Tilbud: Fonden Asgaard-Sødinge

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt
Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn

Område: Sociale tilbud

Praktiske oplysninger
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 i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *
Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en5- trins skala jf. § 6 i Lov om
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.
Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§12-18
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.
Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.
For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

1. Stamoplysninger
*Tilbuddets navn:

Fonden Asgaard-Sødinge

*Adresse:

Søllingevej 3
5750 Ringe
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Tilbud: Fonden Asgaard-Sødinge

*Kontaktoplysninger:

Tlf.: 26228699
E-mail: lars@opholdsstedetasgaard.dk
Hjemmeside: www.opholdsstedetasgaard.dk

*Tilbudstyper:

§ 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted)

*Målgrupper:

7 til 23 år (andet socialt problem)
7 til 23 år (indadreagerende adfærd)
7 til 23 år (seksuelt overgreb)
7 til 23 år (voldeligt overgreb)
7 til 23 år (selvskadende adfærd)
7 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse)
7 til 23 år (personlighedsforstyrrelse)
7 til 23 år (andet overgreb)
7 til 23 år (omsorgssvigt)
7 til 23 år (udadreagerende adfærd)
7 til 23 år (angst)
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7 til 23 år (depression)
Pladser i alt:

12

Tilsynsrapporten er
udarbejdet af:

Elna Koch (Socialtilsyn Midt)

Dato for tilsynsrapport:

02-02-2016

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)
*Samlet vurdering:

Fonden Asgaard -Sødinge er godkendt efter SEL § 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) til 8
pladser til børn og unge i alderen 7 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år. Målgruppen er børn og unge
med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.
Socialtilsynet vurderer efter sidste uanmeldt tilsyn følgende
Uddannelse og beskæftigelse overført fra re-godkendelse i 2014.
Selvstændighed og relationer overført fra re-godkendelse 2014.
Målgruppe, metoder og resultat overført fra re-godkendelse i 2014.
Organisation og ledelse : Det er Socialtilsynets vurdering, at der er en faglig og kompetent ledelse på opholdsstedet, at
den måde de har organiseret sig på at er hensigtsmæssigt og giver ro og stabilitet til gavn for både børnene/de unge og
medarbejderne.
Socialtilsynet vurderer ligeledes, at de nye procedurer omkring visitering, hvor ledelsen sammen med stedets psykolog,
sidder i visitationsudvalget, er med til at sikre at de børn/unge der kommer på opholdsstedet passer til målgruppen.
Kompetencer overført fra re-godkendelse 2014.
Økonomi: Tilbuddet (opholdsdelen) vurderes som økonomisk bæredygtigt ud fra budget 2015 og regnskab 2014
Fysiske rammer. Det er Socialtilsynets vurdering at de fysiske rammer på opholdsstedet alle steder fremstår lyse, pæne
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og velholdte. Opholdsstedet bærer præg af, at det er børnenes/de unges hjem, der er forskellige hyggekroge i huset og
de udendørs rammer giver mulighed for fysiske udfoldelser.
*Afgørelse:
Opmærksomhedspunkter:

3. Oplysninger om datakilder
Dokumenter:
Observation
Interview
Interviewkilder

Forstanderen og souschefen.
Ledelse
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg
Dato

08-10-2015

Oversigt over tilsynsbesøg

08-10-15: Søllingevej 3, Sødinge, 5750 Ringe (Uanmeldt)

Tilsynskonsulenter

Elna Koch

Afdelinger

Botræningshusene
Socialpædagogisk opholdssted

Besøgstype

Uanmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer,
kriterier eller indikatorer

Uanmeldt tilsyn med særlig fokus på:
Tema 4 Organisation og ledelse, med fokus på kriterium 8.
Tema 6 Økonomi
Tema 7 De fysiske rammer opfølgningen på baderummet.
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)
Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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- 5.1 Kvalitetsmodellen
I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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.

Tema
*Uddannelse og
beskæftigelse

Kriterium

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,8

Udviklingspunkter

Overført fra Re-godkendelse oktober 2014.
Det er tilsynets vurdering af opholdsstedet, at de i meget
høj grad støtter og motiverer børnene/de unge i at
udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang,
uddannelse og praktikforløb. Der er et tæt samarbejde
med den interne skole og bo delen på opholdsstedet,
som gør at børnene/de unge oplever det som en helhed
og det skaber tryghed for dem.
Det er ligeledes tilsynets vurdering af opholdsstedet, at
de i meget høj grad gør meget for at motivere/engagere
de unge i, at tage ansvar for at de får en uddannelse.
Bedømmelse af kriterium

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Kriterium 01: Tilbuddet støtter I meget høj grad opfyldt
borgerne i at udnytte deres fulde
potentiale i forhold til
uddannelse og beskæftigelse
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Indikator 01.a: Tilbuddet
5 (i meget
opstiller i samarbejde med
høj grad
borgerne konkrete mål for
opfyldt)
borgernes skolegang, uddannelse
eller beskæftigelse, og der følges
op herpå

På opholdsstedet er der intern skole. Der laves en individuel plan for hvert enkelt barn/ung, som er
tilpasset deres udviklings niveau, deres faglige niveau og deres handlemønster. De unge bliver ikke
slæbt i skole, men bliver motiveret til at gå i skole. Alle børnene/de unge kommer med dårlige
erfaringer fra de skoler de tidligere har gået på og de er som regel meget fagligt bagud.
For at motiverer børnene/de unge til at gå i skole bruges den anerkendende tilgang. De skal opleve,
at skolen er et rart sted at være, og hvis en ung har svært ved at komme op om morgenen, så tages
der hensyn til det i en periode, indtil de kommer ind i rytmen.
I skolen er lærerne meget bevidste om, at den her gruppe børn/unge ikke kan sidde stille 35 timer
om ugen, men at de skal have nogle fysiske opgaver f.eks. køre på cykel, spille badminton i hallen,
hoppe på trampolinen osv.

Indikator 01.b: Borgerne er i
5 (i meget
undervisningstilbud, uddannelse, høj grad
beskæftigelse, beskyttet
opfyldt)
beskæftigelse, eller dagtilbud i
form af aktivitets- og
samværstilbud

Alle børnene/de unge går i den interne skole, er tilknyttet et praktiksted eller går på Teknisk skole.
Der bliver lavet en individuel plan for de unge, hvor der blandt andet tages udgangspunkt i den
unges ønske for fremtiden. Opholdsstedet har samarbejde med UU vejlederen, som kommer og
laver en uddannelsesplan sammen med de unge.
Opholdsstedet har desuden et godt samarbejde med flere forskellige lokale firmaer og kan derfor
rimelig nemt skaffe en praktikplads, ellers er der også mulighed for, at komme i praktik på
opholdsstedet enten ved køkkendamen eller ved pedellen.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 4 (i høj grad
i tilbuddet i den
opfyldt)
undervisningspligtige alder
opfylder undervisningspligten
ved at gennemføre et
grundskoletilbud med
undervisning fra
børnehaveklasse til 9. klasse.

De fleste af de unge på opholdsstedet gennemfører 9. klasses afgangseksamen i dansk, matematik og
engelsk.
Nogle af de unge har været tilknyttet den lokale folkeskole, nogle har kun deltaget i enkelte fag og
andre har prøvet kræfter med at være i folkeskolen i flere fag ad gangen.
Opholdsstedet har et rigtig godt samarbejde med den lokale folkeskole.
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Indikator 01.d: Børnene/de unge 5 (i meget
i tilbuddet har et stabilt
høj grad
fremmøde i deres
opfyldt)
undervisningstilbud,
uddannelsestilbud eller
beskæftigelse. Medfølgende
børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud
Tema
*Selvstændighed
og relationer

Når børnene/de unge bliver puttet om aftenen snakker pædagogen altid med dem om, hvad der skal
ske dagen efter så de bliver forberedt på, at i morgen er der endnu en skoledag. For mange af
børnene/de unge kan det være svært at komme op om morgenen, men alle skal møde til fælles
morgenmad kl. 08.00 og efterfølgende ser de TV avisen sammen. De snakker om hvad de har set i
TV avisen, hvad der rør sig i samfundet og forstanderen har også der mulighed for at give
børnene/de unge nogle fælles beskeder.
Som udgangspunkt kommer alle børnene/de unge i skole eller i praktik hver dag, men nogle gange
kan det være nødvendig, at lave en ekstra indsats for at motiverer dem til at komme af sted.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,8

Udviklingspunkter

Overført fra Re-godkendelsen oktober 2014.
Det er tilsynet vurdering af opholdsstedet, at de i meget
høj grad gør rigtig meget for at styrke børnenes/de unge
selvstændighed, blandt andet via samtaler hver 14 dag,
hvor børnene/de unge ud fra et skema skal vurdere sig
selv på en skala fra 1-til 10.
Det er ligeledes tilsynets vurdering af opholdsstedet, at
de i meget høj grad gør meget for at børnene/de unge
får styrket og vedligeholdt deres relationer til deres egen
familier og venner.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 02: Tilbuddet styrker
borgernes sociale kompetencer
og selvstændighed

I meget høj grad opfyldt

Tema: Selvstændighed og relationer
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Selvstændighed og relationer

Indikator 02.a: Tilbuddet
5 (i meget
opstiller i samarbejde med
høj grad
borgerne konkrete, individuelle opfyldt)
mål for borgernes sociale
kompetencer og selvstændighed,
og der følges op herpå

På opholdsstedet bruges dagsbogs systemet Planner 4You, hvor pædagogerne dagligt skriver
observationer af de unge ned, ligesom de skriver, hvis de har haft nogle samtaler med de unge eller,
hvis de har lavet andre former for aktiviteter sammen med de unge.
Der afholdes ungesamtaler hver 14 dag, hvor børnene/de unge har et afsat tidsrum til at snakke med
deres kontaktpædagog. Mødet tager udgangspunkt i et skema som er udarbejdet specielt til de
børn/unge, der bor på opholdsstedet. I skemaet skal barnet/den uge selv vurdere, hvordan det går
med dem i dagligdagen, hvordan det går med deres fokuspunkter og arbejdspunkter. Børnene/de
unge skal scorer deres vurdering i skemaet fra 1-10 og målet er, at få den unge til at reflektere over
spørgsmål og svar set fra flere vinkler.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 4 (i høj grad
sociale relationer, fællesskaber opfyldt)
og netværk i det omgivende
samfund

De unge har i det omfang de selv har lyst og magter det mulighed for, at deltage i ungdomslivet i
Ringe by. De fleste vælger det dog fra, da de ikke har overskud til, at skabe så mange relationer og
derfor har rigeligt med at være på opholdsstedet.
Opholdsstedet har et godt netværk i lokalsamfundet og benytter lokale håndværkere som
praktiksted osv.

Indikator 02.c: Borgerne har med 5 (i meget
udgangspunkt i deres ønsker og høj grad
behov herfor kontakt til og
opfyldt)
samvær med deres familie og
netværk i dagligdagen

De fleste af børnene på opholdsstedet kommer hjem til deres forældre/ bedsteforældre hver anden
weekend og så meget i ferier som børnene/de unge magter. De har alle mulighed for, at ringe til
forælderen i det omfang de har lyst, og nogle ringer hjem til dem hver aften og siger godnat.
Børnene/de unge giver alle udtryk for, at de har den kontakt med deres familier som de har behov
for og at de bliver støttet i kontakten, hvis det i perioder kan være lidt svært for dem, at have en
ordentlig kontakt med deres forældre /pårørende.

Indikator 02.d: Børnene/de unge 5 (i meget
deltager i fritidsaktiviteter uden høj grad
for tilbuddet
opfyldt)

De unge på opholdsstedet har mulighed for fritidsaktiviteter i Ringe, i det omfang de har lyst til det
og magter det. Pædagogerne støtter dem i at have venner uden for opholdsstedet, og de må gerne
have venner til at overnatte i weekenderne.
Nogle af de unge fra opholdsstedet går eller har gået til sports aktiviteter i Ringe, men de giver
udtryk for, at de oplever at det er svært for dem, at skabe et netværk der fordi de ikke går i skole
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med de unge fra Ringe, og derfor ikke har en form for daglig dag sammen med dem.
Indikator 02.e: Børnene/de unge 5 (i meget
har venskaber uden for tilbuddet høj grad
opfyldt)

Langt de fleste af børnene/de unge har bevaret nogle af de venskaber, de havde i deres hjemby før
de kom til opholdsstedet og flere af dem ser deres "gamle" venner, når de er ved forældrene i
weekenderne. Nogle af de unge har via deres skole/uddannelser fået nye venner i Ringe. De unge
oplever at opholdsstedet støtter op omkring de venskaber de har og snakker med dem, hvis de
oplever at venskaberne har en negativ indvirkning på dem.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 5 (i meget
har mindst en fortrolig voksen
høj grad
opfyldt)

De unge har alle 1-2 kontaktpersoner, der hjælper dem med alt det praktiske omkring den unge. Ofte
er det kontaktpersonen der også er barnet/den unges fortrolige, men det er helt acceptabelt, hvis
barnet/den ugen vælger en anden voksen end kontaktpersonen som deres fortrolig.
Børnene/de unge giver alle udtryk for, at de har mindst en fortrolig voksen og flere af den giver
udtryk for, at de har flere voksne de er fortrolig med.

Tema
*Målgruppe,
metoder og
resultater

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,8

Udviklingspunkter

Overført fra Re-godkendelsen oktober 2014
Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedet i meget høj
grad anvender relevante pædagogiske og faglige tilgange,
der understøtter børnene/de unges trivsel og udvikling.
Der er et klart formål med indsatsen og opholdsstedet
kan i høj grad redegøre for de valgte metoder, blandt
andet den anerkendende tilgang ligesom livshistorier
også bruges, som en pædagogisk/ terapeutisk redskab.
De kan også både på skrift og i tale gøre rede for, hvorfor
de har valgt de forskellige metoder og hvordan de
bidrager til at opnå de mål, der er opstillet for
børnenes/de unges udvikling og trivsel.
Det er tilsynets vurdering at børnene/de unge i høj grad
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bliver hørt, respekteret og anerkendt.
Børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed
understøttes i meget høj grad gennem afgang til
relevante sundhedsydelser, sund og varieret kost,
motion, tryghed og omsorg. Børnene/de unge har også
mulighed for, at få nogle samtaler ved en psykolog,
ligesom kunstterapi er blevet benyttet som et redskab.
Det er tilsynets vurdering at opholdsstedet i meget høj
grad forebygger magtanvendelser, via deres pædagogiske
arbejde og de nedskrevet beredskabsplaner på området.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder I meget høj grad opfyldt
med afsæt i en klar
målgruppebeskrivelse,
systematisk med faglige tilgange
og metoder, der fører til positive
resultater for borgerne
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Målgruppe, metoder og resultater
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Indikator 03.a: Tilbuddet
5 (i meget
anvender faglige tilgange og
høj grad
metoder, der er relevante i
opfyldt)
forhold til tilbuddets målsætning
og målgruppe

Når et barn/ung bliver indskrevet på opholdssteder, starter pædagogerne altid med, at bygge en
relation til barnet og finder ud af hvad barnet/den unge kan lide og der ud af findes der
fællesinteresser.
Det er meget den anerkendende tilgang der bruges som faglig metode, personalets opgave er hele
tiden, at huske børnene på alt det gode de gør og sørge for at børnene bliver set og at de føler sig
set.
For at der ikke sker en skævvridning arbejder pædagogerne både med de kvaliteter børnene har og
de mangler de skal arbejde med. Mange af børnene/de unge har også brug for strukturen og
forudsigelighed, for at de kan overskue deres dag.
Opholdsstedets overordnede mål er, at etablere et opholdssted, som tager udgangspunkt i den
enkelte unge og dennes behov. Ved at støtte og stimulere de unges personlige, psykiske, sociale og
faglige udvikling, så de ud fra egne forudsætninger og personlig baggrund, bliver i stand til at leve en
tilfredsstillende og selvstændig tilværelse som hele, myndige og ansvarlige unge mennesker͘͟
Igennem det pædagogiske arbejde vil de være medvirkende til:
ͻAt give de unge en overskuelig og forudsigelig hverdag, og lære dem at tage ansvar for eget liv.
ͻAt skabe en dagligdag, som ligner en almindelig families med omsorg, skolegang, arbejde, opgaver,
fritid og socialt samvær.
ͻAt tage udgangspunkt i den unge.
ͻAt skabe et netværk med udgangspunkt i tryghed og accept.
ͻAt hjælpe den unge med at finde og acceptere egen identitet.
ͻAt skabe tillidsforhold og troværdighed mellem den unge og voksne.
Livshistorier har også været brugt som et pædagogisk redskab, det har fungeret godt i en længere
periode, men lige nu er det sat lidt i bero, da flere af de unge går ved psykolog og arbejder med
deres livhistorie der.

Indikator 03.b: Tilbuddet

5 (i meget

På opholdsstedet arbejdes der systematisk med at dokumenterer, hvordan der bliver arbejdet med
Side 13 af 30

Tilbud: Fonden Asgaard-Sødinge

dokumenterer resultater med
høj grad
udgangspunkt i konkrete, klare opfyldt)
mål for borgene til løbende brug
for egen læring og forbedring af
indsatsen

barnets/den unges handleplan og delmål. Opholdsstedet benytter sig af dagsbogs systemet Planner
for 4 You, hvor børnene/de unges fokuspunkter er tilgængelige.
Disse fokuspunkter tager udgangspunkt i handleplanen og de opdateres løbende i forbindelse med
f.eks. status og behandlingsplanmøder. Det er kontaktpersonen der samler alt materiale sammen og
skriver status rapporten ud fra det. Målene bliver taget op på unge samtalerne hver 14 dag.
Inden behandlingsmøder bliver børnene/de unge spurgt om, der er nogle ting de gerne vil have
pædagogerne skal tage med til møder.
Det indsamlede dokumentation og beskrivelser anvendes i flere forskellige sammenhænge så som
dagligt overlap, personalemøder, supervision, behandlingsplanmøder, udarbejdelse af
statusbeskrivelser, pædagogiske dage og lignende.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan
5 (i meget
dokumentere positive resultater høj grad
i forhold til opfyldelsen af de
opfyldt)
mål, de visiterende kommuner
har opstillet for borgernes
ophold

Når barnet/den unge bliver visiteret til opholdsstedet har de altid en handleplan med fra deres
hjemkommune. De overordnet punkter i handleplanen, bliver pindet ud, i små del/underpunker som
bliver gennemgået sammen med barnet/den uge. Det er altid vigtigt i det pædagogiske arbejde, at
det bliver en succes for barnet/den unge at gennemføre et delmål, så derfor er det vigtigt, at de er
små og overskuelige. Opholdsstedet har flere gange oplevet, at handleplanen fra hjemkommunen
blev opnået.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 04: Tilbuddet
understøtter borgernes
medinddragelse og indflydelse
på eget liv og hverdagen i
tilbuddet

I høj grad opfyldt.

Tema: Målgruppe, metoder og resultater
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Tilbud: Fonden Asgaard-Sødinge

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 04.a: Borgerne bliver
hørt, respekteret og anerkendt

4 (i høj grad
opfyldt)

Indikator 04.b: Borgerne har
5 (i meget
indflydelse på beslutninger
høj grad
vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt)
i tilbuddet i overensstemmelse
med deres ønsker og behov

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Der har tidligere været afholdt faste børnene/unge møder men det fungere ikke optimalt lige nu, så
derfor er det sat på standby.
Børnene/de unge har en fast planlagt samtale med deres kontaktpædagog hver 14 dag, samtalen
tager udgangspunkt i et skema som de alle har kendskab til. Et fast punkt på denne dagsorden er
"den unges punkt"
Flere af børnene/de unge giver udtryk for, at de igennem en længere periode har oplevet, at deres
faste 14 dages samtaler med deres kontaktpersoner er blevet aflyst eller udsat. De unge fortæller at
det skyldes, at der er en ung der har det meget svært og derfor fylder rigtig meget i gruppen. De
unge ved godt at pædagogerne har travlt, men giver udtryk for, at de savner deres samtaler med
deres kontaktpædagoger.
Hver morgen mødes børnene/de unge til morgenmøde sammen med personalet fra opholdsstedet.
På morgenmødet ser de TV - avisen sammen, snakker efterfølgende om det de har set.
(Morgenmøderne er en del af samfundsfags undervisningen)
På morgenmøderne har børnene/de unge også mulighed for, at komme med forslag til aktiviteter
eller hvad der lige optager dem. De er med til at arr. ferieturer, sommerfest, julearr. osv.
Børnene/de unge er velkommen til at komme med forslag til madplanen, de ved alle at maden til
daglig skal være sund og at det kun er i weekenden, at de kan få det "lidt" usundere mad.
Det er samtidig et mål for opholdsstedet, at de unge så vidt som muligt bliver inddraget som aktive i
udarbejdelsen af egne og fælles planer, og får indflydelse på de fysiske rammer og aktiviteter på
stedet.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 05: Tilbuddet
understøtter borgernes fysiske
og mentale sundhed og trivsel

I høj grad opfyldt

Tema: Målgruppe, metoder og resultater
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Tilbud: Fonden Asgaard-Sødinge

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 05.a: Borgerne trives i
tilbuddet

4 (i høj grad
opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Børnene/de unge giver alle udtryk for, at de generelt er glade for, at bo på opholdsstedet og at de
trives der. Flere af de unge har boet på opholdsstedet igennem en længere årrække og giver udtryk
for, at de godt ved at grunden til at de er kommet så godt igennem livet skyldes, at de har boet på
opholdsstedet.
Børnene/de unger giver også udtryk for, at der igennem det sidste halve års tid har været en ung der
fylder rigtigt meget i gruppen, og det synes de der skal findes en ordning på. Lige nu oplever de at
hun fylder så meget, at pædagogerne nogle gange ikke har ret meget tid til de andre børn/unge.

Indikator 05.b: Borgeren har med 5 (i meget
støtte fra tilbuddet adgang til
høj grad
relevante sundhedsydelser
opfyldt)

Børnene/de unge har alle adgang til relevante sundhedsydelser. Personalet fra opholdsstedet følger
børnene/ de unge til læge, hvis de har brug for det. De unge har mulighed for at få massage, råd og
vejledning om kost, nogle har været i kunst terapi og hvis de har brug for samtaler ved en psykolog er
det også en mulighed.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 5 (i meget
pædagogiske indsats fokus på
høj grad
forhold, som har betydning for opfyldt)
borgernes fysiske og mentale
sundhed

På opholdsstedet er man meget opmærksom på, at børnene/de unge skal have sund kost, der er
ansat en køkkendame som laver maden på hverdage og i weekenderne er det pædagogerne der
sammen med børnene/ de unge laver maden, der er det tilladt at spise lidt usundt.
Børnene/de unge kan købe slik og sodavand for deres lommepenge.
Der er en idrætshal på opholdsstedet og børnene har idræt hver dag i skolen, og for dem der er
svære at motivere er der mulighed for at spille badminton. Nogle af de unge spiller fodbold i den
lokale klub og de bliver støttet til at komme af sted til det.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 06: Tilbuddet
forebygger og håndterer
magtanvendelser

I meget høj grad opfyldt

Tema: Målgruppe, metoder og resultater
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

På opholdsstedet er der en overordnet politik der hedder, at de ikke benytter sig af magtanvendelser
som pædagogisk redskab.
Pædagogerne skal altid give den unge mulighed for en flugtvej, sådan den unge kan forlade rummet
uden, at der sker en konflikt af den årsag. Man accepterer at de unge benytter sig af flugtvejen og i
situationen kan finde på at kalde pædagogerne skældsord eller smække med døren. Når den ugen
igen er klar til at snakke, snakkes situationen igennem og der bliver sammen med den unge draget
lære af situationen, sådan at den ikke opstår næste gang den unge skal have f.eks. en svær samtale.
Pædagogerne skal også altid kunne trække sig, sådan at de unge lige får mulighed for luft og sådan at
situationen ikke optrapper til en konflikt.
Der arbejdes med konflikt håndtering på supervisionen og sammen med den psykolog der er
tilknyttet opholdsstedet.
Magtanvendelser er ikke et fast punkt på personalemødet, da det forekommer så sjældent.
Der er lavet en voldspolitik for personalet på stedet og den bliver alle nye medarbejder sat godt ind i,
inden de starter på opholdsstedet.

Indikator 06.b: Tilbuddet
dokumenterer og følger op på
eventuelle magtanvendelser
med henblik på løbende læring
og forbedring af indsatsen

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Der er en fast procedurer for, hvad der skal ske, når der har været en magtanvendelse.
Den/de pædagoger der har været involveret i magtanvendelsen udfylder magtanvendelses skemaet
og barnet/ den unge kommer også med deres kommentar. Derefter snakker pædagogerne med
forstanderen/ stedfortræderen, som sammen med pædagogerne vurderer om de har brug for en
samtale ved psykologen. Derefter er der konflikt mægling mellem de pædagoger der har været med
til magtanvendelse og den unge, der deltager forstanderen eller stedfortræderen også.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 07: Tilbuddet
forebygger overgreb

I meget høj grad opfyldt

Tema: Målgruppe, metoder og resultater
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Tilbud: Fonden Asgaard-Sødinge

Indikator

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 07.a: Tilbuddets
5 (i meget
pædagogiske indsats
høj grad
understøtter, at der ikke
opfyldt)
forekommer overgreb i tilbuddet

På opholdsstedet er der en nedskrevet seksualpolitik, som de unge har kendskab til og som er
integreret i det pædagogiske arbejde. På opholdsstedet lægges der vægt på, at der arbejdes med
udsatte børn, unge og deres familie, at der skabes et miljø som er præget af åbenhed, anerkendelse,
respekt og faglighed. Dette udgangspunkt skal også være gældende for opholdsstedets seksual
politik.
Seksualpolitikkens formål er at skabe hensigtsmæssige rammer, hvorunder børn og unge med
forskellige behov, kan bo sammen og udvikle et hensigtsmæssigt forhold til egen seksualitet.
Derudover har seksualpolitikken til formål at beskytte børn og unge mod, at blive udsat for seksuelle
krænkelser fra andre eller udsætte andre for seksuelle krænkelser.
Seksualpolitikken har herudover til formål, at opstille rammer for medarbejdernes attitude i forhold
til de anbragte børn og unge, således at børn, unge eller medarbejdere oplever at deres grænser
overskrides eller tilsidesættes.

Indikator 07.b: Tilbuddets
beredskab i forhold til at
forebygge overgreb er tilpasset
målgruppen og er kendt af
medarbejderne

På opholdsstedet er der en nedskrevet beredskabsplan ved mistanke om seksuelle overgreb, som de
unge har kendskab til og som er integreret i det daglig pædagogiske arbejde på opholdsstedet.
Medarbejderne skal have fokus på at hjælpe den unge med, at fastholde eller udvikle strategier til at
sikre, at egne grænser respekteres og ikke overskrides. Eksempelvis anerkende, at der ikke skal være
andre på deres værelser og ad den vej hjælpe den unge med, at mærke og fastholde egne grænser.

Tema
*Organisation og
ledelse

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,9

Udviklingspunkter

Det er Socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet i meget
høj grad har en faglig og kompetent ledelse. Siden
sommeren 2015 har både forstanderen og souschefen
haft faste dagvagter, som har givet dem begge meget
mere arbejdsro og mulighed for, at lave sparring med
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hinanden og medarbejderne. Socialtilsynet vurderer
ligeledes, at de nye procedurer omkring visitationen af
nye børn/unge til opholdsstedet er til stor gavn for stedet
og med til, at sikre at de børn /unge der bliver indskrevet
på opholdsstedet, passer til målgruppen.
Kriterium 9 er overført fra Re-godkendelsen oktober
2014.
Tema: Organisation og ledelse

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 08: Tilbuddet har en
faglig kompetent ledelse

Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet i meget høj grad har en faglig kompetent ledelse. I sommeren
2015 valgte de, at ændre på ledelses strukturen, sådan at forstanderen og souschefen nu udelukket har dagvagter.
Socialtilsynet vurderer, at det har givet dem begge meget mere arbejdsro, de har i højre grad mulighed for, at lave
sparring med hinanden og medarbejderne. Der er ikke lavet en skriftlig arbejdsfordeling mellem forstanderen og
souschefen, men det er tydligt for Socialtilsynet, at de har hver deres ansvarsområder. Det er også blevet tydlige for
medarbejderne, hvem de skal gå til med de forskellige spørgsmål de har til ledelsen.
Socialtilsynet vurderer, at det er rigtigt godt, at man fra ledelsens side har valgt, at have stedets psykolog med til
samtlige visitations møder, det har været med til, at styrke visitationen og er med til at sikre, at de børn/unge de får
visiteret høre ind under deres målgruppe.
Indikator 8 B og 8C er overført fra Re-godkendelsen oktober 2014.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 08.a: Ledelsen har
5 (i meget
relevante kompetencer i forhold høj grad
til at lede tilbuddet
opfyldt)

Tema: Organisation og ledelse

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at
forstanderen og souschefen begge er uddannet pædagoger og begge har arbejdet mange år inden
for det pædagogiske felt.
Souschefen har tidligere indgået i vagtplanen på lige fod men de øvrige pædagogiske medarbejder,
men det valgte de i sommer 2015, at ændre på sådan at souschefen nu udelukket har dagvagter
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sammen med forstanderen.
De giver begge udtryk for, at det har givet en hel anden ro på opholdsstedet, fordi de nu har tid til, at
snakke om de udfordringer, der er løbet af dagen. Forstanderen og souschefen har også lavet en
mere klar og tydelig arbejdsfordeling af de forskellige ansvarsområder. Forstanderen tager sig af
visitationer, økonomi og den overordnet daglig drift af opholdsstedet, ligesom han er opholdsstedet
ansigt udadtil.
Souschefen er også med til visitation møderne. Han står desuden for den daglig kontakt med de
ansatte og er med til overlap sammen med dem.
Både forstanderen og souschefen er sparringspartner for medarbejderne, og de er også hinandens
sparringspartner. Forstanderen har veto retten, hvis de er meget uenig, men det er aldrig sket endnu.
Souschefen er loyal mod de beslutninger forstanderen tager.
Der er også altid en pædagog på arbejde i dagtimerne, ligesom der er en administrativ medarbejder
på kontoret, som tager sig af alt det praktiske omkring de unge og han laver statistik fra Planer for4
You.
Det er planen at den administrative medarbejder også skal lave arbejdsplaner.
Pædagogerne laver statusbeskrivelser på de unge, souschefen læser dem igennem og giver
pædagogerne sparring på dem. Forstanderen læser også altid statusbeskrivelserne igennem inden
de bliver sendt ud af huset.
Der har igennem det sidste 1½år været tilknyttet en psykolog til opholdsstedet, psykologen deltager i
alle visitationsmøder sammen med forstanderen og souschefen. De giver begge udtryk for, at de kan
mærke en tydelig forbedring i visitationerne og et bedre forhold til de visiterende kommuner og
andre samarbejdspartner. De er blevet mere skarpe og professionelle i forhold til deres overvejelser
om, hvilke oplysninger, de skal have omkring børnene/de unge, for at sikre sig, at de høre inde under
deres målgruppe.
Der er ikke lavet en skriftlig arbejdsfordeling for forstanderen og souschefen, men de oplever begge
at medarbejderne er blevet mere sikre på, hvor de skal gå hen med deres spørgsmål. Efter
souschefen er trukket ud af arbejdsplaner, er det blevet mere tydelig for dem, hvem de skal gå til.
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Souschefen er helt sikker den, af de to leder, der laver meste personalepleje i det daglig. Han søger
for, at der er lavet kaffe om morgen til medarbejderne og sørger for, at spørge ind til dem, hvis de
selv eller deres nærmeste er syge eller lign.
Indikator 08.b: Tilbuddet
5 (i meget
benytter sig af ekstern faglig
høj grad
supervision eller anden form for opfyldt)
sparring for ledelse og
medarbejdere

Medarbejdere og ledelsen får alle ekstern supervision på det pædagogiske arbejde af stedets fast
tilknyttet psykolog. De får supervision ca. 11 gange om året, hver gang drøftes 2-3 unge indgående.
Hvilke unge der drøftes, afhænger af deres individuelle trivsel og udvikling. Den høje faglighed der
her udfolder sig, bruger stedet som grundlag for udvikling og målretning af deres pædagogiske
arbejde.
Lederen er som et nyt tiltag begyndt at få ledelsesmæssigt supervision også ca. 11 gange om året ved
samme psykolog Det er planen at stedfortræderen og lederen også skal have fælles supervision
nogle gange.
Planen er også at medarbejderne skal have supervision på personaledelen/samarbejdet, lederen
regner med at denne supervision starter op i løbet af efteråret 2014.

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

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

På opholdsstedet er der en meget aktiv og kompetent bestyrelse, bestyrelsesformanden betegner
den som en driftsorienteret bestyrelse, for hvem det betyder meget at opholdsstedet bliver drevet
økonomisk forsvarligt.
Bestyrelsen holder altid 4 bestyrelsesmøder om året og der er en fast dagsorden med 4 punkter.
Lederen bruger også bestyrelsen som sparringspartner, da flere af bestyrelsesmedlemmerne har
ledelsesmæssig erfaring og erfaring i at have ansat personale.
Stedfortræderen er medarbejder repræsentant i bestyrelsen.
Bestyrelsen holder ikke LUS samtaler med lederen, men bestyrelsesformanden tager tilsynets
opfordring til at afholde en sådan samtale til efterretning.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Organisation og ledelse

Kriterium 09: Tilbuddets daglige I meget høj grad opfyldt
drift varetages kompetent
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Tema: Organisation og ledelse

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

4 (i høj grad
opfyldt)

Medarbejderne på opholdsstedet har alle relevante uddannelser/kurser til at varetage børnenes/de
unges behov. Børnene/de unge giver udtryk for, at de har en rigtig god kontakt med de voksne, dog
synes de der igennem det sidste ½ år har været en ung der har fyldt meget i gruppen.
Personalet opleves som meget ansvarlige, kompetente og som en gruppe der brænder for deres
arbejde. De lægger heller ikke skjul på at der igennem den sidste periode har været nok at se til.

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

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Personalegennemstrømningen på opholdsstedet er ikke større end på sammenlignende steder.
I løbet af det sidste år har der været 2 medarbejder der har sagt op. Den ene pædagog blev
udbrændt i jobbet og valgte derfor at sige op. Medarbejderen blev tilbudt psykologhjælp, og kom
derfor fra opholdsstedet på en rigtig god måde, medarbejderen kom tilbage og fik sagt ordentligt
farvel til alle.
Den anden pædagog var ansat i kort tid og fandt hurtigt ud af at opholdsstedet ikke var den rette
hylde.

Indikator 09.c: Sygefraværet
5 (i meget
blandt medarbejderne er ikke på høj grad
højere niveau i forhold til
opfyldt)
sammenlignelige arbejdspladser

Tema
*Kompetencer

Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end på andre sammenlignende
opholdssteder.
Der er blandt alle ansatte på opholdsstedet en meget høj arbejdsmoral, så medarbejderne kommer
på arbejde selvom de måske ikke lige føler sig helt friske og det er en aftale på stedet, at det skal der
være plads til. Der er også en stor fleksibilitet blandt de ansatte og fra ledelsen side, som gør at de
hjælper hinanden med at dække ind hvis der er sygedom.
Når en medarbejder er syg tæller det hurtigt på statistikken, fordi en døgnvagt tæller 1½ døgn ad
gangen.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
5

Udviklingspunkter

Overført fra Re-godkendelsen oktober 2014
Det er tilsynets vurdering at alle medarbejderne er
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kompetente og veluddannet, ligesom flere af
pædagogerne har nogle efteruddannelser. Det er
ligeledes tilsynets vurdering at alle medarbejderne på
tværs, er gode til at bruge hinanden og udnytte
hinandens stærke sider til gavn for børnene/ de unge på
opholdsstedet.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Kompetencer

Kriterium 10: Tilbuddets
I meget høj grad
medarbejdere besidder
relevante kompetencer i forhold
til målgruppens behov og
tilbuddets metoder
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Kompetencer

Indikator 10.a:
5 (i meget
Medarbejdergruppen har samlet høj grad
set relevant uddannelse,
opfyldt)
opdateret viden og erfaring med
målgruppen og tilbuddets
metoder

Næsten alle medarbejdere på opholdsstedet er uddannet pædagoger og de fleste har desuden flere
efteruddannelser. Blandt andet som kognitiv terapeut, NLP uddannelsen, NADA kursus og en af
pædagogerne er uddannet i at skrive børnenes livhistorier.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 5 (i meget
medarbejdernes samspil med
høj grad
borgerne, at medarbejderne har opfyldt)
relevante kompetencer

I forbindelse med re-godkendelsen af opholdsstedet, spiste tilsynet frokost sammen med børnene/
de unge og medarbejderne på opholdsstedet. Det er tilsynet oplevelse, at sammenspillet mellem
børnene/de unge og medarbejder på stedet er rigtigt godt. Medarbejderne møder børnene med
respekt og anerkendelse.
Der var også ved middagsbordet plads til snak, grin og fortælling af gode historier.
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Tema

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse

*Økonomi

5

Udviklingspunkter

Tilbuddet (opholdsdelen) vurderes som økonomisk
bæredygtigt ud fra budget 2015 og regnskab 2014.
Fonden omfatter udover opholdsdelen en skoledel,
tilsynet kender ikke budgettet for skoledelen.
Tilbuddets (opholdsdelens) økonomi vurderes ud fra
budget 2015 og regnskab 2014 ikke at være fuldstændig
gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende
kommuner, idet fonden omfatter både en opholds- og en
skoledel, hvorved udgifterne er fordelt ud fra skønnede
fordelingsnøgler.
Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 11: Tilbuddet er
økonomisk bæredygtigt

Tilbuddet (opholdsdelen) vurderes som økonomisk bæredygtigt ud fra budget 2015 og regnskab 2014. Fonden
omfatter udover opholdsdelen en skoledel, tilsynet kender ikke budgettet for skoledelen

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Økonomi

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 5 (i meget
har ikke anført forbehold eller
høj grad
væsentlige supplerende
opfyldt)
oplysninger i erklæringen til
tilbuddets regnskab og
årsrapport

Der er ingen forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i regnskabet for 2014.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 5 (i meget
forhold mellem tilbuddets
høj grad

Der vurderes i meget høj grad at være sammenhæng mellem omsætning og omkostninger i
tilbuddets budget. Tilbuddets budget for 2016 kan derfor godkendes af tilsynet.
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forventede omsætning på den
opfyldt)
ene side og planlagte
investeringer og dækningsgrad
på den anden side, jf. tilbuddets
budget
Indikator 11.c: Tilbuddets
5 (i meget
soliditetsgrad (nøgletal) er
høj grad
rimelig set i forhold til tilbuddets opfyldt)
alder og specialiseringsgrad
Kriterium

Tilbuddet har en soliditetsgrad på 53,56 %, hvilket vurderes som rimeligt.

Bedømmelse af kriterium

Tema: Økonomi

Kriterium 12: Tilbuddets
Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige
økonomi giver mulighed for den aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år.
fornødne kvalitet i tilbuddet i
forhold til prisen og tilbuddets
målgruppe
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 5 (i meget
afspejler tilbuddets målgruppe, høj grad
metoder samt tilbuddets planer opfyldt)
for faglig udvikling og større
ændringer

Tema: Økonomi

Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige
aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år.

Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 13: Tilbuddets
økonomi er gennemskuelig for

Tilbuddets (opholdsdelens) økonomi vurderes ud fra budget 2015 og regnskab 2014 ikke at være fuldstændig
gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner, idet fonden omfatter både en opholds- og en
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socialtilsynet og for de
visiterende kommuner

skoledel, hvorved udgifterne er fordelt ud fra skønnede fordelingsnøgler.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 13.a: Tilbuddets
5 (i meget
økonomiske nøgletal, som
høj grad
fremgår af tilbuddets årsrapport, opfyldt)
er i overensstemmelse med
regnskabet
Tema
*Fysiske rammer

Kriterium

Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med
regnskabet.
Ifølge mail fra revisor er de nye korrekte nøgletal ved at blive indberettet, men det er ikke sket den
02-09-2015.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Tema: Økonomi

Udviklingspunkter

Det er Socialtilsynets vurdering at de fysiske rammer på
opholdsstedet alle steder fremstår lyse, pæne og
velholdte. Opholdsstedet bærer præg af, at det er
børnenes/de unges hjem, der er forskellige hyggekroge i
huset og de udendørs rammer giver mulighed for fysiske
udfoldelser.
Bedømmelse af kriterium

Tema: Fysiske rammer

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Det er Socialtilsynets vurdering at de fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel.
rammer understøtter borgernes De fysiske rammer fremstår alle steder lyse, imødekommende og vedholdte og afspejler at det er børnenes/de
udvikling og trivsel
unges hjem.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 14.a: Borgerne trives
med de fysiske rammer

4 (i høj grad
opfyldt)

Tema: Fysiske rammer

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at
baderummet i forbindelsen med idrætshallen er blevet renoveret siden sidste tilsyn og nu fremstår
pænt, lyst og imødekommende. De unge gav alle udtryk for at trives med de fysiske rammer, de
fortalte alle at de selv kunne være med til at indrette værelset og sætte deres personlige præg på
det.

Indikator 14.b: De fysiske
4 (i høj grad
rammer og faciliteter
opfyldt)
imødekommer borgernes særlige
behov

Opholdsstedet har til huse på den gamle friskole i Sødinge ca. 2 km. fra Ringe by. Stedet er
beliggende i cykelafstand til skoler, sportsaktiviteter, ungdomsklub etc. Det ligger tæt placeret på
offentlig transport og lokal trafik, der er derfor stor mulighed for at etablere og vedligeholde sociale
relationer og netværk.
De fysiske rammer består af en 3-længet hovedbygning på 353 kvm. og flere mindre ejendomme på i
alt 388 kvm. Hovedbygningen fungerer som beboelse, og de øvrige bygninger der er bygget op som
en lille ͟by͕͟rummer idrætshal samt lokaler til undervisning og kreative formål.

Indikator 14.c: De fysiske
4 (i høj grad
rammer afspejler, at tilbuddet er opfyldt)
borgernes hjem

Børnene/de unge fortalte at de selv er med til at indrette deres værelse og bestemmer i vid
udstrækning, hvordan det skal indrettes osv. De fysiske rammer afspejler, at det er børnene/de unge
hjem. Der er lavet flere forskellige hyggekroge og stuer, sådan at børnene har mulighed for, at trække
sig for det sociale samvær hvis de har lyst til det.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)
*Bemærkninger til
bestyrelsesvedtægter
Beskrivelse af tilbuddets
bestyrelse
*Budgetforudsætninger

Årlig omsætning

Soliditetsgrad

Overskud

Ejendomsudgifter

Lønomkostninger

Lønomkostninger, fast
personale

Omkostninger, særlig
ekspertise

Omkostninger,
kompetenceudvikling

Omkostninger, leder

Omkostninger,
bestyrelseshonorarer

Personaleomsætning

Sygefravær

Revisionspåtegning

Dato for revisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5. Afdeling: Botræningshusene

Error: Subreport could not be shown.
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5. Afdeling: Socialpædagogisk opholdssted
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Error: Subreport could not be shown.
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5. Afdeling: Socialpædagogisk opholdssted

Error: Subreport could not be shown.
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5. Afdeling: Socialpædagogisk opholdssted

Error: Subreport could not be shown.
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