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$eg-pr int-section-heading-star t$Læsevejledning - Tilsynsr appor tens indhold$eg-pr int-section-heading-end$

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller 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
der fremgår bl.a. stamoplysninger.
For tilbud med ﬂere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.
Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller 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 både
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med ﬂere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt
eller uanmeldt.
$eg-pr int-section-heading-star t$Læsevejledning - Kvalitetsmodellen$eg-pr int-section-heading-end$

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
kvaliteten.
Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. 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 en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den
fornødne kvalitet er til stede. 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 plejefamilien eller 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. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter 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.
Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.
Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet,
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes graﬁsk i form af
et ”spindelvæv”.
Spindelvævet og scorer oﬀentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.
Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.
Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan ﬁndes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Basisinformation
Tilbuddets navn

Altiden Solskovgaard ApS

Hovedadresse

Nyvej 8
9460 Brovst

Kontaktoplysninger

Tlf.: 31120418
E-mail: jacob.hoydal@altiden.dk
Hjemmeside: http://www.altiden.dk

Tilbudsleder

Jacob Snedker Hoydal

CVR-nr.

34893926

Virksomhedstype

Privat

Tilbudstyper

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Midlertidigt botilbud, § 107

Pladser i alt

30

Målgrupper

Andet socialt problem
Autismespektrum
Omsorgssvigt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter

Pernille Carlsen

Dato for tilsynsbesøg

28-10-2020 13:00
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Basisinformation (Afdelinger)
Afdeling

Pladser i alt

Afdelinger

Solvang

6

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Indslusning og projekt

2

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Solhøj

9

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Ungeafdelingen

1

Midlertidigt botilbud, § 107

2

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

10

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Altiden Solskovgaard ApS
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har været på anmeldt tilsynsbesøg på Altiden Solskovgaard den 28. og 29 oktober 2020. Her besøgte vi alle tilbuddets afdelinger og
talte med både børn/unge, medarbejdere og ledelsen.
På den baggrund er det fortsat Socialtilsyn Hovedstadens overordnede vurdering, at Altiden Solskovgaard er et velkvaliﬁceret og veldrevet tilbud til
målgruppen. På baggrund af blandt andet børn og unges udtalelser under både dette og tidliger tilsynsbesøg samt fremsendt dokumentation er det
endvidere socialtilsynets vurdering, at børnene og de unge generelt udvikler sig og trives på tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddets medarbejdere og ledelse fremstår dedikerede og reﬂekterede med en fælles faglig og etisk
referenceramme. Tilbuddet arbejder primært ud fra metoden KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik) og det er tydeligt for
socialtilsynet, at medarbejderne instinktivt kan beskrive metoden, hvorfor den er brugbar i forhold til børnene og de unges behov samt, hvordan
metoden anvendes i dagligdagen og tilpasses det enkelte barn / den enkelte ung.
Der ses endvidere et særligt fokus på indsatser der er med til at fremme børnenes og de unges muligheder for at udvikle selvstændighed og sociale
kompetencer. Ligeledes er der en klar struktur omkring børnene og de unges skolegang som de, efter socialtilsynets observationer, synes at trives
med og proﬁtere af.
Under tilsynsbesøget behandlede og godkendte Socialtilsynet endvidere tilbuddets ansøgning om væsentlig ændring. Det betyder, at det tidligere
selvstændige og nygodkendte tilbud; Altiden Brændingen, organisatorisk lægges ind som en afdeling under Altiden Solskovgaard.
Altiden Solskovgaard er et privat tilbud efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6 og servicelovens § 107. Tilbuddet er efter behandling af den væsentlige
ændring godkendt til ialt 35 pladser fordelt på 6 afdelinger, hvoraf de fem ligger i Brovst nær Aalborg mens den nye afdeling Brændingen er
beliggende i Løkken. Af de 35 pladser er de 29 målrettet børn og unge mellem 7 -18/ 23.år jf. § 66, stk 1. nr. 6 fordelt på år 5 afdelinger. De øvrige 6
pladser kan anvendes ﬂeksibelt i forhold til servicelovens §66, stk. 1 nr. 6 og §107 og er målrettet unge mellem 17 og 30 år. Fordelt med én ung op
til 25 år på tilbuddets unge/udslusningsafdeling og 5 unge/voksne mellem 17-30 år i den nye afdeling Brændingen.
Socialtilsynet har foretaget en konkret risikovurdering og vurderer, at tilbuddet med udvidelse af målgruppen og nye fysiske rammer vil kunne
opretholde en tilfredsstillende faglig kvalitet. Socialtilsynet lægger vægt på, at målgruppen for den nye afdeling Brændingen, når der bortses fra
alder, er enslydende med tilbuddets øvrige målgruppebeskrivelse som er børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelse,
anden psykisk vanskelighed, omsorgssvigt og autismespektrumforstyrrelser.
Socialtilsynet hæfter sig endvidere ved, at den nyansatte afdelingsleder for Brændingen har mange års erfaring. Både i arbejdet med målgruppen og
med ledelse af lignende tilbud. Ligeledes har den nye afdelingsleder viden om og uddannelse i tilbuddets metode KRAP.
Der er på tidspunktet for tilsynsbesøget endnu ikke ﬂyttet unge ind i Brændingen og der er derfor heller ikke ansat personale. Socialtilsynet er dog
oplyst om, at der i takt med at pladserne fyldes op vil blive ansat personale med pædagogisk eller lignende uddannelsesbaggrund og som ligeledes
har viden om / erfaring i arbejdet med målgruppen og tilbuddets tilgange og metoder.
Der har under tilsynsbesøget været særligt fokus på kvalitetsmodellens temaer; Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer og
Målgruppe, metoder og resultater.
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Særligt fokus i tilsynet

$eg-pr int-section-heading-star t$Sanktioner $eg-pr int-section-heading-end$

Sanktioner
Påbud

Ingen påbud

Vilkår
Ingen vilkår
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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
Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Altiden Solskovgaard i høj grad understøtter børnene og de unges motivation, parathed og muligheder
for uddannelse og beskæftigelse. Der arbejdes med tydelige mål og delmål i forbindelse med skole, uddannelse og beskæftigelse som børnene og
de unge i vid udstrækning har været med til at formulere. Blandt andet gennem Ressourceblomsten og Måltrappen, der er nogle af de redskaber
der anvendes i metoden KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik).
Det vurderes endvidere, at tilbuddet i høj grad støtter børnene og de unge til at opnå et stabilt skole-, uddannelses- eller beskæftigelsesforløb.
Tilbuddets overordnet mål er, at alle børn og unge som udgangspunkt er tilknyttet et skole- eller uddannelsestilbud og der er fokus på, at den unge
kan følge et almindeligt skoleforløb og kan afslutte folkeskolens 9.klasses eksamen. Flertallet af børnene og de unge går på Solskovgaards interne
skole, nogle går på andre specialskole i nærområdet, og enkelte børn/unge går på den lokale kommuneskole. Det vurderes, at der er et tæt og
opfølgende samarbejde mellem skole og tilbuddets boafdelinger og at dette samarbejde har betydning for børnenes og de unges motivation,
stabilitet og høje fremmøde. Socialtilsynet erfarer, at Solskovgaard ligeledes har et tæt samarbejde med andre relevante eksterne
samarbejdspartnere omkring de unges skole, uddannelses og beskæftigelsesmuligheder, herunder samarbejde med lokale virksomheder,
jobcentre samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud der ligger i nærheden af den nye afdeling Brændingen.
Socialtilsynet kan konstatere, at tilbuddets børn og unge alle er i gang med et relevant skole-, uddannelses- og/eller beskæftigelsesforløb.
Gennemsnitlig bedømmelse

5,0
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Kriterium 1

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse
Bedømmelse af kriterium
På baggrund af samstemmende oplysninger fra børnene/de unge, medarbejdere og ledelse, er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad
støtter børnene og de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse. Der er lagt vægt på, at tilbuddet
i det daglige pædagogiske arbejde og i samværet med barnet/den unge har fokus på den enkeltes ønsker og eventuelle udfordring i forbindelse
med skole og uddannelse, og at medarbejderne støtter dem heri. Der er et tæt og ﬂeksibelt samarbejde mellem tilbuddet og den interne skole,
ligesom der samarbejdes med øvrige skoler, uddannelses- og beskæftigelsestilbud som børnene/de unge frekventere. Børnene og de unge har
oplyst, at det føles trygt, at skolen og opholdsstedet har et tæt samarbejde. De fortæller videre, at de får støtte til lektielæsning og til at komme op
og afsted i skole om morgenen. En ung oplyser, at vedkommende har fået hjælp til at komme i praktik inden for de områder som den unge selv
ønskede. På den måde har den unge fået afprøvet forskellige erhverv til brug for videre beslutning om uddannelse/arbejde.
I forhold til den nye afdeling "Brændingen" oplyser afdelingsleder, at der vil være fokus på, at samarbejde med jobcenter og
uddannelsesmuligheder i de tre kommuner som Brændingen ligger i nærheden af, og at der er busforbindelser lige uden for døren. Ligeledes er
der ifølge ledelsen muligheder for eksempelvis sommerferiejob for de unge i Løkken og tilbuddet har gode kontakter til små lokale virksomheder i
lokalområdet.

Indikator 1.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

Bedømmelse af Indikator 1.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at de børn/unge socialtilsynet taler med oplyser, at de selv er med
til, at opstille mål i forhold til deres skolegang og andre aktiviteter eller beskæftigelse. Det vægtes, at det fremgår af den stikprøveviste
dokumentation, at der opsættes individuelle konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse og beskæftigelse. Ligeledes fremgår det, at der
løbende følges op på mål og delmål i bl.a "Måltrappen" og "Kognitiv sagsfremstilling" som er redskaber tilbuddet anvender i forbindelse med
metoden KRAP. Dette understøttes af de adspurgte medarbejdernes beskrivelser af, hvordan de med udgangspunkt i bl.a. Måltrappen taler med
barnet/den unge omkring mål og delmål for uddannelse og beskæftigelse. Der er lagt vægt på, at medarbejdere og ledelse løbende drøfter de
unges udviklingsmål på personalemøder samt under sparring med den pædagogiske leder. Der er endvidere lagt til grund, at børnenes og de
unges udviklingsmål tager udgangspunkt i de kommunale handleplaner, hvilket bl.a. fremgår af de fremsendte myndighedshandleplaner
sammenholdt med tilbuddets pædagogiske behandlingsplaner.
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Indikator 1.b
Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller
grundskoletilbud.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at alle børn og unge i tilbuddet har et skole-, uddannelses- og/eller
beskæftigelsestilbud, og at dette både fremgår af interview med børn, unge, medarbejdere og ledelse samt af fremsendt skriftligt materiale.

Indikator 1.d
Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 1.d
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at de interviewede børn og unge samt ledelse og medarbejdere
samstemmende har oplyst, at alle børn og unge som udgangspunkt har et stabilt fremmøde i deres skole/uddannelsestilbud. Det vægtes
endvidere, at det af fremsendt dokumentation fremgår, at børnene og de unge har et stabilt fremmøde i skole- og uddannelsestilbud. Yderligere er
der lagt til grund, at både medarbejdere og børnene og unge under interview beskriver, hvordan medarbejderne støtter og motivere dem til et
stabilt fremmøde i skolen.
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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 netværk og relationer på sociale medier, samt 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 Solskovgaard i høj grad understøtter børnenes og de unges sociale kompetencer og selvstændighed. Tilbuddet har fokus
på, at børnene og de unge involveres i lokalsamfundets sociale fællesskaber og aktiviteter og, at de i dagligdagen oplever sig tilpas udfordret og
dermed får mulighed for at udvikle selvstændighed. Dette sker blandt andet ved, at børnene og de unge gradvist og i takt med alder og modenhed
får øget indﬂydelse og selvbestemmelse. Ligeledes vurderer socialtilsynet, at tilbuddets indsatser, tilgange og metoder er med til at understøtte
børnene og de unges parathed til i stadig højere grad, selv at stå for planlægning og gennemførsel af fx indkøbsture, madlavning, transport til og
fra skole/beskæftigelse mv. Socialtilsynet bemærker, at denne indsats er i tråd med tilbuddets målsætning om, at de unge skal videre til et mere
selvstændigt ungeliv efter opholdet på Solskovgaard. I den sammenhæng hæfter socialtilsynet sig ved, at tilbuddet nye afdeling Brændingen, der er
målrettet unge borgere mellem 17-30 år i særligt grad er optaget af, at de unge/voksne beboere får mulighed for at træne selvstændighed og
sociale kompetencer under opholdet.
Flertallet af børnene og de unge går til en eller ﬂere fritidsaktiviteter i det omkringliggende samfund. Dog har mange aktiviteter være lukket ned
grundet Corona. Derfor har tilbuddet i perioden haft særligt fokus på, at tilbyde fælles aktiviteter og ture i nærområdet fx svømmehal, ﬁsketure og
lignende.
Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter børnenes og de unges kontakt til og samvær med familie, pårørende, venner og
legekammerater og, at der er fokus på at skabe gode rammer for dette samvær.
Under tilsynsbesøget kunne socialtilsynet endvidere observere børn og unge der generelt virkede glade for at bo på tilbuddet og som gav indtryk
af, at de trives med tilbuddets struktur, aktiviteter og muligheder for relationer og fællesskab med de øvrige unge og medarbejdere på tværs af
afdelingerne. Dette kunne ses både i børnenes interne kommunikation og i dialogen mellem børn/unge og medarbejdere.
Gennemsnitlig bedømmelse

5,0
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Kriterium 2

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed
Bedømmelse af kriterium
På baggrund af interview med børn/unge og medarbejdere, observationer under tilsynsbesøget og fremsendt dokumentation vurderer
socialtilsynet, at tilbuddet leverer en kvaliﬁceret indsats i forhold til, at styrke børnene/de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og
opnå selvstændighed, og at dette sker med udgangspunkt i de enkelte barns behov og udviklingstrin. Det vurderes ligeledes, at tilbuddet har fokus
på, at børnene/de unge lærer at agere og begå sig i nærmiljøet og i samfund i øvrigt. Børnene og de unge oplyser, at de bliver præsenteret for
forskellige fritidsaktiviteter som, de har mulighed for at afprøve. Flertallet af børnene og de unge er tilmeldt en eller ﬂere fritidsaktiviteter i
nærområdet blandt andet ishockey, spejder, boksning og forskellige former for boldspil. Dette fremgår ligeledes af tilbuddets fremsendte liste over
børn og unge, hvor også børnenes fritidsaktiviteter er beskrevet.
Medarbejderne oplyser, at de arbejder på, at understøtte børns og unges muligheder for, at skabe udviklingsstøttende relationer til jævnaldrende
uden for tilbuddet. Samtidig støttes børnene i at lave legeaftaler med børn fra de andre afdelinger på Solskovgaard. Dette giver ifølge
medarbejderne børnene mulighed for, at afprøve og udvikle sociale kompetencer og børnene lærer, at indgå i sociale relationer med andre børn
end dem de er sammen med til hverdag.
Adspurgt giver børnene og de unge udtryk for, at det bedste ved at bo på Solskovgaard er aktiviteterne, udﬂugterne og fællesskabet med andre
børn/unge - ﬂere nævner også medarbejdere - fra både egen og de øvrige afdelinger. Under tilsynsbesøget kunne socialtilsynet ligeledes
observere, at både medarbejdere og børn/unge var på besøg hos hinanden i afdelingerne.
Flere af de unge som socialtilsynet taler med oplyser,at de er/har været kærester med en fra enten egen eller en anden afdeling. Adspurgt oplyser
de unge, at de ikke ser nogen problemer i det, men at det er bedst, at være kærester med en fra en anden afdeling, da man så kan besøge
hinanden og ikke hele tiden skal være sammen. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at det kan være en udfordring når/hvis de unge bliver kærester
med en fra samme afdeling, både for kæresteparret selv og for de øvrige børn/unge på afdelingen. En ung beskriver, at det kan være vanskeligt at
bo sammen, hvis man ikke er kærester længere, bliver uvenner eller har forskellige holdninger til hvor meget og hvor ofte man skal være sammen.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en relevant opmærksomhed på de dilemmaer der kan opstå i den sammenhæng og erfarer, at det blandt
andet bliver drøftet individuelt med de unge det omhandler og bliver taget op på personalemøder, i det omfang der er behov for dette.
Medarbejderne har her en særlig opmærksomhed på de tilfælde, hvor der er mistanke om, at forholdet kan være grænseoverskridende for den
ene eller begge parter.
På baggrund af samtaler med børn og unge vurderes det endvidere, at tilbuddet støtter de unge i brug af sociale medier, onlinespil o.lign., og at der
laves individuelle aftaler med de unge omkring dette. En 12- årig oplyser, at vedkommende har meget svært ved at sove om natten hvis der er
mulighed for at spille spil/være på sociale medier på iphone og Ipad om natten. Både den unge selv og de andre jævnaldrende unge oplyser
samstemmende til socialtilsynet, at det derfor er godt at den unge og tilbuddet har lavet en aftale om begrænset forbrug, da den unge ellers slet
ikke sover og derfor ikke ville kunne koncentrere sig om skolen og deltage i aktiviteter på tilbuddet om dagen.
Solskovgaards arbejde med de unges selvstændighed sker blandt andet gennem individuelle aftaler med de unges ift. deltagelse i rengøring,
madlavning, træning i at tage oﬀentlige transportmidler og lignende.
Socialtilsynet lægger endvidere vægt på, at det af den fremsendte dokumentation fremgår, at ﬂere af børnene og de unges egne formuleret mål i
bl.a. Måltrappen omhandler ønsker om, at udvikle sociale kompetencer og selvstændighed. Der fremgår ligeledes at der følges op på målene og at
børnene og de unge oplever, at der sker fremskridt. Blandt andet er ﬂere unge blevet bedre rustet mentalt til at tage oﬀentlige transportmidler
alene.
I forhold til den nye afdeling Brændingen, hvor der fortrinsvis vil være unge/voksne visiteret efter §107 vil der, ifølge tilbuddets ledelse, været et
særligt fokus på, at understøtte de unge borgere i,at udvikle selvstændighed på en række områder og dermed på sigt opnå kompetencer til en
mere selvstændig boform. Tilbuddet vil tilrettelægge indsatsen således, at borgerne får mulighed for aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og
fritidsaktiviteter i lokalsamfundet. Borgerne vil ligeledes blive støtte i at bevare og udvikle vigtige relationer til familie og venner. Støtten vil i lighed
med de øvrige afdelinger på Solskovgaard blive tilrettelagt ud fra mål opsat i samarbejde med den enkelte borger. Ledelsen oplyser, at der tæt på
Brændingen går en bus der forbinder tilbuddet til forskellige byer i nærheden, der har diverse fritids- og aktivitetstilbud til unge. Der er endnu
ikke ﬂyttet beboere ind på Brændingen og socialtilsynet vil derfor følge op på Brændingens indsats og resultater ved kommende tilsynsbesøg.
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Indikator 2.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

Bedømmelse af Indikator 2.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere redegør for, hvordan der i samarbejde
med børnene og de unge opsættes mål og delmål for hvert enkelt barn/ung omkring udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Det
vægtes, at det af fremsendt materiale og samtaler med børn og unge fremgår, at tilbuddet støtter børnene og de unge i at indgå i sociale relationer
både i og udenfor tilbuddet og at tilbuddet ligeledes understøtter børn og unges udviklingen af selvstændighed. Der vægtes, at tilbuddets fokus i
forhold til den enkeltes selvstændiggørelse stiger i takt med de unges alder og modenhed. Det vægtes, at de unges egne formulerede mål og
oplevelse af udvikling/ressourcer ift, selvstændighed og sociale relationer, kommer tydeligt til udtryk i "Måltrappen" og bevidstliggørelsen af deres
udvikling "Ressourceblomsten" der ligeledes er et redskab som tilbuddet anvender gennem metoden KRAP, er også vægtet. Endelig er de unges
udtalelser under tilsynsbesøget lagt til grund - blandt andet følgende: "hver onsdag skal vi gøre rent og rydde op + skifte sengetøj mv. " jeg er blevet
bedre, jeg plejede at hade at rydde op, men nu er jeg blevet bedre til at holde orden" og "En gang om ugen er jeg med til at rydde op i køkkenet eller lave
mad. Det er faktisk meget rart når der er orden. Alle har forskellige pligter" samt "Der er en som har det mere svært, og han får lov at rydde op en anden
dag".

Indikator 2.b
Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at ﬂertallet af de børn og unge som socialtilsynet talte med oplyser,
at de deltager i forskellige fritidsinteresser uden for tilbuddet, og at tilbuddet ved behov følger dem til aktiviteterne. Aktiviteterne kan blandt andet
være ridning, E-sport, boksning, springgymnastik, svømning fodbold, undervisning ifm knallertkørekort mv. Der vægtes, tilbuddet herudover har
ugentlige fælles arrangementer, aktiviteter og udﬂugter som ofte foregår uden for tilbuddet. Socialtilsynet bemærker at ﬂere af de unges
individuelle aktiviteter har været lukket ned grundet Corona og at tilbuddet i denne periode derfor har haft ekstra fokus på fælles aktiviteter,
endagsture oplevelser mv. Blandt andet har der været en del ﬁsketure oplyser både medarbejdere og unge. Dette er ligeledes lagt til grund for
bedømmelsen. Yderligere vægtes det, at børn/unge der går på alm. folkeskole oplyser, at tilbuddets støtter dem i at besøge og få besøg af
klassekammerater.

Indikator 2.c
Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at børnene/de unge under interviews fortæller om samværet med
forældre, søskende og netværk. Oftest har samværet hjemme hos familien, men familien er også meget velkommen på tilbuddet. Under Corona
har børn og unge dog kun haft besøg af en ven/familiemedlem af gangen og samværet er foregået på de unges/børnenes værelser. Yderligere er
der lagt til grund, at pårørende under tilsynsbesøget i 2019 udtaler, at tilbuddet i høj grad samarbejder med familie og netværk, herunder
understøtter samværet mellem barnet/den unge og familien blandt andet ved at hente og bringe. Det vægtes, at børnene kan have venner på
besøg fra fx skolen, og at tilbuddet støtter op om at børn og unge besøger netværk og venner uden for tilbuddet-.
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Indikator 2.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

Bedømmelse af Indikator 2.f
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at de adspurgte børn og unge oplyser, at de har mindst én fortrolig
voksen, som har en positiv betydning i deres liv, børnene nævner blandt andet mor og far, bonusforældre, store søskende, eller en onkel der har
særlig forståelse for barnets/den unges situation. Flere børn nævner også deres kontaktperson eller en anden medarbejder som særlig vigtig i
deres liv. Der er endvidere lagt til grund af medarbejdernes oplysninger om, hvordan de med udgangspunkt i relation og tillid arbejder sammen
med den unge/barnet om at udfylde skemaerne i KRAP redskabet "Relationscirklen". Hensigten er blandt andet, at børnene og de unge for større
bevidsthed om både nære og lidt fjernere relationer og netværk og derigennem eksempelvis ﬁnde ud af, om de har brug for hjælp til fx at
genetablere en kontakt.
Et enkelt af de interviewede børn gav udtryk for, at vedkommende ikke har en fortrolig relation til en voksen, der har haft en positiv betydning for
barnets liv. Barnet havde i en anden sammenhæng været fortrolig med sin daværende kontaktperson, men oplyste at relationen ophørte da barnet
skulle videre til et andet tilbud. Det pågældende barn giver i stedet udtryk for, at være fortrolig med sine jævnaldrende venner på tilbuddet.
Socialtilsynet har hæftet sig ved dette, men ikke lagt det til grund for bedømmelsen af indikatoren, da de øvrige børn under både dette og
foregående tilsyn alle oplyste, at de har en vigtig/fortrolig relation til en voksen der har haft en positiv betydning for deres liv.
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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
Altiden Solskovgaard er godkendt til at modtage borgere med omsorgssvigt, tilknytnings-, opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelse herunder
Autismespektrum og /eller anden psykisk vanskelighed. Tilbuddet råder over 6 afdelinger hvoraf tre er børne- og ungeafdelinger i aldersgruppen 718 år. Herudover er der en udslusningsafdeling til unge mellem 18-25-årige, samt en en indslusnings- og projektafdeling med plads til 2 børn/unge
mellem 11 og 13 år. Endelig har tilbuddet i forbindelse med det aktuelle tilsynsbesøg fået godkendt en ny afdeling, Brændingen, der er et tilbud til
voksne/unge i alderen 17-30 år. Brændingens pladser er godkendt til ﬂeksibel anvendelse efter Servicelovens §§ 66 og 107. De øvrige pladser i
tilbuddet er godkendt efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6 med undtagelsen af en enkelt plads på Udslusningsafdelingen der ligeledes er godkendt
til at være ﬂeksibel efter §§ 66 og 107.
Det er socialtilsynets vurdering, at børnene og de unge på Altiden Solksovgaard hører til den godkendte målgruppe, og at tilbuddets målsætning,
metoder og kompetencer i høj grad matcher målgruppens behov. Socialtilsynet erfarer endvidere, at tilbuddet har en grundig
visitationsprocedurer, der er med til at sikre, at de børn og unge der visiteres til tilbuddet både kan proﬁtere af opholdet og rummes af tilbuddet.
Tilbuddet har i den sammenhæng ﬂeksible muligheder for at visitere til den af de 6 afdelinger, der bedst kan varetage barnets behov blandt andet
under hensyntagen til den øvrige børne/ungegruppe.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet til trods for dets størrelse og afdelingernes geograﬁske spredning, i meget høj grad har formået at
skabe et fælles fagligt og værdimæssigt fundament. Socialtilsynet observerer således, at alle afdelinger arbejde ud fra en overordnet fælles struktur
og referenceramme samt, at medarbejderne på tværs af afdelingerne i meget høj grad kan redegøre for, hvordan de valgte metoder og tilgange
bidrager til børnene og de unges trivsel og udvikling. Dette understøttes af tilbuddets fremsendte dokumentation i form af bl.a. statusrapporter
samt interne behandlingsplaner. Yderligere vurderes det, at tilbuddet på relevant vis kobler den faglige metode KRAP (Kognitiv,
Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik) med resultatdokumentation, blandt andet via KRAP-redskaberne "Måltrappen", KRAPaftaleskema, Ressourceblomsten og Kognitiv sagsfremstilling. Socialtilsynet hæfter sig endvidere ved, at børnene og de unge ligeledes kommer
med eksempler på, hvordan måltrappen og ressourceblomsten anvendes samt, hvordan de oplever, at de bliver bedre til at håndtere forskellige
situationer og opgaver.
Gennemsnitlig bedømmelse

5,0
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Kriterium 3

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne
Bedømmelse af kriterium
På baggrund af observationer under tilsynsbesøget samt interview med børn og unge, medarbejdere og ledelse, er det socialtilsynets vurdering, at
Altiden Solskovgaard arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Tilbuddet arbejder med
afsæt i en bred men tydelig målgruppebeskrivelse af børne og unge der kan være udfordret af omsorgssvigt, tilknytnings-, opmærksomhedsog/eller udviklingsforstyrrelser, Autismespektrum og /eller anden psykisk vanskelighed. Det vurderes, at tilbuddets overordnede metode KRAP der
har fokus på børnene og de unges ressourcer, kompetencer og potentialer for udvikling i høj grad er velegnet og understøtter målgruppens behov.
Børnene og de unges beskrivelser af hverdagen i tilbuddet og af ,hvordan medarbejderne ser og møder dem, stemmer i høj grad overens med
ledelsens og medarbejdernes beskrivelse af tilbuddets tilgange, metoder og indsatser. Dette understøttes af den stikprøveviste dokumentation af
børnene og de unges mål og delmål samt af referater for personalemøder, hvoraf det fremgår, at der løbende evalueres på mål og delmål gennem
blandt andet KRAP redskabet Måltrappen samt på den pædagogiske indsats i forhold til den enkelte. Ligeledes er der lagt vægt på børnene og de
unges egne udsagn om, hvordan de inddrages i tilbuddets tilgange og metoder og blandt andet selv er med til at opstille mål og delmål i
Måltrappen.
S. Det vurderes at tilbuddets overordnet metode Krap i meget høj grad er Det vurderes, at variationen i målgruppens alder, udviklingstrin og behov
kan rummes på Solskovgaard i og med, at tilbuddet er opdelt i forskellige afdelinger, der gør det er muligt at at matche børnene og de unge i
forhold til blandt andet den øvrige børne-ungegruppes udforderinger og behov og og den aldersmæssige sammensætning. Dog erfarer
socialtilsynet, at ﬂere af de unge oplever det problematisk, at der bor børn sammen med væsentlig ældre unge på samme afdeling. Blandt andet er
en 8 årig placeret sammen med en gruppe af unge mellem 14-18 år (med undtagelse af en 11 årig der bor sammen med en ældre søskende). En
ung fra denne afdeling oplyser, at det er tydeligt, at medarbejderne har erfaring i arbejdet med både børn og unge. Men ifølge den unge forstyrre
og larmer barnet på 8 år så meget, at den unge har haft svært ved at styre sin vrede overfor barnet, og medarbejderne har derfor ﬂere gange været
nødt til at gå imellem. På en anden afdeling, der fortrinsvis er for de ældre unge, har en af de unge haft lignende oplevelser med en nyindﬂyttet
beboer der er yngre end de øvrige . Den unge oplyser,at den yngre beboer fylder forholdsvis meget i tilbuddet, hvilket går ud over den unges
trivsel. Flere af de adspurgte medarbejdere bekræfter, at det kan være vanskeligt for de ældre beboere når der ﬂytter et barn/ung ind der er
betydelig yngre end resten af ungegruppen. En medarbejder oplyser, at de yngste kan spejle sig i de ældste – men omvendt er der en risiko, de
ældste bliver voldsomt irriteret på de små der ﬂytter ind og fylder/larmer/støjer. Dog mener medarbejderen, at dynamikken generelt er rigtig ﬁn;
de ældste har friere rammer, og det kan være en inspiration og en gulerod for de yngste. Socialtilsynet vil på kommende tilsyn følge op på hvilken
betydning aldersforskellen i afdelingerne har for børnene og de unge trivsel. Særligt i de tilfælde hvor det kun er et eller få børn der aldersmæssigt
skiller sig ud for den øvrige børne/ungegruppe.

Indikator 3.a
Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet arbejder målrettet og på tværs af afdelingerne med
metoden KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) samt, at medarbejderne i høj grad kan beskrive, hvordan metoden
anvendes i det daglige pædagogiske arbejde med udgangspunkt i den enkelte barns behov og situation. Det vægtes, at medarbejdere og ledelsen
beskriver, at den faglige tilgang bygger på anerkendelse, empati og udviklingsstøttende relationer. Målet er, at barnet/den unge skal føle sig
forstået, genkendt og anerkendt, hvilket ses som grundlaget for en sund selvudvikling. Der er endvidere lagt vægt på, at tilbuddet arbejder med
konﬂiktnedtrappende metoder og tilgange, blandt andet nævner medarbejderne under interview i 2019, at de har kendskab til og anvender Low
Arousal. Ligeledes er der lagt til grund, at ungeafdelingen i overensstemmelse med målsætningen, har et særligt fokus på selvstændiggørelse og
indsatser der er målrettet mod en voksentilværelse, hvilket også er målsætningen for arbejdet i den nye afdeling Brændingen (hvor der endnu ikke
er beboere).

Indikator 3.b
Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.b
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at det af den fremsendte dokumentation herunder Måltrappen,
Ressourceblomsten, Kognitive sagsformulering, statusrapporter samt interne behandlingsplaner, hvori der opstilles konkrete mål og delmål for
barnet/den unge. Det fremgår desuden af referater fra personalemøder, at der løbende evalueres på mål og delmål for børnene/de unge samt på
den pædagogiske indsats. Yderligere er det i særlig grad vægtet, at børn og unge under tilsynsbesøget oplyste, at de selv er med til at formulere
mål og delmål i Måltrappen, og at de sammen med deres kontaktperson beskriver deres positive udvikling i kompetencer i redskabet
Ressourceblomsten.
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Indikator 3.c
Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.c
Indikatorbedømmelsen hæves fra 4 til 5 "i meget høj grad". Der er lagt vægt på, at det af den tilfældigt udvalgte dokumentation fremgår, at der er
sammenhæng mellem målene i handleplanerne fra anbringende myndighed og tilbuddets behandlingsplaner og statusrapporter. Det vægtes, at
det af de fremsendte mål og delmål fremgår at de unge udvikler sig under opholdet. Endvidere er der lagt vægt på interview med
myndighedssagsbehandlere som oplyser, at tilbuddet efter kommunens opfattelse opnår positive resultater i forhold til børnene og de unges
trivsel og udvikling.

Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at både ledelse og medarbejdere oplyser, at de i forhold til at
understøtte det enkelte barns og den enkelte ungs udviklingsmål samarbejder bredt med relevante eksterne aktører som eksempelvis skole,
sundhedsvæsenet, anbringende kommuner, psykolog, pårørende og o.l. Yderligere er der lagt vægt på, at ovenstående underbygges af tilsendt
skriftlig materiale, hvoraf det fremgår, at tilbuddet inddrager viden fra eksterne samarbejdspartnere i arbejdet med børn og unge.
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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
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fem afdelinger til børn og unge fremstår indbydende og i god stand både inde og ude. Ligeledes er
alle huse hyggeligt indrettet med en hjemlig atmosfære. Rammerne udenfor er forskelligt indrettet og er tilpasset børnenes behov og interesser.
Der er blandt andet legepladser, crossbane, trampoliner, bålplads, boldbaner mv. Det er således socialtilsynets generelle vurdering, at Altiden
Solskovgaards udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til målgruppen. Ligeledes vurderes de fysiske
rammer på den nye afdeling Brændingen i høj, at være egnede til formålet
Ved tilsynet 2019 bemærkede socialtilsynet, at bad- og toiletforholdene på to af tilbuddets afdelinger ikke var optimal, da ﬂere end tre børn/unge
skal dele toilet og bad. Socialtilsynet hæfter sig positivt ved, at tilbuddet i den mellemliggende periode har etableret et ekstra toilet og bad i den ene
afdeling. Det er aftalt med tilbuddet, at der bliver arbejdet på at ﬁnde en løsning for et ekstra badeværelse på den anden afdeling.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,7

Udviklingspunkter
Socialtilsynet erfarer at bad og toiletforholdene på afdelingerne Solhøj i høj grad er blevet forbedret, idet der er etableret et ekstra badeværelse
siden seneste tilsyn i 2019. Samtidig ﬁnder socialtilsynet, at bad og toilet forholdene på afdelingen Solskovgaard fortsat er utidssvarende, da 4-6
børn og unge skal deles om et integreret bad og toilet. Dette skal samtidig ses i lyset af en den igangværende Corona epidemi der betyder, at
eventuelt smittede, eller mistanke om smitte hos børn og unge betyder, at barnet/den unge i perioden skal have selvstændigt toilet for ikke at
smitte andre på tilbuddet. Socialtilsynet anbefaler og har aftalt med ledelsen, at der skal arbejdes på, at ﬁnde løsninger på dette. Socialtilsynet
anbefaler, at højst tre børn/unge skal deles om bad og toilet.
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Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel
Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer generelt understøtter borgernes udvikling og trivsel. Børnene og de unge giver udtryk for, at
de er glade for de fysiske ramme, både fællesrummene og deres egne værelser. De oplyser, at de bruger udenomsarealerne aktivt særligt i
sommerhalvåret, hvor der bliver spillet fodbold, lavet bål mv. De ﬂeste afdelinger ligger ﬂere kilometer fra fx skole og by, men de unge i tilbuddets
ﬁre afdelinger opfatter ikke dette som et problem, da de kan blive kørt, låne en af tilbuddets scootere, tage bussen, cykle eller gå. De unge i
tilbuddets udslusningsafdeling der ligger længst væk fra byen omtaler dog afstanden som et stort problem i dagligdagen. De fortæller, at de er
glade for at bo i tilbuddet, for deres fælles stue, køkken og deres egne værelser mv., men mener, at det er kontraindiceret at afdelingen, der er
målrettet unge over 18 år, hvor selvstændiggørelse og sociale kompetencer er i fokus, ligger så langt fra byen med dens aktiviteter, butikker,
uddannelsesinstitutioner, jobmuligheder mv. Socialtilsynet observerer endvidere, at udslusningsafdelingen ligeledes skiller sig ud ved at være i
mindre god stand end de øvrige 4 afdelinger.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at den nye afdeling Brændingens fysiske rammer er egnede som botilbud for målgruppen. Borgerne har
rummelige etværelses lejligheder (en enkelt lejlighed har to værelser) med eget bad og tekøkken samt udgang til lille terrasse. Der er stort
fælleskøkken, opholdsrum og stor fælles have. indretning af bo-enhederne vil ske ud fra den enkeltes særlige behov og ønsker, ligesom fælles
arealer vil blive indrettet i samarbejde med borgerne. Brændingens fysiske placering giver både mulighed for adgang til aktiviteter i naturen samt
let adgang til butikker og særligt i sommerhalvåret adgang til mange aktiviteter. Endvidere er der let adgang til oﬀentlige transport til blandt de
omkringliggende større byer. Der er et lille rum til rådighed for personale. Mødevirksomhed er ikke muligt på afdelingen og mødevirksomhed vil
derfor ske på Altiden Solskovgaards hovedaddresse.
Tilbuddet har siden seneste tilsyn etableret nyt badeværelser på afdelingen Solhøj således, at der nu er 3 børn/unge der deles om et badeværelse,
hvilket vurderes at være tilstrækkeligt. Socﬁatilsynet vurdere dog fortsat, at toiletforholdne på afdelingen Solskovgaard ikke understøtter de unges
trivsel og udvikling, idet op til 6 børn/unge skal deles om et toilet/bad. Ledelsen oplyser, at de i lighed med Solhøj vil arbejde på, at etablere et
ekstra toilet/bad i afdelingen Solskovgaard. Der opstilles et udviklingspunkt i den sammenhæng.

Indikator 14.a
Borgerne trives i de fysiske rammer.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at børnene og de unge under interview oplyser, at de trives og er
tilfredse med tilbuddets fysiske rammer. Husene og udenomsarealerne i afdelingerne er indrettet forskelligt med fokus på målgruppe og alder.
Eksempelvis er der trampoliner, boldbaner og legetøj i børne- og ungeafdelingerne mens der i udslusningen for over-18-årige er rygeområde og en
hyggelig terrasse.
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Indikator 14.b
De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 14.b
Indikatoren hæves til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at afdelingernes indretning både ude og inde er hyggeligt og hjemligt indrettet
og afspejler, at her bor og lever børn og unge. Der er på alle afdelinger plads til spil, leg, lektielæsning, til at være i fællesskabet og til at trække sig
til mere rolige områder eller eget værelse. Der er dog også lagt vægt på at udslusningsafdelingen pga. dets beliggenhed ikke i tilstrækkelig grad
imødekommer de unges behov for at være tæt på det omgivende lokalsamfund med dets muligheder for sociale aktiviteter og netværk mv.
Endvidere er det vægtet at bad- og toiletforholdene på et af tilbuddets afdelinger ikke imødekommer børne/de unges behov, da op til 6 børn og
unge skal deles om et bad/toilet. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet vil arbejde på at ﬁnde løsninger på dette problem.

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

5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at børnene og de unge oplyser, at de selv må indrette deres værelser
og er med til at indrette dele af fælles områderne, såsom tage beslutninger vedrørende møblement indenfor eller legeredskaber udenfor.
$eg-pr int-section-heading-star t$Økonomi$eg-pr int-section-heading-end$



Økonomi

Økonomi

Vurdering af tema
Det har ikke været muligt, at udarbejde en samlet vurdering at tilbuddets økonomi, idet tilbuddets budget 2021, hvor også den væsentlige ændring
i forhold til den nye afdeling Brændingen er inkluderet, endnu ikke er færdigbehandlet. Dette skyldes først og fremmest tekniske problemer. Der
vil blive udarbejdet en administrativ rapport med socialtilsynets vurderinger af tilbuddets økonomi, så snart det er muligt.
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Økonomi 1

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet økonomi vurderes umiddelbart, at være økonomisk bæredygtigt
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Økonomi 2

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets økonomi give mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til pris og målgruppe
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Økonomi 3

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
Bedømmelse af kriterium
Der er i overvejende grad gennemsigtighed med tilbuddets økonomi
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Spindelvæv

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.
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Datakilder

Kilder
Magtindberetninger
Andet
Dokumentation
Budget
Tilbudsportalen
Borgeroversigt
Medarbejderoversigt
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Interviewkilder
Kilder
Borgere
Medarbejdere
Anbringende Kommune
Ledelse
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Observationskilder
Kilder
Medarbejdere
Borgere
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