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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 Bostedet Gl. Kongevej 13-15

Hovedadresse Elkjærvej 38
8230 Åbyhøj

Kontaktoplysninger Tlf: 28103064
E-mail: ja@vita-csa.dk
Hjemmeside: www.bostedetglkongevej.dk

Tilbudsleder John Anderskou

CVR nr. 26506085

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

Målgrupper 18 til 85 år (udviklingshæmning)

18 til 85 år (autismespektrum)

18 til 85 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

18 til 85 år (personlighedsforstyrrelse)

18 til 85 år (tilknytningsforstyrrelse)

18 til 85 år (forandret virkelighedsopfattelse)

Pladser i alt 11

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Bostedet Gl. 
Kongevej

Bystævnet 2A
8520 Lystrup

7 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Kollegiet Bystævnet 2C
8520 Lystrup

Bystævnet 2F
8520 Lystrup

4 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Pladser på afdelinger 11
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsyn Midt vurderer på baggrund af det anmeldte driftsorienterede tilsyn samt den fremsendte dokumentation, 
at tilbuddet lever op til kravene jævnfør § 6 i Lov om Socialtilsyn og, at tilbuddet dermed har den fornødne kvalitet. .

I vurderingen er der lagt vægt på, at:

- at tilbuddet arbejder relevant og konstruktivt i forhold til at understøtter borgerne til uddannelse og beskæftigelse
- at indsatsen tager afsæt i at styrke borgernes sociale kompetencer, og har til formål at borgerne på sigt kan bo 
med mindre indgribende støtte
- at der er klarhed over målsætning, målgruppe, og at der anvendes relevante faglige tilgange i indsatsen
- at ledelsen arbejder konstruktivt med medarbejdernes faglige opkvalificering med fokus på de særlige 
problemstillinger, der vedrøre målgruppen
- at tilbuddet er hensigtsmæssig organiseret med en leder, der kontinuerligt tilpasser og udvikler tilbuddet
- at tilbuddet arbejder konstruktivt med at videreudvikle på metoder, struktur og resultatdokumentation, således at 
det fremstår tydeligere, hvordan der arbejdes med at skabe positive resultater for den indsats, der ydes borgerne
- at tilbuddet arbejder målrettet med, at selvstændiggøre borgerne i forhold til egen sundhed og trivsel
- at tilbuddet forebygge magtanvendelser
- at tilbuddet arbejder konstruktivt med at skabe en sund og positiv sameksistens blandt borgerne, og herunder 
arbejder med at forebygge forekomst af vold og overgreb i tilbuddet
- at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, der udgøres af lederen og en fagligt kvalificeret bestyrelse
- at de fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel
- at 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 i forhold til tilbuddets takst og 
målgruppe.

Særligt fokus i tilsynet

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Christina Hørning Andersen (Tilsynskonsulent)

Susanne Bay Sønderbæk (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 15-06-18: Bystævnet 2a, 2c og 2f, 8520 Lystrup (Anmeldt)
01-06-18: Bystævnet 2a, 2c og 2f, 8520 Lystrup (Anmeldt)
15-03-18: Elkjærvej 38, 8230 Åbyhøj (Uanmeldt)

5

Tilsynsrapport



Der har ved det driftsorienterede anmeldte tilsynsbesøg juni 2018 været fokus på følgende:

Indikatorerne 3b og 3c vedrørende dokumentation. Der er på den baggrund foretaget ændringer i kriterium 3 og 
tema 3. 

Kriterium 7 ved behandling af indikator 7a. Der er på den baggrund foretaget ændring i tema 4.
Kriterium 9 ved behandling af indikatorerne 9a, 9b og 9c. Der er på den baggrund foretaget ændring i tema 5.
Tema 6: Kompetencer

Socialtilsynet blev ikke præsenteret for forhold, der gav anledning til ændringer i temaerne:
Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse
Tema 2: Selvstændighed og relationer
Tema 4: Sundhed og trivsel. Bortset fra kriterium 7. Der er foretaget ændringer i temavurderingen. 
Tema 5: Organisation og ledelse. Bortset fra kriterium 9. Der er foretaget ændringer i tema 5.
Tema 7: Fysiske rammer

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med udgangspunkt i den enkelte borgers § 141 handleplaner, delmål 
og borgernes ønsker opstiller mål for uddannelse og beskæftigelse. For de borgere, der er førtidspensionister, 
arbejdes der med at motivere borgerne til uddannelse og beskæftigelse i overensstemmelse med borgernes ønsker 
og behov.  For de borgere, der er på kontanthjælp, er det socialtilsynets vurdering, at der er et formaliseret 
samarbejde, hvor gældende regler på området følges. Tilbuddet arbejder generelt målrettet frem imod at borgerne 
støttes og styrkes i at opøve deres sociale kompetencer som selvstændighed, således at de inkluderes i 
samfundet, og på sigt bliver i stand til at bo under forhold med mindre pædagogisk støtte.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter op omkring at borgerne er i uddannelse og/eller beskæftigelse. 
For nogle af borgerne, der er pensionister, arbejdes der ud fra borgernes ønsker og behov, ligesom der i nogen 
tilfælde er beskrevne mål for beskyttet beskæftigelse eller aktiviteter i deres § 141 handleplaner. For de borgere, 
der er på kontanthjælp, er der et formaliseret samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såsom jobcentret, 
hvor medarbejderne i den grad, der er behov for det, eksempelvis ledsager borgerne.

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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der er beskrevne mål for borgerne vedrørende uddannelse og 
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beskæftigelse. For de borgere, der er førtidspensionister, er der et tæt samarbejde med deres arbejdspladser i form 
af beskyttet beskæftigelse, ligesom målene for beskæftigelse er formuleret i samarbejde med borgerne. For de 
borgere, som ikke er pensionister, er der et formaliseret og tæt samarbejde med jobcentret og andre relevante 
samarbejdspartnere. De borgere som socialtilsynet talte med fortalte, at der er et tæt samarbejde med deres 
arbejdspladser og andre relevante eksterne aktører. Aktuelt er der en borger, der ikke er i beskæftigelse og ifølge 
kontaktperson er der proces igang med jobcentret idet der netop har været afholdt møde på tilbuddet.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at ud af 8 borgere, er 2 borgere førtidspensionister og i beskyttet 
beskæftigelse hvor den ene borger har en mentor tilknyttet,1 borger har fleksjob på lokal virksomhed, 2 borgere er i 
praktik mhp etablering af fleksjob. For de øvrige  borgere er 2 under uddannelse  samt 1 borger er aktuelt uden 
beskæftigelse og der er proces igang med jobcentret.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.
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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 arbejder på at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed ved i et 
tæt samarbejde med borgerne at opstille konkrete mål og løbende følge op indsatsen, således at borgerne kan leve 
et så selvstændigt liv som muligt, og på sigt med mindre indgribende støtte. Der arbejdes eksempelvis målrettet 
med at støtte borgerne til en mere aktiv og selvstændig deltagelse udenfor tilbuddet både i nærmiljøet og i Aarhus. 
Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, ved hjælp af metoder fra den narrative tilgang og i et tæt 
samarbejde med borgerne, arbejder med at nuancere og genfortælle deres historie, således at alle aspekter af 
deres liv bliver italesat. I det omfang at det er et ønske eller et behov, støttes borgerne i kontakten til deres familie 
og netværk. For nogle borgere kan det være en særlig indsats, at der dels arbejdes med at skabe nyt netværk eller 
at vedligeholde venskaber.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed med det 
sigte at borgerne på sigt skal ud og leve et liv med mindre indgribende støtte. Blandt andet ved brug af metoder fra 
miljøterapi og fra den narrative tilgang støttes borgerne til at leve et liv, hvor de bliver mere selvstændige i forhold til 
at en mere aktiv deltagelse udenfor tilbuddet, samt til at søge nye venskaber og bevare etablerede venskaber.
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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

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at det af borgernes handleplaner fremgår, at der i samarbejde med 
borgerne er opstillet mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Det vægtes endvidere at leder og 
medarbejdere via konkrete eksempler fortæller om,  at qua metoderne miljøterapi og den narrative tilgang arbejdes 
med, at støtte borgerne i udvikle deres sociale kompetencer, samt at støtte til at redefinere deres historie fortælling, 
så deres fortælling bliver mere nuanceret.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at kendetegnet for borgerne er, at de i større eller mindre grad er udfordret i 
forhold til at indgå i sociale relationer og netværker udenfor tilbuddet. Der er lagt vægt på, at medarbejderne 
fortæller, at de søger at støtte op omkring tiltag, hvor borgerne kan møde ligestillede, hvilket for nogle borgere er en 
kæmpe udfordring. Derudover deltager borgerne i aktiviteter såsom genbrugsmarkeder samt cafe, der er et specielt 
tilbud til denne målgruppe.
Endelig er der lagt vægt på, at der tilbuddet har en ressourceborger, der er tilknyttet kollegiet som ifølge tilbuddets 
leder bidrager med liv og normalitet for kollegiets borgere. Socialtilsynet har modtaget et dokument på 
ressourcepersonens rolle og forpligtigelser i kollegiet.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgerne alt efter egne ønsker og behov støttes i deres kontakt til deres 
pårørende og øvrige netværk.
Der er lagt vægt på udtalelser fra leder og medarbejdere, der begge fortæller, at borgerne på hver deres måde kan 
være udfordret i deres kontakt, og at det for nogle borgere kan handle om støtte til at skabe nye relationer, mens 
det for andre kan handle om at vedligeholde venskaber. Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddet understøtter, at 
borgerne har gode relationer både til pårørende og deres øvrige netværk.

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

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

Tilbuddet Gl. Kongevej er et tilbud efter § 107 i SEL, der henvender sig til borgere, som ofte er kendetegnet ved at 
have en eller flere diagnoser bl.a skizofreni, forstyrrelser og forandringer af personligheds struktur og adfærd, 
psykiske udviklingsforstyrrelser  og mental retardering. 
Det er socialtilsynets vurdering at metoderne miljøterapi, den kognitive metode samt den narrative tilgang er 
implementeret i den daglige pædagogiske praksis, hvilket kommer borgerne til gavn.
Der er klart beskrevne mål med indsatsen for borgerne, tilbuddet arbejder konstruktivt med at videreudvikle på 
metoder, struktur og resultatdokumentation, således at det fremstår tydeligere, hvordan der arbejdes med at skabe 
positive resultater for den indsats, der ydes borgerne. 
Tilbuddet har et tæt og konstruktivt samarbejde med visiterende kommuner omkring opfyldelse af opsatte mål.

Gennemsnitlig vurdering 4

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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Ved det anmeldte tilsyn i januar 2017 valgte socialtilsynet at lægge vægt på i hvilken grad, de valgte faglige 
metoder ved tilbuddet skaber resultater i den indsats, der ydes borgerne. Det er socialtilsynets vurdering, at der 
arbejdes konstruktivt med at udvikle på de valgte faglige metoder og tilgange. Socialtilsynet lægger vægt på, at det 
både ved samtale med leder og medarbejdere, samt af indhentet dokumentation  fremgår, at der arbejdes 
systematisk med metoderne, hvilket afspejler sig i de opsatte mål/delmål i borgernes handleplaner. Ved 
tilsynsbesøget samt ved forrige tilsyn, præsenteres socialtilsynet for, hvordan tilbuddet  har arbejdet med at 
videreudvikle på eksempelvis deres viden og forståelse af metoderne og tilgangen til miljøterapi, hvilket 
socialtilsynet vurderer har kvalificeret tilbuddets faglige tilgang og brug af metoder. Socialtilsynet lægger vægt på, 
at tilbuddet i højere grad dokumenterer på indsatsen, hvilket sker ved brug af både kvalitative og kvantitative 
metoder. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne fortsat er i en implementeringsproces i forhold til 
dokumentation. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender relevante metoder og redskaber i forhold til arbejdet 
med, at dokumentere, evaluere og udvikle den pædagogiske indsats med henblik på, at skabe positive resultater 
for den enkelte borger. Tilbuddet beskriver med tydelighed, hvordan de arbejder intensivt i visitationsprocessen 
med at skabe det bedste match både for eventuelle nye borgere, men også for de andre borgere i tilbuddet. 
Socialtilsynet vægter endvidere at tilbuddet har et kontinuerligt og konstruktivt samarbejde med visiterende 
kommuner omkring opfyldelsen af opstillede mål.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på at målgruppen beskrives som voksne, som er kendetegnet ved, at de kan 
have en eller flere diagnoser, der giver udfordringer i adfærd og socialt samspil. 
Tilbuddet er organiseret med 7 pladser i hovedbygningen og 4 pladser i tilstødende bygning. Kollegiet omfatter 2 
lejligheder, 2F og 2C, med plads til 2 borgere i hver samt 1 ressourcebeboer. Aktuelt er der indskrevet 6 borgere i 
bostedet. I kollegiet er indskrevet 2 borgere og en ressourcebeboer i lejlighed 2F, mens lejlighed 2C er forbeholdt 
en borger, der ikke kan rumme andre borgere fysisk tæt på. Kollegiet er ifølge lederen tænkt som et 
træningsophold af kortere varighed indenfor få år, således der bliver mulighed for større social sammenspil og 
færdighedstræning blandt borgerne. Tillige er der fokus på, at borgerne afklares uddannelsesmæssigt og 
jobmæssigt.  I følge lederen oplyses det, at støtten til 2 borgere i dagligdagen fordeles min 20 timer pr uge, som 
miljøterapeutisk indsats, vejledning, koordinering. 
Leder og en medarbejdere beskriver at Gl. Kongevejs primære målsætning er, at gøre borgerne så selvstændige 
som muligt, og dermed give dem et afsæt for med tiden at kunne flytte til andre rammer, med mindre støtte. 
Socialtilsynet  har ved tidligere tilsyn haft fokus på, hvordan tilbuddet arbejder med at synliggøre, at de valgte 
metoder; miljøterapi, kognitiv terapi og narrative tilgang via handlinger og struktur også skaber resultater i den 
indsats, der ydes borgerne. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på, at leder og medarbejdere supplerer 
hinanden, når de fortæller om, hvordan de valgte metoder understøtter indsatsen. endvidere har socialtilsynet lagt 
vægt på at tilbuddet indenfor de sidste par år har iværksat opkvalificering indenfor psykiatri, neuropædagogik, og 
senest indenfor autisme, hvilket vurderes at være relevante faglige tilgange i forhold til tilbuddets målsætning og 
målgruppe. Der er  tillige lagt  vægt på, at medarbejderne fortæller, med udgangspunkt i praksis eksempler, at de er 
blevet opkvalificeret i forhold til kunne arbejde miljøterapeutisk, således at det nu sker ud fra en bredere forståelse. 
Der lægges vægt på, at medarbejderne fortæller, at de har særlig opmærksomhed og ønsker fremadrettet at 
arbejde med, at der skal være mere aktivitet i tilbuddets fælles områder bl.a opstilling af bordtennisbord.
Endelig er der lagt vægt på, at det fremgår af tilsendte dokumenter og interview med lederen, at tilbuddet er i gang 
med klargøring af deres 3. akkreditering, der i første omgang er en ledelses opgave, men som ifølge lederen meget 
hurtigt kommer til at sive ud i organisationen med henblik på at skærpe fagligheden og strukturen i tilbuddet. Ifølge 
lederen skulle tilbuddet være akkrediteret i august måned 2017.

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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der 
dokumenteres i dagbogsprogrammet SOFUS, hvor der skrives på daglig basis. Det oplyses, at beboernes mål 
evalueres hver 6. uge. De uddannede udviklingsagenter er ansvarlige for at sikre refleksionsniveauet og har 
samtidig til opgave at inddrage borgernes perspektiv. Medarbejderne fortæller, at de pædagogiske planer er bygget 
op omkring målene i myndighedsplanerne, men at der konkret arbejdes med 2 - 3 delmål ad gangen. Én 
medarbejder oplyser, at der scores på de opstillede succeskriterier for den enkelte borger. Scoren går fra 1 - 10 og 
det er kontaktpersonen, der i første omgang score i samarbejde med borgeren. Det indgår i bedømmelsen, at 
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ledelsen underbygger medarbejdernes udtalelser, og oplyser at det er på p-møder, at medarbejderne evaluere 
indsatserne omkring den enkelte borger med henblik på, at reflektere, lære og udvikle. Det fremgår af de 
udleverede p-møde referater, at der er borger gennemgang på dagsordenen, men socialtilsynet har ikke modtaget 
evalueringerne for de gennemgåede borgere. Socialtilsynet fik dog under tilsynsbesøget lejlighed til at se, 
hvorledes dokumentationsredskaberne fungere i praksis. Socialtilsynet bemærker, at det er vanskeligt, at se den 
pædagogiske indsats afspejlet i de udleverede dagbogsnotater, der mere har karakter af beskrivelser af borgernes 
adfærd og/eller konstaterende notater vedrørende dagligdags gøremål eksempelvis indkøb.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne fra begge 
afdelinger fortæller om konkrete borgere, der har udviklet sig positivt, og er kommet videre i forhold til de mål som 
visiterende kommune havde opstillet. Det indgår i bedømmelsen, at én myndighedsrådgiver udtaler, at der arbejdes 
med målene i den unges handleplan. Endvidere udtaler samme myndighedsrådgiver, at: " de på den korte tid 
vedkommende har været der, allerede har opnået nogle af de mål der har være sat". En anden 
myndighedsrådgiver oplyser, at der er progression i forhold til de opstillede mål og den unges generelle udvikling. 
Denne myndighedsrådgiver udtaler dog også, at den skriftlige dokumentation er udmærket, men at den ikke altid 
bliver sendt rettidigt til kommune, og at tilbuddet ikke altid levere de lovede dokumenter.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet aktivt samarbejder med relevante parter, såvel offentlige 
myndigheder, som sundhedstilbud og private aktører. Det drejer sig fx om handlekommunerne og Jobcenter, egen 
læge, mentortilknyttet borgere i beskæftigelse, behandlings psykiatri, misbrugscenter mv. samt praktiksteder.

Det indgår i bedømmelsen, at tilbuddet Gl.Kongevej har samtykke fra samtlige borgere og der følges op årligt på 
fornyelse af samtykke erklæringer.
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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

Tilbuddet Gl. Kongevej arbejder målrettet med at selvstændiggøre borgerne i forhold til egen sundhed og trivsel, 
eksempelvis via maddage, hvor borgerne støttes i at handle ind, lave mad og lave et madbudget. Tilbuddet GL. 
Kongevej arbejder aktivt med indsatser der støtter borgernes fysiske og psykiske trivsel med udgangspunkt i den 
enkeltes handleplan. Tilbuddet understøtter borgernes inklusion i fællesskabet via en miljøterapeutisk indsats der 
er med til at understøtte borgernes trivsel.
Det vurderes at tilbuddet gennem en konfliktnedtrappende tilgang arbejder på at undgå magtanvendelser. 
Endvidere er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder konstruktivt med at skabe en sund og positiv 
sameksistens blandt borgerne, og herunder arbejder med at forebygge forekomst af vold og overgreb i tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne ved Gl. Kongevej og kollegiet understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse på eget liv. Dette sker både på individ niveau og ved husmøder, hvor borgerne ved 
begge afdelinger har mulighed for at komme med ønsker samt at folde de udfordringer ud, som der kan opstå når 
mange skal indrette sig efter hinanden.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Ved bedømmelse er der lagt vægt på at socialtilsynet under besøget observerer at leder og medarbejdere omtaler 
borgerne med respekt og anerkendelse.
Borgerne fortæller at de er glade for at bo ved tilbuddet, samt at de føler sig set og respekteret af medarbejderne. 
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Socialtilsynet taler med en borger, der er flyttet ind for nylig, denne borger fortæller at han er blevet taget godt 
imod, både af de andre borgere og af medarbejderne, samt at der bliver taget hensyn til hans behov og interesser.
Under tilsynsbesøget observerer socialtilsynet en afslappet og meget hjemlig omgangstone og samvær mellem 
borgerne og mellem borgerne og medarbejderne ved begge afdelinger.

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

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der afholdes husmøder efter behov, hvilket oftest sker en gang om 
måneden. Borgerne kan her komme med ideer til løst og fast, dog fortæller medarbejderne at udfordringerne 
omkring det at bo sammen, ofte er et tema der tages op.
Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ved kollegiet holdes husmøder i forbindelse med fællesspisning om 
onsdagen, hvor medarbejder deltager sammen med borgerne og støttebeboeren.
Socialtilsynet taler med borgerne om deres hverdag, hvortil flere fortæller at de har indflydelse på dagligdagsting 
ved tilbuddet og omkring fælles indkøb og aktiviteter.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering at Gl. Kongevej og kollegiet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. 
Der er stor fokus på den individuelle borgers behov, ligesom at der er fokus på forhold, der vedrører den samlede 
gruppe. Der er en opmærksomhed rettet mod at selvstændiggøre borgerne i forhold til egen sundhed og trivsel, 
rettet mod at det er hensigten af borgerne med tiden skal bo for sig selv eller ved tilbud med mindre indgribende 
støtte.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne udtaler, at de har et stort kendskab til borgerne og 
kender til kriterierne for borgernes individuelle trivsel. Det er medarbejdernes opfattelse, at den aktuelle gruppe af 
borgere fungerer godt sammen, og at de har et godt samspil med borgerne fra kollegiet, hvilket blandt andet viser 
sig ved de ugentlige fællesspisninger. Medarbejderne pointerer endvidere, at de bl.a. via mimik og kropssprog, kan 
vurdere, hvordan borgerne har det.
Der er ved bedømmelsen endvidere lagt vægt på at socialtilsynet talte med fire borgere, der hver for sig fortalte om 
deres liv og hverdag ved tilbuddet. En af borgerne er ny ved tilbuddet, han fortalte at han var blevet taget godt imod 
og fortalte om den støtte han har fået til at få en stabil og indholdsrig hverdag op at køre. En anden borger viste sit 
værelse frem og fortalte her om sine interesser.
Socialtilsynet blev inviteret til at besøge tre borgere på deres værelser, samt talte med en borger i køkkenet ved 
kollegiet. Alle steder observeredes stor respekt om borgernes integritet, deres behov og mulighed for at dyrke egne 
interesser.

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

Ved bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på at borgerne støttes i kontakten til diverse sundhedsydelser. Leder 
og medarbejdere fortæller hver for sig samstemmende, at der er samarbejde med psykiatrien blandt andet omkring 
regulering af medicin og Center for misbrugsbehandling. Medarbejderne støtter op ved at hjælpe med at tage 
kontakt og ledsage, hvor det er et ønske eller et behov hos borgerne. Medarbejderne fortæller at de er 
opmærksomme på, at borgerne en dag måske selv skal stå for kontakten, hvorfor det er vigtigt at de øver sig heri.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c
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Ved bedømmelsen er der lagt vægt på at leder og medarbejdere lægger vægt på, at sundhed omhandler både 
fysisk og mental sundhed. Pt. har de for eksempel et projekt kørende med en borger, der er undervægtig, og som 
derfor har brug for en særlig indsats. Derudover er der en borger som er overvægtig, hvilket stiller andre krav til den 
indsats, der ydes. Fælles for borgerne er det, at de alle har en maddag. Ved kollegiet er der fælles rengøring og 
maddag hver onsdag med deltagelse af en medarbejder og støtte beboeren.
Der er ved bedømmelsen endvidere lagt vægt at sundhed omtales som andet og mere end den fysiske sundhed, 
blandt andet at medarbejderne fortæller at en stor del af den indsats, de yder overfor borgerne handler om, at 
motivere til et aktivt og selvstændigt liv både i og men også i høj grad uden for tilbuddet. Flere af borgerne støttes 
ved hjælp af deltagelse til fitness centre.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddet blandt andet via anerkendende og konfliktnedtrappende tilgang 
forebygger og håndterer magtanvendelse. Medarbejderne har været på kursus i konflikthåndtering, ligesom de 
arbejder med timeout, hvis de i praksis oplever at situationer spidser til.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet via en konfliktnedtrappende tilgang til borgerne sikrer at 
magtanvendelser undgås. Alle medarbejdere har skrevet under på, at de er bekendt med cirkulærerne vedrørende 
magtanvendelser, hvilket er beskrevet i tilbuddets virksomhedsplan, som socialtilsynet har fået tilsendt. Under 
tilsynet fortæller medarbejderne at de kender til, hvor de kan finde cirkulærerne og indberetningspapirerne.
Sidst er der lagt vægt på, at medarbejderne via eksempler konkretiserer hvordan de arbejder konfliktnedtrappende i 
forhold til en bestemt borger, ligesom de fortæller, at de qua tilbuddets størrelse er tætte på borgerne og derfor 
hurtigt opfanger, hvis der er noget på færde i gruppen.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ikke har været magtanvendelser ved tilbuddet. 
Endvidere at socialtilsynet oplever medarbejderne som reflekterende og opmærksomme i forhold til, hvordan de 
agerer i situationer, hvor borgerne kan være særligt udfordret i forhold til deres handicap. Ved de kontinuerlige 
personalemøder gennemgås alle borgerne, ligesom der er en opmærksomhed på konfliktniveauet ved begge 
afdelinger.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet forebygger vold og overgreb borgerne imellem. Det er vurderingen, at 
tilbuddets ledelse og medarbejderne er observerende og lydhører i forhold til borgernes indbyrdes relationer og 
adfærd. Det er endvidere vurderingen, at tilbuddet reagerer hensigtsmæssigt såfremt, der opstår bekymring i 
forhold til konflikter borgerne imellem, ændret adfærd hos borgere eller bekymring for uhensigtsmæssige relationer. 
Endvidere indgår det i vurderingen, at tilbuddet har et beredskab som borgerne kan benytte sig af, når 
medarbejderne ikke er tilstede på tilbuddet. .

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne 
samstemmende oplyser, at der arbejdes forebyggende gennem en low Arousal konfliktnedtrappende tilgang. Det 
oplyses endvidere, at medarbejderne altid vil italesætte eventuelle konflikter eller uhensigtsmæssig adfærd borgere 
imellem, men at dette altid vil foregå udenfor for det fælles forum. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
medarbejderne giver udtryk for forståelse for de udfordringer, der kan være for den enkelte borger, der ikke selv har 
valgt sine medbeboere. Eksempelvis fortæller en medarbejder om borgere, der taler meget, hvilket kan være 
udfordrende for andre borgere i tilbuddet. Disse oplysninger bekræftes af én borger, der på spørgsmålet: " Er der 
noget der ikke er så godt ved at bo på Gl. Kongevej?" svarer: " Ikke altid alle beboerne man kan enes med". 
Socialtilsynet bemærker hertil, at ingen af de øvrige borgere har kommenteret på sameksistensen med de øvrige 
borgere.

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 Gl. Kongevej er hensigtsmæssig organiseret med en leder, der er halvtidsansat samt med 
en aktiv bestyrelse, hvor der er klare rammer og funktioner. Ledelsen på Gl. Kongevej har de seneste år haft en 
opmærksomhed rettet mod at opkvalificere medarbejderne. Derudover er det socialtilsynets vurdering, at lederen 
kontinuerligt tilpasser og udvikler tilbuddet med henblik på at imødekomme efterspørgsel, samt borgernes behov. 
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Det er vurderingen, at borgerne får 
dækket deres individuelle behov for støtte og kontakt. Endvidere er det vurderingen, at tilbuddet yder borgerne den 
af myndighed bestilte indsats.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, der udgøres af lederen og en 
bestyrelse, der har et tæt og konstruktivt samarbejde. Ledelsen har igangsat et forløb, hvor det tilgodeses at 
medarbejderne opkvalificeres i forhold til viden om målgruppen, endvidere deltager medarbejderne og lederen 
sammen og hver for sig i supervisionsforløb.

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

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder er uddannet pædagog, samt løbende har deltaget i kurser og 
efteruddannelsesforløb. Aktuelt er leder igang med mediationskurus ved firmaet Re Come og leder henviser til, at 
han gør brug af dette forløb i forhold til personaleledelse bl.a ved uoverenstemmelser at have fokus på parallel 
processer i gruppen.
Det vægtes at lederen deler sin arbejdstid mellem de to fonde, han er leder af. Med udgangspunkt i udviklingspunkt 
fra tidligere tilsyn, har ledelsen besluttet at rette særlig fokus på at opkvalificere medarbejderne i forhold til viden 
indenfor psykiatrien. Det fremgår af notatet fremsendt til socialtilsynet i 2017 vedr. faglig udvikling, at 1. step i 
kursusforløbet var med neuropædagogik , 2. step var kursusforløbet med kognitivt grundkursus og 3. step er 
Autismepilot uddannelse for samtlige medarbejdere, der er påbegyndt i januar 2017. Socialtilsynet bemærker ved 
gennemgang af de fremsendte kompetenceplaner ikke fremgår tydeligt, hvordan kompetenceudvikling i  almen 
psykiatri er foregået. Flere medarbejdere har beskrevet i sin kompetenceplan i pkt. 10 planlagte kompetence 
aktiviteter " psykoeducation, diagnoser og målgruppe (aftenkurser). Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på, 
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at det fremgår af oversigt over borgernes diagnoser, at der er 2 borgere med skizofrenidiagnoser og 1 med 
dyssocial personlighedsstruktur, altså psykiske diagnoser der hører under almen psykiatri. Herudover er der 4 
borgere med psykiske udviklingsforstyrrelser. Der ses et billede af borgere med flere forskellige diagnoser. 
Socialtilsynet anerkender, at ledelsen har har iværksat kompetenceudvikling, men finder det herudover relevant at 
søge kompetenceudvikling indenfor almen psykiatri.
Der er lagt vægt på, at leder oplyser, at de arbejder fokuseret på deres resultatdokumentation og der er udvalgt en 
medarbejder som har uddannelse som udviklingsagent indefor dokumentationsværkstøjet og skal bistå de øvrige 
med kvalitetssikring. Tillige har leder fokus på patientsikkerhed, således at alle medarbejdere der arbejder med 
borgernes medicin skal gennemføre medicingivningskursus.

Der er ved bedømmelsen endvidere lagt vægt på, at medarbejderne udtaler, at lederen er tydelig i sine 
udmeldinger  samt at han er meget tilgængelig på trods af, at han ikke har sin daglige gang ved tilbuddet. 
Medarbejderne udtaler at de ikke mangler lederens tilstedeværelse i det daglige, men de lægger vægt på, at han 
eksempelvis kan trækkes ind hvis der skal iværksættes initiativer, der ikke er populære blandt borgerne. Endvidere 
vægtes det, at medarbejderne oplever, at lederen udviser tillid til dem og deres ideer, og har en grundlæggende tro 
på, at de vil det bedste for borgerne, hvilket giver en arbejdsglæde, der kommer borgerne til gavn.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne ved tilbuddet får sags supervision 8 gange om året med 
ekstern supervisor, derudover hentes der ekspertise ind efter behov. Supervisionen foregår sammen med 
medarbejdere fra Vangsbovej, hvilket ifølge medarbejderne giver god mulighed for at lære af hinandens erfaring fra 
den daglige praksis, samt at det virker godt at få supervision i en lidt større gruppe. Der er lagt vægt på, at 
medarbejderne fortæller, at de har ekstra supervisor til en borger med autisme, der giver dem særlige udfordringer
Det vægtes endvidere at lederen får supervision  6 gange om året af supervisor fra igangværende mediations 
kursus.

Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderne udtrykker at de får den nødvendige sparring fra leder og han er altid 
kontaktbar ved behov. Lederen deltager ved alle personalemøder og holder sig opdateret om de enkelte borgere 
ved kontinuerligt at læse i journalen. Det indgår i bedømmelsen, at leder oplyser, at Leif Krabbe fra bestyrelsen 
fungerer som stedfortræder i forbindelse med lederens fravær.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at det af tidligere fremsendt dokumentation fremgår at det er en bredt 
sammensat bestyrelse, der besidder de relevante kompetencer. Der er tiltrådt nyt bestyrelsesmedlem i februar 
2016. Det vægtes endvidere, at lederen beskriver samarbejdet som konstruktivt, med en klar definition af roller og 
opgaver. Der afholdes møder med formanden 1 gang om måneden
Socialtilsynet har fået tilsendt dokumentation i forhold til bestyrelsens sammensætning, der bl.a består af jurist, 
socialrådgiver, forstander med socialpædagogisk baggrund.
Der er lagt vægt på, at socialtilsynet har fået fremsendt referater af bestyrelsesmøder for 2016.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Dette begrundes ud fra, at borgerne får 
dækket deres behov for kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer. Socialtilsynet har fået udleveret 
arbejdsplaner og dagbogsnotater for yngste og ældste borger i tilbuddet samt referater fra p-møder som tilsammen 
sandsynliggør, at medarbejdere udfører en kvalificeret pædagogisk praksis og varetager de opgaver, som borgerne 
ønsker og har brug for hjælp til. 
Det indgår i vurderingen, at lederen og medarbejderne udviser bevidste holdninger til, hvordan varetagelsen af 
kontaktpersoner og bostøtte bliver udmøntet ud fra borgernes formåen og ønsker. Såvel borgere og 
myndighedsrådgivere udviser tilfredshed med kvaliteten af medarbejdernes arbejde i forhold til det, som borgerne 
har brug for i deres hverdag. 
Det vurderes tillige, at personalegennemstrømningen anses for acceptabel. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at 
sygefraværet blandt medarbejderne er på et acceptabelt niveau relateret til sammenlignelige arbejdspladser, da 
antallet af gennemsnitlige fraværsdage for tilbuddets medarbejdere er på 1,6 dage.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderen fra afdelingen 
Bostedet Gl. Kongevej oplyser, at der er medarbejdere på tilbuddet mandage, onsdag og fredage fra klokken 07.00
 - 15.00. Tirsdage og torsdage er der en medarbejder i tilbuddet fra 07.00 - 09.00. Denne medarbejderes 
hovedopgave er, at vække borgerne og understøtte en god morgen. I weekenderne er der medarbejder fra klokken 
12.00 - 19.00 dog til klokken 20.00 om søndagene. Endvidere er der om søndagene en ekstra medarbejder fra 
klokken 14.00 - 15.00 idet der er fællesspisning for de 2 afdelingers borgere alle søndage. Medarbejderen fortæller, 
at det er oplevelsen, at der er god tid til at komme rundt om den enkelte borger på daglig basis. Det oplyses, at der 
ikke er fastsat en bestemt støttetid til den enkelte borger, men at tiden afstemmes individuelt. Det oplyses, at 
borgerne støttes i ADL, hvor nogen har behov for guidning, mens andre blot har behov for påmindelse og 
handleanvisninger. Andre igen kan nøjes med, at medarbejderne udfør tjek i henhold til en tjekliste, der er aftalt 
med pågældende borger. Borgerne på afdelingen har hver en maddag om ugen, hvor de står for indkøb, 
madlavning og oprydning med behørig og afstemt støtte fra medarbejderne. Det fremgår af borgernes besvarelser, 
at 6 af 7 borgere besvarer spørgsmålet: " Føler I, at I får den støtte I har brug for?" med et ja. En borger besvare 
spørgsmålet således: "Ja, oftest, men jeg har prøvet, at få afvist vigtig hjælp i svære situationer, i forhold til min 
diagnose". 
For afdelingen Kollegiet Gl. Kongevej gør det sig gældende, at medarbejderen oplyser, at hver indskreven borger 
er tildelt 15 støttetimer, hvor de 11 er beregnet til bo-støtte, og de resterende 4 timer er til administration, møder 
mv. Idet ingen af de indskrevne borgere er tildelt vagttelefon støtten har medarbejderen udleveret sit private telefon 
nummer til borgerne. Dette for at sikre borgerne adgang til relevant støtte og kontakt, hvis behovet skulle opstå. 
Medarbejderen oplyser, at der er god kontakt til den enkelte borger. Det oplyses i den forbindelse, at der bor en ung 
ressource person på afdelingen. Denne ressource person har en særlig rolle i.f.t de indskrevne borgere, og 
bidrager positivt i.f.t borgernes selvstændiggørelse. Slutteligt oplyses det, at på afdelingen kollegiet er der 
fællesdag hver tirsdag, hvor der løses praktiske opgaver, og hvor borgerne, medarbejderen og ressource personen 
spiser sammen.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at det fremgår af den tilsendte 
medarbejderoversigt, at der på afdelingen Bostedet Gl. Kongevej er ansat 1 medarbejder, der har været tilknyttet 
tilbuddet siden 2002. 1 medarbejder med tilknytning siden 2015. En medarbejder går på pension, men har været på 
tilbuddet siden 1996. Der er tiltrådt 1 medarbejder i 2018, og der tiltræder endnu 1 medarbejder 1. august 2018. 
Øvrige medarbejdere, der har praktiske funktioner samt vikarer har ligeledes været tilknyttet tilbuddet gennem en 
årrække. For afdelingen Kollegiet Gl. Kongevej gør det sig gældende, at den fastansatte medarbejder har været 
tilknyttet afdelingen siden 2013. Det oplyses, at der på denne afdeling ikke anvendes vikarer , men at sygdom og 
ferie dækkes af medarbejderne fra afdelingen Bostedet Gl. Kongevej, idet borgerne kender disse medarbejdere 
blandt andet fra fællesspisningen om søndagene. Det indgår i bedømmelsen, at én myndighedsrådgiver til 
spørgsmålet: "Oplever du at den unge trives på Fonden Gl. Kongevej?" svarer: Ja, med de udfordringer der er når 
der er personaleskift og skift i beboergruppen". Denne myndighedsrådgiver er myndighed for en ung på Bostedet 
Gl. Kongevej.
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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. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet på 
Tilbudsportalen har opgjort sygefraværet til 1,6 dag per fastansat månedslønnet medarbejder. Endvidere indgår det 
i bedømmelsen, at medarbejderen fra afdelingen Kollegiet oplyser, at hun ikke har haft en sygedag i 10 år. 
Medarbejderen fra afdelingen Bostedet Gl. Kongevej oplyser, at der er et lavt sygefravær på afdelingen, og at 
sygefraværet ikke er arbejdsbetinget.

21

Tilsynsrapport



      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 tilbuddet har en erfaren medarbejdergruppe, som har relevante kompetencer i forhold til 
tilbuddets målgruppe og målsætning. Tilbuddet arbejder ud fra en målgruppebeskrivelse, der omfatter borger med 
diagnoser indenfor autismespektret, og dertil ofte andre diagnoser.
Tilbuddet arbejder med relevante faglige tilgange og metoder, herunder en relationel- og anerkendende tilgang, der 
er medvirkende til at fremme borgernes trivsel og imødekomme deres individuelle behov og ønsker. Tilbuddets 
medarbejdere understøtter borgernes udvikling og indsatsen har til formål at støtte borgernes mulighed for at opnå 
stabilitet, livskvalitet og derigennem en positiv udvikling.
Medarbejderne ved tilbuddet er engageret og reflekteret omkring arbejdet med borgerne og inddrager relevant 
viden og erfaringer med målgruppen i den faglige udvikling.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne samlet set har relevante formelle og personlige kompetencer, 
som gør dem i stand til at opbygge gode relationer til borgerne og yde borgerne en individualiseret indsats, med 
udgangspunkt i borgernes behov og funktionsniveau. En stor del af medarbejderne har en høj anciennitet, hvilket 
bidrager til et indgående kendskab til borgerne og kontinuitet i opgaveløsningen. Medarbejderne har ligeledes viden 
og erfaring med målgruppen og denne anvendes i praksis. Det er socialtilsynets vurdering, at der er en god relation 
og et godt kendskab til den enkelte borger, som sammen med medarbejdernes faglige kompetencer understøtter 
borgernes udvikling. Tilbuddet arbejde med kompetenceudvikling og har fokus på, at erhvervet viden omsættes i 
relevante kompetencer til gavn for den faglige indsats. Det vurderes ligeledes, at medarbejderne i tilbuddet tilføres 
relevant og opdateret viden om tilbuddets faglige tilgange og metoder og at dette afleder faglig refleksion, med 
henblik på forbedring og justering af den pædagogiske indsats i forhold til den enkelte borger.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

22

Tilsynsrapport



Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at det af den fremsendte 
medarbejderoversigt fremgår, at medarbejderne har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, mens 
hovedparten har langvarig praksiserfaring. Oplysningerne bekræftes af en medarbejder fra afdelingen Bostedet Gl. 
Kongevej, der oplyser at der aktuelt er 3 fastansatte pædagoger samt en medarbejder, der har en baggrund som 
sløjdlærer. Det oplyses endvidere, at 2 fastansatte har den 1 årige autismepilotuddannelse. Det oplyses endvidere, 
at medarbejderne har været på kursus i neuropædagogik. Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderne oplyser, at 
de får supervision 8 gange årligt. Det er medarbejdernes opfattelse, at der er velvillighed hos lederen i forhold til 
bevilling af relevante kurser. Det indgår i bedømmelsen, at lederne oplyser, at tilbuddet har indgået aftale med en 
sygeplejerske der, som konsulent, skal bistå ledelsen i forhold til medicinhåndtering. Konsulenten skal forestår 
egenkontrol samt opfølgning med leder. Pågældende er ansat i Region Midt med tjeneste ved Psykiatrisk hospital i 
Århus. Det oplyses endvidere, at tilbuddet har købt mulighed for at indhente råd og vejledning fra en fagkonsulent 
med mangeårig erfaring fra ansættelse i Styrelsen for Patientsikkerhed. Socialtilsynet bemærker, at en del af de 
indskrevne borgere har psykiatriske diagnoser i tillæg til autisme, hvilket stiller øgede krav til medarbejdernes 
kompetencer.

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. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne skriftligt giver udtryk 
for, at de oplever sig hjulpet af medarbejderne. Endvidere giver borgerne udtryk for, at de har det godt med at bo i 
tilbuddet. Én borger skriver, at Gl. Kongevej er det bedste sted pågældende har boet, og borgeren har det super 
godt på tilbuddet. Samme borger skriver, at der er en god kontakt til medarbejderne, der er nemme at snakke med, 
og er åbne og søde.

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

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer både understøtter borgernes behov for at leve et selvstændigt 
liv, samt tilgodeser borgernes behov for at udvikle og arbejde med sociale kompetencer. Tilbuddet ligger i bynære 
omgivelser med let adgang til offentlige transport muligheder. Tilbuddet er både inde og ude indrettet med et 
hjemligt præg.

Gennemsnitlig vurdering 3,3

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer ved afdelingerne understøtter borgernes udvikling og trivsel. 
Gl. Kongevej og kollegiet ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden, hvilket kommer borgerne på tværs af 
afdelingerne til gavn både på det sociale plan, ligesom det er en tryghed for borgerne ved kollegiet at der er 
medarbejdere tæt på, som de kan kontakte alt efter behov. Det er socialtilsynet vurdering, at borgerne ved begge 
afdelinger trives under de fysiske rammer.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Nedenstående er overført fra forrige tilsyn i 2015/2016.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på at tilbuddet har indgivet ansøgning til socialtilsynet den 30.06.2016 om 
udvidelse  af kollegiet med 2 pladser i et nyetableret lejemål på matriklen Bystævnet  2C, der er beliggende lige ved 
siden af modertilbuddet. Socialtilsynet har besigtet de fysiske rammer og finder den egnet til tilbuddets målgruppe, 
når der er foretaget ombygning til to selvstændige værelser. Tilbuddet har efterfølgende meddelt i mail 30/8 2016, 
at de  først forventer, at tage de nye pladser i brug efter 1/10 2016.
Nedenståender overført fra forrige tilsyn i 2015/2016
Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at socialtilsynet taler med fire ud af de 7 borgere, der aktuelt bor ved 
tilbuddet, samt en borger ved kollegiet, der sammenstemmende fortæller at de er glade for at bo ved tilbuddet, og 
de muligheder som de fysiske rammer giver for samvær og privatliv.
Der er ved bedømmelsen endvidere lagt vægt på, at det er medarbejdernes opfattelse, at borgerne trives med de 
fysiske rammer samt med tilbuddets fysiske beliggenhed både i forhold til det nære bymiljø samt med den tætte og 
tilgængelige afstand til Aarhus.

24

Tilsynsrapport



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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

Nedenstående er overført fra forrige tilsyn i 2015/2016.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på at tilbuddet har indgivet ansøgning til socialtilsynet den 30.06.2016 om 
udvidelse  af kollegiet med 2 pladser i et nyetableret lejemål på matriklen Bystævnet  2C, der er beliggende lige ved 
siden af modertilbuddet. Socialtilsynet har besigtet de fysiske rammer, og fået oplyst og frremvist, at der er planlagt 
ombygning af lejligheden, således der bliver 2 selvstændige værelser samt fælles bad og køkken/alrum. Under 
forudsætning af, at tilbuddet gennemfører ombygningen som planlagt, kan socialtilsynet godkende de fysiske 
rammer til i brugtagning når ombygningen er gennemført.  Lejligheden bliver en træningslejlighed således der bliver 
mulighed for større social sammenspil og færdighedstræning blandt borgerne. Kollegiet er ifølge lederen tænkt som 
et træningsophold af kortere varighed indenfor få år.

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der er tale om et tilbud efter § 107 til 9 borgere. Tilbuddet har til huse i en 
bygning i to etager, hvor borgerne har egne værelser i grundplanen, og hvor borgerne to og to deler toilet og bad. I 
underetagen er der fællesstue, køkken samt kontor og værelse til den sovende nattevagt. I forbindelse med re-
godkendelse ønsker tilbuddet godkendelse af 9 pladser, hvoraf de vil anvende en plads fleksibelt, evt. til akutte 
placeringer, hvilket socialtilsynet efter besigtigelse imødekommer. 
På tilsynsdagen er der tre ledige pladser.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.
Nedenstående er overført fra forrige tilsyn i 2015/2016.
Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at socialtilsynet inviteres til at besøge fire borgere på deres respektive 
værelser, samt vises rundt ved tilbuddet. Socialtilsynet observerer at borgernes værelser bærer stort præg af 
borgernes interesser. En borger, som lige er flyttet ind, fortæller om den hjælp han har fået i forbindelse med 
indflytning, samt fortæller om den hjælp og støtte han får til at dyrke sine fritidsinteresser. 
Medarbejderne fortæller at borgerne kan lide at samles om en film eller andet i fællesrummet.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Økonomien i Fonden Gl. Kongevej 13-15 vurderes at være bæredygtig og have en tilstrækkelig grad af 
gennemsigtighed i regnskab 2017 og budget 2018. 

Socialtilsyn Midt har gennemgået tilbuddets regnskab for 2017 og finder, at regnskabet er aflagt og revideret i 
overensstemmelse med Lov om Socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelser. Socialtilsynet kan dog konstatere, at 
der er sket indberetning af de samlede regnskabsnøgletal i årsrapporten på Tilbudsportalen uagtet, at regnskabet 
dækker 2 forskellige tilbud på Tilbudsportalen. 

Regnskabet udviser en soliditetsgrad på 45 %, hvilket Socialtilsyn Midt efter en konkret vurdering finder at være 
fuldt tilstrækkeligt til, at tilbuddet kan anses for at være økonomisk bæredygtigt. I samme forbindelse bemærker 
socialtilsynet at tilbuddet har opnået en overskudsgrad på 2 % i forhold til den budgetterede overskudsgrad på 4 %. 
Socialtilsynet bemærker, at Bostedet Gl. Kongevej ikke har anvendt de budgetterede midler til kompetenceudvikling 
af medarbejderne i både 2016 og 2017. Samlet set over de 2 år er der tale om ca. 200.000 kr., som tilbuddet ikke 
har anvendt. Denne tendens vil fremadrettet få indflydelse på socialtilsynets vurdering af, om de anbringende 
kommuner reelt får den socialfaglige ydelse og kvalitet, de betaler for.

Socialtilsyn Midt har behandlet tilbuddets budget for 2018 og vurderer, at budgettet viser en sammenhæng, 
bæredygtighed og gennemskuelighed i økonomien for tilbuddet, der gør, at budgettet kan godkendes. Socialtilsynet 
bemærker i den forbindelse, at tilbuddet har hævet taksterne fra 2017 til 2018 med 1,7 %.

Tilbuddets budget for 2018 er således godkendt af Socialtilsyn Midt på det foreliggende grundlag.

Økonomisk bæredygtig?

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet på baggrund af soliditetsgraden i regnskabet for 2017 og budget 2018 har en 
bæredygtig økonomi, som muliggør en sikker drift uden risiko for pludselig og ukontrollerbar lukning af tilbuddet 
med deraf følgende uhensigtsmæssige konsekvenser for tilbuddets beboere.
Tilbuddets soliditetsgrad udgør jf. regnskab 2017 45 %. Det er derfor tilsynets vurdering, at tilbuddet har en 
konsolidering, der er fuldt ud tilstrækkelig for at tilbuddet kan anses for at være økonomisk bæredygtigt.
Tilsynet har godkendt budget 2018 på det foreliggende grundlag og vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem 
den forventede omsætning og de forventede omkostninger. Dog vil socialtilsynet fremadrettet have fokus på 
anvendelsen af budgetterede midler til kompetenceudvikling.

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 i forhold til tilbuddets takst og 
målgruppe.
Tilbuddets takster er hævet med 1,7 % fra 2017 til 2018. Ca. 50,7 % af omsætningen budgetteres anvendt direkte 
borgerrelateret via udførende personale og borgerrelaterede omkostninger, i 2017 blev ca. 45,5 % af omsætningen 
budgetteret anvendt direkte borgerrelateret.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Socialtilsyn Midt vurderer på baggrund af tilbuddets regnskab for 2017 samt budget 2018 tilhørende delbudgetter at 
tilbuddets økonomi er gennemsigtig for tilsynet og de visiterende kommuner i det omfang Lov om Socialtilsyn 
lægger op til.
Ifølge regnskabet er der samhandel med Fonden Vangsbovej 11, men på det konkrete grundlag vurderer tilsynet, 
at samhandlen for nuværende ikke har et omfang, som gør de 2 fonde til en koncernlignende konstruktion.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oversigt over indskrevne borgere med kontakt oplysninger til myndighedsrådgivere
Oversigt over ansatte medarbejdere
Dagbogsnotater for perioden 7. maj til 21. maj for den yngste og den ældste borger 
indskrevet på tilbuddet
Referater for de 3 senest afholdte p-møder
Arbejdsplan - grundplan

Observation

Interview Der er afholdt interview med 3 medarbejdere. Der er afholdt interview med lederen. 
Der er anmodet om oplysninger hos 3 myndighedsrådgivere. Der er modtaget 
oplysninger fra de 3 myndighedsrådgivere.  Der er inden tilsynet sendt spørgsmål ud 
til borgerne på tilbuddet. Der er modtaget svar fra 7 borgere fra afdelingen Bostedet 
Gl. Kongevej.

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 Anbringende kommune

Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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