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Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om socialtilsyn § 6.

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

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår

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

Sanktioner
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Bedømmelse af tema

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

Uddannelse og beskæftigelse

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

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet yder en målrettet indsats i forhold til de unges uddannelse eller beskæftigelse. Det
vurderes, at tilbuddet med udgangspunkt i den enkelte unges ønsker, behov og potentiale for udvikling tilrettelægger en indsats, der
er understøttende i forhold til at den unges personlige, sociale og faglige udvikling. Tilbuddet har et tæt samarbejde med lokale
uddannelsestilbud, virksomheder mm, hvilket vurderes at være med til at sikre, at de unges potentiale i forhold til uddannelse og
beskæftigelse udnyttes fuldt ud.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

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

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at Tinnetgaard i meget høj grad støtter op omkring de unges uddannelse eller beskæftigelse. Med
udgangspunkt i den unges ønsker, behov og potentiale for udvikling designes et tilbud, der sikrer, at den unge flytter sig både
personligt, socialt og fagligt. Det vurderes, at den helhedsorienterede indsats, hvor de unge bor, uddanner sig og arbejder i tilbuddets
regi og flere af medarbejderne er tilknyttet både boafdelingerne og uddannelses- og beskæftigelsesafdelingen er understøttende i
forhold til de unges aktive deltagelse i hverdagen. Ligeledes vurderes det understøttende i forhold til de unges fremmøde, at tilbuddet
har tilrettelagt indsatsen således, at der i boafdelingerne er medarbejdere, hvis primære opgave er at drage omsorg for de unge,
herunder have fokus på, om der er unge, der har brug for særlig opmærksomhed fra medarbejdernes side. Det tillægges endvidere
vægt, at Tinnetgaard samarbejder med lokale uddannelsesinstitutioner, virksomheder mm. omkring praktikker for de unge, der
vurderes parate til at indgå i eksternt uddannelses- eller beskæftigelsestilbud.

Indikator 1.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 1.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 1.a
Indikator bedømmes på baggrund af nedenstående i meget høj grad opfyldt. Tinnetgaard er et helhedstilbud, hvor STU,
arbejdsprøvning/-afklaring eller beskyttet beskæftigelse er en del af den samlede indsats på tilbuddet. Af tidligere rapport fremgår, at
tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller konkrete og individuelle mål for uddannelse eller beskæftigelse samt at der hver 3.
måned følges op derpå. Mål, delmål og opfølgning deraf er dokumenteret overfor socialtilsynet i tidligere indsendt materiale. Det
fremgår ligeledes, at der i de enkelte boafdelinger er tilknyttet Omsorgspersoner, der bl.a. har til opgave at støtte op omkring
borgernes fremmøde i uddannelsen eller beskæftigelsen. Af interview med borgere fremgår, at alle starter uddannelse eller
beskæftigelse i det de kalder "Hallen", hvor der er forskelligartede arbejdsopgaver. Efterfølgende er der så mulighed for at vælge
forskellige værksteder og det er muligt at komme i praktik, også udenfor tilbuddet. Af værksteder nævner borgerne Landbrug og
Mekaniker og fortæller, at der derudover også er høns, heste og diverse afgrøder. Borgerne bekræfter, at de har indflydelse på valg af
værksted og bekræfter, at der er medarbejdere, der hjælper dem, hvis de i perioder synes det kan være svært at være aktivt
deltagende. Borgerne fortæller, at de udover at arbejde i værkstederne eller i praktik også har det de kalder U-dage, hvor der er der 4-
5 unge, der sammen med en medarbejder står for madlavningen til alle i tilbuddet. Ovenstående er bekræftet i forbindelse med det
uanmeldte tilsynsbesøg.

Indikator 1.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 1.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Indikator bedømmes på baggrund af nedenstående i meget høj grad at opfyldt. Af interview af ledelse samt borgere fremgår, at alle
borgere på Tinnetgaard har et uddannelses- eller beskæftigelsestilbud.
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Indikator 1.d
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 1.d$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 1.d
Indikator bedømmes på baggrund af nedenstående i meget høj grad opfyldt. Af tidligere rapport fremgår, at borgerne på tilbuddet
har stabilt fremmøde i forhold til deres uddannelse eller beskæftigelse. Det fremgår, at Omsorgspersonen bl.a. har til opgave at støtte
op omkring de få, der kan have svært ved at komme op om morgenen. Leder fortæller, at de nu, modsat ved opstarten af tilbuddet for
10 år siden, modtager unge med én til flere diagnoser. Dette har gjort, at de har været nødsaget til at omstrukturere i tilbuddet,
således at der nu er ansat omsorgspersoner i boafdelingerne. Omsorgspersonernes opgave er, at støtte op omkring de unge, der
"hænger lidt" ved at snakke med dem eller yde anden form for omsorg. I interview af de unge er det bekræftet, at de fortsat møder
stabilt i deres uddannelses- eller beskæftigelsestilbud. I forbindelse med det uanmeldte tilsyn har socialtilsynet besøgt 4 af 5
afdelinger. Besøgene foregik en fredag morgen/formiddag. På alle afdelinger var der botræning på programmet. Socialtilsynet kunne
konstatere, at borgerne var stået op og var i fuld gang med de aftalte opgaver.
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Bedømmelse af tema

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

Selvstændighed og relationer

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

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet sikrer de unges mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og
netværk. Med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, behov og potentiale for udvikling, opstilles der relevante og målbare mål og
der følges op derpå. Tilbuddet er et helhedsorienteret tilbud, hvor de unge bor og arbejder i forbindelse med afklaring af
fremtidsmulighederne i forhold til bolig og beskæftigelse. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er
medvirkende til at de unge på sigt bliver klar til et mere selvstændigt voksenliv. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet inddrager relevant
netværk og samarbejdspartner, samt at tilbuddet har fokus på at imødekomme de unges individuelle ønsker og behov, så vidt dette
er muligt. Det vurderes ligeledes, at tilbuddet på relevant vis støtter op omkring de unges kontakt og samvær med familie og netværk.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

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

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

Bedømmelse af kriterium
Det vurderes, at tilbuddets pædagogiske indsats i høj grad understøtter de unges muligheder for at styrke deres sociale kompetencer
og selvstændighed. Det vurderes, at tilbuddet har fokus på at de unge får skabt et fællesskab og sociale relationer internt i tilbuddet
men også i det omgivende samfund. Bedømmelsen af indikator 2 b er socialtilsynets vurdering i forhold til indikatorens ordlyd. Det er
tillige socialtilsynets vurdering, at tilbuddets målgruppe bl.a. er kendetegnede ved at de kan have svært at indgå i sociale fællesskaber,
hvorfor de helt naturligt vil vælge det trygge og kendte, når muligheden er der. Bedømmelsen er således ikke udtryk for, at tilbuddets
indsats ikke er tilstrækkelig, men en opfordring til at tilbuddet overvejer, hvorvidt den aktuelle målgruppe eller de enkelte unge er i
stand til eller vil blive i stand til at deltage i gensidige forpligtende sociale fællesskaber i det omgivende samfund på egen hånd. Det er
socialtilsynets vurdering, at de unge har gode muligheder for at vedligeholde kontakt og samvær med familie og netværk i det omfang,
de ønsker det. Ligeledes vurderes det på baggrund af interview af de unge, at de er trygge ved at tage kontakt til tilbuddets
medarbejdere, når de har brug for det, da de oplyser, at de ved hvem de skal gå til ved behov.

Indikator 2.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af Indikator 2.a
Indikator bedømmes i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at tilbuddets
socialrådgiver udarbejder status og handleplaner i samarbejde med de unge. Medarbejderne er ligeledes med i denne proces, således
de sammen med de unge, kan arbejde på målene og følge op herpå. Det vægtes i bedømmelsen, at de unge bekræfter, at de
inddrages i forhold til opstilling af mål efter deres ønsker og behov. De unge giver udtryk for, at de er glade for den støtte de
modtager fra medarbejderne idet daglige. De unge oplyser, at der er faste medarbejdere tilknyttet de enkelte bo-stationer. Det er
medarbejdere, der skal støtte dem i forhold til botræningen. De unge oplyser; "når man flytter ind på tilbuddet, så starter man altid på
Tinnetgaard, derefter Vonge og til sidst Thyregod. Man skal undervejs vise forskellige ting, bl.a. at man kan stå op selv og ordne sit
værelse". Desuden vægtes det i bedømmelsen, at de unge oplyser, at udover at de flytter efterhånden som de bliver i stand til et mere
selvstændigt liv, så kan der også rykkes rundt, når der er problemer i ungegruppen. Medarbejderne oplyser, at de er meget
opmærksomme på at have den rette sammensætning af unge i de forskellige bo-stationer, således de tilfører hinanden en positiv
udvikling. Lederen oplyser, at tilbuddet er opmærksomme på den unges udvikling i bo-stationerne. Det er således også muligt, at den
unge flytter tilbage på en bo-station, såfremt den unge ikke er klar eller befinder sig i en ustabil periode af sit liv. Medarbejderne
oplyser, at de tidligere har brugt rød/gul/grøn, som et dialog redskab ift. at inddrage den unge noget mere. Medarbejdergruppen
overvejer, at genoptage dette idet de har fornemmelsen af, at den unge inddrages mere, når der er noget visuelt og konkret at tale ud
fra.
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Indikator 2.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.b$eg-print-section-heading-end$

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Indikator bedømmes i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der ifølge de unge er gode muligheder for at
deltage i sociale aktiviteter også udenfor tilbuddet, hvis de har lyst til det. Det vægtes dog også, at de unge i høj grad er dækket ind af
samvær og aktiviteter internt i tilbuddet, så de ikke oplever så stort et behov for at søge nye fællesskaber. Lederen oplyser, at
tilbuddet opfordrer og motiverer de unge til at være deltagende i fx en fritidsaktivitet, og har den unge brug for det, så støtter
medarbejderne op omkring ved opstarten og i nogle tilfælde omkring kørslen. Lederen oplyser, at der bl.a. tilbydes svømning, fitness,
skydning og dans for unge med særlige behov. Om onsdagen er det muligt at deltage i tilbuddets interne aktivitetsklub. Der har for
nyligt været afholdt foredrag med det lokale politi, ligesom der iværksættes virksomhedsbesøg mv. Lederen oplyser, at tilbuddet i
samarbejde med lokalsamfundet opretter praktikker ved de nær-liggende købmænd. Lederen oplyser, at en måde at understøtte at
de unge også deltager i sociale fællesskaber udenfor tilbuddet, så får alle unge stillet en scooter til rådighed, så de på egen hånd kan
bevæge sig problemfrit omkring, dels i forhold til eventuelle praktikker men også i forhold til at deltage i fritidsaktiviteter eller anden
form for socialt fællesskab.

Indikator 2.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Det vægtes i bedømmelsen, at de unge oplyser, at det er forskelligt, hvor meget
de har kontakt til familie og netværk. De fleste bestemmer selv, hvor meget de har lyst til at tage hjem i weekenderne og nogle få
oplyser, at der ligger klare samværsaftaler, som de skal overholde. En ung oplyser, at han har brug for hjælp til at strukturer samværet
med sin familie, hvorfor medarbejderne understøtter den unge i aftalerne herom. De unge oplyser, at de har gode muligheder for at
få besøg på tilbuddet, også overnattende gæster, blot skal det aftales med medarbejderne.

Indikator 2.f
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.f$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 2.f
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Det vægtes i bedømmelsen, at medarbejderne oplyser, at de kigger meget på den
enkelte unges behov, ift. til kontakten til primær voksen på tilbuddet. Det er muligt for den unge, at skifte primær voksen, såfremt der
er et bedre match ift. relationen og kompetencerne. Det vægtes endvidere, at de unge oplyser, at de har en godt forhold, dels til
primær voksen, men også de andre lærer på tilbuddet. De unge ved, hvem de skal gå til ved behov og benytter sig heraf.
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Bedømmelse af tema

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

Målgruppe, metoder og resultater

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

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og det vurderes, at tilbuddets faglige tilgange og
metoder er relevante i forhold til målgruppen. I samarbejde med borgerne og visiterende kommune udarbejder tilbuddet konkrete
klare mål for indskrivningen, der løbende evalueres. Endvidere vurderes det, at tilbuddet kan dokumentere og redegøre for, hvordan
den pædagogiske indsats er tilrettelagt systematisk.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder med afsæt i en tydelig
målgruppebeskrivelse. Tilbuddet udarbejder statusskrivelser og pædagogiske handleplaner der løbende evalueres og følges op med
inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Socialtilsynet bedømmer endvidere, at tilbuddet opnår tilfredsstillende og positive
resultater for borgerne.

Indikator 3.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 3.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere ved interview kan
redegøre for relevante faglige tilgange og metoder, samt brugen heraf i det daglige arbejde med- og omkring borgerne. Ved
bedømmelsen tillægges det fortsat vægt, at medarbejderne oplyser, at de arbejder ud fra et beskrevet fælles fagligt fundament, som
tager udgangspunkt i anerkendende- , ressourceorienteret-, strukturpædagogisk- og relationspædagogisk tilgang. Tilbuddet arbejder
med at borgerne via støtte, vejledning og guidning bliver så selvhjulpen som muligt.

Indikator 3.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 3.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen vægtes det, at ledelsen oplyser, at tilbuddet ved indskrivning, i
samarbejde med borger og anbringende/visiterende kommune, udarbejder udviklingsmål, som borgeren skal arbejde med. Ledelsen
oplyser, at der løbende sker evaluering heraf. Ved interview oplyser borgerne, at de har været med til at udarbejde mål for det, som
de skal blive bedre til, og at de får støtte fra tilbuddet hertil. Ved bedømmelsen lægges der endvidere vægt på, at tilbuddet arbejder
dokumentationsprogrammet/dagbogsystem Planer4You og ved interview med medarebdjerne oplyses det, at alle medarbejdere
noterer dagligt de observationer, som de foretager. Borgerens udvikling beskrives og synliggøres fortsat i den halvårlige
statusrapport til anbringende/visiterende kommune.
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Indikator 3.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 3.c
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Det tillægges vægt ved bedømmelsen, at tilbuddet via statusskrivelser og
pædagogiske handleplaner dokumenterer borgernes udvikling og positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, som
visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Ved bedømmelsen tillægges det endvidere vægt, at det af udtalelse fra
visiterende kommune fremgår, at tilbuddet lever op til forventninger i forhold indsatsen omkring borgeren og at der sker en positiv
udvikling for denne. Endvidere udtaler visiterende kommune, at samarbejdet med tilbuddet fungere upåklageligt og at den skriftlige
dokumentation, er i overensstemmelse med den opfølgning og evaluering der løbende finder sted. Det tillægges endvidere vægt, at
borgerne ved interview opluser, at de føler, at de får den hjælp de har behov for, at at blive bedre i hverdagen.

Indikator 3.d
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.d$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Det vægtes i bedømmelsen, at ledelsen og medarbejderne oplyser, at der
samarbejdes med mange forskellige eksterne aktører, for at målene for borgerne opnås. Som eks. kan her nævnes praktikpladser,
Jobcenter, UU-vejleder, Unge Indsatsen i Vejle, psykiatrien, læger, samt lokale foreninger.
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Bedømmelse af tema

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

Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets
viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion,
rygning 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.

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på at borgerne skal høres, respekteres og anerkendes. Det vurderes, at
borgerne inddrages i såvel beslutninger, der vedrører egen situation som hverdagen i tilbuddet. Det vurderes, at borgerne trives i
tilbuddet, og det vurderes, at borgernes mentale og fysiske sundhed er et omdrejningspunkt i det daglige arbejde på tilbuddet.
Borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel understøttes af tilbuddets fokus på en generel sund levevis. Det vurderes endvidere,
at tilbuddets pædagogiske tilgang er forebyggende i forhold til magtanvendelser, vold og overgreb. Tilbuddet har udarbejdet
procedurer/beredskabsplan/kriseberedskab vedr. forebyggelse, håndtering og opfølgning af magtanvendelse, vold og overgreb.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,55

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har tilrettelagt den pædagogiske indsats således, at borgerne under opholdet har gode
muligheder for at træne færdigheder målrettet et så selvstændigt liv som overhovedet muligt. Det vurderes, at borgerne i meget høj
grad inddrages i eget liv og så vidt muligt, under hensyntagen til fællesskabet, også i forhold til hverdagen i tilbuddet. Det vurderes, at
tilbuddets medarbejdere arbejder bevidst med at anerkende, respektere og støtte den enkelte med udgangspunkt i den enkelte
borgers ressourcer, udfordringer og behov.

Indikator 4.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 4.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Det vægtes i bedømmelse, at borgerne ved interview giver udtryk for, at de føler sig
hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne oplyser, at de er glade for at bo på tilbuddet, fordi de får den hjælp, de har brug for.
Endvidere oplyser borgerne, at de altid kan bede om en samtale med en medarbejder, hvis de har behov for det, hvilket underbygges
med eksempler herpå. Det vægtes endvidere i bedømmelsen, at medarbejderne beskriver, at de har fokus på den gode dialog: "vi
snakker ikke de unge efter munden men vi dunker dem heller ikke i hovedet". Medarebdjerne oplyser, at de forsøger at skabe en
struktur omkring borgerne og at fokusere på ressourcer i stedet begrænsninger. Derudover oplyser medarebdjerne, at de har fokus
på relationen og som udgangspunkt er det den medarbejder, der har den bedste relation til borgeren, der tager samtalerne.
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Indikator 4.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 4.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 4.b
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Det vægtes i bedømmelsen, at borgerne ved interview giver udtryk for, at de må være med
til at beslutte rigtig mange ting omkring sig selv, men at der også er regler på tilbuddet som de skal følge. Fx. skal der udfyldes en
alkohol kontrakt, hvis borgerne ønsker at drikke alkohol i weekenderne. En borger synes, det er strengt, at vedkommende ikke bare
selv kan bestemme, idet vedkommende er over 18 år. En anden borger, synes også det kan være lidt strengt, men har hørt ved
medarbejderne, at det er for borgernes eget bedste. Det fremgår af interview med borgerne, at de har indflydelse på beslutninger
omkring sig selv og hverdagen, når de er med til at tilrettelægge deres STU eller praktikforløb. Det kan også være, når de bliver
medbestemmende ift. indretning af værelser eller hvilke aktiviteter de ønsker at gå til, samt hvordan de ønsker samvær med familie og
venner. Det vægtes i bedømmelsen, at ledelsen og medarbedjerne oplyser, at der er ret frie rammer på tilbuddet og at ingen bliver
tvunget til noget de ikke har lyst til. Ledelsen og medarebdjerne oplyser, at som en del af tilgangen til borgerne, så kommer de med
anbefalinger, eksempelvis omkring hvornår borgerne forventes at være i deres respektive afdelinger, omkring oprydning mm. Dog
fremgår, at der er regler/retningslinier omkring alkohol og stoffer, omkring brug af scooter (vest, lys og nøgler) ligesom der af
sikkerhedsmæssige grunde er regler om, hvem der må køre med hvem. Borgerne kan heller ikke selv bestemme, hvor de vil bo, da
ledelse og medarbejdere forbeholder sig retten til at regulere sammensætningen i afdelingerne alt efter, hvem der fungerer godt
sammen.

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

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i deres pædagogisk indsats understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Herunder bl.a. ved hjælp af kostpolitik, samt muligheden for motion. Understøttelsen af borgernes fysiske og mentale sundhed kan
ohgså ske ved fx samtaler, samvær og støtte.

Indikator 5.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 5.a
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Det vægtes i bedømmelsen, at de interviewde borgere giver udtryk for, at de i vid
udstrækning trives i tilbuddet. Borgerne begrunder dette med, at de har stor indflydelse i forhold til deres egen hverdag og at
medarbejderne er gode til at støtte op omkring de udfordringer, den enkelte har. Derudover viser medarbejderne borgerne tillid og
er tilgængelige, når de har brug for det. Dog kan der, ifølge borgerne, indimellem være lidt langt fra ord til handling, når de har en
oplevelse af, at der er lavet en aftale.

Indikator 5.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.b$eg-print-section-heading-end$

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Det vægtes i bedømmelsen, at medarbejderne oplyser, at borgerne støttes i aftaler
ved fx læge, fysioterapi, kiropraktor, tandlæge, psykiatri mv. Endvidere oplyser medarbejderne, at såfremt en borger indlægges, så har
tilbuddet en procedure/plan for besøg, hvem må komme, hvor mange gange ect. Det vægtes, at det bekræftes ved interview af
borgere, at de har adgang til relevante sundhedsydelser og ved behov også kan få medarbejdernes støtte såvel som ledsagelse hertil.
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Indikator 5.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Der lægges i bedømmelsen vægt på, at ledelsen og medarbejderne oplyser, at de i
den pædagogiske indsats har fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed. Medarbejderne oplyser, at borgerne støttes i at være
fysiske aktive og opfordres til deltagelse i en eller anden form for fysisk aktivitet internt såvel som eksternt i tilbuddet. Ledelsen
oplyser, at tilbuddet har en sundhedsordning for både borgere og medarbejdere, hvilket giver dem fri adgang til det lokale
fitnesscenter, samt svømmehal. Der vægtes i bedømmelsen, at ledelse og medarbejderne oplyser, at borgerne efter indskrivning
screenes ved tilbuddets interne psykolog og har ligeledes også mulighed for samtaler herved. Det vægtes endvidere, at
medarbejderne oplyser, at de for at undertsøtte den fysiske sundhed, har udarbejdet en kostpolitik, hvilket bekræftes af tilsendt
matriale, ligesom de rygepolitik, med mulighed for ryge-stop-kursus. Deruodver kan tilbuddet hjælpe borgerne med en
kærestekontrakt, hvor de træner hvordan borgerne indgår i et kæresteforhold. Borgerne bekræfter, at medarbejderne er
opmærksomme på den enkeltes sundhed og trivsel. Som eksempel nævner de, at der nyligt er blevet flyttet rundt på borgerne
boafdelingerne imellem, da der var borgere, der følte sig truet psykisk og fysisk af andre borgere i den ene afdeling.

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har relevant praksis omkring forebyggelse af magtanvendelser og at denne er kendt af - og
tilgængelig for medarbejderne. Magtanvendelser indberettes efter lovgivningsfastsatte regler og der følges op herpå, både i forhold til
borgere og medarbejdere. Endvidere vurderes det, at det tilbuddets indsats i meget høj grad understøtter, at magtanvendelser så
vidt muligt undgås, idet tilbuddet ikke anvender magt i videre omfang end sammenlignelige tilbud.

Indikator 6.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 6.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen vægtes det, at Socialtilsynet ikke har modategt nogen
magtanvendelsesindberetninger siden sidste tilsyn. Det vægtes endvidere, at ledelse og medarbejdere kan redegøre for den
pædagogiske indsats herunder, den respektfulde dialog, konfliktnedtrapning og mindste indgreb-princippet. De interviewede borgere
bekræfter, at der almindeligvis ikke gøres brug af magtanvendelser.

Indikator 6.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 6.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 6.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Der lægges i bedømmelsen vægt på, at ledelsen og medarbejderne oplyser, at der
foreligger tilgængelige procedurer, såfremt det bliver nødvendigt. Dette bekræftes af tilsendte procedurer herpå, samt behandlingen
af magtindberetninger. Medarbejderne oplyser, at der af behandlingen af magtindberetninger fremgår, at der efterfølgende er talt
med den aktuelle borger, pårørende og indberettet til sagsbehandler. Det vægtes endvidere, at leldelse og medarbejdere
samstemmende oplyser, at der er et fast punkt på dagsordenen til personalemøde, hvor evt. magtanvendelser kan drøftes og
evalueres til brug for løbende læring og forbereing af indsatsen.

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Det vurderes, at tilbuddet pædagogiske indsats er understøttende i forhold til at forebygge vold og overgreb i tilbuddet. Det vurderes
ligeledes, at tilbuddet har relevante procedurer i forhold til bearbejdning og opfølgning af eventuelle episoder med vold eller
overgreb. Det vurderes, at tilbuddets medarbejdere har relevant faglig viden i forhold til at forebygge vold og overgreb ligesom det
vurderes, at de har viden og kompetencer til at handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.
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Indikator 7.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 7.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Der lægges i bedømmelsen vægt på, at ledelsen og medarbejderne oplyser, at den
pædagogiske indsats, i form af struktur, rammer, tydelighed og omsorg, gør at der ikke forekommer vold og overgreb i tilbuddet.
Ledelsen oplyser dog om en episode, hvor et kærestepar havde svært ved at finde grænserne, i en sådan grad, at den ene part
anmelder den anden for et overgreb. Ledelsen oplyser, at de har taget hånd om begge parter og understøttet disse. Endvidere
oplyser ledelsen, at en sådan episode bliver fulgt op for henholdsvis borgernes, men også medarbejdernes vedkommende. Der er
bl.a. udarbejdet muligheden for en kæreste-kontrakt til brug for træning af det at være kærester. Det vægtes endvidere, at tilbuddet
har udarebdjet og tilgængeliggjort for medarbejderne deres procedurer vedrørende vold og overgreb, dette bekræftes af tilsendt
materiale, produrer for vold og overgreb.
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Bedømmelse af tema

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

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En
kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets
strategiske udvikling og varetage den daglige drift.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse, der driver
tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt. Det vurderes, at ledelsen formår at sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og
varetage den daglige drift.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,85

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har en kompetent ledelse.  

Indikator 8.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.a$eg-print-section-heading-end$

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at ledelsen i meget høj grad har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Dette
fremgår dels af kompetenceoversigten i forhold til ledernes uddannelsesmæssige baggrund, samt et mangeårig erfaringsgrundlag
med målgruppen. Det vægtes i bedømmelsen, at medarbejderne, giver udtryk for, at de finder ledelsen yderst kompetent til at lede
tilbuddet.   

Indikator 8.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

I bedømmelsen er det vægtet, at medarbejderne oplyser, at der tidligere at været fastlast supervision ved tilbuddets interne
supervisor, men at der for nuværende ikke er et behov herfor, da det samlede tilbud er i gang med KRAP uddannelsen. Medarbejdere
og ledelse oplyser, at det er muligt med individuel supervision ved intern supervisor ved behov.  Det vægtes endvidere i
bedømmelsen, at medarbejderne oplyser, at de dagligt og ugentligt ved personalemøderne sparre med hinanden.

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

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

Indikator 9.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Det vægtes, at medarbejderne og ledelsen ved interview oplyser, at borgerne har, i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til
personale med relevante kompetencer. Herunder oplyser medarbejderne, at de dagligt oplever, at borgerne er bevidste om - og
benytter sig af de forskellige kompetencer den samlede medarbejdergruppe besidder.   
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Indikator 9.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 9.b
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det jf. årsrapporten på Tilbudsportalen fremgår at tilbuddet i 2019 har en
personalegennemstrømning på 14,3%, hvilket er lidt højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Både ledelse og
medarbejdere  oplyser, at der har været en naturlig afgang i personale, ligesom der er kommet nye medarbejdere til, herunder en
opnormering.

 

Indikator 9.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

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

Der lægges i bedømmes vægt på, at det jf. årsrapporten på Tilbudsportalen fremgår at tilbuddet i 2019 har et sygefravær på 2,69 dage
pr. medarbejder, hvilket er meget lavt i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. 
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Bedømmelse af tema

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

Kompetencer

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige
i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe. Det er yderligere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har strategisk fokus på,
hvordan de nødvendige kompetencer sikres, både på kort og langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan
tilvejebringes. Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere møder borgerne med respekt for den enkeltes
behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets medarbejdere bisidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets
metoder. Endvidere bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet har fokus på at løfte den samlede medarbejdergruppe, således de får et
'fælles sprog' og metoder at arbejde ud fra. 

Indikator 10.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 10.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Det vægtes i bedømmelsen, at det af tilsendt kompetenceoversigt over medarbejdere, samt interview med medarbejdere og ledelse
fremgår, at medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets
metoder. Medarbejdere og ledelse oplyser, at den samlede medarbejdergruppe er startet op på KRAP uddannelsen, der er med til at
give medarbejderne et ´fælles sprog`og metoder .

Indikator 10.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 10.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

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

Det vægtes i bedømmelsen, at socialtilsynet under tilsyn observerer positivt samspil mellem medarbejdere og borgere. Det vægtes, at
medarbejderne oplyser, at borgerne er bekendte med hvilke medarbejdere, der har hvilke kompetencer, og at borgerne benytter sig
heraf ved behov.
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Bedømmelse af tema

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

Fysiske rammer

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

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer er velegnet og hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe og
målsætning. Det vurderes, at de forskelligartede bo-stationer og mere eller mindre selvstændige lejligheder er understøttende i
forhold til formålet med indsatsen og understøttende i forhold til borgernes udvikling og trivsel.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

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

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. Det
vurderes, at de forskellige bo-stationer, er medvirkende til at understøtte den unges muligheder i forhold til selvstændighed og
udvikling. Det vurderes, at de fysiske rammer afspejler at tilbuddet er de unges hjem, ligesom de unge har indflydelse på indretningen
af deres egne værelser/lejligheder, men også fælles områderne. Det vurderes endvidere, at de fysiske rammer generelt er vel
vedligeholdte. --------------------- Ansøgning modtaget d. 08.07.19 om ibrugtagelse af 1 lejlighed, Søndergade 7, Thyregod, 7323 Give til
borger jf. Lov om Social Service § 107: Socialtilsynet har d. 20.06.19 besigtiget lejligheden på ovennævnte adresse. Lejligheden har
tidligere været ibrugtaget og godkendt af Socialtilsynet. Lejligheden består af indgang/bryggers med tilhørende vaske/tørre søjle, der
deles med 1 anden borger. Eget køkken og toilet/bad, samt værelse. Dertil er det muligt, at benytte fælles arelaer som have og garage.
Socialtilsynet vurderer, at lejligheden kan godkendes til formålet.

Indikator 14.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. Det vægtes, at de unge samstemmende oplyser, uafhængigt af bo-station, at de er
glade for de fysiske rammer på tilbuddet. Dels giver de udtryk for, at de er rigtig godt tilfredse med de værelser, de aktuelt bor i. De
pointerer også, at det er rart, at der inden for tilbuddets rammer er mulighed for at flytte til en anden afdeling alt efter om de er klar
til en mere selvstændig boform eller for en periode har brug for mere støtte.

Indikator 14.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.b$eg-print-section-heading-end$

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. Af tidligere rapport samt tilbuddets godkendelse fremgår, at tilbuddet har 6
boafdelinger. Der er hovedafdelingen på selve Tinnetgaard (Hammervej 28), hvor der er plads til 8 borgere, Hammervej 29 med plads
til 5 borgere, Vongegaard med plads til 7 borgere, Lejligheder v/Vongegaard med plads til 2 borgere, Lejligheder i Thyregod med plads
til 3 borgere, og Skolestien i Vonge med plads til 6 borgere. Derudover er der tilknyttet beskyttet beskæftigelse i værksteder på
Tinnetgaard godkendt til 5 borgere. Endvidere ønskes der ibrugtaget en 4. lejlighed i Thyregod, men denne er endnu ikke af
socialtilsynet godkendt, hvorfor der skal ansøges herom. Afdelingerne Tinnetgaard/Hammervej 28, Hammervej 29, Vongegaard og
Skolestien er botræningshuse, hvor borgerne har eget værelse og deler køkken, bad og øvrige fællesfaciliteter. Lejligheder på
Vongegaard og lejlighederne i Thyregod er selvstændige lejligheder, hvor borgerne har eget køkken og bad. Alle unge starter i
hovedafdelingen på selve Tinnetgaard. Når den unge er klar til en ny boudfordring, sluses den unge videre i til én af de øvrige
afdelinger. Der kan frit flyttes frem og tilbage for, at blive afklaret i forhold til den rette bostøtte efter endt ophold på Tinnetgaard.
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Indikator 14.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.c$eg-print-section-heading-end$

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. Det vægtes i bedømmelsen, at de unge oplyser, at de selv har været med til at indrette
deres værelser ud fra egne ønsker og behov. De unge har mulighed for, at medbringe kæledyr, hvorfor eksempelvis en ung udover sit
eget værelse, har et værelse i kælderen til sine chinchillaer. Dette er medvirkende til at tilbuddet for den unge, fremstår som værende
den unges hjem. De unge tilkendegiver endvidere, at de har indflydelse på hvordan der skal se ud i fælles arealer, bo-stationen mv.
Det vægtes af tilsynet, under besigtigelsen af tilbuddet, samt de unges værelser, at disse fremstår individuelle - alt afhængigt af den
unge og dennes interesser.

Bedømmelse af tema

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

Økonomi

Økonomi

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, herunder at * tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, *
tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris/målgruppe * der er gennemsigtighed med
tilbuddets økonomi.

Gennemsnitlig bedømmelse

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
JA: På baggrund af budgetter, nøgletal, årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat og eventuelle supplerende oplysninger har
Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende
oplysninger til årsregnskabet. Socialtilsyn Syd har endvidere vurderet, at der ifølge årsbudget et rimeligt forhold mellem den
forventede omsætning og omkostningerne, ligesom soliditetsgraden er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad.

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

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

Bedømmelse af kriterium
JA: Vurderingen af tilbuddets mulighed for at levere den fornødne kvalitet i forhold til prisen og i forhold til målgruppen er foretaget på
baggrund af tilbuddets budget. Centrale nøgletal i budgettet, herunder vedrørende normering og midler til kompetenceudvikling,
afspejler tilbuddets metoder samt planer for faglig udvikling, hvorfor det er vurderet, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den
fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
JA: Det er vurderet, at tilbuddets økonomi har den fornødne gennemsigtighed. Tilbuddet har indberettet seneste budget og nøgletal
til Tilbudsportalen, ligesom seneste årsregnskab er fremsendt til Socialtilsyn Syd til orientering.
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med
illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne)
repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem
socialtilsynet og tilbuddet.

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

Spindelvæv
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