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Afgørelse om  godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud 
Socialtilsyn Midt har d. 31-05-2016 modtaget jeres ansøgning om at blive godkendt med væsentlige ændringer. 

 

Socialtilsynet har behandlet jeres ansøgning om godkendelse af ændringer i jeres 

eksisterende tilbud og træffer i henhold til Lov om socialtilsyn § 5 afgørelse om, at I 

opretholde jeres godkendelse med væsentlige ændringer af pladsantal. 

I godkendes til 12 pladser fordelt på følgende: 

 

Afdeling/adresse 

 

Pladser Paragraf Målgruppe/aldersgruppe 

Opholdsstede  

Munkegaarden - Avernakø 

12 §66 stk. 1.nr 5 Aldersgruppen er fra 4 til 18år med mulighed 

for efterværn til det fyldte 23 år.  

Målgruppen er børn og unge, der er 

følelsesmæssigt skadet i svær grad. Det kan 

være sket i fostertilstanden på grund af 

alkohol, narkotika eller medicin. I andre 

tilfælde har børnene måske været udsat for 

svært omsorgssvigt, og de kan være 

traumatiserede, understimulerede og/eller 

have hjerneskade til følge. 

Målgruppen er også børn og ung med 

diagnoser som ADHD, mental retardering, 

tilknytningsforstyrrelse, gennemgribende 

udviklingsforstyrrelser, føtalt 

alkoholsyndrom, OCD, angst og 

spiseforstyrrelse. 

    

Begrundelse  

Begrundelse for afgørelsen er, at I fortsat samlet set opfylder betingelserne i § 6 i lov om 

socialtilsyn. 

I afgørelsen er der lagt vægt på, at Socialtilsynet vurderer samlet, at opholdsstedet Munkegården 

yder en stor og meget tilfredsstillende indsat i forhold til, at motiverer og støtte børnene og de unge 

 

Opholdsstedet Munkegaard - Avernakø 

Hovedvejen 51  

5600 Fåborg 

9. august 2016 



 

 

Side 2 

i, at indgå i sociale netværk. Der er meget fokus på, at få skabt et gode samarbejde med børnene 

og de unge familie og netværk.  Det er Socialtilsynets vurdering, at alle børnene  og de unge har 

mindst en fortrolig voksende. Socialtilsynet vurderer at der på Munkegården anvendes faglige 

tilgange og metoder, der er relevante i forhold til målgruppen. Den pædagogiske tilgang er forankret 

i de miljøterapeutiske principper med en anerkendende tilgang til børnene/unge. Der arbejdes ud fra 

en struktureret dagligdag, som er genkendelig og overskuelig.  Socialtilsynet vurderer ligeledes, at 

den pædagogiske indsat sikre, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Medarbejderen er meget 

opmærksom på at arbejde konfliktnedtrappende og de trækker sig heller fra en konflikt end de går 

ind i den.  Socialtilsynet vurderer også, at den pædagogiske indsats understøtter, at der så vidt 

muligt ikke forekommer overgreb sted på opholdsstedet. Socialtilsynet vurderer at der er en meget 

faglig og aktiv bestyrelse på opholdsstedet. Socialtilsynet vurderer på baggrund af budget 2016 og 

regnskab 2015, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.  Socialtilsynet har godkendt budget 2016. 

Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedets fysiske rammer i høj grad lever op til kvalitetskravene og 

at både de indendørs og udendørs rammer er optimale til målgruppen. Den samlede vurdering af 

opholdsstedet Munkegaarden - Avernakø er, et veldrevet og veltilrettelagt opholdssted, hvor kvalitet 

og etik er i højsædet.. 

 

Oplysningspligt 

Vi skal gøre opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift, at give Socialtilsyn Midt oplysninger 

om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget. I er endvidere forpligtet til, hvis 

Socialtilsyn Midt anmoder om det, at give socialtilsynet de oplysninger, der er nødvendige for det 

driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i lov om socialtilsyn. 

Klageadgang 

Der kan klages over afgørelsen til Ankestyrelsen i henhold til lov om socialtilsyn § 19 jf. retssikkerhedslovens kap. 10. 

Inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse skal klagen fremsendes til Socialtilsyn Midt, som vil genvurdere 

afgørelsen. Hvis Socialtilsyn Midt fastholder sin afgørelse helt eller delvis, vil klagen blive videresendt til Ankestyrelsen. 

 

Klagen sendes til: Socialtilsyn Midt, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg eller elektronisk via sikker post på adressen 

sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk. Anfør undertegnede som attention i mailens emnefelt. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

Elna Koch  

Tilsynskonsulent 
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