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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om 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 tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos 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 hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om 
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt 
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. 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 et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. 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 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.

Temaer
-    Uddannelse og beskæftigelse
-    Selvstændighed og relationer
-    Målgruppe, metoder og resultater
-    Sundhed og Trivsel
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra 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.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, 
inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen

Hovedadresse Skolegade 12
7620 Lemvig

Kontaktoplysninger Tlf: 63401000
E-mail: tmd@kfumsoc.dk
Hjemmeside: www.borgerskolen-lemvig.dk

Tilbudsleder Tina Mette Dominicussen

CVR nr. 86998815

Virksomhedstype Privat

Tilbuddet er en del af en koncern

Tilbudstyper § 107 (rehabiliteringstilbud)

§ 110 (forsorgshjem/herberg)

Målgrupper 18 til 80 år (hjemløshed)

18 til 80 år (misbrug af andre rusmidler, stofmisbrug)

18 til 80 år (andet socialt problem)

18 til 80 år (alkoholmisbrug)

Pladser i alt 22

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Afdeling §107 Bredgade 5
7620 Lemvig

6 rehabiliteringstilbud 
(§ 107), 

Afdeling §110 Skolegade 12
7620 Lemvig

16 forsorgshjem/herber
g (§ 110), 

Pladser på afdelinger 22
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. 
lov om socialtilsyn § 6

Særligt fokus i tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn er en opfølgning i forhold til seneste tilsynsrapport. 
Der har ved tilsynsbesøget d. 14. august 2017 været særligt fokus på følgende af kvalitetsmodellens temaer:

• Målgruppe, metoder og resultater
• Organisation og ledelse
• Kompetencer

I rapporten er tilføjet evt. nyt fra det driftsorienterede tilsyn under disse temaer, kriterier og indikatorer.
Der er ved tilsynsbesøget ikke oplyst ændringer i forhold til de resterende temaer, kriterier og indikatorer, hvorfor 
teksten fra seneste rapport fortsat er gældende.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 31-08-2017

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Syd

Tilsynskonsulenter Tine Eeg (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 14-08-17: Skolegade 12, 7620 Lemvig (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

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

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været 
nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet.

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse. Men samtidig har tilbuddet ligeledes fokus på borgernes psykiske og fysiske tilstand 
og hvorvidt denne er parat til at indgå i et eksternt beskæftigelsesforløb, da det vurderes vigtigt for borgerne at have 
en succesoplevelse ved dette. Borgere indskrevet i tilbuddet deltager som minimum i tilbuddets interne tilbud om 
beskæftigelse.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Socialtilsyn Syd anbefaler tilbuddet, at udarbejde konkrete evalueringsbeskrivelser ift. de enkelte mål. Således vil 
dokumentation vedr. udvikling omkring de enkelte mål være mere tydelig.

Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, 
uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse. Men samtidig har tilbuddet ligeledes fokus på, at borgernes psykiske og fysiske 
tilstand er parat til at indgå i et eksternt beskæftigelsesforløb, da det vurderes vigtigt for borgerne at have en 
succesoplevelse ved dette. Dette betyder, at borgerne som udgangspunkt begynder i tilbuddets interne 
beskæftigelse, hvor det primære formål er at skabe en daglig struktur for borgerne og derved gøre dem parate til 
deltagelse i eksterne tilbud. 
Borgerne oplever ovenstående hensigtsmæssigt og føler sig støttet til positive oplevelser ift. beskæftigelse. 
Der udarbejdes mål omkring beskæftigelse / uddannelse i samarbejde med borgerne og der sker mundtlig 
evaluering heraf 1 gang ugentlig. Evalueringen sker sammen med borgerne. Der ses ikke tydelig 
evalueringsbeskrivelse i det fremsendte datamateriale.
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Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og 
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. 
I bedømmelsen er det vægtet, at der af det fremsendte datamateriale fremgår mål omhandlende borgernes ønsker 
og muligheder for deltagelse i beskæftigelse eller uddannelse. Det fremgår endvidere heraf, at tilbuddet har et 
samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere heromkring, blandt andet Jobcenteret. 
Ved interview med 2 borgere bekræftes det, at der opstilles mål vedr. beskæftigelse og det sker i samarbejde med 
borgerne. De oplyser, at tilbuddet i deres samtaler med borgerne er med til at realitetskorrigere borgernes ønsker, 
da de kan have et ønske om at påbegynde beskæftigelse lige efter de er flyttet ind i tilbuddet. Men tilbuddet er 
tilbageholdende ift. denne proces, da deres erfaring er, at det er vigtigt, at borgeren har det psykiske overskud til at 
indgå i et beskæftigelsesforløb for at det bliver en succes. 
Borgerne indgår derfor i begyndelsen i tilbuddets egen beskæftigelsestilbud, som består af praktiske ting i tilbuddet. 

Ledelse og medarbejdere oplyser, at det er vigtigt at borgerne har en daglig struktur og dette er baggrund for at alle 
deltagere i internt beskæftigelsesprojekt. Der er her tale om mindre praktiske opgaver, hvor det igen er strukturen, 
der er afgørende. 
Borgerne oplyser ved interview, at der løbende sker opfølgning af målene. Det sker ved de ugentlige samtaler med 
kontaktperson. 

Når indikatoren ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad sker det med baggrund i, at der ikke fremgår 
tydelige evalueringsbeskrivelser ift. de enkelte mål samt dato for evaluering.

Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. 
I bedømmelsen er det vægtet, at alle borgere indskrevet i tilbuddet som minimum deltager i tilbuddets interne 
beskæftigelse. Dette er en forudsætningen for indskrivningen og med det formål at skabe en daglig struktur for 
borgerne. 
Ved interview med borgerne oplyser den ene, at pågældende, at der aktuelt er ved at blive aftaler om deltagelse i 
ekstern beskæftigelse. Borgeren har været indskrevet i tilbuddet siden foråret 2016. I perioden indtil nu har 
borgeren været frivillig i et nærliggende tilbud. 

Når indikatoren ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad er det med baggrund i, at meget få af tilbuddets 
borgere deltager i ekstern beskæftigelse. Men dette er ikke med baggrund i tilbuddets indsats heromkring, mere en 
vurdering af, hvornår borgeren er klar til at indgå i et eksternt tilbud og opleve en succes herved, jf. indikator 1a.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

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 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

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været 
nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet.

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har fokus på og arbejder med borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed i dagligdagen. Arbejdet tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, og der udarbejdes 
individuelle mål for den enkeltes ophold på tilbuddet.
Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet giver borgerne mulighederne for at kunne udvikle deres sociale kompetencer 
med den hjælp og støtte der er nødvendig for at det kan lykkedes og blive en positiv udvikling for borgeren. Der 
arbejdes med borgernes selvstændighed internt på tilbuddet, så det overordnede mål om at borgerne bliver så 
selvhjulpne som muligt kan realiseres. Blandt andet gøres dette i form af, at borgerne kan visiteres til andet tilbud 
internt i tilbuddet, hvor kravene til borgernes selvstændighed er større.
Socialtilsyn Syd vurderer, at borgere i tilbuddet har mulighed for kontakt og samvær med familie og øvrig netværk 
med udgangspunkt i borgernes ønsker herfor.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i højere grad kan konkretisere målene omhandlende udvikling af borgernes 
sociale kompetencer samt selvstændighed. Dette vil bevirke en mere tydelig procesbeskrivelse af borgernes 
udvikling.

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har fokus på og arbejder med borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed i dagligdagen. Arbejdet tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, og der udarbejdes 
individuelle mål for den enkeltes ophold på tilbuddet.
Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at tilbuddet giver borgerne mulighederne for at kunne udvikle deres sociale 
kompetencer med den hjælp og støtte der er nødvendig for at det kan lykkedes og blive en positiv udvikling for 
borgeren.  Der arbejdes med borgernes selvstændighed internt på tilbuddet, så det overordnede mål om at 
borgerne bliver så selvhjulpne som muligt kan realiseres. Blandt andet gøres dette også i form af, at borgerne kan 
visiteres til andet tilbud internt i tilbuddet, hvor kravene til borgernes selvstændighed er større. Blandt andet er der 
ikke i dette tilbud støtte til borgernes håndtering af økonomi. 
Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i højere grad kan konkretisere målene omhandlende udvikling af borgernes 
sociale kompetencer samt selvstændighed. Dette vil bevirke en mere tydelig procesbeskrivelse af borgernes 
udvikling.

Indikator 02.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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad.  
I bedømmelsen er det vægtet, at der af det fremsendte datamateriale fremgår individuelle mål omhandlende 
udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Dette bekræftes yderligere ved samtale med 
borgerne, hvor det oplyses, at indsatsen fra tilbuddet blandt andet er medvirkende til, at de får udviklet sociale 
kompetencer samt en selvstændighed, som inkluderer, at de har en hensigtsmæssig og sund livsstil. 
Der er ligeledes lagt vægt på, at målene udarbejdes i samarbejde med borgerne samt, at der sker en mundtlig 
opfølgning heraf mindst en gang ugentlig. Borgerne giver udtryk for, at de hele tiden er bekendt med, hvor de 
befinder sig i deres udviklingsproces, da denne italesættes sammen med medarbejderne i tilbuddet. 

I bedømmelsen er det ligeledes vægtet, at de dokumenterede mål har en karakter af ikke at være konkrete. Det 
vurderes, at disse kunne yderligere konkretiseres og dette vil sikre, at der var en dokumentation ift. en mere konkret 
indsats samt udvikling. Endvidere er det i bedømmelsen lagt vægt på, at der ikke fremgår tydelige 
evalueringsbeskrivelser af de enkelte mål.

Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. 
I bedømmelsen er det vægtet, at der ved interview med borgere og medarbejdere fremkommer oplysninger der 
indikerer, at borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. 
Det fremgår ligeledes af det fremsendte datamateriale, hvori der fremkommer oplysninger om borgere, der har 
relationer til venner og familie udenfor tilbuddet.
Ved interview med borgerne fortæller de, at hyppigst indgår i sociale relationer i tilbuddet med de øvrige borgere. 
Det oplyses endvidere, at tilbuddets stue ofte er besøgt af borgere, hvor man opholder sig sammen. Ligeledes 
foregår måltiderne i en fælles spisestue. 
Medarbejderne oplyser, at der aktuelt er enkelte borgere, der frekventerer et socialpsykiatrisk værested, hvor de 
mødes med andre ligestillede. 
Medarbejderne vurderer, at borgerne ved indskrivning i tilbuddet kan være i en meget sårbar situation ift. sociale 
relationer og de relationer, de har haft er nødvendigvis ikke hensigtsmæssige i forhold til, at borgerne nu har valgt 
et liv uden misbrug. Og dette er blandt andet baggrunden for, at de ikke er så opsøgende i forhold til sociale 
relationer uden for tilbuddet. Giver borgerne udtryk for ønsker om aktiviteter uden for tilbuddet er medarbejderne 
undersøgende på mulighederne herfor. 
Borgerne bekræfter, at der i tilbuddet arrangeres fælles ture i bio mv., som man kan deltage i. 

Der kan være samarbejde med lokale erhvervsdrivende omkring praktikforløb og derudover tilbydes alle borger 
medlemsskab i det lokale fitnesscenter. 
Tilbuddets har ligeledes nogle internes aktiviteter, hvor deres Lynghytte også bliver brugt til hygge såvel som 
aktivitet for borgerne.

Når indikatoren ikke bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad sker det med baggrund i, at den aktuelle 
borgergruppe aktuelt indgår i sociale relationer i tilbuddet.
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Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær 
med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Socialtilsyn Syd bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. 
I bedømmelsen er det vægtet, at der ved tidligere tilsyn er oplyst, at tilbuddet har generelle regler om, at borgerne 
gerne må have børn, kæreste og andre i netværket på besøg. Da det er et misbrugsfrit tilbud, gælder dette også for 
borgere, der har deres børn på weekend der. Borgerne skal selv kunne tage vare på dem - og have overskuddet til 
det, og det foregår fuldt ud på borgerens eget ansvar.

Ved interview med borgerne ved tilsynet den 24. november bekræftes det, at de med udgangspunkt i egne ønsker 
og behov har kontakt til og samvær med familie og netværk. En borger besøger kontinuerligt sine forældre anden 
weekend. Denne borger har ikke kontakt til øvrig netværk, med baggrund i ønske om at komme ud af tidligere 
misbrug. Borgeren oplever sig selv som meget udadvendt og det bevirker, at han taler med mange mennesker i 
Lemvig. 
Anden borger har ligeledes kontakt med familie med udgangspunkt i egne ønsker herfor. 

Ligeledes bemærker Socialtilsyn Syd, at der i det fremsendte datamateriale fremgår mål, der omhandler etablering 
og kontakt til familie og venner.

Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

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

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med relevante 
socialfaglige tilgange og metoder. Der er tydelige rammer og overensstemmelse fra ledelse og medarbejdere i 
tilgangen til borgerne , hvilket vurderes at være medvirkende til at sikre såvel borgernes trivsel som positive 
udvikling.
Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet, med afsæt i målgruppens vanskeligheder og særlige behov, arbejder med 
relevante mål og opnår positive resultater i forhold hertil. Ligeledes tilpasses mål og indsatser til om borgerne er 
indskrevet efter §107 eller §110.
Udviklingen og resultaterne vedr. de enkelte mål dokumenteres løbende, primært i form af dagbogsnotater.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Socialtilsyn Syd vurderer, at Borgerskolen med fordel vil kunne systematisere, konkretisere og tydeliggøre opstilling 
af mål og dokumentation af resultater.

Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en  tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med 
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsyn Syd konstaterer, at tilbuddet tager afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, samt at behandlingsindsatsen 
tager udgangspunkt i relevante faglige tilgange og metoder, som fører til en positiv udvikling for borgerne. 
I særdeleshed opleves kravet om, at borgerne ikke må være i misbrug, når de er indskrevet i tilbuddet, positivt af 
både borgere, medarbejdere og ledelse. Tilbuddet arbejder med det grundlæggende KFUM´s værdisæt, som er 
baseret på et kristent livs- og menneskesyn, og i dagligdagen er det især den miljøterapeutiske og anerkendende 
tilgang, som gør sig gældende.

Det konstateres, at tilbuddet arbejder med de opstillede mål fra borgernes handleplaner, og at de har fokus på en 
løbende evaluering af målene. Dog ses formuleringen af de enkelte mål i mindre grad konkret og målbar og 
opfølgningen ligeledes overordnet og generel.
De kommunale myndigheder oplever ligeledes en positiv udvikling hos borgerne som er i overensstemmelse med 
de opstillede mål. Dog efterspørges grundigere resultatdokumentation.
Socialtilsynet bemærker desuden, at en kommune oplyser, at de har et ikke tilfredsstillende samarbejde vedr. 
borgere indskrevet efter § 110, hvilket forklares med uenighed vedr. kommunens overordnede strategi for 
hjemløse.

Det er socialtilsynets vurdering, at en tydeligere og mere systematisk resultatdokumentation vil kun styrke kvaliteten 
i forhold til tilbuddets læring og forbedring af indsatsen, kommunernes ønske om dokumentation og ikke mindst 
borgernes indsigt og i egen udvikling.
Socialtilsynet bemærker at ledelsen er bevidste om de prioriteringer der er lavet vedr. resultatdokumentation, og at 
der aktuelt er overvejelser i forhold til at tilføre opgaven resurser.

Socialtilsyn Syd konstaterer, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne samarbejdspartnere i forhold til de 
situationer og mål, hvor det skønnes nødvendigt.

Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 
I bedømmelsen vægtes det, at ledelsen oplyser, at de aktuelt indskrevne borgere er omfattet af tilbuddets 
målgruppe samt visiteret iht. gældende godkendelse. Ligeledes oplyses det, at man kun undtagelsesvist indskriver 
borgere direkte på en §107 plads. Normalt vil en borger begynde forløbet på Borgerskolen med en indskrivning på 
en §110 plads, hvor de første 6 måneder vil blive brugt til at "komme på benene" og evt. blive udredt. Herefter kan 
de borgere, der vil kunne profitere af et mere langvarigt tilbud med en tydelig målsætning, overgå til §107. 
Herudover redegøres der for, at borgere med en psykiatrisk overbygning ikke ligger indenfor tilbuddets målgruppe, 
og at borgere med en adfærd der skaber utryghed og påvirker de andre borgere negativt, hjælpes videre til fx et 
§108 tilbud i socialpsykiatrien. Alle borgere er til forsamtale med ledelsen inden indskrivning, hvor det understreges, 
at Borgerskolen er misbrugsfrit og fungerer som et beskyttet pensionat i modsætning til et herberg.

I bedømmelsen lægges desuden vægt på, at borgerne fortæller, at et vigtigt udgangspunkt for indskrivning i 
tilbuddet er, at man ikke er i misbrug. Der er kontinuerligt fokus på dette, og påbegynder man et forbrug eller 
misbrug af stoffer eller alkohol, er det udskrivningsårsag. Borgerne beskriver det som "et plus" og at det er en vigtig 
faktor i forhold til at fastholde en positiv udvikling.
Tilbuddets 0-tolerance i forhold til misbrug bekræftes af fremsendte dagbogsnotater, hvor det fremgår, at rammen 
fastholdes, men at der i et tilfælde hvor en borger har tilbagefald, også arbejdes vedholdende på at tilbyde 
passende støtte, der gør det muligt for borgeren at genoptage opholdet.

Ved interview med medarbejderne oplyser de, at de oplever deres faglige tilgange og metoder meget relevante i 
forhold til borgergruppen samt indsatsen i tilbuddet. De fremhæver dels den anerkendende tilgang til borgerne, hvor 
man har fokus på borgernes ressourcer og de ting, der lykkes for dem, dels den struktur der er på tilbuddet med 
faste aktiviteter og opgaver. Dette er med til at give stabilitet og et fast mønster, hvilket er en støtte for alle 
borgerne.
Dette underbygges af, at borgerne fortæller, at strukturen er vigtig for dem og beskriver medarbejderne som "ikke 
dømmende" og "åbne", samt at de gerne vil hjælpe og altid er til stede i stuerne hvor de hygger, spiller spil mm.

Endvidere indgår det i bedømmelsen, at Borgerskolen på Tilbudsportalen anfører KRAP som metode, mens det af 
interview med leder og medarbejdere fremgår, at det i praksis primært giver sig udslag i, at tilgangen er 
anerkendende og i mindre grad at det anvendes som en systematisk og reproducerbar metode.

12

Tilsynsrapport



Slutteligt vægtes det, at ledelsen oplyser, at tilbuddet fortsat  arbejder med satspuljeprojektet "Mænd i Krise/Livet 
Tilbage", der er et samtaleforløb med en ekstern terapeut. Samtalerne foregår én gang ugentligt og det er frivilligt at 
deltage. Ligeledes registreres borgerne kun med navn og alder, ligesom terapeuten har tavshedspligt og ikke 
videregiver oplysninger fra samtalerne til tilbuddet. Såvel ledelse, medarbejdere og borgere oplyser at det er et 
rigtig godt tilbud og borgerne oplever at få en nødvendig og brugbar terapeutisk behandling i forhold til deres 
problemstillinger, som blandt andet kan have været baggrund for deres misbrug.

Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for 
borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. 
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der i opstilling af og opfølgning på mål differentieres tydeligt mellem borgere 
indskrevet efter § 107 eller § 110.
Af det fremsendte datamateriale fremgår det, at opholdsplan for borgere i § 110, består af en beskrivelse af 
borgerens baggrund, overordnet formål med opholdet og dagbogsnotater. Der ses opholdsplaner der er meget 
omfangsrige men i mindre grad beskriver konkrete mål og resultater. I nogle tilfælde er der tale om mere 
overordnede mål, som kunne konkretiseres yderligere, således at udviklingsprocessen omkring borgeren ville 
fremstå tydeligere. I det fremsendte materiale indgår opfølgningen som en del af dagbogsnotaterne og ikke som 
selvstændige notater. 
For § 107 er der fremsendt materiale for en borger der viser, at der bekrives indsatsmål og målopfyldelse. Indholdet 
i beskrivelsen består overvejende af beskrivelse af borgerens udfordringer og indeholder i mindre grad beskrivelser 
af tilbuddets konkrete indsats og efterfølgende effekt. 

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at man bevidst prioriterer at borgernes psykiske 
tilstand løbende bliver beskrevet, så medarbejderne er opdaterede og kan drage den bedste omsorg for borgeren, 
fremfor at bruge mange resurser på detaljerede målbeskrivelser.

Desuden vægtes det, at medarbejderne oplyser, at de har samtaler med borgerne minimum en gang ugentligt, hvor 
der følges op på de enkelte mål. Referat heraf skrives ind i journalsystemet. Ligeledes har alle borgere fået en tavle 
på værelset, hvor de kan skrive opgaver og personlige mål, det kan fx være at de skal være i stuen i et bestemt 
tidsrum.

Bedømmelsen sker det med baggrund i, at det vurderes, at målene kan konkretiseres yderligere samt, at der ikke 
fremkommer tydelige evalueringsnotater i forhold til de udarbejdede mål.

Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende 
kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren, der kun skal bedømmes i forhold til de borgere der er indskrevet efter §107, bedømmes til at være 
opfyldt i høj grad. 
I bedømmelsen er det vægtet, at der via det indsendte datamateriale kan dokumenteres, at tilbuddet arbejder med 
de opsatte mål, som der fremgår af den udarbejdede opholdsplan. Det oplyses af ledelsen, at det er sjældent der 
modtages §141 handleplan fra myndigheden. 

Det tillægges desuden vægt, at det i følge udtalelse fra myndighedssagsbehandler fremgår det, at de for 
indskrivninger efter § 107 i høj grad oplever positive resultater som følge af tilbuddets indsats og at de er tilfredse 
med tilbuddet. Dog påpeger en kommune, at de efterspørger en grundigere skriftlighed med flere konkrete 
eksempler. 

Det er ligeledes vægtet i bedømmelsen, at borgerne fortæller, at de i meget høj grad oplever, at der er sket positive 
resultater og udvikling hos dem med baggrund i indskrivningen i tilbuddet.

Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at 
målene for borgerne opnås.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Socialtilsyn Syd bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. 
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I bedømmelsen er det vægtet, at der ved interview med borgere, medarbejdere og ledelse oplyses, at der 
samarbejdes med eksterne aktører i forhold til de mål og indsatser, hvor det vurderes relevant med ekstern 
ekspertise.
Af tilbudsportalen samt af interview fremgår det, at der samarbejdes med bl.a.:
-Jobcenter
-Praktiserende læge og tandlæger
- Distriktspsykiatri og psykologer
-Misbrugsbehandlingscentre fra borgernes hjemkommune som kommer på tilbuddet hver 2. måned.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

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 og uhensigtsmæssig brug af 
rusmidler. 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

Temaets indikatorer og kriterier er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og 
kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet.

Socialtilsynet vurderer, at Borgerskolen i meget høj grad understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed og 
trivsel.
Borgerskolens kombination af tydelige og faste rammer med nul-tolerance overfor rusmidler, respektfuld og 
ligeværdig relation mellem medarbejdere og borgere samt omsorg og støtte til udvikling, vurderes at give den 
enkelte borger gode muligheder for at opbygge og fastholde sunde og positive rutiner.
Det bemærkes, hertil, at tilbuddet vægter sund kost, motion og udendørs aktiviteter ligesom medbestemmelse og 
indflydelse på beslutninger ses som en integreret og naturlig del i hverdagen.
Ligeledes vurderes det, at der i indsatsen er opmærksomhed på at undgå magtanvendelser, vold og overgreb. 
Dette ses både i tilbuddets grundlæggende værdier i forhold til at respektere og anerkende beboerne som hele 
mennesker, samt det beredskab og de faglige kompetencer tilbuddet har på området.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet konstaterer, at Borgerskolen i meget høj grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i tilbuddet.
Borgerne føler sig i meget høj grad hørt, respekteret og anerkendt og der ses en god balance mellem omsorg og 
udfordring i forhold til den enkelte borgers aktuelle situation.
Ligeledes bemærkes det, at borgernes mulighed for indflydelse tilgodeses såvel i den ligeværdige relation mellem 
ledelse/medarbejdere og borgere og i form af formelle og velbeskrevne strukturer for indflydelse.
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Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de interviewede borgere, samstemmende giver udtryk for, at de bliver mødt 
respektfuldt og ligeværdigt af både ledelse og medarbejdere.
Både borgere og stedfortræder giver flere eksempler på, at borgernes ønsker høres og respekteres samtidig med, 
at personalet fastholder Borgerskolens rammer og regler og støtter borgerne i at træffe selvstændige og 
reflekterede valg.
Flere borgere fortæller, at de oplever at personalet tager dem seriøst, er omsorgsfulde og gode til at behandle folk 
individuelt. Ligeledes oplever de, at der ikke er stemning af "dem og os", at "man ikke bliver betragtet som et 
nummer" og  og at personalet er sammen med borgerne og kun sjældent sidder på kontoret.

Indikator 04.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 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
I bedømmelsen vægtes det, at de borgere socialtilsynet talte med, alle giver udtryk for at have stor indflydelse på 
beslutninger, både vedr. den enkelte og ved. hele tilbuddet.
En borger beskriver, at "jeg er min egen chef og bliver støttet i de gode idéer men ikke i de dårlige". 
Alle borgere fremhæver, at de sætter stor pris på de regler der er på Borgerskolen, fx nul tolerance overfor stoffer 
og alkohol, at man skal møde op om morgenen og at man skal sidde med ved aftensmaden mindst et kvarter. 
Samtidig fortæller flere borgere, at der man i perioder hvor man har brug for særlige hensyn, kan lave aftaler med 
personalet herom.
I bedømmelsen indgår også, at det er de borgere der er på madholdet, der bestemmer menuen.

Ligeledes indgår det, at borgerne oplyser, at der afholdes beboermøde en gang ugl. Der laves referat fra møderne 
og formanden for beboerrådet deltager i det efterfølgende personalemøde hvor spørgsmål og forslag behandles. Af 
fremsendt materiale fremgår det endvidere, at beboerrådet kan bruges i tilfælde af at en borger føler sig uretfærdigt 
behandlet. Her har borgeren mulighed for at bede om et møde hvor pågældende borger, beboerrådsformanden, 
borgerens kontaktperson og forstanderen deltager.

I bedømmelsen lægges desuden vægt på, at borgernes beskrivelser, bekræftes i interview med souschefen.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet konstaterer, at Borgerskolen har fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel både via 
deres samarbejde med relevante eksterne parter, men også internt på stedet, hvor de har fokus på sund mad, 
motion, god døgnrytme, søvnvaner, rygepolitik m.v.
Borgerne oplyser samstemmende, at de alle trives på stedet, at de er i en positiv udvikling.  
Det bemærkes, at et gennemgående tema i samtalerne med borgerne er, at kombinationen af Borgerskolens 
tydelige rammer og regler der håndhæves konsekvent, den respektfulde og medmennnneskelig relation der er 
mellem borgere og ansatte samt forløbet med psykologsamtaler er afgørende for deres trivsel og positive udvikling.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. 
I bedømmelsen lægges der vægt på, at de interviewede borgere beskriver, at de blive respekteret og anerkendt i 
hverdagen, samtidig med at der bliver holdt fast i rammer og regler, hvilket er en forudsætning for at de kan holde 
sig fri af misbrug og fastholde en positiv udvikling.
Ligeledes indgår det, at borgerne oplyser, at de indbyrdes trives med og respekterer hinanden, selvom de fleste er 
på Borgerskolen med det primære formål at få styr på deres eget liv. Opstår der konflikter løses de, og der er ingen 
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af de interviewede borgere der føler sig utrygge på tilbuddet. Der har dog været en periode, hvor konflikter mellem 
enkelte borgere har påvirket stemningen i hele huset.
I interview med souschefen bekræftes dette, men samtidig redegøres for hvordan personale og ledelse hele tiden 
har været involveret i og har håndteret situationen, med fokus på både at støtte de enkelte borgere samt sikre den 
overordnede ramme i huset.
I bedømmelsen indgår desuden, at borgerne gerne benytter fællesfaciliteterne, hvilket ses som udtryk for, at de 
trives og har det godt i tilbuddet.

Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 
I bedømmelsen er oplysninger fra tidligere tilsyn vægtet, da der ikke er sket ændringer ift. denne indikator. Tidligere 
er det oplyst, at tilbuddet samarbejder med læger, misbrugsbehandling, psykologer og tandlæger, hvor de bla. 
kontakter borgerens hjemkommune for at få økonomisk støtte til tandlægehjælp. Tilbuddet har erfaret vigtigheden i, 
at borgerne ikke kommer med dårlige tænder, hvis de fx skal have et job og være en del af et fællesskab.
Tilbuddet deltager i et projekt sammen med "Toften" i Slagelse, hvor de via Socialministeriet har fået midler til at 
ansætte psykoterapeut/psykolog på stedet 2 dage om ugen til "mænd i krise."

Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 
modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er lagt vægt på, at Borgerskolen har fokus på sund kost og motion. Der er altid frisk frugt og fri 
adgang til køkkenet og af fremsendt materiale fremgår det, at alle borgere skal deltage i motion tre gange om ugen. 
Alternativt kan man, efter aftale med sin kontaktperson, gå en tur. Ligeledes oplyser borgerne, at de har fri adgang 
til motionscenter og svømmehal og at det bruges flittigt.
I bedømmelsen indgår også, at der er udarbejdet rygepolitik, hvor det blandt andet fremgår, at der kun må ryges i 
pavillonen udenfor.
Desuden vægtes det, at både souschef og borgere oplyser, at der lægges stor vægt på, at holde fast i en sund 
døgnrytme. Dette ses bl.a. ved at der er en fast struktur for dagen bl.a. er der mødepligt til morgenmøde alle 
hverdage kl. 8:30. Borgerne oplyser at dette har en tydelig og mærkbar positiv effekt i forhold til både deres fysiske 
og mentale sundhed.

Slutteligt vægtes det, at Borgerskolen har ansat en psykolog, der har faste samtaler med borgerne. Flere borgere 
beskriver, at de gennem disse samtaleforløb får styrket troen på sig selv og får mod til at se på de ting i deres liv 
der gør ondt. De oplever, at denne mulighed har en afgørende positiv betydning for deres håndtering af tidligere 
oplevelser samt indflydelse på fremtidig udvikling.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet konstaterer, at Borgerskolens indsats forebygger magtanvendelser og ligeledes har fokus på at 
forebygge og løse konflikter på en hensigtsmæssig måde.
Det bemærkes, at tilbuddet har nedskrevne procedurer og handleplaner ift. forebyggelsen og håndteringen af 
magtanvendelser på stedet, at alle medarbejdere har et konflitkhåndteringskursus samt at der et generelt fokus på 
konfliktnedtrappende adfærd hvilket også påvirker samspillet mellem borgerne i positiv retning.

Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt 
undgås.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
I bedømmelsen lægges der vægt på, at borgerne oplyser, at de aldrig har oplevet nogen former for 
magtanvendelser i tilbuddet, hverken fysisk eller psykisk. De oplever, at alle handlinger fra medarbejdere og ledelse 
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sker i omsorg for borgerne.
Souschefen bekræfter at der ikke har været magtanvendelser på tilbuddet.
Såvel souschef som borgere forklarer dette med, at ledelse og medarbejdere har en grundlæggende respektfuld 
tilgang til borgerne og at det derfor altid lykkes at løse konflikterne i en gensidig dialog. Denne tilgang ses også at 
have positiv indflydelse på borgernes indbyrdes samvær.
Desuden vægtes det, at souschefen oplyser, at medarbejderne er bevidste om, ikke at gå ind i en konflikt når de er 
alene på arbejde, og at der tages særlige forholdsregler hvis enkelte borgere er særligt udfordret i forhold til 
udadreagerende adfærd.
Endvidere indgår det i bedømmelsen, at alle medarbejdere i tilbuddet har deltaget i konflikthåndteringskurser samt 
at der i journalsystemet laves risikovurdering på den enkelte borger, der altid er synlig når man går ind i systemet.

Indikator 06.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 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
I bedømmelsen er oplysninger fra tidligere tilsyn vægtet, da der ikke er sket ændringer i forhold til denne indikator.
I bedømmelsen er det vægtet, at der ikke er sket indberetning af magtanvendelser siden sidste tilsyn og det 
bekræftes ligeledes af borgerne, at der ikke har været eksempler herpå. 
Det vægtes ligeledes, at alle medarbejdere har kursus i konflikthåndtering samt at tilbuddet har udarbejdet 
procedurer og handleplaner i tilfælde af magtanvendelser på stedet.
Ved interview med medarbejderne bekræftes det, at de er oplyst om reglerne ift. magtanvendelser samt 
procedurebeskrivelserne herfor. Der sker jævnligt drøftelse af forebyggelse af magtanvendelser på 
personalemøderne med henblik på løbende læring.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet i deres indsats har fokus på at forebygge vold og overgreb.
Det bemærkes, at Borgerskolens  tydelige rammer og struktur, samt en helt grundlæggende respektfuld tilgang er 
medvirkende til, at der ikke forekommer vold eller overgreb, og at både mænd og kvinder oplever sig trygge på 
tilbuddet.
Det bemærkes også positivt, at borgerne selv beskriver at de er gode til at få løst de uenigheder der måtte 
forekomme, og med støtte og guidning fra medarbejderne, er det sjældent, at der opstår konflikter eller grænseløs 
adfærd på stedet.

Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller 
overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
I bedømmelsen vægtes det, at både souschef og de interviewede borgere oplyser, at de ikke har oplevet vold eller 
overgreb på tilbuddet.
De oplyser ligeledes, at selvom der kan være konflikter og uenigheder mellem borgerne, løses disse via samtale. 
Der fortælles i den sammenhæng om en aktuel situation, hvor en borger havde flere korte forhold til flere af de 
andre borgere, hvilket resulterede i frustrationer,  sårede følelser og jalousi. Souschefen oplyser, at der i den 
forbindelse blev holdt mange samtaler med de involverede borgere, og at det ikke på noget tidspunkt kom til fysiske 
konflikter. Pågældende borger var lige fraflyttet tilbuddet, da socialtilsynet var på tilsyn 11. januar.

I bedømmelsen lægges også vægt på, at souschef og borgere fremhæver, at tilbuddets pædagogiske indsats, med 
fokus på meget strukturerede hverdage for borgerne, er med til at understøtte, at rammerne på stedet er tydelige, 
reglerne er klare og kendte af alle og der dermed er nogle grænser, som alle respekterer og overholder.
Det vægtes ligeledes, at borgerne føler sig mødt der hvor de er, og de oplever ikke nogen former for grænseløs 
adfærd eller situationer, hvor der kunne forekomme overgreb på stedet.

Direkte adspurgt om hvordan det er at være kvinde på tilbuddet, oplyser de to kvindelige borgere tilsynet talte med, 
at de ikke oplever, at være særligt udsatte i forhold til vold eller overgreb. De har ikke haft problemer med 
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overskridelse af deres grænser og føler sig fuldt respekteret på lige fod med mændene. De mener samtidig, at det 
er meget afhængigt af den enkelte kvindes egen adfærd, hvorvidt hun kan komme til at føle sig udsat.
Både souschef og borgere oplyser, at det ikke tilladt at danne par på Borgerskolen, da det ofte kan resultere i 
sårede følelser og konflikter, men at det alligevel kan ske. Souschefen fortæller, at det kan være vanskeligt at vide 
om der alligevel nogen gange forekommer pardannelser, da man respekterer borgernes ret til privatliv og ikke går 
ind på værelserne. Bliver man bekendt med at der er borgere der danner par, hjælpes den ene eller begge til at 
finde et andet tilbud, da der ikke gås på kompromis med reglen. Derudover forsøger man, via samtaler, at hjælpe 
og støtte borgerne til at sætte grænser og at håndtere de følelser der kan komme i spil.

Slutteligt indgår det, at souschefen oplyser, at tilbuddets visitation af borgere er forebyggende iht. denne indikator, 
da der sker en vurdering af borgeren og dennes adfærd inden indskrivning. Ligeledes er der krav om, at borgeren 
ikke er i misbrug under indskrivningen i tilbuddet. Der tilbydes ikke ophold til misbrugende borgere, der ikke har 
gennemført et afrusningsforløb inden indskrivning.

Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

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

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets ledelse på kompetent vis sikrer, at driften af tilbuddet varetages på en 
forsvarlig og hensigtsmæssig måde. 
Tilbuddets bestyrelse vurderes ligeledes kompetent og aktiv. Der afholdes kontinuerlige bestyrelsesmøder og 
derudover er der et jævnligt samarbejde mellem bestyrelsesformanden og tilbuddets leder. 
Socialtilsyn Syd vurderer ligeledes, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer og erfaring ift. 
arbejdet med målgruppen. Det er medvirkende til, at borgerne i tilbuddet får hjælp af kompetente medarbejdere, og 
at de i høj grad føler sig hjulpet og understøttet i deres udvikling og videre forløb.
Der anvendes kontinuerlig eksterne supervision og sparring mellem ledelse og medarbejdere er en fast del af 
hverdagen.
Tilbuddets personalegennemstrømning samt sygefravær vurderes ikke højere end på sammenlignelige tilbud.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd konstaterer, at tilbuddet har en faglig kompetent og erfaren ledelse, som i det daglige varetager 
driften af stedet på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.
Der er anvendes kontinuerligt ekstern supervision, dels med et socialfagligt fokus og dels med fokus på 
samarbejde. Ligeledes foregår der sparring mellem ledelse og medarbejdere hvilket er medvirkende til at sikre, at 
der er de kompetencer og ressourcer på tilbuddet som er nødvendige ift. arbejdet med målgruppen. 
Det konstateres ligeledes, at tilbuddet har en aktiv og synlig bestyrelse, der samlet set besidder relevant erfaring, 
uddannelse og kompetencer ift. tilbuddets ideologi og visioner.

Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det af fremsendte oversigt fremgår, at forstander og souschef begge har 
relevant uddannelse og efteruddannelse både socialfagligt og ledelsesmæssigt. Souschef har været ansat på 
tilbuddet siden 2007, forstander har været ansat siden 2012. Af tidligere interview med stedfortræder fremgår det, 
at forstander har mange års erfaring inden for området.
Der lægges endvidere vægt på, at medarbejderne oplyser, at de vurderer, at ledelsen har relevante kompetencer 
og erfaring i forhold til at lede tilbuddet. Ledelsen opleves at være tæt på hverdagen og "have fingeren på pulsen", 
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særligt souschefen beskrives som gennemgående. Samtidig fortæller medarbejderne, at ledelsen er blevet bedre til 
at uddelegere ansvar, men at der altid er back up, når der er behov for det. 
Slutteligt indgår det i bedømmelsen, at medarbejderne oplever, at arbejdspladsen er meget fleksibel, og at der er 
opmærksomhed på trivsel, både fra ledelsen og mellem medarbejderne.

Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for 
ledelse og medarbejdere.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere samstemmende oplyser, at de har fast supervision 
fire gange årligt ved to forskellige supervisorer. Det er bevidst, at der er valgt to forskellige, da den ene har primært 
fokus på samarbejde mens den anden primært laver sagssupervision. Både ledelse og medarbejder oplyser, at det 
fungerer rigtig godt med de to forskellige indgangsvinkler. Udover den fastlagte supervision, kan der hentes 
supervision ind, hvis der er behov.
Det vægtes ligeledes, at både ledelse og medarbejdere er omfattet af KFUM's sundhedsordning, hvor der er 
mulighed for rekvirering af supervision / psykologsamtaler. Dette forudsætter ikke en godkendelse hos ledelsen, og 
medarbejderen kan derfor selv kontakte efter behov. 
Endvidere indgår det, at både medarbejdere og ledelse oplyser, at der foregår sparring på personalemøderne, og 
at man i forbindelse med overlap drøfter status for borgerne og hjælper hinanden med at få vendt evt. episoder i 
løbet af arbejdsdagen, som man har svært ved "lægge til side".

Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 
I bedømmelsen er det vægtet, at ledelsen oplyser, at der afholdes fire bestyrelsesmøder om året, og at de oplever 
at have et godt samarbejde med bestyrelsen. Bestyrelsen er sammensat af fem medlemmer, hvoraf den senest 
indtrådte har en baggrund i jura og erfaring med tilbuddets målgruppe. Forstander oplyser, at hun værdsætter 
bredden i bestyrelsens sammensætning, at den samlet set besidder relevante kompetencer og dermed både kan 
udfordre og fungere som sparringspartner og rådgiver for ledelsen.
Forstander oplyser desuden. at der er en kontinuerlig dialog med bestyrelsesformanden der jævnligt kommer på 
tilbuddet. 
Det vægtes desuden, at medarbejderne fortæller, at medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen kontakter alle 
medarbejdere op til hvert bestyrelsesmøde, for at høre om de har noget, der skal tages med til mødet.
Slutteligt indgår det i bedømmelsen, at ledelse og medarbejdere samstemmende oplyser, at der afholdes en årlig 
temadag med bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne som afrundes med fællesspisning med alle borgerne.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd konstaterer, at tilbuddets daglige drift varetages af en socialfaglig kompetent og erfaren 
medarbejdergruppe samt ledelse.
Det konstateres ligeledes, at borgerne har mulighed for kontakt med kompetente medarbejdere med relevante 
kompetencer og erfaring med målgruppen, hvor borgerne føler sig accepteret og hjulpet.
Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets personalegennemstrømning ikke er højere end på sammenlignelige tilbud, 
hvilket også gør sig gældende for tilbuddets sygefravær.

Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med 
relevante kompetencer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 
I bedømmelsen er det vægtet, at der af fremsendt dokumentation fremgår, at samtlige medarbejdere på tilbuddet 
har relevant uddannelse.
Det vægtes ligeledes, at borgerne oplyser, at der altid er en medarbejder de kan snakke med eller få kontakt til, når 
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de har behov for det. Ligeledes giver de udtryk for, at hjælpen på tilbuddet er bedre end den de kan få på lignende 
steder. Forskellen bliver beskrevet i måden borgerne bliver mødt på af medarbejderne, respekten og 
anerkendelsen af dem, som de mennesker de er.
Borgerskolen har personaledækning 24 timer i døgnet med sovende nattevagt. Hovedparten af 
personaledækningen ligger i dagtimerne hvor de fleste aktiviteter foregår. Medarbejderne oplyser, at der sættes 
ekstra resurser på, hvis der er behov for det.

Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end 
sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. 
I bedømmelsen er det vægtet, at der af fremsendt datamateriale fremgår, at to ud af 11 medarbejdere er stoppet 
indenfor de seneste måneder. Begge medarbejdere har selv valgt at opsige deres stilling, én pga. af private forhold 
og fordi hun oplevede sig truet af nogle af tilbuddets borgere, den anden pga. private forhold.
Medarbejderne oplyser, at de, bortset fra de seneste opsigelser, oplever en meget stabil medarbejdergruppe i 
tilbuddet og stor tilfredshed med det faglige og kollegiale fællesskab. 
Ledelsen oplyser, at de ledige stillinger vil blive opslået, men at det kan være en udfordring at finde tilstrækkeligt 
kvalificerede medarbejder pga. tilbuddets geografiske placering.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 
I bedømmelsen er det vægtet, at sygefraværet for 2016 er opgjort til 8,64, hvilket ikke vurderes at være højere end 
på sammenlignelige tilbud.
Ligeledes vægtes det, at medarbejderne oplyser, at de meget sjældent er syge, og at man kommer "hvis man kan 
fungere". De oplever et positivt arbejdsmiljø hvor ønsker om fri og ferie imødekommes, ligesom man har mulighed 
for at ringe og sige, at man ikke kan komme på arbejde, hvis man føler sig meget presset, enten privat eller 
arbejdsmæssigt. Denne mulighed er dog aldrig blevet brugt.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer såvel fagligt som personligt og 
relationelt og formår at sætte disse i spil til gavn for borgerne. 
Medarbejdergruppen har samlet set god erfaring med arbejdet med målgruppen, og med udgangspunkt i borgernes 
behov arbejdes der med relevante socialfaglige metoder og tilgange.
Socialtilsynet vurderer ligeledes, at der er fokus på kontinuerlig kompetenceudvikling med henblik på at tilbyde 
borgerne mulighed for en positiv udvikling under deres ophold, ligesom eksterne, specialiserede kompetencer 
indgår som en fast del af tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets medarbejdere har relevante socialfaglige kompetencer og relevant erfaring i 
forhold til arbejdet med målgruppen.
Der observeres en ordentlig og respektfuld omgangstone på tilbuddet, hvilket også ses som udtryk for, at 
medarbejderne besidder relevante relationelle og personlige kompetencer.
Socialtilsynet bemærker desuden, at der er et tæt samarbejde med en psykoterapeut i forbindelse med projektet 
"Mænd i krise/Livet tilbage", hvilket af både borgere, medarbejdere og ledelse beskrives meget positivt.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det af fremsendte medarbejderoversigt fremgår, at størstedelen af 
medarbejderne har en socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse. Dertil kommer relevant efteruddannelse 
indenfor bl.a. psykiatri, konflikthåndtering, og pædagogik. Efteruddannelse specifikt indenfor misbrugsbehandling 
ses i mindre grad.
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Der lægges desuden vægt på, at medarbejderne har været ansat på tilbuddet i 2,5 år eller længere, og dermed har 
oparbejdet en god erfaring indenfor arbejdet med målgruppen.
Tillige indgår det i bedømmelsen, at det af interview med ledelsen fremgår, at der er fokus på kontinuerlig 
efteruddannelse, og at der er planlagt kurser/efteruddannelse indenfor fx NADA og "Sjælesorg". Ligeledes skal 
forstander i gang med efteruddannelse som psykoterapeut hvori der indgår modul om  misbrug.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgerne oplyser, at de oplever at medarbejderne har relevante 
kompetencer og er gode til at hjælpe. Det er forskelligt hvem man bruger til hvad, da de alle er forskellige, og det 
fungerer godt. Ligeledes fortæller borgerne, at medarbejderne er åbne og hjælpsomme og gerne vil være sammen 
med borgerne.
Under tilsynsbesøget bekræftes dette af observationer fra fællesrummene, hvor der ses ligeværdigt, afslappet og 
hyggeligt samvær mellem borgere og medarbejdere.
I bedømmelsen indgår ligeledes, at det af fremsendte dagbogsnotater fremgår, at medarbejderne har indsigt i 
borgernes særlige udfordringer og er i stand til at tilpasse indsatsen i forhold til borgerens behov og forudsætninger.

Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Fysiske rammer

Temavurdering

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

Temaets indikatorer og kriterier er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og 
kriterieniveau ikke har været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet.

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel, både i 
forhold til at deltage i fællesskabet og at være alene.
Begge afdelinger fremstår hyggelige og ryddelige og er hjemligt og personligt indrettede
Placeringen midt i byen, vurderes at tilgodese deltagelse i forskellige aktiviteter og det almindelige liv, ligesom 
"lynghytten" giver gode muligheder for at være udendørs i mere rolige omgivelser.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet konstaterer, at de fysiske rammer er velegnede i forhold til at imødekomme borgernes behov for både 
socialt samvær, aktivitet og privatliv. Ligeledes er der mulighed for aktiviteter både udendørs og indendørs.
Det bemærkes, at det er borgerne selv der står for rengøring og andre huslige opgaver, hvilket kan være 
medvirkende til at man føler et engagement i forhold til at passe på fælles områderne og sørge for, at der er rat at 
være.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
Det fremkommer ved interview med borgerne, at de er tilfredse og trives i de fysiske rammer. 
Dette gør sig gældende for både de borgere der er indskrevet efter § 110 og de der er indskrevet efter § 107.
Dette bekræftes af observationer under besøget, hvor borgerne ses anvende både køkken og fællesområderne 
sammen med personalet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.
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Der lægges vægt på, at de fysiske rammer giver gode muligheder for at man både kan være sammen eller trække 
sig tilbage til sit eget værelse.
Udover fælles stuer og køkken, er der værksted med mulighed for at lave forskellige aktiviteter og i Skolegade en 
lille gårdhave med opvarmet pavillon til rygerne. I Bredgade er der tre store værelser, fælles stue og køkken samt 
to badeværelser. De to borgere der aktuelt bor der, gav begge udtryk for at det fungerede rigtig godt.
Ligeledes vægtes det, at Borgerskolen har en central placering i byen, tæt på butikker, motionscenter, 
aktivitetscenter mm. hvilket understøtter at borgerne kan deltage aktivt i samfundslivet.
Derudover indgår det i bedømmelsen, at tilbuddet har et mindre jordareal med tilhørende hytte, "Lynghytten". Her 
er gode muligheder for at være aktiv udendørs med køkkenhave, shelter og bålplads.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår, at fællesrummene i både Skolegade og Bredgade fremstår hyggelige og hjemlige. Dette 
skyldes dels selve bygningerne hvor der er mange niveauer og lidt skæve vinkler, dels at det er indrettet med 
møbler og interiør som i et almindeligt hjem. Generelt fremstår begge afdelinger velholdte og indbydende og med 
den charme der hører til ældre bygninger.
De borgerværelser tilsynet så under besøget var indrettet personligt og fremstod ligeledes pæne og velholdte.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Tilbuddet vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være økonomisk bæredygtigt. 
Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget, at være 
gennemskueligt for socialtilsynet.
Socialtilsyn Syd vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede, i det omfang 
nøgletallene på tilbudsportalen er opdaterede. 
Socialtilsyn Syd vurderer, at økonomien giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe.

Økonomisk bæredygtig?

JA: Det vurderes, at tilbuddet på baggrund af det indsendte regnskab og det indsendte budget er økonomisk 
bæredygtigt. 
Vurderingen er lavet på baggrund af det samlede årsregnskab for 2016 og revisionsprotokollatet.     
Der er ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i regnskabet og der er ligeledes ingen 
væsentlige kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet har en soliditetsgrad på 43% som vurderes tilfredsstillende set i 
forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad. 
Tilbuddet har en egenkapital pr. 31/12 2016 på t kr. 560
Tilbuddets balancesum udgør t kr. 1.295
Årets resultat har udgjort et overskud på t.kr. 1.032

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

JA: Der er lagt vægt på at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet, og det giver 
mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen 
Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i budget 2017.
Personale: 
Den primære udgift er relateret til løn – svarende til 61,01 % af omsætningen.
Der er budgetteret med 13 pladser.
Jfr. budgettet er der en normering svarende til 10,43 fuldtidsstillinger som fast personale for 2017. 
Ud fra en gennemsnitsberegning af lønudgifter i forhold til antal ansatte vurderes budgetterede lønninger for 
retvisende. 
Kompetenceudvikling:
Der er samlet afsat kr. 75.000 til kompetenceudvikling, hvilket udgør 1,10 % af omsætningen, hvilket vurderes på 
niveau sammenlignet med lignende tilbud.
Aktivitetsomkostninger:
Der er budgetteret med kr. 665.250 til aktivitetsomkostninger svarende til 9,73 % af omsætningen, hvilket vurderes 
på niveau sammenlignet med lignende tilbud

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

JA: Nøgletallene i årsrapporten på Tilbudsportalen kan afstemmes til den senest indsendte årsrapport og vurderes 
på den baggrund at være gennemskueligt for de visiterende kommuner.
Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og budget at være gennemskueligt for 
socialtilsynet
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oversigt over ind- og udskrevne borgere gennem det seneste år
Oversigt over medarbejdere og kompetencer
Handleplan for to borgere
Status for en borger 
Oversigt over tilknyttede sagsbehandlere

Observation Deltagelse i frokost

Interview Fælles interview med forstander og souschef
Fælles interview med to medarbejdere
Fælles interview med to borgere
Tilbagemelding på mail fra sagsbehandlere

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.

Interviewkilder Anbringende kommune

Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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