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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

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

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
kvaliteten.

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

Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den
fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden
for rammerne af temaet

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne
for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis
godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet,
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af
et ”spindelvæv”.

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57

Hovedadresse Bregnerødvej 55 
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf.: 46113377
E-mail: susv@rudersdal.dk
Hjemmeside: http://www.Socialpaedagogiskcenter.rudersdal.dk

Tilbudsleder Susanne Svare

CVR-nr. 29188378

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Botilbudslignende tilbud, Lejebolig, Lejeloven 

Pladser i alt 6

Målgrupper Hjerneskade, medfødt 
Opmærksomhedsforstyrrelse 
Udviklingshæmning 

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Ida le Fevre
Majbritt Hansen

Tilsynsbesøg 24-11-2022 14:00, Uanmeldt, Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 

Afdeling Målgrupper
Pladser i
alt Afdelinger

Bofællesskabet Bregnerødvej
55-57

Udviklingshæmning, Hjerneskade, medfødt,
Opmærksomhedsforstyrrelse

6 Botilbudslignende tilbud, Lejebolig,
Lejeloven
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsynet har afholdt uanmeldt driftsorienteret tilsyn d. 24. november 2022  Bofællesskabet Bregnerødvej er et tilbud efter lejeloven, til 6
voksne som modtager støtte efter servicelovens § 85. Jf. oplysninger på Tilbudsportalen er målgruppen borgere mellem 18 og 50 år med medfødt
hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelse eller udviklingshæmning.

 

Jf. Tilbudsportalen er tilbuddets målsætning: at støtte til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder, opnå en større grad af selvstændighed, kan
foretage relevante valg, i forhold til eget liv. Får mulighed for samvær og socialt fællesskab med andre og bliver i stand til at flytte til en mindre
indgribende boform. Socialtilsynet konkludere at tilbuddet arbejder aktivt med tilbuddets målsætning, og opnår positive resultater.  Socialtilsynet
vurderer, at tilbuddet skaber trivsel og udvikling i samspillet med borgerne. 

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gennem arbejdet med relevante faglige tilgange styrker borgernes selvstændighed og selvforståelse. Tilbuddet
arbejder med udgangspunkt i den neuropædagogiske tilgang med bl.a. jeg-støttende og motiverende samtaler.

 

Socialtilsynet vurderer at Bofællesskabet Bregnerødvej har en stabil medarbejdergruppe og at borgerne mødes at fagligt uddannet personale, det
har et indgående kendskab til borgeres og deres udfordringer. Bofællesskabet Bregnerødvej ledes kompetent af leder med relevant uddannelse og
erfaring fra området og organisationen.

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets de fysiske rammer skaber mulighed for privatliv i egen lejlighed og samvær med ligestillede i fællesrum.
Borgerne boliger er renoveret med nye køkkener i 2021, og der vurderes at tilbuddets fysiske rammer, er væsentligt forbedret og giver borgerne
mulighed for at træne ADL færdigheder i egen bolig, hvilket afspejler borgernes ønsker og behov, samt tilbuddets formål. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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Vurdering 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. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes kompetent. Leder har erfaring og viden om målgruppen og en ledelsesstil, der skaber arbejdsglæde og
motivation hos medarbejderne. 

 

Det vurderes at borgerne mødes af et fagligt uddannet personale, der har et indgående kendskab til borgerne og deres udfordringer. Socialtilsynet
vurderer, at tilbuddet ledes så borgerne har tilstrækkelig kontakt i forhold til deres behov.

Tilbuddet har fokus på at sikre et lavt sygefravær og personalegennemstrømning og har tilknyttet faste vikarer, som har relevante kompetencer

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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 tilbuddet ledes kompetent. Der er lagt vægt på, at leders erfaring og viden om målgruppen understøtter medarbejdernes
tilgang til borgerne og skaber høj trivsel og arbejdsglæde i medarbejdergruppen.

Leder lægger vægt på at lede kerneopgaven og at sikre at borgere og medarbejdere trives.  Tilbuddet er en del af en  større organisation med en
ledergruppe på 9 ledere, som mødes jævnligt.

 

Tillige vægtes, at der ved tidligere tilsyn er oplyst at der tilbydes ekstern supervision og intern faglig sparring med ledelsen.

Socialtilsynet vurderer, at uddannelse styrker en leders faglige kompetence i ledelsesopgaven.

 

Socialtilsynet konstatere på baggrund af oplysninger fra leder og medarbejder, at tilbuddets juridiske grundlag kan være en udfordring, da de ikke
kan få borgere til at flytte, hvis de ikke længere er målgruppe til tilbuddet. Eller at borgerne ikke ønsker at modtage den ønskede støtte. Dette
drøftede socialtilsynet ligeledes med tilbuddet i 2021. I 2022 bor der to borgere, som ikke længere ønsker at modtage støtte fra tilbuddet eller
fraflytte. Det mindsker den dynamiske udvikling på tilbuddet og at borgere der ønsker at bo på tilbuddet.  Leder er i dialog med driftsherre.
Socialtilsynet vurderer at driftsherre med fordel kan være aktive i forhold til denne problematik. Det anses for uhensigtsmæssigt at driften og
udviklingen af tilbuddet påvirkes af borgere der ikke længere er målgruppe, optager en plads.  

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Det vægter, at tilbuddet ledes kompetent. Leder er uddannet pædagog med mange års erfaring med målgruppen. Leder er ligeledes leder for
Bofællesskabet Biskop Svanes vej. Leder oplyser til socialtilsynet at der på lederniveau 4 ikke er et krav om lederuddannelse og at leder er en del af
en større organisation med en ledergruppe på 9 ledere, som mødes jævnligt. Daglig leder er i MED udvalg og i AMR som ledelsesrepræsentant.

 

Medarbejder giver udtryk for, at leder har tillid til medarbejderne og at leder er tilgængelig for f.eks. sparring. Ligeledes giver medarbejder udtryk
for at leder giver mulighed for at handle selvstændigt og er anerkendende. Det oplyses at leder ofte besøger bofællesskabet og har et godt
kendskab til borgerne.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt, da socialtilsynet vurderer at leder har relevante kompetencer til at
lede tilbuddet.
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Indikator 8.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Det vægter at medarbejdere og leder oplyser, at de har ekstern supervision ca. 8 gange årligt og, at det sker sammen med medarbejderne fra
Biskop Svanes vej. Hertil kan der laves aftaler om supervision ad hoc.

Der afholdes temamøder, hvor der er fokus på særlige emner. Tilbuddet søger ligeledes hjælp og rådgivning hos VISO.

Leder deltager i ledernetværk, hvor der er sparring.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.

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 vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, hvor 3 medarbejdere er tilknyttet bofællesskabet.

 

Tilbuddet har ikke højt sygefravær eller gennemstrømning. Medarbejderne er stabile i deres ansættelser, så gennemstrømningen er lav. Brugen af
ikke fastansatte medarbejdere vurderes hensigtsmæssig.

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Det vægtes at borgerne giver udtryk for at medarbejderne overvejende har tid til at tale med dem og give dem den hjælpe og støtte de har behov
for. Leder og medarbejdere udtrykker at der er den nødvendige tid i forhold til kontakt til borgerne. Det vægtes at medarbejder og leder, ligeledes
kan komme med oplysninger om borgernes positive udvikling, som afspejler at der tid til at støtte borgerne.

 

Medarbejderne har alle en pædagogisk uddannelse og relevant efteruddannelse og mange års erfaring med målgruppen. Det oplyses at tilbuddet
har ansat faste vikarer, som har relevante kompetencer. Tilbuddet har ikke tilknyttet nattevagt. Borgerne kan ringe 112, der kan i særlige
situationer træffes aftale om tryghedsbesøg fra kommunens hjemmepleje, hvis der bliver behov for dette om natten. Det oplyses ligeledes at
borgerne vil blive tilknyttet kommunens hjemmepleje, hvis der skulle opstå behov for dette.

 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Det vægtes at tilbuddet på Tilbudsportalen i årsrapporter har oplyst en lav personalegennemstrømning på tilbuddet i en årrække.

 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddet på Tilbudsportalen i årsrapporter har oplyst lavt sygefravær på tilbuddet i en årrække.

 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.

Indikator 9.d

Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk
pædagogisk indsats.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.d
Jf. oplysninger fra leder og medarbejdere, er ikke fastansatte medarbejdere, deres vikar, som er kendt med huset og borgerne igennem en lang
periode. Derudover er tilbuddet i gang med at introduceret en ny vikar for at sikre der vil være en når nuværende ikke længere er på tilbuddet. 

 

Tilbuddet har en strategi for hvornår de bruger ikke fastansatte medarbejdere og det vurderes at tilbuddet kan tilrettelægge det så det er
hensigtsmæssigt. Der benyttes ikke fastansatte medarbejdere ved behov, og det sker i meget lav grad. De ikke fastansatte medarbejdere har
relevante grundkompetencer og har meget lang viden og erfaring, på tilbuddet.

 

Indikatoren er opfyldt i meget høj grad. 
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Vurdering af tema

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

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere, herunder ikkefastansatte 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, herunder ikkefastansatte medarbejdere,
møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante kompetencer med relevant faglig pædagogisk uddannelse, efteruddannelse og erfaring. Det
vurderes at kompetencer kommer til udtryk i samspillet mellem borgere og medarbejdere, samt den individuelle pædagogiske indsats.

Tilbuddet har faste vikarer, som har kendskab til borgerne. Tilbuddet har været igennem en kompetenceløft i forhold til at kunne anvende
neuropædagogikken i praksis. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets løbende prioritering af kompetenceudvikling bevirker høj faglighed.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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
Socialtilsynet vurderer, at den samlede medarbejdergruppe besidder relevante kompetencer og at indsatsen tager udgangspunkt i borgernes
behov. Tilbuddet prioriterer kompetenceudvikling, og medarbejdere og leder fremstår engagerede og reflekterende, når der tales om den faglige
indsats.

 

Socialtilsynet ser, at borgere i målgruppen har komplekse behov og problemstillinger. På baggrund af tidligere oplysninger, samt oplyser fra leder
og medarbejdere under interview vurderer socialtilsynet at tilbuddet samarbejder med andre fagpersoner med viden om borgernes diagnoser og
behov som kan supplere den pædagogiske viden. 

Indikator 10.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Der er lagt vægt på at medarbejderne er pædagoguddannet og har mange års erfaring med målgruppen. Medarbejderne har neuropædagogisk
efteruddannelse og er blevet certificeret i forhold til uddannelse i arbejdet med borgernes selvforståelse. 

Det fremgår af fremsendt oplysningsskema at der har været efteruddannelse i 2022 vedr. autisme og kravundvigende adfærd og dialæktisk
adfærdsterapi

 

 

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Der er lagt vægt på tidligere observationer fra 2021. Der er lagt vægt på, at socialtilsynet har observeret samspil mellem medarbejdere og tre
borgere i forskellige sammenhæng. Det har været både under interview med borger, samt guidning i forhold til en borger der kom hjem fra
arbejde og der var planlagt indkøb, samt en medarbejder der skulle på gåtur med en borger.

Det er observeret at medarbejderne har en differentieret tilgang til borgerne. 

 

Medarbejdere og leder kommer under interview, med forskellige eksempler på den valgte tilgang til den enkelte borger. Samt hvordan der er
arbejdet med borgerne individuelt igennem, 2022. Borger giver udtryk for at være glad for den støtte som medarbejderne yder og udsagn
stemmer med det leder og medarbejder har oplyst. 

 

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.
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Vurdering 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.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer afspejler tilbuddets målgruppe, samt at formålet er at borgerne bor midlertidigt på tilbuddet,
hvor der i meget høj grad arbejdes med at udvikle færdigheder, således at borgerne kan bo mere selvstændigt. Socialtilsynet vurderer at tilbuddets
fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgere, der har behov for træning i egen bolig. Der er mulighed for forskellige indsatser samt
understøttelse af borgerne ud fra deres ønsker og behov, sammenholdt med den pædagogiske indsats der understøtte borgerne udvikler
færdigheder i forhold til selvstændig og at bo i egen bolig. 

 

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer giver borgerne mulighed for at trække sig til egen lejlighed og få ro og at der er tilbud om fællesskab i
fællesrum. Borgerne trives med de fysiske rammer, 

Tilbuddet er indrettet, så borgerne har adgang til lejlighederne fra fællesarealerne eller fra egen terrasse. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske
rammer på fællesarealerne er indrettet så de indbyder til fællesskab. 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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 borgerne trives de i fysiske rammer. Rammer understøtter borgerenes udvikling og der er mulighed for at træne
selvstændig livsførelse.  Socialtilsynet vurderer at fællesstuen giver borgerne mulighed i forhold til fællesspisning og socialt samvær efter behov og
ønske.

 

Socialtilsynet bemærker, at borgerne i tilbuddet bor i egne boliger med lejekontrakter efter lejeloven. Borgerne har derved de rettigheder og
forpligtelser, der følger af lejelovgivningen. Og det set i forhold til tilbuddets indretning, målgruppe og formål med opholdet kan give udfordringer,
hvis en borger ikke vil modtage støtte, men heller ej vil fraflyttet tilbuddet. Leder har fokus på dette og det er på nuværende tidspunkt en
udfordring i forhold til to borgere.  

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Det vægtes at den borger tilsynet taler med giver udtryk for generelt at trives i de fysiske rammer, og er glad for at have fået nyt køkken i boligen.
Borgeren fremviser køkken og fortæller om indretningen. 

 

Medarbejder og leder oplyser at borgerne er trives i de fysiske rammer. Borgerne bruger primært egne boliger, og benytter ikke fællesarealer i
udstrakt grad. Det bemærkes at to af borgerne benytter deres egen indgang til at komme ind og ud af lejligheden, frem for at gå igennem tilbuddet
fællesarealer, 

 

Der er i tilbuddet et fællesrum, hvor borgerne kan spise, se fjernsyn og have socialt samvær. Der er i tilbuddet ligeledes et fælles vaskeri, hvor
borgerne kan booke en vasketid.. 

 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt, med baggrund i ovenstående.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Der er lagt vægt på at borgerne bor i 2 værelses lejligheder med tekøkken og eget bad og toilet, som understøtter borgernes behov for at trække
sig og finde ro i private rammer. Hver bolig har ligeledes egen terrasse. Der er et fællesrum, som giver mulighed for hverdagsaktiviteter som
fællesspisning, fejring af fødselsdage og andre begivenheder i løbet af året, efter aftale med borgerne. Fællesrummet understøtter fællesskabet
mellem borgerne og er en understøttende ramme for social træning, som styrker borgernes kompetencer og reducerer ensomhed.

 

Det vægtes at leder, medarbejdere og en borger, giver udtryk for at de i mindre grad benytter fællesfaciliteter, men mest bruger egne boliger,
hvilket sker efter eget valg.  To borgere fremviser bolig, hvor der er etableret køkken i 2021. Der er der ligeledes i de øvrige boliger. Det afspejler
borgernes behov for at kunne adl træne i egen bolig. Boligerne var tidligere indrettet med mindre køkkener hvor det var svært at lave mad. Nu er
der køkkener med god bordplads, og god muligheder for forskellige støttebehov i forhold til madlavning. Boligerne har set i forhold til tilbuddets
målgruppe, en passende størrelse og borgerne kan gå ind og ud af boligerne uden at skulle igennem fællesarealer. 

 

 

 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt..

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Der er set to boliger på tilsynsbesøget, som borgere selv fremviste.  Lejlighederne afspejler i meget høj grad borgernes interesse og egne valg.
Lejlighederne er i høj grad indrettet personligt. Det vægter at fælles arealer fremstår hjemlige, og at borgerne har egne indgange til lejlighederne fra
fællesarealerne.

 

Tilbuddet har i 2021 sikret at der er renoveret køkkener i 2021. Det vurderes at være et væsentligt kvalitetsløft og boligerne er komplette i forhold
til botræning og selvstændighed.  Borgere giver udtryk for at være meget glade for deres boliger. 

 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

2Socialtilsynet 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 2022 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2021. Socialtilsynet har
endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet

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

Socialtilsynet har 14.12.2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, 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.

Tilbuddets økonomiske bæredygtighed

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

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig

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

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 2022, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de
relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.

Tilbuddet har i 2021, vedr. fremsendelse af budget, ændret tilgang, så budgetskemaerne stemmer overens med bekendtgørelsen, herunder
tilpasning af indregning af overskud / underskud, samt tilpasning af takster. 

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
Socialtilsynet har  godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven.

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

*Tilbuddets budget sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

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 stillet spørgsmål til tilbuddet for så vidt angår udgifter til husleje og der er fremsendt nyt retvisende budget.

Det er socialtilsynets vurdering, at der nu er opnået klarhed og gennemsigtighed.
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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.
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Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Andet

Beskrivelse
Der er modtaget oplysningsskema og bilag til oplysningsskema.
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Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Borgere
Medarbejdere

Beskrivelse
Der er talt med to borgere, under fremvisning af bolig. Der er tale med en medarbejdere og leder i gruppeinterview.
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Observationskilder
Kilder
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