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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne 
kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del 
af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv 
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde 
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

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

Kvalitetsmodellen

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

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, 
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i 
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer 
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

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

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, 
inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Behandlingstilbuddet Munkegården - Avernakø

Hovedadresse Hovedvejen 51
5600 Faaborg

Kontaktoplysninger Tlf: 62617290
E-mail: munkegaarden@mail.dk
Hjemmeside: http://behandlingstilbuddet-munkegaarden.dk/

Tilbudsleder Conni Bak Storm

CVR nr. 25948750

Virksomhedstype Privat

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

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

Pladser i alt 13

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Behandlingstilbudde
t Munkegården fra 4
-18 år

 
13 almindeligt 

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

Pladser på afdelinger 13
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsyn Midt vurderer, at Behandlingstilbuddet Munkegården lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn.
Behandlingstilbuddet Munkegården er godkendt efter SEL §§ 66, stk. 1, nr 5 og kan modtage 14 børn i alderen fra 
4 til 18 år. Målgruppen er børn og unge, der er tidligt skadede og har været udsat for omsorgssvigt, flere har 
diagnoser og størstedelen har endvidere kognitive vanskeligheder.

Socialtilsynet vurderer, at Behandlingstilbuddet Munkegården:

- generelt støtter børnene og de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til undervisning, uddannelse og 
beskæftigelse.

- har fokus på, at styrke børnenes og de unges selvstændighed og relationer. 

- tager afsæt i faglige tilgange og metoder, der er relevante for målgrupperne, og at kvaliteten af dokumentationen 
har stor kvalitet.

- i høj grad grad har taget relevante initiativer, der skal understøtte børnenes og de unges fysiske og mentale 
sundhed og trivsel.

- i middel grad lav grad forebygger og håndterer magtanvendelse og overgreb. tilbuddet har dog fokus på tilegne 
siden viden om og forståelse af lovgrundlaget.

- har en ledelse, der har kompetencer indenfor ledelse og har et indgående kendskab til målgruppen.

- det seneste år har haft en personalegennemstrømning og et sygefravær, der har ikke er på højere niveau end på 
sammenlignelige arbejdspladser. 

- i middels grad har fokus på, at medarbejderne løbende og systematisk kompetenceudvikles, så det sikres at 
kompetencerne modsvarer børnenes individuelle behov.

- har fysiske rammer fremstår vedligeholdte og som i høj grad understøtter børnenes og de unges behov, især den 
omkringliggende natur medvirker til at understøtte børnenes trivsel på mange niveauer.

Særligt fokus i tilsynet

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Lone Christensen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 10-10-18: Hovedvejen 51, 5600 Faaborg (Anmeldt)
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Ved dette driftsorienterede tilsyn har der særligt været fokus på temaerne temaerne:
Selvstændighed og relationer
Målgruppe, metoder og resultater, Kriterium 3, indikator 3a og 3b
Sundhed og trivsel,
Fysiske rammer
Der er foretaget enkelte tilrettelser i teamet: Organisation og ledelse, kriterium 9 og indikator 9a og 9b.
De resterende temaer, kriterier og indikatorer, som ikke er belyst, er overført med data fra tilsynet i 2017, idet 
Socialtilsynet ikke er blevet præsenteret for forhold, som giver anledning til ændringer heri. Der er fulgt op på 
anbefalinger, givet ved tilsynet 27. september 2017.
Herudover har der været fokus på at godkende tilbuddets ansøgning om 1 ekstra plads, som tilbuddet primært 
ønsker at anvende som tilbud til tidligere anbragte unge, der er på efterskole.

Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at:
-tilbuddet generelt støtter børnene og de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang og/eller 
uddannelse/beskæftigelse. 
- at den daglige struktur understøtter, at børnene og de unge har et stabilt fremmøde. Dette understøttes endvidere 
af det tætte samarbejde mellem den interne skole og bodelen. 
- at der systematisk internt i tilbuddet og i samarbejde med den visiterende kommune bliver fulgt op på mål og 
delmål vedr. børnenes og de unges skolegang.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad støtter børnene og de unge i at udnytte deres fulde potentiale i 
forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.

I vurderingen er lagt vægt på at: 
- den daglige struktur understøtter, at børnene og de unge har et stabilt fremmøde. Dette understøttes yderligere af 
det tætte samarbejde mellem den interne skole og bodelen.  
- at der systematisk og i samarbejde med den visiterende kommune bliver fulgt op på mål og delmål jf. de 
fremsendte statusser.

Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og 
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Ved bedømmelsen er særlig lagt vægt på at:

- lederen og medarbejdere beskriver, at der er delmål, der understøtter uddannelse og skolegang
- af fremsendt materiale fremgår, at der for en ung er udarbejdet en meget specificeret læringsplan for hendes STU 
forløb. Der følges systematisk op på mål og delmål med inddragelse af den unges eget perspektiv. Delmål, 
langsigtede og kortsigtede mål, er meget specifikke og målbare, fx er et kortsigtet mål: at den unge kan handle ind.
- af fremsendt materiale for et barn fremgår, at der er udarbejdet undervisningsplan for igangværende skoleår.
- det fremgår af barnets dagbogsnotater, at der er en daglig struktur, som understøtter at barnet kommer i skole.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Ved bedømmelsen er særlig lagt vægt på at:

- lederen og medarbejdere oplyser, at alle børn/unge enten er i et skole- eller et STU tilbud.
- de interviewede børn, unge og pårørendes udsagn understøtter leder og medarbejderes udsagn.
- tilbuddet har egen intern skole.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, 
grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Ved bedømmelsen er særlig lagt vægt på at:

- leder og medarbejdere udtaler, at der er 100 % fremmøde ift til skoletilbud. Den daglige struktur og tætte kontakt 
betyder, at alle børn kommer op og i skole. Dagen starter med motion i form af en gåtur.
- det fremgår af fremsendte dagbogsnotater vedr. 2 børn, at der er et stabilt fremmøde i skolen.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at:
- tilbuddet i meget høj grad understøtter børnene og de unges selvstændighed ud fra deres forudsætninger, ønsker 
og behov. 
- tilbuddet støtter børnene og de unge i at have den ønskede kontakt med deres familie og netværk. 
- tilbuddet iværksætter tiltag og understøtter at børnene og de unge i så høj en grad som muligt er integrerede i det 
lokale lokalsamfund.
- tilbuddet arbejder metodisk med at understøtte den unges netværk via netværkskort.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad styrker børnenes og de unges kompetencer til at indgå i sociale 
relationer og opnå selvstændighed.

Ved vurderingen er lagt vægt på, at:
- tilbuddet i samarbejde med børnene og de unge opstiller mål for udvikling og understøttelse af deres sociale 
kompetencer og selvstændighed. 
- de fleste venskaber opstår internt blandt børnene og de unge, men ved behov støtter tilbuddet op om specielt de 
unges behov for venskaber udenfor tilbuddet. Der er skabt mulighed for at overnatte i tilbuddets lejlighed, 
beliggende i Faaborg, ifm. fx biografbesøg.
- tilbuddet arbejder med netværkskort, som afsæt for aktivt at arbejde med styrkelse af specielt de unges netværk.
- tilbuddet har stor opmærksomhed på og er aktive i forhold til at støtte barnet/den unge bevare kontakten med 
forældre og søskende.

Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er lagt vægt på at:

- lederen og medarbejderne oplyser, at der opsættes mål for at udvikle børnenes og de unges selvstændighed og 
sociale kompetencer.
- det fremsendte materiale understøtter lederens og medarbejdernes udsagn. Tilsynet har fået tilsendt planer 
vedrørende 2 børn/unge og for begge er udviklende mål i forhold til selvstændighed og sociale kompetencer.
Ex:
"selvstændighed i forhold til at flytte i huset", "være sammen med kammerater i Fritteren" og "Fortsat deltage i spil 
og sociale aktiviteter"
- de interviewede forældre var alle enige om børnene/de unge udviklede selvstændighed og sociale kompetencer 
under opholdet på Munkegården.
"De lærer, at tage hensyn til hinanden", udtalte en forældre.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren er bedømt opfyldt i meget høj grad. I bedømmesen er lagt vægt på at:

- at lederen og medarbejderne oplyser, at dele af de unges STU uddannelse foregår hos lokale øboere. Både børn 
og de unge er aktivt deltagende i øens lokale liv. Fx har alle ud fra forudsætninger deltaget og haft opgaver i 
forbindelse med Avernakø festival.
- på tilbuddets hjemmeside fremgår: "at tilbuddet arbejder systematisk med at udvide netværket bl.a. gennem 
relationsdannelse til beboere på Avernakø."
Tilbuddet udviser endvidere opmærksomhed på at støtte op om "godt naboskab" til gavn for børnenes/de unges 
trivsel ved fx at invitere naboer og gode venner med til eksempelvis indvielse af det nye Botilbud Avernakø.
- lederen giver et eksempel på, hvordan godt naboskab er til gavn for alle: Færgen til Avernakø var indstillet og 
køkkendamen kunne derfor ikke komme til Munkegården. En nabo tilbød straks at komme og lave maden til 
børnene/de unge.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er lagt vægt på at:

- lederen, medarbejderne, pårørende og børnene og de unge oplyser, at de har den ønskede kontakt med deres 
familie og netværk i hverdagen, eller i hvert fald den kontakt som anbringelsesgrundlaget giver mulighed for.
- alle interviewede pårørende bekræfter at Munkegården støtter op om netværk og kontakt til familie. De er 
eksempelvis vedvarende i deres forsøg på at genskabe kontakten mellem 2 søskende.
Socialtilsynet har forinden besøget udsendt et spørgeskema til børnene/de unge. På spørgsmål om, hvorvidt 
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børnene/de unge ser venner og familie, svarer 11 ud af 13 bekræftende, at de gør de. Enkelte børn/unge har ikke 
meget familie.

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

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

Indikator 02.f Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en 
positiv betydning for deres liv

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

Indikatoren er bedømt opfyldt i meget høj grad.  I bedømmelsen er lagt vægt på at:

- medarbejdere, pårørende og de 2 interviewede unge beskriver, at de har mindst en fortrolig relation. 
- også de interviewede pårørende udtaler at deres børn/unge har mindst en voksen som de kan dele fortroligheder 
med.
- alle har en kontaktperson og kan i øvrigt tale med den medarbejder, som de oplever at have den største 
fortrolighed med.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

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

Vurdering af tema

Socialtilsynets vurderer, at:
- tilbuddet tager afsæt i faglige tilgange og metoder, der er relevante for målgruppen
- ledelsen og medarbejderne generelt arbejder bevidst og systematisk med indsatser, der fører til positive resultater 
for borgerne.
- fastsættelse af mål og delmål sker med inddragelse af børnene/de unge og der følges ligeledes sammen med 
børnene/de unge op på delmål.
- kvaliteten af dokumentationen og systematisk opfølgning er udviklet både i forhold til kvalitet og kvantitet.
- tilbuddet aktivt samarbejder med eksterne samarbejdspartnere.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad arbejder med af sæt i en tydelig målgruppebeskrivelse og med 
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for børnene og de unge.

Ved vurderingen er der lagt vægt på at:
 - tilbuddet har en veldefineret målgruppe; børn og unge, der er tidligt skadede og har været udsat for omsorgssvigt, 
flere har diagnoser og størstedelen har endvidere kognitive vanskeligheder.
- tilbuddets faglige fundament tager afsæt i miljøterapeutiske principper, neuroaffektiv udviklingspsykologi og en 
anerkendende tilgang. Derudover benyttes naturens iboende pædagogik, som vurderes at være til stor gavn for en 
positive udvikling, særligt i forhold til at skabe selvtillid og robusthed. 
- tilbuddets metodiske grundlag er tydeligt beskrevet på tilbuddets hjemmeside og i tilbuddets eget materiale.
- tilbuddet opstiller i høj grad indsatsmål ud fra de overordnede kommunale handleplaner. 
- der sker med inddragelse af børnene og de unge systematiske opfølgning på aktuelle delmål.
- tilbuddet opnår positive resultater for børnene og de unge gennem en systematisk indsats med afsæt i relevante 
faglige tilgange og metoder.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet aktivt har arbejdet med at styrke implementeringen af tilbuddets faglige tilgange, 
så den samlede personalegruppe i langt højere grad har et fælles afsæt for at arbejde med børnenes og de unges 
indsatsmål.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad, at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på følgende:

- leder oplyser, at målgruppen er børn og unge, som er tidligt skadede, har været udsat for omsorgssvigt, flere har 
en eller flere diagnoser, andre igen har kognitive udfordringer. Tilbuddet kan ikke håndtere børn og unge med 
voldsom udadreagerende adfærd. De fleste børn og unge har udfordringer i en grad som betyder, at de har behov 
for støtte og ydrestyring, også ind i voksenlivet.
- tilbuddets hjemmeside beskriver målgruppen som skrøbelige og psykisk sårbare børn og unge, der i særlig høj 
grad har brug for trygge rammer, fast struktur, forudsigelighed og et overskueligt antal relationer.
- af fremsendt materiale fremgår, at Munkegården har udarbejdet et metodehæfte, som beskriver Munkegårdens 
metodiske grundlag: De 4 grundpiller, Miljøterapi, Anerkendelse, Naturene iboende pædagogik, Neuroaffektiv 
udviklingspsykologi.
- leder og medarbejdere beskriver, at tilbuddets pædagogik i meget høj grad, hviler på at anvende naturens 
iboende pædagogik. Friluftslivet opleves som værende stressreducerende, og understøtter børnenes og de unges 
selvtillid og robusthed.
- af fremsendt kursusoversigt fremgår at alle medarbejdere har deltaget i relevante teori- og metodeunderstøttende 
kompetenceudvikling, fx har alle pædagoger deltaget i "teori og metode" og mentalisering. Herudover er også 
supervisionen baseret på de 4 teoretiske tilgange.
- af fremsendte dagbogsnotater fremgår endvidere, at dokumentation af delmål skal understøttes af en teoretisk 
tilgang.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på at:

- af fremsendt materiale vedr. 2 børn/unge fremgår, at tilbuddet dagligt udarbejder relevante notater i Sensum, og 
konsekvent dokumenterer på delmål. Af 2 børn/unges dagbogsnotater for perioden - 27. august til 23. september 
fremgår, at der dagligt er mindst et notat på hvvert af børnenes/de unges delmål.
- det fremgår endvidere tydeligt hvilken metodisk tilgang, der har været anvendt, ligesom der til hvert delmål er en 
grundig beskrivelse af delmålet med angivelse af succeskriterie, metode, indsats, brugerinddragelse, 
dokumentation (fx daglig dokumentation) og evaluering.
- af fremsendte progressionsmålinger fremgår startdato for delmålet, midtvejsmåling og slutmåling. Det fremgår 
endvidere også hvordan barnet/den uge selv vurderer arbejdet med delmålet ud fra følgende parametre: Er 
ekspert, kan, kan med hjælp, kan ikke endnu
- en af de interviewede pårørende udtaler, at tilbuddet er dygtige og vedholdende  i forhold til at finde metoder og 
tilgange, der virker
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Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende 
kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på at:

- leder oplyser, at der ikke for alle borger foreligger en SEL § 140/141 plan. Lederen oplyser endvidere, at tilbuddet 
er bekendt med formålet med barnets eller den unges ophold og på baggrund heraf kan opstille delmål.    
- lederen efterspørger løbende handleplaner
- de interviewede pårørende er bekendte med børnenes og de unges mål og tilkendegiver, at tilbuddet opnår endog 
meget gode resultater.
- tilsynet har fået fremsendt 2 eksempler på handleplaner fra visiterende kommuner. Af disse fremgår, at der er en 
god sammenhæng mellem visiterende kommuners mål for opholdet og børnenes og de unges delmål.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er lagt vægt på at:

- lederen og medarbejdere oplyser, at der samarbejdes med relevante eksterne aktører for at understøtte, at 
målene for borgerne opnås. 
- af fremsendt materiale kan eksempelvis nævnes: inddragelse af UFL (Unge for Ligeværd) og Huset i Fåborg ift at 
understøtte en ung borgers udvikling af sociale kompetencer og netværk.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i 
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for 
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af 
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, 
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og 
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at 
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra 
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er 
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om 
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan 
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet:
- i høj grad har et relevant fokus på sundhed og trivsel og iværksætter tiltag, der understøtter børnenes og de 
unges mentale og fysiske sundhed.
- iværksætter tiltag, der understøtter børnenes og de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel.
- understøtter at de børnene og de unge har indflydelse i hverdagen under hensyntagen til deres formåen.
- børnene og de unge generelt udviser stor trivsel og udvikling.
- i middel grad håndterer og forebygger at magtanvendelse finder sted og har viden om lovgrundlaget.
- i overvejende grad tilrettelægger indsatsen, så overgreb børnene og de unge imellem minimeres, men også at 
tilbuddet med fordel kan rette fokus på at risikovurderinger kvalificeres med handleanvisninger.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler at have et vedvarende fokus på håndtering af magtanvendelse samt at tilbuddet altid, hvor 
det er muligt inddrager barnets eller den unges perspektiv på indberetningsskemaet.

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet kvalificerer risikovurderinger med individuelle handleanvisninger, så det er 
tydeligt for alle, hvilke pædagogiske handlinger, der skal følge en given risikovurdering.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter børnenes og de unges selv- og medbestemmelse.

Ved vurderingen er lagt vægt på at: 
- tilbuddet gennem regelmæssige samtaler og børne/ungemøder inddrager børnene og de unge, så de får 
mulighed for at træffe valg vedrørende sig selv og hverdagen, i det omfang det enkelte barn/ung magter det. 
- de interviewede børn, unge og deres forældres udtaleler, at de har den fornødne indflydelse afpasset efter den 
enkeltes formåen.
- at tilbuddet har etableret en mødestruktur, hvor børnene og de unge har mulighed for og trænes i at komme til 
orde og give deres meninger tilkende.

Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er lagt vægt på at:

- tilsynet observerer under rundvisningen, at børnene og de unge inddrages og de bliver mødt med både 
anerkendelse og respekt.
- de interviewede unge og pårørende udtaler, at børnene og de unge behandles individuelt og med respekt for den 
enkeltes integritet
- der er en tydelig dagsstruktur, der understøtter børnenes og de unges behov for tryghed via en genkendelig 
hverdag.
- de fremendte dagbogsnotater viser eksempler på, hvordan medarbejderne gennem leg guider til en positiv adfærd 
og dermed møder barnet med tilpassede krav.
- af fremsendte spørgeskemaer til de 13 børn og unge forinden tilsynet, svarer 5 børn at de føler at medarbejderne 
lytter til dem (glad smiley), 7 svarer med en mellemfornøjet smiley og 1 svarer med en sur smiley. Eksempler på 
svar: "nogen gange føler jeg de overhører mig", "både ja og nej det kommer an på meget" og " ja medarbejder lytter 
til mig".
- 3 interviewede forældre svarer alle, at de oplever at børnene/de unge bliver lyttet til.
Tilbuddet kan med fordel være nysgerrige og undersøgende på børnenes udsagn og oplevelse af at blive lyttet til.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er lagt vægt på at:

- medarbejderne beskriver, at børnene og de unge inddrages i og har indflydelse på hverdagsforhold ud fra deres 
ønsker og behov, fx har de indflydelse på den daglige kost, på indretning af værelser, ferieture m.m. 
- også de interviewede unge udtaler, at der hver onsdag holdes børne/unge møder, hvor de har mulighed for 
drøftelse af relevante emner. 
- Socialtilsynet overværede et sådant møde og observerede, at strukturen på mødet sikrede, at alle kom til orde og 
havde mulighed for at tilkendegive sin mening. Der blev blandt andet givet forslag til aktiviteter i den forestående 
efterårsferie og alle udtrykte sig på runden om egen trivsel.
- samtlige interviewede forældre udtaler, at de oplever at børnene og de unge har indflydelse afpasset efter deres 
alder.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter børnenes og de unges fysiske og mentale 
sundhed og trivsel.

Ved vurderingen er lagt vægt på at:
- alle interviewede beskriver, at børnene og de unge trives og udvikler sig positivt 
- tilbuddet understøtter børnene og de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel med relevante tiltag.
- de interviewede unge fortæller om trivsel
- der er ansat kostfaglige personer med relevant viden om sund og nærende kost  
- maden serveres indbydende og børnene og de unge inddrages ud fra deres forudsætninger i fremstillingen.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren vurderes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på at:

- Lederen og medarbejdere udtaler, at børnene og de unge trives, og at de hurtigt vil spotte mistrivsel ved en 
ændret adfærd. "Vi er tætte på børnene og de unge og kan hurtigt mærke, hvis der er noget, som trykker. Børnenes 
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og de unges udfordringer kan have betydning for deres trivsel. Hvis et barn ikke har det godt, tilpasser vi kravene".
- de 2 interviewede unge giver udtryk for at trives. "Her er roligt, så bliver man selv rolig".  "man kan få al den hjælp 
man har brug for"
- de interviewede forældre kunne ikke se deres børn bo et bedre sted end på Munkegården. "Der er et godt 
samarbejde, medarbejderne tager udgangspunkt i barnet, er vedholdende og gode til at finde nye veje - de er 
fagligt dygtige". 
- både de interviewede børn og forældre udtaler, at der er  tilbud om mange aktiviteter, hvilket har stor betydning for 
deres trivsel. De fortæller endvidere, at når et nyt barn flytter ind udpeges en mentor, der skal hjælpe med til at den 
nye hurtigere falder til og føler sig hjemme på Munkegården.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- medarbejderne beskriver, at de støtter børnene ud fra deres behov til at have adgang til relevante 
sundhedsydelser. Det kan være praktiserende læge, psykiater m.m. 
- i det fremsendte materiale fremgår, at tilbuddet samarbejder med fx psykiater, psykolog og andre relevante 
samarbejdspartnere.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- tilbuddet har stor fokus på sund og veltilberedt mad. Der er ansat kvalificeret køkkenpersonale, som tilbereder den 
daglige kost og gerne af egne råvarer. Køkkenpersonalet har relevant viden og indsigt i kostsammensætning.
- tilbuddet har fokus på at tilbyde motion og oplevelser i naturen til gavn for børnenes og de unges velvære. 
- daglig motion er indbygget i dagsstrukturen.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad forebygger magtanvendelse.
Ved vurderingen er lagt vægt på at:
- tilbuddet har kendskab til konfliktnedtrappende tilgange 
- tilbuddet med fordel kan kvalificere magtanvendelsesindberetningerne og om muligt altid at inddrage barnets eller 
den unges perspektiv
- ledelsen oplyser, at der er sket kompetenceudvikling i forhold til Lov om Voksenansvar og i viden om 
konflikthåndtering.
Siden sidste tilsyn er sket en stigning i antallet af indberetninger om anvendelse af magt. En overvejende del af 
indberetningerne er i forhold til et enkelt barn og siden juni måned er der ikke registrerede magtanvendelse, hvilket 
lederen vurderer skyldes, at barnet nu er faldet til og tilbuddet har fundet brugbare pædagogiske strategier og 
tilgange.
Socialtilsynet anbefaler at have et vedvarende fokus på håndtering af magtanvendelse samt at tilbuddet altid, hvor 
det er muligt inddrager den unges perspektiv på indberetningsskemaet.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren er bedømt opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på at:

- ledelsen beskriver, at alle er meget beviste om at anvende en konfliktnedtrappende tilgang. "hellere trække sig fra 
en konflikt, med henblik på at undgå magtanvendelse". Fx ses der i dagbogsnotater eksempel på at en 
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medarbejder giver et barn i affekt mulighed for at trække sig ovenpå en voldsom reaktion. "xx var ikke modtagelig 
for samtale, så jeg vurderede, at xx havde brug for at sunde sig ovenpå en voldsom reaktion".
 Et andet eksempel på konfliktnedtrapning, uddraget af dagbogsnotater: "Jeg forsøger at løfte stemningen med lidt 
god humor og joker lidt med xx, men xx er slet ikke modtagelig og bliver kun mere vred. Jeg vælger derfor at sige 
så lidt som muligt"
- af fremsendt kursusoversigt fremgår: 11 medarbejdere og lederen i januar 2018 har deltaget i kursus om 
voksenansvar og magtanvendelse - 2  medarbejdere har deltaget i kursus om Low Arousal og alle har deltaget i 
kursus om kommunikation.
- i de fremsendte magtanvendelsesindberetninger ses eksempler på, at der skiftes fokus, hvorved barnet falder til 
ro.

Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge 
op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- siden tilsynet 26. september 2017 er til Socialtilsyn Midt indberettet 24 tilfælde med anvendelse af magt, mod 13 
tilfælde ved sidste tilsyn. Ud af de 24 indberetninger er de 14 foretaget på samme barn. Der er dog ikke registreret 
indberetninger vedr. dette barn siden primo juni 2018.
- der mangler barnets/den unges perspektiv på indberetningsskemaerne
- i flere af indberetningerne er ikke beskrevet om medarbejderne havde mulighed for at trække sig, fx "Jeg rejser 
mig for at samle blyanterne op, hvilket resulterer i, at xx begynder at slå og sparke. Jeg beder xx stoppe, men xx 
fortsætter. Jeg laver en fysisk guidning af xx, hvor jeg holder xx's hænder, mens jeg følger xx over til sofaen. I 
sofaen holder jeg fortsat xx's hænder, mens jeg sidder på sofakanten og xx ligger i sofaen."
- indgrebet må ikke have karakter af straf, fx: "Jeg beder YY om at stoppe med sin sparken og slåen og skrigeri,  
idet han jo ikke kan komme til Faaborg, når han er vred, YY stopper ikke, og da jeg siger at turen til Faaborg er 
aflyst bliver han voldsomt udadreagerende og kaster med ting i TV stuen og går til angreb på UU."
- både ledelse og medarbejdere beskriver, at der efterfølgende en magtanvendelse er en systematik for opfølgning 
på næstekommende personalemøde med henblik på at drage læring og forbedre indsatsen.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad forebygger vold og overgreb.

Ved vurderingen er lagt vægt på, at:

- tilbuddet har et relevant fokus på at forebygge vold og overgreb, på opfølgning og på at drage læring. Tilbuddet 
vægter endvidere kompetenceudvikling i forhold til viden om koflikthåndtering.
- tilbuddet har en opdateret oversigt over vold, trusler og overgreb børnene/de unge imellem og det er tydeligt, 
hvilke børn/unge der risikovurderes.
Tilbuddet dokumenter alle hændelse og følger op ved hjælp af dagbogsnotater og statistik.

Socialtilsynet anbefaler, at risikovurderinger kvalificeres med skriftlige og individuelle handleanvisninger.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Ved bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- lederen og medarbejderne beskriver, at den daglige struktur er etableret på baggrund at en grundig indsigt og 
viden om hvert enkelt barn/ung
- lederen og medarbejdere oplyser, at der arbejdes med individuelle risikovurderinger og at handleanvisningerne i 
forhold til hvert enkelt barn er kendte af medarbejderne, men ikke skriftlige.
- tilsynet har fået fremsendt en fyldestgørende og aktuel oversigt over vold og trusler børnene eller de unge 
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imellem. Af denne fremgår, at der i perioden fra 28. oktober 2017 til 30. september 2018 er registreret 64 tilfælde af 
vold og trusler. Eksempelvis er registreret: "x skubber y", "z slår q ved spisebordet", "xx bider yy" og "zz beskylder 
qq for at sparke".
- af fremsendt materiale fremgår, at tilbuddet har en oversigt over, hvilke børn eller unge, der risikovurderes, og en 
beskrivelse af hvilke elementer og situationer, der kan være potentiel farlige. Oversigten indeholder ikke individuelle 
handleanvisninger i forhold til hvert enkelt barn/ung jf. beskrevet under indikator 6a.
- lederen og medarbejdere oplyser, at alle overgreb gennemgås på næstkommende personalemøde med henblik 
på at drage læring med det formål at drage læring og forbedre indsatsen.

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

Temavurdering

Organisation og ledelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at:
-  lederen af tilbuddet har socialfaglige og ledelsesmæssige kompetencer og erfaring med målgruppen, og at 
lederen er retningsgivende for medarbejderne.
- lederen har fokus på at skabe gode faglige rammer for supervision og mulighed for sparring.
- tilbuddets daglige drift varetages kompetent. 
- både sygefraværet og personalegennemstrømningen er lavere end på sammenlignelige tilbud

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialsynet vurderer at tilbuddet i meget høj grad har en kompetent ledelse.

Ved vurderingen er lagt vægt på at:
- tilbuddets leder har en socialfaglig uddannelse og indgående kendskab til målgruppen samt stor erfaring i ledelse 
af et socialpædagogisk opholdssted.
- tilbuddet har en ledelse, der er tydelige og peger retning og sikrer et højt informationsniveau og konstruktivt 
samarbejde med de pårørende.
- ledelsen sikrer et højt niveau for systematisk ekstern supervision og i øvrigt et relevant niveau for daglig sparring
- ledelsen er meget tilgængelige for både børnene, de unge og tilbuddets medarbejdere.
- tilbuddet har en kompetent og velfungerende bestyrelse

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes opfyld i meget høj grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- tilsynet har tidligere modtaget CV for lederen, som har en relevant socialfaglig uddannelse, indgående kendskab 
til praksis og stor erfaring i ledelse af et socialpædagogisk opholdssted.
- souschefen har en uddannelse som fængselsbetjent og flere års erfaring i arbejdet med anbragte børn.
- medarbejderne udtaler at de har en tydelig om kompetent ledelse, der peger retning og har et indgående 
kendskab til praksis

20

Tilsynsrapport



- på pårørende udtaler, at ledelsen er meget informerende og altid tilgængelig
- ledelsen holder sig orienteret i den daglige skriftlige dokumentation

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Ved bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- samtlige medarbejdere og ledelsen modtager systematisk ekstern supervision. Supervisionen understøtter 
tilbuddets faglige metoder og tilgange og er også en træning i at omsætte teori til praksis.
- både lederen og medarbejderne vurderer, at supervisionen dels er relevant og dels dækkende for behovet.
- Medarbejdere udtaler, at der ved behov altid er mulighed for sparring med lederen

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- lederen og formanden for bestyrelsen oplyser, at der er jævnlige møder lederen og bestyrelsen imellem
- tilsynet har tidligere fået fremsendt en oversigt over Fonden DSI Munkegårdens 7 bestyrelsesmedlemmer.
- tilsynet har modtaget referat fra bestyrelsesmøde 25. april 2017.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift i høj grad varetages kompetent.

Ved vurderingen er lagt vægt på, at:
- børnene og de unges vurderes at have tilstrækkelig kontakt med personale med relevante kompetencer
- personalegennemstrømningen er på et lavere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. 
- sygefraværet er lavere end på sammenlignelige arbejdspladser

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er i bedømmelsen særlig lagt vægt på, at:

- de interviewede pårørende gav indtryk for, at medarbejderne er kompetente, og dygtige til et se ressourcerne i det 
enkelte barn/ung og derudfra understøtte en positiv udvikling
- medarbejderne udtaler, at børnene eller de unge er eller har mulighed for kontakt med en eller flere medarbejdere 
døgnet rundt
- det fremgår af dagbogsnotater, at børnenes og de unges behov tilgodeses kompetent, og at medarbejderne 
reflekterer over praksis.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- af fremsendt materiale fremgår at 1 medarbejdere er fratrådte siden tilsynet 26. september 2017.
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Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- lederen beskriver, at sygefraværet er lavt, 3,5 dag pr. medarbejder.
- oplyst på Tilbudsportalen er 0,9 dage pr. medarbejdere
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at:
- tilbuddets medarbejdere i overvejende grad besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen behov og 
tilbuddets metoder.
- tilbuddet sikrer medarbejderne, uanset anciennitet har et fælles afsæt og opdateret viden om tilbuddets metodiske 
grundlag.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i høj grad besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov 
og tilbuddets metoder.

Ved vurderingen er lagt vægt på at:
- den overvejende del af medarbejderne i tilbuddet har relevante social- eller sundhedsfaglige uddannelser.
- medarbejderne har generelt viden om målgruppens behov og tilbuddets metoder og tilgange
- siden sidste tilsyn er ansat en del nye medarbejdere, 6 faste medarbejder og 1 vikar.
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet har fokus på at særligt de nye medarbejdere sikres kompetenceudvikling 
indenfor tilbuddets faglige metoder, således at alle har en opdateret viden.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- af fremsendt materiale og oplysninger på Tilbudsportalen fremgår, at en overvejende del af medarbejderne har en 
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socialfaglig uddannelse. Endvidere fremgår, at der siden sidste tilsyn er ansat 6 nye faste medarbejdere og 1 vikar.
- af personaleoversigten fremgår, at en del af medarbejderne er vikarer, i alt 7. Det er ikke tydeligt for tilsynet, 
hvorvidt de vikarierer i faste stillinger eller om de kun fungerer som tilkaldevikarer.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- medarbejderne udtaler, at der i tilbuddet er fokus på, at arbejde fagligt og målrettet. Der er endvidere et 
vedvarende fokus på børnenes og de unges trivsel.
- under rundvisningen observerede tilsynet, at der er et respektfyldt samspil mellem børnene/de unge i tilbuddet og 
medarbejderne. Børnene og de unges perspektiv inddrages respektfuldt.
- lederen udtaler, at hun dagligt læser dagbogsnotater, for at sikre at etikken og fagligheden er i højsæde.

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

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

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

Temavurdering

Fysiske rammer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at:
- de fysiske rammer understøtter børnenes trivsel og udvikling. 
- der er god mulighed for at inddele i mindre grupper og dermed tilgodese behovet for at være i et miljø, der byder 
på færre stimuli.

Særligt vil socialtilsynet særligt fremhæve de naturskønne omgivelse, som tilbuddet er placeret i. Naturen bruges 
positivet i pædagogiske aktiviteter og medvirker til at skabe ro for børnene og de unge.

STM har ved dette tilsyn godkendt en ekstra plads, som tilbuddet primært ønsker at anvende, som tilbud til tidligere 
anbragte unge, der er på efterskole.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Ved vurderingen er særlig lagt vægt på, at:
- de fysiske rammer understøtter den unges udvikling og trivsel, såvel inde som ude.
- de interviewede børn, unge og deres pårørende udtrykker, at de fysiske rammer er gode og velegnede til de unge, 
specielt bemærker de pårørende de naturskønne omgivelse, som værende rogivende.
- værelser og lejligheder er indrettet ud fra børnenes og de unges egne normer og ønsker.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- børnene og de unge tilkendegiver, at de har gode rammer og er tilfredse med deres værelse. 
- tilsynet observerer, at de fysiske rammer giver gode muligheder for at inddele børnene og de unge i mindre 
grupper.

Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- tilsynet observerer, at der er velegnede og understøttende udenoms arealer indrettet til børn/unge – med 
legeredskaber, Moon-car bane, bålplads, køkkenhave, værksteder, ’egen strand’ og en pragtfuld natur lige udenfor 
døren. 
- der højt til loftet og en ro, som børnene og de unge trives med og profiterer af.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at:

- de fremviste værelser bar præg af at børnene og de unge selv indretter efter egen ønsker og normer.
- at medarbejdernes udsagn understøtter, at børnene og de unge har fuld indflydelse på indretning af eget værelse.
- fællesarealerne fremstår hyggelige og velindrettede.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set rummer den fornødne økonomiske kvalitet og er økonomisk 
bæredygtigt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet vurderes at have en tilfredsstillende soliditetsgrad og tilbuddets 
revisor ikke har bemærkninger til tilbuddets regnskaber eller årsrapport. Endvidere er der lagt vægt på, at tilbuddets 
budget ikke vurderes at indeholde poster, der er uvedkommende for tilbuddets virksomhed og at der er 
sammenhæng imellem pris og kvalitet. Der er lagt vægt på, at tilbuddets budget afspejler et rimeligt forhold mellem 
forventet omsætning og omkostninger, som er forbundet med at levere indsatser og ydelser i henhold til tilbuddets 
godkendelse. 
Tilbuddets godkendte budget for 2019 indeholder en forventning om en stigning i den samlede omsætning på 10,0 
% ift. budget 2018. Tilbuddets samlede omkostningsniveau forventes at stige 10,8 %. Samlet set forventes 
tilbuddet at generere et overskud på 1,6 % af omsætningen, svarende til 199 tkr.
Tilsynet vurderer, at det, på baggrund af budgettets økonomiske rammer og afhængigt af tilbuddets økonomiske 
prioriteringer, er muligt at levere en socialfaglig kvalitet, der er tilfredsstillende set i forhold til tilbuddets målgruppe 
og takst.
Socialtilsyn Midt har gennemgået nøgletallene og finder, at der er overensstemmelse mellem Tilbudsportalen og 
det indsendte regnskab for 2017. Gennemsigtigheden af Opholdsstedet Munkegaarden - 
I forhold til regnskabsnøgletallene bemærker socialtilsynet, at Opholdsstedet Munkegaarden - Avernakøs faktiske 
omsætning i 2017 har udgjort ca. 96 % af den budgetterede omsætning, og der er anvendt ca. 92 % af de 
budgetterede personaleomkostninger. Ligeledes bemærkes at tilbuddet har anvendt ca. 103 % af de afsatte midler 
på kompetenceudvikling i 2017, og de har realiseret 96% af de budgetterede ejendomsomkostninger.
Der har været en stigning i tilbuddets indberettede sygefravær fra 2016 til 2017 fra 0,9 sygedage pr. medarbejder i 
gennemsnit i 2016 til 3,6 dage i gennemsnit i 2017. Desuden bemærkes, at der i 2017 har været en 
personalegennemstrømning på 0 % mod 17% i 2016.
Tilbuddet har realiseret et underskud på 2 % af omsætningen mod et budgetteret overskud på 4 % af 
omsætningen.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig for tilsynet på det niveau Lov om socialtilsyn 
lægger op til for så vidt angår regnskabsnøgletal for 2017 og budget for 2019. Der er lagt vægt på, at tilbuddet 
udarbejder budgetter med relevante og tilstrækkelige oplysninger med fin sammenhæng til tilbuddets øvrige 
oplysninger på Tilbudsportalen.

Økonomisk bæredygtig?

Socialtilsyn Midt har behandlet tilbuddets budget for 2019 og finder, at der er et rimeligt forhold mellem omsætning, 
omkostninger og de planlagte investeringer og dækningsgraden. Socialtilsyn Midt har på dette grundlag godkendt 
tilbuddets budget for 2019. 
På baggrund af regnskab og revisionsprotokol for 2017 vurderes tilbuddet at have en bæredygtig økonomi i 
tilfredsstillende grad. 
Fonden Det Socialpædagogiske opholdssted Munkegården, som  opholdsstedet, der er under Socialtilsyn Midts 
tilsyn er en del af, omfatter også en intern skole og STU.
Fonden har ultimo 2017 efter et samlet overskud på 623 tkr. en egenkapital på 2.362 tkr. og en soliditetsgrad på 
41%. Resultatet i det interne skole udgør  593 tkr., resultatet i STU udgør 199 tkr. , mens resultatet iaf 
opholdsdelen er -170 tkr.

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

Der vurderes at være en økonomisk ramme for så vidt angår budgetterede personaleomkostninger, 
borgerrelaterede omkostninger samt kompetenceudvikling af personale, som, afhængig af tilbuddets økonomiske 
prioriteringer, giver mulighed for at yde en socialfaglig kvalitet, der er tilfredsstillende set i forhold til tilbuddets 
målgruppe og takst.
Tilbuddets takst er steget 2 % fra 2018 til 2019.  Ca. 63,4 % af omsætningen budgetteres anvendt direkte 
borgerrelateret via udførende personale og borgerrelaterede omkostninger, i 2018 blev ca. 61,1 % af omsætningen 
budgetteret anvendt direkte borgerrelateret.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

27

Tilsynsrapport



Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig for tilsynet i det omfang Lov om socialtilsyn lægger 
op til. Ved denne vurdering har tilsynet lagt vægt på, at tilbuddets regnskabsnøgletal ikke har givet anledning til 
væsentlige bemærkninger fra tilsynet udover de i konklusionen anførte. 
Ligeledes har tilsynet lagt vægt på, at revisor ikke har anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i 
tilbuddets regnskab og revisionsprotokol.
Tilbuddets budget vurderes ligeledes at være gennemsigtigt for tilsynet.
Tilsynet bemærker dog, at da tilbuddet har flere aktiviteter fordeles fællesomkostninger ud fra et skøn, hvormed der 
er ikke er fuld gennemsigtighed.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oplysningsskema - seneste tilsynsrapport - oversigt over indskrevne børn - oversigt 
over medarbejdere - kompetenceoversigt - oversigt over vold og trusler for det 
seneste år - diverse planer og dagbogsnotater vedrøreende 2 børn - spørgeskemaer 
udfyldte af børnene

Observation Relevante observationer er indskrevet i rapporten.

Interview

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. 
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den 
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og 
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

Interviewkilder Bestyrelse

Ledelse

Medarbejdere

Pårørende
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