10 pladser, som afdelingen er godkendt til. Socialtilsynet opsætter derfor et
opmærksomhedspunkt om, at tilbuddet seneste ultimo 2022 har etableret minimum et ekstra toilet/bad til børnene og de unge. 
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Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer generelt understøtter borgernes udvikling og trivsel. Børnene og de unge giver over flere
tilsynsbesøg udtryk for, at de er glade for de fysiske ramme, både fællesrummene og deres egne værelser. De oplyser, at de bruger
udenomsarealerne aktivt særligt i sommerhalvåret, hvor der bliver spillet fodbold, lavet bål mv. De fleste afdelinger ligger flere kilometer fra fx
skole og by, men de unge i tilbuddets fire afdelinger opfatter ikke dette som et problem, da de kan blive kørt, tage bussen, cykle eller gå. 

På baggrund af tilsynsbesøget vurderer socialtilsynet, at den relativ nye udslusningsafdeling Brændingens fysiske rammer er egnede som botilbud
for målgruppen. De unge har rummelige etværelses lejligheder (en enkelt lejlighed har to værelser) med eget bad og tekøkken samt udgang til lille
terrasse. Der er stort fælleskøkken, opholdsrum og stor fælles have. Indretning af bo-enhederne er sket ud fra den enkelte unges særlige behov og
ønsker, ligesom fællesarealerne ifølge en medarbejder så vidt muligt indrettes i samarbejde med de unge. Brændingens fysiske placering giver
både mulighed for adgang til aktiviteter i naturen samt let adgang til butikker og særligt i sommerhalvåret adgang til mange aktiviteter. Flere af de
unge på tilbuddet har fået fritidsjob i lokalmiljøets butikker og restauranter. Endvidere er der let adgang til offentligt transport til blandt andet de
omkringliggende større byer. Der er et lille rum til rådighed for personale. Mødevirksomhed er ikke muligt på afdelingen og mødevirksomhed vil
derfor ske på  Altiden Solskovgaards hovedadresse

Socialtilsynet vurderer samtidig, at indretning og udsmykning på fællesarealerne i de øvrige 3 afdelinger lader noget tilbage at ønske i forhold til
børnenes og de unges oplevelse af hjemlighed. De billieder der hænger på flere af afdelingerne er ifølge børn og unge ikke noget de har valgt og
heller aldrig selv ville vælge. På afdelingen Solvang har de unge siden seneste tilsyn været med til, at købe nye billeder og andre artefakter der
matcher deres alder og smag, men også her giver unge udtryk for, at der forsat hænger billeder mv. som de ikke kan identificere sig med.
Socialtilsynet ser endvidere på en anden afdeling gamle gulnede billeder fra fx tidligere skiferier/udflugter der har fundet sted længe før flertallet af
de nuværende børn og unge flyttede ind, socialtilsynet observerede billedkollager fra 2014 og årene omkring. Socialtilsynet hæfter sig positivt ved,
at tilbuddets ledelse ved tilbagemeldingen gav udtryk for, at de var enige i, at der skal gøres noget for at opfriske indretningen og udsmykningen på
de forskellige afdelinger og at dette skal ske sammen med børnene og de unge. 

Socialtilsynet konstaterer, at der forsat er kun er to toiletter med integreret bad til i realiteten 10 børn/unge på afdelingen Solskov. Socialtilsynet
har opsat et opmærksomhedspunkt - der er skridtet efter et udviklingspunk, om at tilbuddet seneste i slutningen af 2022 har etableret minimum et
toilet/bad mere på denne afdeling. 

 

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, at børnene og de unge under interview oplyser, at de trives og er
tilfredse med tilbuddets fysiske rammer - både de fælles og deres egne værelser. Husene og udenomsarealerne i afdelingerne er indrettet
forskelligt med fokus på målgruppe og alder. Eksempelvis er der trampoliner, boldbaner og legetøj i børne- og ungeafdelingerne mens de unge
voksne i afdelingen Brændingen har egne bo enheder med eget toilet/bad samt egen terrasse.  
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.b
Indikatoren sænkes til i middel grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at afdelingernes indretning både ude og inde i overvejende grad er
hyggeligt og hjemligt indrettet og afspejler, at her bor og lever børn og unge. Der er på alle afdelinger plads til spil, leg, lektielæsning, til at være i
fællesskabet og til at trække sig til mere rolige områder eller eget værelse. Der er dog også lagt vægt på, at bad- og toiletforholdene på et af
tilbuddets afdelinger ikke imødekommer børne/de unges behov, da op til 5 børn og unge skal deles om et bad/toilet. Socialtilsynet anerkender, at
tilbuddet vil arbejde på at finde løsninger på dette problem inden slutningen af 2022. Der er opsat et opmærskomhedspunkt i den sammenhæng. 

Yderligere er der lagt vægt på, at tilbuddet på en anden afdeling har benyttet kontoret til "spisestue" for et af børnene, da det blev vurderet, at
barnet havde behov for at sidde alene og spise med en voksen. Socialtilsynet kunne observere, at der på kontoret - som i øvrigt også var åbnet for
øvrige børn og unge - var synlige ophæng med nogle af børnenes fokusmål, og andre mere eller mindre fortrolige oplysninger. Socialtilsynet finder
det uhensigtsmæssigt - og ikke i tråd med børnene og de unges særlige behov,  at kontoret benyttes til spisestue for børnene. Ligeledes opsætter
socialtilsynet et udviklingspunkt om, at tilbuddets skal sikre at fortrolige oplysninger ikke er synlige for andre end dem det vedkommer. 

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.c
Indikatoren bedømmes til i høj grad, at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at børnene og de unge oplyser, at de selv må indrette deres værelser og
unge ved tidligere besøg har endvidere oplyst, at de har været med til at indrette dele af fælles områderne, såsom tage beslutninger vedrørende
møblement indenfor eller legeredskaber udenfor. Der er samtidig lagt til grund, at flere børn og unge, giver udtryk for, at de ikke selv har været
med til at vælge udsmykningen på vægge og andre steder der kan være med til at skabe hygge og varme på og signalere, at det er børnene og de
unges hjem. Der er endvidere lagt til grund, at en afdeling benyttet personalets kontor som spisestue for et eller flere børn, og at indretningen i
kontoret ikke afspejler en spisestue for børn.

Side 15 af 1714-12-2021



Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig
kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2021 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2020. Socialtilsynet har
endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet.

 

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for [ÅR], at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de
relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.

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

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

Bedømmelse af kriterium
Den faglige kvalitet vurderes samlet på et højt niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og
tilbuddets pris i forhold til målgruppen.  

 

Socialtilsynet  godkendt tilbuddets årsbudget for 2021, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold:

*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

 

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med
driftstilsynet.

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2021 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme
år. Der er dermed ikke ud fra det oplyste sket regulering af over-/ eller underskud fra tidligere år.
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

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

Spindelvæv

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

Datakilder
Kilder

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

Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Borgere
Medarbejdere

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

Observationskilder
Kilder

Ledelse
Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
ledelse og medarbejdere under fælles refleksionsøvelse, børn og unge under besøg og rundvisning på de forskellige afdelinger, hvor der også blev
observeret samspil mellem barn/ung og medarbejdere
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