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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.

$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold$eg-print-section-heading-end$

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

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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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Dronninggårds Alle

Hovedadresse Dronninggårds Alle 24
2840 Holte

Kontaktoplysninger Tlf.: 
E-mail: 
Hjemmeside: http://www.Socialpaedagogiskcenter.rudersdal.dk

Tilbudsleder Tina Bruun Olsen

CVR-nr. 29188378

Virksomhedstype Kommune

Tilbudstyper Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1

Pladser i alt 29

Målgrupper Angst
Depression
Personlighedsforstyrrelse
Forandret virkelighedsopfattelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Jakob Kaspar Hansen
Nikolaj Hother Paulsen

Dato for tilsynsbesøg 27-04-2020 09:00

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Dronninggårds Alle 29 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1
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Basisinformation (Afdelinger)
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Tilsynsrapporten er skrevet på baggrund af et driftsorienteret tilsynsbesøg hvor medarbejdere, borgere og tilbudsleder er interviewet
pr. telefon d. 27. april 2020 og tilbuddet aflagt fysisk besøg d. 6. maj, efter de gældende retningslinjer i henhold til Covid-19. 

Dronninggårds Alle er godkendt efter ABL § 105, stk. 1, hvor der ydes indsats efter Servicelovens
§85. Tilbuddet er godkendt til 29 pladser.

Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer, og at der er tale om et
velfungerende tilbud til målgruppen.

Tilbuddets målgruppe er borgere mellem 18 og 65 år med psykiske vanskeligheder og med behov for socialpædagogisk støtte i
hverdagslivet. Borgerene kan have yderligere udfordringer, men tilbuddet arbejder stringent med afsæt i en tydelig
målgruppebeskrivelse, hvor det beskrives at der er opmærksomhed omkring at borgerne, som bebor tilbuddet har evner og
kompetencer til at bebo en egen bolig efter ABL § 105 med den støtte som tilbydes i tilbuddet. Konstruktionen er afspejlet i den faglige
indsats og i tilbuddets værdier, hvor indsatsen hviler på et samarbejde mellem personale og borgere og hvor borgerne har ejerskab for
deres indsats og ophold. Det er således socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er plads til forskellighed inden for den godkendte
målgruppe. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad navigerer relevant i de enkelte beboeres behov for støtte.
Tilbuddet har et tydeligt borgerinddragende fagligt afsæt ud fra borgerperspektivet: ”intet om os – uden os”.

Borgerne oplever tilbuddet som et trygt sted at bo og hvor man oplever at der sker noget. I forbindelse med de afledte effekter af
retningslinjer for håndtering af smitterisiko med Covid-19, har dette haft en afledt effekt i forhold til nogle borgeres trivsel. Det er dog
at bemærke, at der har været en høj grad af gennemsigtighed i ændringer i organisering af indsatsen og at det er socialtilsynets
vurdering at situationen og varetagelse af borgernes tryghed og trivsel har været, og er, velfungerende.

Tilbuddets medarbejdere har relevant faglig baggrund, og der er fælles fagligt fokus med udgangspunkt i anerkendelse, recovery-
orienteret indsats og åben dialog og dialektisk adfærdsterapi, hvilket er tydelig afspejlet i indsats, faglige refleksioner og i tilbuddets
dokumentation. 
Socialtilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem beboernes behov for støtte og de kompetencer og resurser, der er
tilgængelige i tilbuddet, samt at tilbuddet samarbejder med relevante aktører og indsatser, både rettet, myndighed, sundhed og
beskæftigelse.
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er med til at sikre, at der ikke forekommer magtanvendelser og
overgreb. Man er i tilbuddet kendt med de nye regler omkring magtanvendelser og de er inddraget i de kontinuerlige faglige
refleksioner omkring dilemmaer i den daglige praksis, som er et omdrejningspunkt for tilbuddet for at blive klogere på egen indsats og
forbedring denne.
Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, der vurderes at varetage tilbuddets drift kompetent, ligesom det vurderes, at ledelsen er
velorienteret om den daglige drift og i høj grad understøtter at den daglige praksis har afsæt i tilbuddets faglige tilgange og værdier.
Tilbuddet har netop ansat en koordinator, hvor funktionen er under implementering i tilbuddet og tilbuddets position i
centerdannelsen i driftskommunen.

Socialtilsynet anerkender, at man i tilbuddet inddrager borgere og pårørende i supervisionen, hvor dette skønnes relevant.

$eg-print-section-heading-start$Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet$eg-print-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Der har været særligt fokus på kvalitetsmodellens Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse, Tema 2: Selvstændighed og relationer og
Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater. Tema 4: Sundhed og trivsel, er begrænset undersøgt, men særligt omkring nye regler for
magtanvendelse og borgernes generelle trivsel. Kvalitetsmodellens Tema 5: Organisation og ledelse, er kort kommenteret i forhold
ansættelse af koordinator, samt opdatering af nøgletal. I den resterende del af rapporten kan enkelte områder være tekstuelt rettet i
henhold til at den samlede rapport står så retvisende som muligt. Alle kvalitetsmodellens temaer er gennemgået og vurderet. Der er
tilrettet hvor der er afdækket ny data og i de enkelte temaer, kriterier og indikatorer skrevet, hvis data fra tidligere tilsynsbesøg fortsat
er retvisende for tilbuddets kvalitet.
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Særligt fokus i tilsynet
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Uddannelse og beskæftigelse$eg-print-section-heading-end$

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.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt på at understøtte borgernes mulighed for at komme i uddannelse,
beskæftigelse, ressourceforløb eller på anden vis føre dem tættere på arbejdsmarkedet. Beboergruppen i tilbuddet dækker bredt i
forhold til alder og ydelsesgrundlag, hvilket er medvirkende årsag til, at der tages afsæt i en individuel indsats, hvor der ydes støtte til
borgerne i henhold til deres mål og situation. I tilbuddet er aktiviteter rettet uddannelse og beskæftigelse altid et fokus punkt, både i
forhold til reel beskæftigelse og uddannelse og også i forhold til en meningsfuld hverdag for borgerne.

 

Indsatsen afspejles tydeligt i den borgerrettede dokumentation.

 

Ved det aktuelle tilsyn, hvor store dele af aktiviteter, beskæftigelsessteder og uddannelser er lukket ned på grund af corona, er
borgerne ikke i samme omfang aktive i forløb og tilbud. Dette lægges ikke til grund for bedømmelsen af tilbuddets generelle kvalitet i
støtte og indsats.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

Kriterium 1
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 1$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Der er lagt vægt på, hvordan medarbejderne beskriver deres samarbejde med borgerne om pædagogiske planer. Herunder, hvordan
de arbejder systematisk og individuelt med hver enkelt borgers konkrete mål, og i samarbejdet med borgerne opstiller mål, der er
relevante for dem. Ved gennemgang af de pædagogiske planer fremgår det, at planerne ajourføres løbende. Endvidere er der opstillet
anvisning til den pædagogiske indsats i forhold til hver enkelt borger.

For de borgere, som ikke har direkte beskæftigelses- eller uddannelsesrettede mål, er opstillet parallelle mål, idet vejen til uddannelse
og beskæftigelse vurderes at være længerevarende eller ikke relevant.

Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddet værdimæssigt og fagligt forholder sig til den borgerrettede indsats, med udgangspunkt i,
at borgernes deltagelse i aktiviteter og indhold i hverdagen, hvor de medvirker til at tage et ansvar, er en væsentlig del af recovery
processen og dermed er aktivitets- og beskæftigelses muligheder en fast optik i tilbuddet.

Indikator 1.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 1.a$eg-print-section-heading-end$

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
I bedømmelsen lægges der vægt på medarbejdernes udsagn om, hvordan der udarbejdes individuelle og konkrete mål for alle
borgere, og hvordan de løbende evalueres jf. foreviste pædagogiskes planer. Dette understøttes af borgernes udsagn, som fortæller
om de aktiviteter og forløb de er deltagende i og som der er sat mål for. Borgerne bekræfter deres aktive medvirken i opfølgning og
evaluering af mål.
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Indikator 1.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 1.b$eg-print-section-heading-end$

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
På baggrund af det aktuelle tilsyn, er der ikke ændret i tekst eller bedømmelse af indikatoren, da socialtilsynet vurderer, at det fortsat
er retvisende for kvaliteten og at de nuværende omstændigheder hvor borgerne muligheder for deltagelse i aktiviteter er begrænsede
eller lukkede grundet smitterisiko (corona) ikke er retvisende for den generelle kvalitet.

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Til grund for bedømmelsen lægger, at størstedelen af borgerne er i gang med formelle uddannelses- eller beskæftigelsestilbud jf.
interviews med medarbejdere. Nogle borgere modtager førtidspension, og også heraf er der nogle, som er i beskæftigelse.
Medarbejdere og ledelse fortæller, at der for alle borgere er opstillet mål rettet mod beskæftigelse, uddannelse eller aktivitets- og
samværstilbud eller tilsvarende relevante mål. Borgerne bekræfter dette.

I interview med borgere på tilbuddet gives der tydeligt udtryk for deltagelse i de aktivitetstilbud, der er og der gives endvidere
eksempler på frivilligt arbejde, inden for borgers kompetence og interesseområde.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer på baggrund af det aktuelle tilsyn fortsat, at den pædagogiske referenceramme på tilbuddet med
udgangspunkt i anerkendelse og borgerinvolvering kombineret med blandt andet en recovery-understøttende tilgang, Dialektisk
adfærdsterapi og Åben dialog er velegnet til målgruppen, som er beskrevet som voksne borgere mellem 18 og 65 år med psykiske
vanskeligheder (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse). Det er samtidigt socialtilsynets
vurdering, at tilbuddet kan rumme den forskellighed, der er i borgergruppen i tilbuddets konstruktion, hvor borgerne bebor
lejligheder efter ABL § 105.
Netop tilbuddets konstruktion, hvor borgerne indgår et selvstændigt lejeforhold med boligselskabet, forholder tilbuddet sig i høj grad
til. Dette afspejles i tilbuddets visitation af borgere, hvor man orienterer sig i borgernes funktionsniveau, som overordnet set, skal
afspejle, at man bebor en egen lejlighed. Tilbuddets faglige optik er, at opholdet vil være af en midlertidig karrakter, forstået på den
måde, at man altid forholder sig til udvikling i samarbejdet mellem borger og tilbud og at der altid er et potentiale. Midlertidigheden er
således ikke rammesat i forhold til periode, da borgergruppen i praksis er bred, med en stor bredde i livshistorier, alder og
sygdomshistorik.

På tværs af målgruppens alder, er målgruppen tydelig og har udgangspunkt i psykiske udfordringer, hvor der i tilbuddets ramme,
kompetencer og resurser rummes eventuelle andre udfordringer ud fra en individuel vurdering.

Med afsæt i en tydelig værdi omkring borgernes ejerskab for ophold og indsats, arbejdes der med en tydelig struktur i
dokumentationen, som borgerne er aktivt medvirkende til at formulerer i henhold til mål, delmål, indsats og evaluering.
Socialtilsynet har tidligere stillet udviklingspunkt i forhold til visitation til tilbuddet, da tilbuddets konstruktion, hvor borgerne har
rettigheder til den anviste bolig, fordrer en tydelighed omkring sammenhæng mellem borgernes behov for støtte, tilbuddets faglige
referenceramme og viden, og tilbuddets normeringstal, så borgene bedst muligt støttes frem mod egne mål. Tilbuddet er meget
opmærksomme på netop visitationen, hvor målgruppe tilhør er en aktiv del af ledelsesopgaven, som har stor indsigt i den aktuelle
praksis i tilbuddet. Udviklingspunktet fjernes således på baggrund af det aktuelle tilsyn.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Det er fortsat socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, og
systematisk arbejder med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.

Tilbudsleder målgruppevurderer alle indstillinger og der foretages en grund afklaring før end, at det tilbydes plads. Det er
socialtilsynets vurdering at man har god opmærksomhed rettet mod, at tilbuddets konstruktion, fordrer en grundig visitation. Dette
er en opmærksomhed tilbuddet også har, særligt ved indstillinger af unge borgere, hvor man ikke nødvendigvis kan forvente at deres
samlede situation er udredt og afklaret.

Det vægtes, at medarbejderne er fagligt bevidste om tilbuddets målgruppe og kan redegøre for de anvendte pædagogiske tilgange og
metoder. Medarbejderne fortæller, at det pædagogiske arbejde og kontakten mellem borgerne og medarbejderne bygger på tillid og
tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang. Man arbejder ud fra en tydelig forventningsafstemning og en stor gennemsigtighed i
mål, indsats og evaluering.

Den faglige dokumentation indeholder indsatsplan fra visiterende kommuner og pædagogiske planer, hvori mål og indsatser er
beskrevet. Tilbuddet kan tillige dokumentere positive resultater for borgerne, hvilket understøttes af udsagn fra borgerne. Her ud
over arbejder tilbuddet aktivt med nedskrevet aftaler med den enkelte borger og generelle procedurer for ageren for personalet, som
vurderes til at understøtte tilbuddets indsats. Tilbuddets dokumentation indeholder endvidere refleksion over anvendte metoder i
forhold til den aftalte indsats med den enkelte borger.
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Indikator 3.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 3.a
Der er tydelig refleksion i henhold til tilbuddet udmeldte faglige tilgange og metoder, samt det værdigrundlag og menneskesyn der
tages afsæt i.
Der er overensstemmelse med de indberettede oplysninger på Tilbudsportalen om målgruppe, tilgange og metoder og det som
kommer til udtryk ved tilsynsbesøget, både ved samtale med borgerne, medarbejderne og ledelsen. Samtidigt kommer det til udtryk i
tilbuddets dokumentation.
Socialtilsynet vurderer, at de anvendte tilgange og metoder understøtter borgernes progression i forhold til opstillede mål.

Ligeledes vurderer socialtilsynet at der er en høj grad af gennemsigtighed i indsatsen, med afsæt i en tydelig forventningsafstemning
og samarbejdstilgang mellem personale og borgere.

Indikator 3.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.b$eg-print-section-heading-end$

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 at være opfyldt i meget høj grad. 

Tilbuddets pædagogiske planer er tydelige og i et anerkendende og fagligt sprog. Borgernes pædagogiske planer har udgangspunkt i
indsatsmål fra visiterende kommune og borgerne fortæller at de medvirker til at formulere og skrive deres mål, aftaler og evaluering
af delmål. Der ses eksempler på borgeres evaluering/score på forskellige delmål, hvor vedkommende egenhændigt kan evaluere på
progression i forhold til det enkelte mål, hvor denne tilgang understøtter borgerens proces.

I samarbejde mellem personale og borgere er der løbende evaluering af den aftalte indsats, som løbende justeres så den er så aktuel
som mulig i forhold til behovet for støtte.
Medarbejderne redegør for, hvordan dokumentation anvendes i faglig sparring og dokumentationen tydeliggør refleksioner over
metodiske tilgange til den borgerrettede indsats.

Indikator 3.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.c$eg-print-section-heading-end$

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
Til grund for bedømmelsen ligger, at leder og medarbejdere under interview fortæller, at alle borgerne i tilbuddet har indsatsplan fra
visiterende kommune En gang årligt afholdes et møde med borgeren, borgerens sagsbehandler og tilbuddet, hvor handleplanen
revideres. De fortæller endvidere, at alle borgere har en pædagogisk plan, som er udarbejdet i samarbejde med borgeren og på
baggrund af borgerens bestilling. Dette for at sikre sammenhæng mellem de to planer. Ved det aktuelle tilsynsbesøg fortæller
borgerne, at de medvirker aktivt i både formulering af delmål og mål og nedskrivning af aftaler og også har mulighed for at gøre det
selvstændigt.
Tilbuddet har et generelt fokus på at deres indsats skal have en effekt for borgerne og der er altid fokus på, at borgerne skal opnå de
mål de sætter sig. Det faglige fokus er på, at der altid er et potentiale, hvilket understøtter at borgerne når de mål som de har stillet
sammen med deres handlekommune

Indberetninger på Tilbudsportalen bekræfter ovenstående, ligesom socialtilsynet ved dokumentgennemgang af den  udvalgte
dokumentation kan se en klar sammenhæng mellem borgeres indsatsplan og borgernes pædagogiske planer.

Side 9 af 19



Indikator 3.d
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.d$eg-print-section-heading-end$

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 opfyldt i meget høj grad. 

Til grund for bedømmelsen ligger, at leder og medarbejdere oplyser, at man i tilbuddet til stadighed sammen med borgerne har fokus
på og samarbejder med eksterne aktører, som kan være med til at understøtte borgerne i opnåelse af deres mål.

Med baggrund i den aktuelle samfundssituation har der af gode grunde ikke været den samme kontakt til eksterne aktører,
eksempelvis undervisere ude fra som har faciliteret tilbud om undervisning i tilbuddet omkring mestring, møde med sagsbehandler
mv. På baggrund af det aktuelle tilsyn vurderer socialtilsynet at tilbuddet fortsat generelt har et fokus på, at borgerne støttes i
samarbejdet med relevante faglige netværk og, at aftaler og indsatser dokumenteres og understøttes af den indsats som tilbuddet
yder.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Organisation og ledelse$eg-print-section-heading-end$

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.

På baggrund af tilsynsbesøget er det fortsat socialtilsynets vurdering Dronninggårds Alle har en kompetent ledelse med relevant
grund- og efteruddannelse til at tilbuddet har en faglig og økonomisk forsvarlig drift.

Der er en tydelig sammenhæng i tilbuddets daglige drift i henhold til værdigrundlag og faglige tilgange, som afspejles i alle facetter af
tilbuddet. Der er kontinuerlig supervision, hvor både borgere og pårørende kan inviteres ind, når det er meningsgivende, hvilket
afspejler sammenhængskraften i tilbuddets udmeldte værdier og tilgang og tilbuddets daglige drift.

Tilbuddet navigere i daglig praksis i samarbejde med borgerne og visiterende kommune i forhold til at den individuelle støtte kan
justeres i henhold til opståede behov og er igennem imødekomme et behov for en højere intensitet i indsatsen, når dette er
nødvendigt. Dette er også afspejlet i tilsynsrapportens økonomitema.

Socialtilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem borgernes behov og den støtte de får i tilbuddet. Tilbuddet forholder sig til
konstruktionen i henhold til borgere som frasiger sig indsatsen, eller opnår resultater i henhold til opstillede mål og ikke længere har
behov for indsatsen og samarbejder med relevante indsatser i forhold til borgere med ophold i tilbuddets ramme, men hvor der ikke
er en visiteret indsats.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse agere relevant, både i henhold til de aktuelle borgere og generelt i forhold til
visitation af borgere og tydelig forventningsafstemning til opholdet. Overordnet set er det socialtilsynets vurdering, at der forholdes
sig til den enkelte borgers retssikkerhed i henhold til ophold efter ABL § 105 og at det er et dilemma som kan afstedkommes i
tilbudskonstruktionen. Der gives eksempel på, at der ved indflytning er tydelighed omkring at det er et alment boligbyggeri man
indflytter i og at det er borgere med behov for den visiterede socialfaglige støtte som bebor tilbuddet.

Sygefravær og personalegennemstrømning er ikke større end sammenlignelige arbejdspladser.

Tema organisation og ledelse har ikke været i særligt fokus ved det aktuelle tilsyn. Det skal dog fremhæves at tilbuddet har for nyligt
ansat en koordinator, hvilket er en funktion der vil blive fulgt op på ved kommende tilsyn, når funktionen er mere implementeret i
praksis.  Ligeledes er der fjernet udviklingspunkt fra sidst i forhold aktuelle oplysninger på Tilbudsportalen.

Det vil kun være dele af de underlæggende kriterier og indikatorer der er rettet tekstmæssigt.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

Kriterium 8
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 8$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse samlet set har de relevante grund- og efteruddannelser til at lede tilbuddet fagligt
kompetent. Endvidere fremgår det af interviews med både medarbejdere og borgere, at der er en rød tråd mellem den ledelsesstil,
leder ønsker at praktisere, og den ledelsesstil medarbejdere og borgere oplever. Leder beskrives som nærværende, velorienteret og
anerkendende i sin ledelsesstil. Dronninggårds Alles ledelse har også ledelse for andre tilbud og indsatser i beliggenhedskommune og
det er aftalt at oplysninger på Tilbudsportalen tilrettes så ledelsesresurse er retvisende. Her lægger socialtilsynet særligt mærke til, at
nærmeste leder er i stand til at vurdere hvilke opgaver, der passer til hver enkelt medarbejder i forhold til ståsted og kompetencer. I
denne sammenhæng er socialtilsynet ved tidligere tilsyn orienteret om, at medarbejdergruppen dækker fagligt bredt og vurderer, at
leder klart udtrykker det som et bevidst valg, i forhold til at favne en mangfoldig tilgang i henhold til tilbuddets konstruktion, hvor
borgerne beboer egne boliger. Samtidig vurderer socialtilsynet, at alle medarbejdere grundigt introduceres til tilbuddets metoder og
værdigrundlag, både med sidemandsoplæring og ved brug af eksterne konsulenter. Dette understøttes af medarbejderinterview ved
det aktuelle tilsynsbesøg.
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Indikator 8.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.a$eg-print-section-heading-end$

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.a
På baggrund af interview med medarbejdere og borgere, så er det fortsat socialtilsynets bedømmelse, at der er en klar sammenhæng
mellem ledelsesstil, og den måde borgerne og medarbejderne beskriver, at den udmønter sig på. Endvidere bedømmes indikatoren
på baggrund af tidligere fremsendt materiale, hvor det fremgår, at daglig leder har gennemgået lederuddannelser og har de faglige
grunduddannelser og kompetencer til at lede tilbuddet.
I bedømmelsen er også vægtet, at leder fremstår motiverende og energisk og bliver beskrevet af medarbejderne som stærkt
handleorienteret og understøtter borgerperspektivet i den daglige praksis. Socialtilsynet bemærker at tilbudsleder påbegynder
supervisor uddannelse i år.

Indikator 8.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er supervision ved ekstern supervisor og borgerne kan inviteres med
til supervision, hvilket understøttes af borgernes udsagn ved tidligere tilsynsbesøg. Tilbuddet har en mødestruktur, hvor der er faglig
sparring i mindre teams, som løftes til hele personalegruppens teammøder og understøtter, at der er tydelighed omkring fagligt
vurderede indsatsområder i tilbuddet, hvilket også dokumenteres i borgernes planer.

Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer i høj grad, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Medarbejderne er synlige og tilgængelige. Hver
dag er der en medarbejder, som opholder sig i fællesarealerne. Formålet med dette tiltag har netop været at fremme personalets
synlighed. Borgerne oplever, at medarbejderne er opsøgende og tilgængelige.

Tilbuddet ledelse redegør for at ønske, at yde støtte efter borgernes periodiske behov. Det betyder konkret, at støtten kan variere fra
én time til mange timer om ugen alt efter behovet. Tilbuddet samarbejder med visiterende kommune om at støtten reguleres i
henhold til borgernes behov og har gode erfaringer med, at resurserne planlægges, så de kan tilgodeses i de opståede perioder for
den enkelte, uden afledt effekt med manglende resurser i andre områder. Dette underbygges af borgernes udsagn. 

Ved det aktuelle tilsynsbesøg orienteres socialtilsynet om, at for borgere – eksternet fra tilbuddet - som modtager individuel støtter
efter SEL § 85 i kommunen, kan disse ringe til tilbuddet, såfremt der opstår behov, når egne hjemmevejledere ikke er til stede Leder
redegør for, at det er i meget begrænset omfang og ikke har indflydelse på eksempelvis nattevagtens tilstedeværelse på tilbuddet. Ved
det aktuelle tilsyn fremhæves det af borgerne, at nattevagten er til rådighed når der opstår behov for kontakt.

Indikator 9.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne har, i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Til grund for bedømmelsen ligger, at borgere enstemmigt giver udtryk for, at have tilstrækkelig kontakt til personale med relevante
kompetencer. Borgerne har en oplevelse af, at der altid er en medarbejder, der har tid og giver eksempel på ”F-vagten”, som er den
personale, som sidder i fællesområdet, eller på kontoret, hvor borgerne ses at bevæge sig hjemmevant. Socialtilsynet er opmærksom
på, at tilbuddet har fået tilført resurser og samtidigt orienterer leder om ansættelse af peer-medarbejder, som man tidligere har gode
erfaringer med i projektansættelser. Tilbuddet arbejder aktivt med, at intensiteten i den individuelle støtte løbende og smidigt kan
justeres i tæt samarbejde med visiterende myndighed og i henhold til borgernes periodiske behov. Leder orienterer ved
tilsynsbesøget, at personalegruppen er bredt repræsenteret af forskellige faggrupper. Dette har socialtilsynet taget med i
bedømmelsen, idet leder redegør for, er funderet i et bevidst valg i organisationen. Leder har ved forrige tilsyn redegjort relevant for
at ville mangfoldighed i henhold til tilbuddets juridiske konstruktion, hvor det er borgere i egne boliger indsatsen er rettet. Samtidig
redegøres der for, at medarbejderne sikres relevante kompetencer, uanset faglig baggrund, i henhold til tilbuddets kerneopgaver,
målgruppe og metoder.
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Indikator 9.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.b$eg-print-section-heading-end$

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Indikator 9.b bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Til grund for bedømmelsen ligger, at personalegennemstrømningen i følge indberetninger på Tilbudsportalen er angivet at være 1
procent (nøgletal årsrapport 2018). Leder har fremsendt oversigt over personalegennemstrømning seneste år, forud for tilsynet og
på baggrund af leders oplysninger vurderer socialtilsynet ikke at personalegennemstrømningen er højere end på sammenlignelige
arbejdspladser.

Indikator 9.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.c$eg-print-section-heading-end$

Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Oplysninger om sygefravær på Tilbudsportalen er nøgletal fra årsrapport 2018. Sygefravær er oplyst til 7,8 dage pr. månedslønnet,
hvilket er en reduktion fra året før. Direkte adspurgt fortæller borgerne at aftaler ikke bliver aflyst, og hvis eksempelvis primær
kontaktperson er syg, så erstattes denne altid af en anden medarbejder de kender.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Kompetencer$eg-print-section-heading-end$

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.

Det er på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg fortsat socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har de kompetencer, erfaringer og
viden, der er nødvendige i forhold til at arbejde med tilbuddets målgruppe. Tilbuddet har en kompetenceudviklingsplan, der sikrer, at
medarbejdernes kompetencer til stadighed bibeholdes og udvikles således, at der skabes en ensrettet tilgang til borgerne i tilbuddet
under hensyntagen til borgernes individuelle behov. Desuden vurderes det, at der arbejdes målrettet med tilbuddets værdier som
fællesnævner.

I forbindelse med det aktuelle tilsyn i 2020 er socialtilsynet orienteret om, at der har været uddannelse i Åben Dialog, som er under
implementering og Socialtilsynet vil følge op på dette ved kommende tilsyn.

Resterende del af Tema kompetencer er bibeholdt fra forrige tilsyn.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

Kriterium 10
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 10$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynet vurdering, at tilbuddets medarbejdere vurderes samlet set at have relevante kompetencer til at imødekomme de
enkelte borgeres behov. Dette dels grundet tilbuddets arbejde med at sikre medarbejdernes kompetencer på tværs af faggrupper og
hyppige deltagelse i kompetencegivende temadage og kurser sammen med borgerne. Medarbejdernes kompetencer dækker bredt i
henhold til deres faglige baggrunde og understøtter tilbuddets sigte på mangfoldighed samtidig med, at tilbuddets metoder og
værdier indtænkes i deres daglige arbejde med borgerne. Derudover orienteres socialtilsynet om, at tilbuddet sikrer at ny viden deles,
idet det er fast kutyme at tale om dette ved teammøder. Medarbejderne har siden tilsynsbesøget i 2018 været på temadage om
ADHD, ADD og autisme. Hvor dette ikke er en del af tilbuddets godkendte målgruppe, så har leder redegjort for, at temadagene
omhandlede medarbejdernes opkvalificering hvor ADHD, ADD og autisme er i sammenhæng med psykiske udfordringer, og for at
medarbejderne har kompetencer til at imødekomme behov som kan opstå i beboergruppen i henhold til borgernes ophold i
tilbuddets konstruktion. Det er socialtilsynets vurdering, at dette ikke er led i at udvide målgruppen, men er opkvalificering med viden
om brugergrupper inden for tilbuddets metoder og faglige tilgange. Af tidligere tilsendt materiale fremgår desuden, hvordan tilbuddet
sikrer, at alle nye medarbejdere introduceres til tilbuddets tilgange og metoder. Det sikres, at alle medarbejdere kommer på
grundkursus/opfriskningskursus i DAT (Dialektisk Adfærds Terapi).

Indikator 10.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 10.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Alle medarbejdere har været på DAT-kursus eller genopfriskningskurser ift. DAT.
Socialtilsynet orienteres ligeledes under tilsynsbesøget om, at der foreligger en fælles kompetenceudviklingsplan for det psykosociale
område. Tilbuddet vedligeholder og understøtter kontinuerligt allerede eksisterende viden, ligesom der i tilbuddet gives mulighed for
tilegnelse af ny viden - eksempelvis afholdes der kontinuerligt kursus og temadage for medarbejdere og borgere samlet. Tilbuddets
medarbejdere har været på temadage omhandlende komorbiditet og sammenhænge mellem psykiske udfordringer og ADHD, ADD
og autisme. Medarbejdergruppen har samlet set erfaring for arbejdet med tilbuddets målgruppe og har relevante faglige
grunduddannelser. I dialog med medarbejderne er der tydelig refleksion i henhold til tilbuddets faglige tilgange og metoder,
eksemplificeret ved refleksioner med udgangspunkt i Dialektisk Adfærdsterapi i forhold til aftaler med borgere om at øge egne evner
for deltagelse i fællesskabet. Medarbejdergruppen rummer 8 forskellige fagligheder og netop tværfagligheden fremstår vigtig for
tilbuddet og tilbuddets generelle tilgang til indsatsen rettet borgerne i tilbuddets konstruktion. Tværfagligheden og dermed
medarbejdernes fællesnævnere sikres via kontinuerlig supervision, hvor det bl.a. klargøres, hvad de forskellige faggrupper har
kompetence til, og hvordan de hver især kan understøtte indsats og kerneopgaver. Der redegøres på besøget for, at relationen til
borgerne går forud for andre metodetilgange, og tværfagligheden medvirker til at sikre mangfoldighed og dermed sikre, at tilbuddet
kan rumme en vis spredning i målgruppens livshistorier i tilbuddets konstruktion. Samtidig vurderer socialtilsynet, at tilbuddets
værdigrundlag og fokus på borgerinddragelse er gennemgående for tilbuddet.
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Indikator 10.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 10.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Tekst og bedømmelse af indikator 10.b er bibeholdt fra forrige tilsyn, da socialtilsynet vurderer, at det fortsat er retvisende for
tilbuddets kvalitet. Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Leder fortæller, at der i forbindelse med rekruttering af
medarbejdere er lagt vægt på, at tilbuddet har DAT (Dialektisk Adfærds Terapi) i arbejdet med rehabilitering og recovery. Socialtilsynet
bemærker, at de værdier, faglige tilgange og metoder, tilbuddet oplyser at arbejde ud fra, også er dem, socialtilsynet kan observerer i
interaktionen mellem medarbejdere og borgere. Socialtilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem borgeres og
medarbejderes italesættelse af samspillet ud fra tilbuddets værdier og borgersyn med borgerinddragelse som et fokuspunkt,
samtidig med, at borgerne klart giver udtryk for relevansen af støtten og deres oplevede progression.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

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.

Tekst og bedømmelse af Tema Fysiske rammer, kriterium og indikatorer er bibeholdt fra tilsynet i 2019, da de fortsat er retvisende for
tilbuddets kvalitet. Ved det aktuelle tilsyn, har socialtilsynet besøgt tilbuddet d. 6. maj 2020, hvor der er orienteret om, at der ikke er
sket ændringer ved de fysiske rammer siden sidste tilsyn. De mødte borgere giver fortsat udtryk for at være glade for lejlighederne og
beliggenheden. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer overordnet set tilgodeser borgernes behov for at udvikle sig
selvstændigt og giver retten til privatliv, samt fungerer som ramme om den indsats, der finder sted for den enkelte borger. 

De interviewede borgere trives i tilbuddets rammer med deres individuelle udgangspunkter for opholdet. Socialtilsynet vurderer, at
tilbuddet i høj grad understøtter trivslen for borgerne i deres diversitet og mangfoldighed.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer, opfylder borgernes behov, når det gælder muligheden for at udvikle sig
selvstændigt og have et privatliv. Borgere udtrykker stor tilfredshed med den grad af privatliv, som boligerne giver - at de har plads til
og mulighed for at modtage besøg. Samtidig pointerer borgerne, at det er vigtigt, at dem der bor i tilbuddet kan håndtere den grad af
selvstændighed, som denne boform kræver. Flere borgere giver udtryk for, at de netop er blevet mere selvstændige efter de er flyttet
til Dronninggårds Allé og at det medvirker til, at de også tænker frem mod en tilværelse med mindre støttebehov i fremtiden.

Indikator 14.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne samstemmende udtrykker stor
tilfredshed med deres boliger ift. til størrelse og indretning. Leder og medarbejder er af samme opfattelse. Borgerne fortæller, at der,
som ved alt andet nybyggeri, er nogle ting, som ikke har virket ordentligt siden indflytningen. Borgerne beskriver, hvordan der er
samarbejde med ejendomsselskabet omkring udbedringer af forhold og plan her for.

Indikator 14.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.b$eg-print-section-heading-end$

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne udtrykker stor tilfredshed med de fysiske rammer og den grad af privatliv, boligerne
giver - herunder mulighed for at få besøg. Boligerne er rummelige og velindrettede og fremstår til at imødekomme den enkeltes
behov. Fællesarealerne er rummelige og lyse, og der er etableret aktivitetsfaciliteter, som borgerne medvirker til at indrette og
selvstændigt kan benytte, når de har lyst.

Indikator 14.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.c$eg-print-section-heading-end$

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på borgernes beskrivelser af, hvordan de
oplever at have privatliv og kunne invitere gæster, når det passer dem. Både medarbejdere og ledelse har også indtryk af, at borgerne
opfatter boligen som deres hjem. Ved rundvisning kan socialtilsynet se, at borgerne har indrettet sig, som de ønsker og tydeligt
fremstår hjemligt.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Økonomi$eg-print-section-heading-end$

Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og
tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2020 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2018.
Socialtilsynet har endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

Der er i budgettet overensstemmelse mellem de takstfinansierede antal pladser og det faktiske antal pladser, hvor der er en
socialfaglig indsats og overensstemmelse mellem budgetterede borgerrettet personale og det oplyste på Tilbudsportalen.

Tilbuddets budget 2020 er godkendt.

Gennemsnitlig bedømmelse

Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige
kvalitet.

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2020, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at
dække de relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.

På baggrund af tilsynet er det ligeledes socialtilsynets vurdering at tilbuddet har en høj belægningsprocent.

Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen.

Socialtilsynet har godkendt tilbuddets årsbudget for 2020, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold:

Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.

Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

Vurderingen understøttes af borgernes udsagn om, at møde en god indsats, som de oplever støtter dem frem mod positive
resultater.

Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i
forbindelse med driftstilsynet.

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2018 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det
budgetterede i samme år.
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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.

$eg-print-section-heading-start$Spindelvæv$eg-print-section-heading-end$

Spindelvæv

$eg-print-section-heading-start$Datakilder$eg-print-section-heading-end$

Datakilder
Kilder

Bestyrelsesoversigt
Pædagogiske planer
Borgeroversigt
Godkendelsesbrev
Tilbudsportalen
Medarbejderoversigt
Kompetence og anciennitetsoversigt
Handleplan
Budget
Opgørelse af sygefravær
Tidligere tilsynsrapport

$eg-print-section-heading-start$Interviewkilder$eg-print-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder

Bestyrelse
Medarbejdere
Øvrige interviewkilder
Borgere

Beskrivelse
Der har i forbindelse med tilsyn været afhold telefoninterview med to borgere, to medarbejdere, tilbudsleder og nyansat koordinator
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$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder

Ledelse
Borgere
Andet

Beskrivelse
Tilbuddet har været aflagt kort besøg i henhold til retningslinjer for tilsynsbesøg grundet Covid-19
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