
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Midt

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 en 5- 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.

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Opholdsstedet Munkegaarden - Avernakø

Hovedvejen 51
5600 Faaborg
Tlf.: 62617290
E-mail: munkegaarden@mail.dk
Hjemmeside: www.opholdsstedet-munkegaarden.dk

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

Elna Koch (Socialtilsyn Midt)

11-08-2016

Pladser i alt: 11

*Målgrupper: 4 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder, omsorgssvigt)

6 til 17 år (opmærksomhedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder, omsorgssvigt)

1. Stamoplysninger

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

Munkegården Avernakø er godkendt efter SEL § 66, stk. 1, nr. 5.
Opholdsstedet modtager børn i alderen 4-18 år på anbringelsestidspunktet med mulighed for efterværn til det fyldte 
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*Samlet vurdering:
23. år. Der er 11 børn/unge på Munkegården i alderen 7-18 år, med godkendelse af den væsentlige ændringer er 
Munkegården blevet udvidet til, at kunne modtage  12 børn. 
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.
Munkegården Avernakø er et familielignende opholdssted idet lederen og dennes mand er de gennemgående personer 
i børnene/de unges dagligdag.
Socialtilsynet vurderer samlet, at opholdsstedet Munkegården yder en stor og meget tilfredsstillende indsat i forhold 
til, at motiverer og støtte børnene og de unge i, at indgå i sociale netværk. Der er meget fokus på, at få skabt et godt 
samarbejde med børnene og de unge familier 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..
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Oplysningsskema til Socialtilsynet 
Statusskrivelse på 2 børn og unge.
Kommunal handleplan for 2 børn og unge
Sådan er det at arbejde på Munkegården. (Manual for medarbejder)
Andre tilsyn på Munkegården.
Oversigt over indskrevet børn og unge.
Oversigt over medarbejder.

Observation

Interview Forstander og medarbejder. 
Formanden for bestyrelsen
Børn og unge på rundturen.

Interviewkilder Beboere
Bestyrelse
Ledelse
Medarbejdere

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse:
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 08-06-2016

Oversigt over tilsynsbesøg 08-06-16: Hovedvejen 51, 5600 Faaborg (Anmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Elna Koch

Else Mørk

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Tema 2 : Selvstændighed og relationer
Tema 3 : Målgruppe, metoder og resultater.  Kriterier 6  og  7. 
Tema 4: Organisation og ledelse . Kriterier 8C. 
Tema 6 Økonomi 
Tema 7 Fysiske rammer.
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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

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

5 Overført fra tilsynsrapporten 2015.
Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedet i meget høj 
grad understøtter børnene/de unge i at gennemføre 
uddannelse og beskæftigelse.
Med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger 
støtter de op om skolegang socialt og fagligt, og de har 
fokus på at understøtte parathed og mulighed for 
uddannelse/beskæftigelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedet i høj grad støtter de unge i at udnytte deres potentiale i forhold til at 
gå i skole og gennemføre en uddannelse/passe et job.
Alle børn/unge på opholdsstedet går i den interne skole og med udgangspunkt i den enkelte, arbejdes der med at 
gøre dem så socialt og fagligt stærke, som muligt.

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.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, 
uddannelse eller beskæftigelse, 
og der følges op herpå

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Alle børn/unge på Munkegården er i den skolepligtige alder.
Der er intern skole på opholdsstedet og skolen følger Folkeskoleloven.
Der er elevplaner for alle og uddannelsesplaner for de ældste laves i samarbejde med UU-vejleder.
Beboerne er delt i 3 grupper:
Indskoling/3. - 5. kl./7. – 8. kl.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Dagen starter med en morgengåtur og derefter starter skoledagen.
Der er skolegang fra 8.45 til 14.45.
Der er indlagt formiddagspause og middagspause i skoledagen.
Alle deltager i undervisnings-
tilbuddet – det er ikke et til/fravalg – sådan er det bare. Det er en del af Munkegårdens 
rytme/rutiner.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Alle børn og unge på tilbuddet opfylder undervisningspligten.

Indikator 01.d: Børnene/de unge 
i tilbuddet har et stabilt 
fremmøde i deres 
undervisningstilbud, 
uddannelsestilbud eller 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Alle børn og unge i tilbuddet har et stabilt fremøde i undervisningstilbuddet.

Side 8 af 32

Tilbud: Opholdsstedet Munkegaarden - Avernakø



beskæftigelse. Medfølgende 
børn på voksentilbud er i dag- 
eller undervisningstilbud
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

4,5 Socialtilsynet vurderer, at målgruppen på opholdsstedet, 
næsten alle er udfordret på deres sociale kompetencer 
og i forhold til deres selvstændighed. Det er 
Socialtilsynet vurdering, at opholdsstedet yder en stor og 
meget tilfredsstillende indsats i forhold til, at motiverer 
og støtte børnene og de unge, i at indgå i sociale 
relationer, ikke kun med de andre børn og unge på 
opholdsstedet, men med alle der bor på Øen. Der 
arbejdes aktivt med deltagelse i sociale aktiviteter og 
fællesskaber og der er stor grad af åbenhed og 
involvering i lokalsamfundet.
Der støttes i meget høj grad op om kontakten til familie 
og netværk, både i forhold til at skabe og fastholde 
relationer.
Socialtilsynet vurderer, at børnene og de unge i meget 
høj grad støttes i at have kontakt til familie og netværk, 
ligesom de støttet i at genoptage kontakten til familien, 
hvis den for en stund har været nedbrudt. 
Socialtilsynet vurderer, at børnene og de unge alle har 
mindst en fortrolig voksen.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Det er Socialtilsynets vurdering, at der i samarbejde med børnene og de unge opstilles konkrete mål og delmål for, 
at understøtte deres sociale kompetence og selvstændighed ud fra deres evner og formåen.
Socialtilsynet vurderer, at børnene og de unge indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende 
samfund. Flere af de unge har job ved de lokale bønder. I forbindelse med, at der blevet holdt mærkedage på Øen 
deltager hele opholdsstedet i festlighederne
Socialtilsynet vurderer, at børnene og de unge med udgangspunkt i deres ønsker og behov, har kontakt til og 
samvær med deres familie og netværk. Nogle gange forgår samværet på en cafe i Fåborg, fordi det kan være for 
besværligt for familien, at rejse til Øen. 
Socialtilsynet vurderer, at børnene og de unge deltager i fritidsinteresser uden for opholdsstedet ofte forgår det i 
Fåborg. 
Socialtilsynet vurdere, at børnene og de unge har få venskaber uden for opholdsstedet og at de alle har en fortrolig 
voksen.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt, i bedømmelsen er der lagt vægt på 
følgende. 
Der er en pædagog, der er ansvarlig for, at lave alle mål og delmål for de børn og unge, der er på 
opholdsstedet. 
Mål og delmålene laves med afsæt i den kommunale handleplan og en snak med barnets eller den 
unges kontaktperson. Når målene og delmålene er blevet formuleret, præsenteres de for børnene 
og de unge, som så har mulighede for, at komme med deres kommentar til dem. Børnene og de 
unge synes som regel, at målene og delmålene er helt ok, hvis de har nogle ting, de gerne vil have 
ændret eller tilføjet er det en muglighed. 
Målgruppen er alle udfordret på deres sociale kompetence og deres selvstændighed, og derfor er 
det et mål for dem alle, at udvikle sig på det punkt.
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Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt, i bedømmelsen er der lagt vægt på 
følgende. 
Alle børn, unge, medarbejder og forstander deltager aktiv i Øens liv på flere forskellige måder. Flere 
af de unge har job på Øen ved landmændene, Øens Bed og Breakfast, købmanden osv. 
I forbindelse med Majdag og andre traditionelle dage, der bliver holdt på Øen deltager alle fra 
opholdsstedet.

Indikator 02.c: Borgerne har med 
udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt, i bedømmelsen er der lagt vægt på 
følgende. 
Alle børnene og de unge har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med 
deres familie og netværk. 
Næsten alle børnene og de unge har deres egen mobiltelefon, så de kan ringe til forældrene og 
deres netværk, når de har lyst til det. Der kan dog være opsat nogle begrænsninger for, hvor tit, de 
må have kontakt, hvis barnet /den unge er tvangsfjernet.  
Forældrene og netværket er altid velkommen på opholdsstedet, og en gang om året bliver der holdt 
en forældre/pårørende dag, hvor alle bliver inviteret. 
Forældre samarbejdet vægtes højt og eftersom opholdsstedet ligger på en Ø, tager medarbejderen 
og børnene nogle gange på en cafe i Fåborg og mødes med forældrene/netværket der.

Indikator 02.d: Børnene/de unge 
deltager i fritidsaktiviteter uden 
for tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt, i bedømmelsen er der lagt vægt på følgende.  
der tilbydes som sådan ikke mange fritids aktiviteter på Øen, men flere af børnene og de unge går 
eller har gået til forskellige sports aktiviteter i Fåborg.

Indikator 02.e: Børnene/de unge 
har venskaber uden for tilbuddet

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt, i bedømmelsen er der lagt vægt på 
følgende.
Der er ikke ret mange jævnalderende børn og unge på Øen, men nogle af de unge har fået nogle 
venskaber i Fåborg eller i deres hjemby.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 
har mindst en fortrolig voksen

5 (i meget 
høj grad 

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på 
følgende. 
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opfyldt) Forstanderen og medarbejderne oplyser, at alle børnene og de unge har mindst en fortrolig voksen, 
flere af de dem er fortrolig med forstanderen. På den fælles morgentur og på de lange gå turer ved 
stranden bliver der ofte skabt en fortroligt rum, som gør at børnene og de unge, åbner deres hjerte 
for, de medarbejder der er med på gå turene  Hvis der er et problem er der altid en voksen, der har 
tid til at snakke med børnene
De børn og unge socialtilsynet snakkede med på rundvisningen, fortalte alle at de har mindst en 
fortrolig voksen.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,9 Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedet anvender 
faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
opholdsstedets målsætning og målgruppe. 
Målgruppen er børn og unge, der er tidligt skadede, 
mange at dem har været udsat for massiv omsorgssvigt, 
de fleste har psykiatriske diagnoser og nogle har 
dobbelt-diagnoser. 
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 for børnene/unge.
Socialtilsynet vurderer, at børnene/de unge bliver hørt, 
respekteret og anerkendt. Der holdes ugentlige 
børnemøder, hvor alle har mødepligt og taletid, 
børnene/de unge bliver inddraget i alle beslutninger 
omkring dem selv, alt efter alder og modenhed. 
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Socialtilsynet vurderer, at børnene/de unge trives på 
opholdsstedet, flere har været anbragt der, siden de var 
små og betragter opholdsstedet som deres hjem. Der er 
meget fokus på alle forhold, som har betydning for 
børnene/de unges fysiske og mentale sundhed. Dagen 
starter altid med en fælles gåtur, hvor alle deltager og 
kostpolitikken er tilrettelagt, så der altid bliver serveret 
hjemmelavet sund og varieret mad. 
Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedets pædagogiske 
indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. 
Medarbejderne er altid sammen med børnene/de unge 
og er meget beviste om at konfliktnedtrappe, og hvis det 
er muligt trækker de sig hellere fra en konflikt, end at gå 
ind i den. 
Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedets pædagogiske 
indsats understøtter, at der så vidt muligt ikke 
forekommer overgreb på opholdsstedet. Nogle gange 
bliver børnene og de unge gale på hinanden, men 
medarbejderne forsøger hele tiden at være meget tæt 
på børnene og de unge, så de kan forhindrer, at 
konflikterne udvikler sig. 
Der er en beredskabsplan, der er tilpasset målgruppen 
og som er kendt af medarbejderne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder 
med afsæt i en klar 

Socialttilsynet vurderer, at opholdsstedet i meget høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppe beskrivelse, 
systematik med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for børnene/ unge.
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målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange 
og metoder, der fører til positive 
resultater for borgerne

Målgruppen er børn og unge, der er tidligt skadede, de har været udsat for omsorgssvigt, de har psykiatriske 
diagnoser og flere af dem har dobbelt diagnoser.  
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 for børnene/unge
Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klar mål for 
børnene/de unge til løbende brug for egen læring og forbedring, af indsatsen.  Børnene/de unges mål og delmål, 
bliver altid lavet med inddragelse af børnene/de unge og der bliver dagligt, fulgt op på den i Bostedet, ligesom de 
bliver taget op på P-mødet, til fælles refleksion for hele personalegruppen. 
Socialtilsynet vurderer ligeledes, at opholdsstedet kan dokumenterer positive resultater i forhold til opfyldelse, af 
de mål de visiterende kommuner opstiller for børnene/de unge ophold.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på 
følgende:
- Målgruppen er børn og unge, som er tidligt skadede, omsorgssvigt, mange af dem har psykiatriske 
diagnoser og nogle af dem har dobbelt diagnoser.
- 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 for børnene/unge. 
- Medarbejderne oplever, at den pædagogiske indsats for nogle af børnene/unge kan erstatte deres 
medicin og især den daglige motion, har en meget positiv virkning på mange af børnene/unge. 
- Børnene/unge er delt op i små grupper for at skabe tryghed for dem og sådan, at de altid ved. 
hvem de skal være sammen med, og hvor de skal sidde ved middagsbordet.  
- Opholdsstedet arbejder anerkendende og miljøterapeutisk - alt er for dem pædagogik og en 
integreret del af hverdagen.
- Der er tænkt over pædagogikken i indretningen af rummene – når der gås morgentur (frisk luft, 
miljøskifte, og stimuli (vand/motorik)) og i forhold til personlig hygiejne og omsorg. Der er ro, 
overskuelighed og en velstruktureret hverdag.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der langt væk på følgende:
Lederen og medarbejderne fortæller, at de ud fra den kommunale handleplan laver mål og delmål, 
og at de bliver snakket igennem med børnene/de unge, så de er enige om, hvad der skal arbejdes 
med i den kommende tid. Målene og delmålene bliver løbende fulgt op på P-møderne, ligesom 
medarbejderne løbende snakker med børnene/de unge om det. Hvis de mål og delmål der er sat op, 
ikke kan/bliver opfyldes, snakker medarbejderne med børnene/de unge om, de vil arbejder videre 
med målene eller om der skal findes nogle andre mål. Det er ikke altid børnene/de unge er enige 
med medarbejderne om, hvor langt de er kommet med målene, - nogle gange synes børnene/de 
unge, at målene er opfyldt, og medarbejderne har en anden opfattelse af det. Men så tager 
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medarbejderne en snak med barnet/de unge om, hvordan de måske via en ekstra indsat kan opfylde 
målene. 
Opholdsstedet bruger Bostedet. Der bliver daglig skrevet i dagbøgerne, lige som mål og delmål, 
daglidt bliver fulgt op på Bostedet. 
Datakilde: Lederen og medarbejderne.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
opholdsstedet via deres statusbeskrivelser, kan dokumenterer positive resultater i forholdt til 
opfyldelse af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for børnenes og de unges ophold.
I den kommunale handleplan, er kommunerne ikke altid helt realistiske i deres mål for barnet og 
den unges ophold, på opholdsstedet. Men når lederen og medarbejderne oplever, at der ikke er 
overensstemmelse mellem de kommunale mål og barnets formåen, så går de altid i dialog med den 
kommunale sagsbehandler og forsøger, at få dem til at ændre målene, så det bliver en succes for 
barnet den unge og ikke en negativ oplevelse, fordi de ikke formår, at nå målet.  
Datakilde: Lederen og medarbejderne.

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

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt, i bedømmelsen er der lagt vægt på 
følgende. Opholdstedet samarbejder aktivt med relevant eksterne aktør for at understøtte at 
målene for børnene og de unge opnås. Cirka hver 3 måned kommer børnepsykiateren fra OUH på 
opholdsstedet og har en samtale med de børn og unge, der får medicin. Opholdsstedet får også 
jævnligt besøg af en talepædagog, ligesom UU-vejlederen fra Fåborg kommune også jævnligt 
kommer på opholdsstedet. 
VISO har gennemført flere forløb på opholdsstedet til stor læring for medarbejderne og udvikling for 
børnene.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 

Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedet i meget høj grad understøtter børnene/de unges medinddragelse og 
indflydelse på eget liv og hverdagen på opholdsstedet. 
Børnene/de unge bliver medinddraget i beslutninger vedrørende dem selv, i forhold til deres alder og modenhed. 
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på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Socialtilsynet vurderer ud fra samtaler med børnene/de unge, at de oplever sig set, hørt og anerkendte, og at de 
oplever, at der altid er en medarbejder der har tid til, at lytte til dem. 
Socialtilsynet vurderer ligeledes, at børnene/de unge har medindflydelse på hverdagen på opholdsstedet. Der 
bliver holdt børnene/unge møder, en gang om ugen, hvor målet blandt andet er at lære børnene/de unge om 
med-og selvbestemmelse, selvforståelse og ansvarlighed. Der er mødepligt til disse møder og alle får taletid.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
børnene / de unge bliver hørt og inddraget i beslutninger, vedrørende dem selv i forhold til alder og 
modenhed. Medarbejderne fortæller, at der er meget respekt omkring det enkelte barn/ung og 
deres integritet.  
Lederen og medarbejderne fortæller, at de er meget opmærksom på at se, høre og anerkende 
børnene/ de unge og, at det indgår som en naturlig del af hverdagen på opholdsstedet.
De børn og unge socialtilsynet snakkede med, gav udtryk for, at de oplever de bliver set, hørt og 
anerkendt af medarbejder, der er altid en medarbejder, som har tid til, at lytte til dem. 
Datakilde: Lederen, medarbejderne og børnene/de unge.

Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet i 
overensstemmelse med deres 
ønsker og behov

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
der er børnene/unge-møder hver onsdag, hvor der er mødepligt for alle.   
Det er altid en pædagog der er ordstyrer og det er kontordamen der skriver referat. De har en 
grydeske, der går rundt og når et barn/unge har grydeskeen, må de snakke og det fungerer rigtigt 
fint. Der er en dreng, der har talebesvær og derfor bliver der snakket med ham, om dagsordenen 
aftenen før mødet.  Pædagogerne snakker med ham, om hvad han gerne vil have sagt på mødet, så 
de til mødet kan hjælpe ham med at få det sagt der.
Børnene/de unge er med til at bestemme madplanen. Kost politikken er, at de skal smage på det 
mad, der bliver serveret, og at der hver dag bliver serveret salat eller grøntsager. Et af børnene er af 
anden etnisk herkomst. Hun har laktose allergi og hun laver selv sit mad, sammen med en af 
medarbejderne.
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På de ugentlige børn/ungemøde lærer børnene/de unge om demokrati og medbestemmelse, og at 
de har indflydelse og medbestemmelse på hverdagen på opholdsstedet. På børn/unge-møderne er 
der også fokus på med- og selvbestemmelse, selvforståelse og ansvarlighed i forhold til gruppen. 
Datakilde: Lederen og medarbejderne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Socialtilsynet vurderer, at børnene/de unge i meget høj grad trives på opholdsstedet og på øen. Flere af dem 
betragter opholdsstedet som deres hjem, fordi de har været anbragt der, siden de var små. 
Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedet med støtte fra opholdsstedet, har adgang til relevante sundhedsydelser, 
som børnepsykiater, læge, psykolog osv. Børnepsykiateren fra OUH, kommer på opholdsstedet og har samtaler 
med børnene. Socialtilsynet vurderer, at det er en rigtig god ordning, fordi børnene/de unge er i deres trygge 
omgivelser under samtalen. 
Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedet i sin pædagogiske indsats har meget fokus på sund mad og motion. Der er 
ansat 2 køkkendamer, der laver sund og meget varieret mad.  
Der er en diætist tilknyttet opholdsstedet, der kommer en gang om måneden og underviser i skolen, sådan de 
unge får en forståelse for, hvor det skjulte sukker er i madvarerne.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
børnene /de unge giver udtryk for, at de trives på opholdsstedet, ligesom flere af dem har planer 
om, at blive på øen når de bliver voksne. Nogle af børnene/de unge betragter opholdsstedet som 
deres hjem, da de har været anbragt der, fra de var små. Lederen og medarbejdere oplever også 
børnene/de unge trives på opholdsstedet, lederen fortæller, at børnene/de unge giver udtryk for, at 
de synes de har et godt liv.
Datakilde: Lederen, medarbejderen og børnene/de unge.

Indikator 05.b: Borgeren har 
med støtte fra tilbuddet adgang 

5 (i meget 
høj grad 

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
næsten alle børnene/ de unge på opholdsstedet, er tilknyttet børnepsykiatrisk ambulatorium på 
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til relevante sundhedsydelser opfyldt) OUH. 
Børnepsykiateren kommer på opholdsstedet og holder samtaler med børnene enkeltvis. Enkelte af 
børnene får desuden pn. medicin, når de har behov for det. Nogle af børnene er så gode til, at 
mærke sig selv, at kommer og beder om at få pn. medicin, når de kan mærke, at de er ved at få det 
psykisk dårligt. 
Der samarbejdes desuden med læger, fysioterapeuter, diætister, psykiatere, psykologer,  
neuropsykologer og det almindelige sundhedsvæsen.
Datakilde: Lederen, medarbejderne og børnene/de unge.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
der i dagligdagen og i den pædagogiske indsats, er meget fokus på forhold, der har betydning for 
børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed. 
Medarbejderne fortæller, at de er meget opmærksomme på, at sund mad og fysiske aktiviteter kan 
erstatte den medicin børnene/de unge får. I dagstrukturen er der indført flere gåture i lokalmiljøet, 
ligesom de alle har sport og motion i skolen.  Børnene/de unge er alle glade for, den sunde mad og 
brokker sig sjældent, når de skal på gåture eller lignende.
Datakilde: Lederen, medarbejderen og børnene/de unge.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Socialtilsynet vurderer, at magtanvendelser så vidt muligt forebygges via den pædagogiske indsats. Medarbejderen 
konfliktnedtrapper og trækker sig hvis det er muligt.  Opholdsstedet bruger risikovurdering som en pædagogiks 
redskab, fremover vil risikovurderinger blive taget op på personalemøderne og gennemgået der.  Opholdsstedet 
har en beredskabsplan, som er kendt af alle medarbejderne.
Socialtilsynet vurderer, at magtanvendelser dokumenteres og at der følges op på den, med henblik på løbende 
læring og forbedring af den pædagogiske indsats. Når der har været en magtanvendelse, tages den med til 
supervision, med henblik på fælles læring og fælles refleksion over, hvordan en lignede episode, kan forbygges en 
anden gang. 
Der føres VTC skemaer på opholdsstedet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
medarbejderne via den pædagogiske indsats, forsøger så vidt muligt, at undgå magtanvendelser. 
Medarbejderne er meget beviste om at konfliktnedtrappe og de trækker sig også fra en konflikt, hvis 
det er muligt for dem. Der har i løbet af det sidste år været nogle magtanvendelser på en ung piger, 
der ville stikke af fra opholdsstedet. Magtanvendelserne har været lavet for, at forhindre dette. 
Opholdsstedet har en nedskrevet beredskabsplan, hvor en af deres politikker er, at 
magtanvendelser som sådan ikke skal finde sted på opholdsstedet, men nogle gange oplever 
medarbejderne, at det er deres sidste udvej, enten for at stoppe et barn/ung i selvskadende adfærd 
eller for at forhindre, et barn/ung i at gøre skade på et andet barn eller ung medbeboer.

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)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
medarbejderne dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser, med henblik på løbende 
læring og forbedring af indsatsen. Magtanvendelsen bliver skrevet i et skema, der bliver 
efterfølgende snakket med barnet/den unge, sagsbehandleren får et kopi og forælderene bliver 
orienteret.
Efterfølgende tages magtanvendelsen op på supervision med henblik på fælles læring. Lederen og 
medarbejderne oplever, at supervisor er rigtigt god til at fornemme, hvordan de medarbejdere der 
har været med til magtanvendelsen har det, og hun er rigtigt god til at tage hånd om tingene. Der 
bliver reflekteret over magtanvendelsen og der bliver snakket om, hvordan de i fællesskab kan 
forbedre indsatsen, sådan de fremadrettet kan undgå, at stå i lignede situation.
Medarbejderne fører alle sammen VTC skemaer.
Forstanderen oplyste, at de i fælleskab med de andre opholdssteder i Fåborg, er ved at undersøge 
muligheden for, at holder en fælles undervisningsdag i magtanvendelses og bekendtgørelsen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedet i meget høj grad  forebygger overgreb via den pædagogiske indsats. Nogle 
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forebygger overgreb gange kan det ikke undgås, at børnene og de unge bliver gale på hinanden, men medarbejderne tager hånd om 
børnene og konflikterne og får det snakket igennem med de involverede parter.  
Socialtilsynet vurderer, at de faste regler og den struktur, der er for børnene og de unge, er med til at forbygge 
overgreb og lignende. Nogle af børnene og de unge har dør alarmer som er aktivret om natten. Medarbejderne har 
næsten alle en efteruddannelse i forebyggelsen af seksuelle overgreb på opholdssteder. 
Der er en beredskabsplan, der løbende bliver revideret, den er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
medarbejderne via den pædagogiske indsats understøtter, at overgreb børnene /de unge imellem, 
så vist muligt undgås. 
Medarbejderne oplever nogle gange, at børnene/de unge bliver så uenige og uvenner, at en af dem 
begynder, at slå og sparke det andet barn/ung. Der bliver altid taget hånd om de involverede børn, 
og efterfølgende bliver episoden snakket igennem med dem. Børnene/de unge er også rigtigt gode 
til at snakke om sådanne ting, til børnene møderene. 
I forhold til seksuelle overgreb, har der været en seksualvejleder på besøg, som har undervist i 
skolen, og  som har snakket med børnene/de unge. Seksualvejlederen har også undervist 
medarbejderne, så de også har fået en bedre forståelse af den spirende seksualitet, som især de 
unge har.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
der på opholdsstedet er nogle meget klare regler for børnene/de unge, som har det sigte at 
forebygge overgreb og lignede. De unge må ikke være kærester og de unge må ikke sove sammen. 
Forstanderen og medarbejderne placerer børnene og de unge med stor omtanke. Der er nogle af 
børnene og de unge, der har eller har haft en alarm på deres dør, som er aktiveret om natten.  Hvis 
døren bliver åbnet om natten, så ringer den sovende nattevagts mobiltelefon.  Børnene og de unge 

Side 21 af 32

Tilbud: Opholdsstedet Munkegaarden - Avernakø



har selv ansøgt kommune om, at få døralarmer. 
Der er en beredskabsplan, der er tilpasset målgruppen og som er kendt, af medarbejderne. 
Voldspolitikken er lige blevet revideret og der er kommet låse på knivskabet, ved haveredskaberne 
ligesom medicinen er låst inde.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

5 Overført fra tilsynsrapporten 2015.
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet er 
hensigtsmæssigt organiseret og ledes kompetent og 
fagligt og økonomisk ansvarligt.
Det vurderes at ledelsen tager ansvaret på sig – både 
med hensyn til den daglige ledelse og med hensyn til 
tilbuddets udvikling.

Tilsynet 2016. 
Socialtilsynet vurderer, at der på opholdsstedet er en 
meget faglig og aktiv bestyrelsen til gavn både for 
målgruppen, ledelsen og medarbejderne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Overført fra Re-godkendelse 2014. 
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad har en faglig kompetent ledelse.
Kriterium 8 C.
Socialtilsynet vurderer, at der er en meget kvalificeret og aktiv bestyrelse på opholdsstedet. 
De holder bestyrelses møder 2 gange om året og ad hoc i forbindelse med nye tiltage eller ligene på opholdsstedet. 
Bestyrelsen bruges af opholdsstedet som sparringspartner og da den er meget fagligt bredt sammensat, er der som 
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reglen en de kan sparre med.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelsen har de nødvendige kompetencer til at udøve god ledelse både i forhold til pædagogik, 
medarbejdere og økonomi. 

Pr. 1.1 2014. består ledelsen af leder, stedfortræder og afdelingsleder.

Der er fokus på trivsel for alle, på at der skal være plads til omsorg for hinanden, og fokus på 
hvordan man rummer hinanden.

Der afholdes mus-samtaler, der er mulighed for faglig udvikling.
Stedets supervisor anbefaler bøger/artikler og der afholdes kurser for hele personalegruppen.

Den nye ledelses struktur fungerer sådan, at enten forstanderen eller afdelingslederne skal være 
tilgængelig for personalet.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision. 

Det faglige vægtes utrolig højt og der indkaldes nødvendige specialister udefra, når der opstår 
situationer, der kræver det.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på 
følgende. 
Formanden for bestyrelsen har været med i bestyrelsen fra opholdsstedet startede, han oplyser at 
bestyrelsen bestå af en gruppe mennesker med forskellige kompetencer, hvilket han betragter som 
en stor styrke. Formanden oplyser, at opholdsstedet er rigtigt gode til, at bruge bestyrelsen 
forskellige kompetencer, hvis de har brug for sparring fra dem. 
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Bestyrelsen mødes fast 2 gange om året og ad hoc, de har ikke direkte kontakt med medarbejderne, 
men der er en medarbejder repræsentant i bestyrelsen ligesom de møder medarbejderne, når de er 
til bestyrelsesmøder på Øen.
Bestyrelsen har løbende en snakket om, problematikken i forhold til, at rekrutterer uddannet 
medarbejder til opholdsstedet, de ved det kan være en udfordring, men de synes sikke umilddelbart 
de kan dreje på nogle knapper der skulle gøre det nemmer, at rekrutterer uddannet medarbejder. 
Bestyrelsesformanden ser frem til, at der bliver etableret nogle § 107 pladser i forbindelse med 
opholdsstedet, så de unge kan bo der, indtil de er så flyveklare, at de kan flytte over til fastlandet. 
Bestyrelsen indtryk er, at opholdsstedet fungerer rigtigt godt, at der er stor kvalitet i det 
pædagogiske arbejde, at de formår at skabe nogle gode resultater og opfylde kommunernes 
forventninger til dem.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.

Ledergruppen består af stedets øverste leder og 2 afdelingsledere.
De har en baggrund som pædagog/lærer og mange års erfaring indenfor specialområdet.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det vurderes, at børnene/de unge i meget høj grad har tilstrækkelig kontakt til personale med 
relevante kompetencer.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det vurderes, at personalegennemstrømningen ikke er højere end på sammenlignelige 
arbejdspladser.
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niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

Pga. af ekstra bevillinger til enkelte børn har der været en del tidsbegrænsede stillinger. Ligeledes 
kan stedets beliggenhed være en udfordring. 

Det er dog sådan at i personalegruppen, der er på 19, er der kun 3, der har været ansat mindre end 2
 år.

Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Sygefraværet er ikke større end på sammenlignelige arbejdspladser.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 5 Overført fra tilsynsrapporten 2015. 
Det vurderes, at tilbuddets medarbejdere i meget høj 
grad besidder de nødvendige faglige og menneskelige 
kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets 
målgruppe
Medarbejderne evner at sikre børnene/de unge en tryg 
hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. 
Tilbuddet har fokus på at efter- og videreuddanne 
medarbejderne for at kunne tilgodese nuværende og 
kommende beboeres behov. 
Det er et tilbud præget af en meget høj etisk standard i 
forhold til beboerne og stor respekt for den enkeltes 
behov og forudsætninger.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 
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Kriterium 10: Tilbuddets 
medarbejdere besidder 
relevante kompetencer i forhold 
til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder

Det vurderes, at tilbuddets medarbejdere i meget høj grad besidder de relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder.
Udover de faglige kompetencer, besidder de også de nødvendige menneskelige kompetencer.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Medarbejderne har alle relevant uddannelse og opdateret viden og erfaring med målgruppen og 
tilbuddets metoder.
Personalet består overvejende af uddannede pædagoger.
Der foregår løbende efter- og videreuddannelse.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det viser sig tydeligt i medarbejdernes samspil med børnene/de unge, at de har de relevante 
kompetencer i forhold til målgruppen.
Der hersker en god tone og en god stemning i huset. Børnene/de unge og medarbejderne har et 
åbent og tillidsfuldt forhold. Børnene/de unge virker trygge og glade i samspillet med 
medarbejderne.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 5 Tilsynet vurderer på baggrund af budget 2016 og 
regnskab 2015, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
Tilsynet har godkendt budget 2016. 
Tilbuddets økonomi er på baggrund af budget 2016 og 
regnskab 2015 rimeligt gennemskuelig for socialtilsynet.  
Socialtilsyn Midt vurderer, at gennemskueligheden for 

Socialstyrelsen har udarbejdet og offentliggjort et nyt 
budgetskema i september 2015. Tilbuddet har anvendt 
det gamle budgetskema ved indberetning af budget 
2016. Socialtilsyn Midt gør i den forbindelse opmærksom 
på, at man fra og med budget 2017 kun behandler 
budgetter indberettet i det nye budgetskema, som skal 
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de visiterende kommuner er til stede i det omfang 
Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger 
om tilbuddene giver mulighed for.

hentes på Tilbudsportalen.

Gennemskueligheden vil kunne øges for Socialtilsyn 
Midt, hvis det fremgår af regnskab og budget, hvorledes 
udgifterne er fordelt mellem henholdsvis opholds- og 
skoledelen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Tilsynet vurderer på baggrund af budget 2016 og regnskab 2014, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.

Tilsynet har godkendt budget 2016
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen 
til tilbuddets regnskab og årsrapport.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget.
Tilsynet har godkendt budget 2016.
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Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilbuddets soliditetsgrad (27%) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige 
aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi i høj grad giver mulighed for den fornødne kvalitet set i forhold til 
pris og målgruppe.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgruppe, 
metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større 
ændringer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det er tilsynets vurdering, at budgettet afspejler målgruppen, kvalitet i ydelsen samt metoder.

Det er et budget, hvor der er taget højde for ressourcer til faglig udvikling og større ændringer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

Tilbuddets økonomi er på baggrund af budget 2016 og regnskab 2014 er rimeligt gennemskuelig for socialtilsynet. 
Gennemskueligheden vil kunne øges, hvis det fremgår hvorledes udgifterne er fordelt mellem henholdsvis 
opholds- og skoledelen.

Socialtilsyn Midt vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede i det omfang 
Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomi oplysninger om tilbuddene giver mulighed for.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonomiske nøgletal, som 
fremgår af tilbuddets årsrapport, 
er i overensstemmelse med 
regnskabet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med 
regnskabet.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 5 Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedets fysiske 
rammer i høj grad lever op til kvalitetskravene.
Opholdsstedets omgivelser, indretning og stand er i 
meget høj grad hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets 
målgruppe, børnene og de unge betragter det som deres 
hjem og har alle indrettet deres værelser med en 
personligt præg. 
Socialtilsynet vurderer, at både de indendørs og 
udendørs rammer er optimale til målgruppen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på opholdsstedet i meget høj grad understøtter børnene og de unges 
udvikling og trivsel. 
Opholdsstedet fremstår alle steder pænt, vedligeholdt og rent. Børnene og de unge  giver udtryk for, at det er 
deres hjem og de har alle sat deres personlige præg på deres værelser. 
Socialtilsynet fik fremvist det ekstra værelse, hvor det barn der kommer ind på opnormerings pladsen skal bo. 
Socialtilsynet vurderer, at  både de indendørs og udendørs rammer er optimale for målgruppen, der er masser af 
smuk natur, egen strand og mulighed for, at lave mange forskellige aktiviteter både ude og inde. Overalt er der højt 
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til loftet og ro.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt, i bedømmelsen er der lagt vægt på 
følgende. 
Alle børnene og de unge har deres eget værelse, deler dog toilet og bad. En af de unge er flyttet 
over i et lille hus, hvor han har sit eget værelse, tekøkken, toilet og bad. 
De færdes hjemmevant over det hele – er glade for deres værelser og giver udtryk for, at dette er 
deres sted.
I forhold til den væsentlige ændring er der et tomt værelse, som det barn der får den ekstra plads vil 
få.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt, i bedømmelsen er der lagt vægt på 
følgende. Opholdsstedet fremstår velholdt og velindrettet til formålet.
Der er gode udenoms arealer indrettet til børn/unge – med legeredskaber, Moon-car bane, bålplads, 
køkkenhave, værksteder, ’egen strand’ og en pragtfuld natur lige udenfor døren. 
Overalt er der højt til loftet og ro, som børnene og de unge profiterer af.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt, i bedømmelsen er der lagt vægt på 
følgende. 
De fysiske rammer afspejler i høj grad, at det er børnenes hjem.
Børnenes værelser og fællesarealerne er pæne og ryddelige og bærer præg af, at det er et hjem med 
plads til børn og de unge og indrettet efter deres behov. Værelserne er individuelt indrettet og 
afspejler den, der bor der.
Køkkenet er som hos en almindelig familie en vigtig del af de fysiske rammer. Her laves der mad, 
børnene  og de unge kan hjælpe til, og der er her de samles til de daglige måltider. Både inde og 
uden for er der hyggekrog, hvor børnene og de unge har mulighede, for at være hvis de har brug for 
lidt ro.
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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

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

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