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Læsevejledning
Rapportens indhold

Nygodkendelsesrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet forventes at kunne 
levere den fornødne kvalitet og samlet set opfylde 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 den forventede kvalitet hos tilbuddet, indeholder rapporten en gennemgang af de 
syv temaer fra Kvalitetsmodellen. Socialtilsynet kan i forbindelse med behandling af ansøgning om nygodkendelse 
have besøgt tilbuddet mere end én gang, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Det fremgår af 
nygodkendelsesrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt det var anmeldt 
eller uanmeldt.

Den færdige rapport vil blive sendt i faktuel høring hos tilbuddet og såfremt tilbuddet er blevet godkendt af 
Socialtilsynet, vil udvalgte oplysninger fra rapporten efter endt høringsperiode blive publiceret på Tilbudsportalen. 
Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer den forventede kvalitet 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, forventes at forekomme 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 forventes at kunne levere den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage 
andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

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

I kvalitetsmodellen er 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet ud fra om Socialtilsynet forventer eller ikke 
forventer, at tilbuddet vil kunne levere den fornødne kvalitet:

Forventes at kunne opfylde indikatoren
Forventes ikke at kunne opfylde indikatoren

Ved efterfølgende driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er 
tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Formatus Opholdssted ApS

Hovedadresse Tersløsevej 13, 4190 Munke Bjergby
4190 Munke Bjergby

Kontaktoplysninger Tlf: 61469099
E-mail: yasin_avci84@hotmail.com
Hjemmeside: 

Tilbudsleder Yasin Avci

CVR nr. 40039023

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

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

Pladser i alt 9
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Formatus opholdssted er godkendt til 9 fleksible pladser jf. SEL §§ 66 stk. 1 nr. 5 og 107. Alderen for målgruppen 
er 12 - 23 år. 
Fælles for de unge er, at de har svære tilpasningsvanskeligheder, der kan medføre kriminalitet og vold. Endvidere 
er de unge ofte præget af en stærkt belastet psykosocial baggrund med massive omsorgssvigt og tidlige skader på 
personligheden til følge. Den unge har mangel på psykiske og sociale kompetencer, der ikke gør dem i stand til at 
navigere, skelne og forholde sig til de normer og krav et moderne samfund i udvikling, samt de sociale arenaer 
stiller til det enkelte individ. Det drejer sig om børn og unge som har svært ved at etablere/fastholde kontakter, 
har/har haft en kriminel løbebane, og/eller været udsat for traumatiske oplevelser gennem opvæksten som f.eks. 
følge af pludselige tab, mangelfuld omsorg, overgreb, fysiske/psykiske eller andre sociale problematikker i/uden for 
familien. 
En fælles baggrund er endvidere kaotiske og mislykkede skoleforløb ofte med konkluderende prædikat som ikke-
underviselige. 
Det er kendetegnende, at de unge ikke har kunnet profitere af det almindelige behandlingssystem, og mange af de 
unge er rubriceret som uanbringelige.

Socialtilsynet har afholdt samarbejdsmøde med tilbuddet den 20. februar 2019, været på tilsynsbesøg den 21. maj 
2019.
Ligeledes blev de fysiske rammer besigtiget.
Socialtilsynets vurdering/bedømmelse bygger ligeledes på fremsendt materiale samt det indberettede på 
Tilbudsportalen.

Socialtilsynet vurderer, at kvaliteten samlet set på Formatus Opholdssted ApS vil være kendetegnet ved, at der 
arbejdes med formålet med indsatsen jf. SEL §§ 66 stk. 1 nr. 5 og 107. 
Det vurderes, at der vil være fokus på, at indsatsen realiseres og bidrager til, at borgerne trives.
Socialtilsynet vurderer, at Formatus Opholdssted ApS samlet set har den fornødne kvalitet og opfylder kravene i lov 
om Socialtilsyn.

Særligt fokus i tilsynet

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Charlotte Schultz (Tilsynskonsulent)

Susanne Svendsen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 21-05-19: Tersløsevej 13, 4190 Munke Bjergby (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter

Idet målgruppens alder er fra 12-23 år, skal Formatus Opholdssted sikre en homogen ungegruppe i huset, henset 
til alder og kompleksitet. Herunder skal tilbuddet være særlig opmærksom på risikofaktorer i forhold til 
vold/overgreb hvis der er indskrevet unge på 12 år sammen med voksne på fx 18-23 år.
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil kunne støtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til temaet 
"uddannelse og beskæftigelse".
Tilbuddet forventes, at de med udgangspunkt i de mål, der er for den enkelte borger, og under hensyn til borgerens 
behov og forudsætninger have fokus på stimulering af borgerens udvikling og læring med henblik på paratheden og 
mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse. 
Tilbuddet vil samarbejde med relevante samarbejdspartnere, der er nødvendige for at understøtte, at målene for 
borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås.

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer kriteriet "tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til 
skolegang, uddannelse og beskæftigelse" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale, det indberettede på Tilbudsportalen, samt interview af 
ledelsen:
Tilbuddets målsætning er, at skabe kontinuitet, trygge og forudsigelige rammer på opholdsstedet. Børnene/de unge 
skal opnå stabilitet i deres relationer ift. voksne, familie og andre unge på og udenfor opholdsstedet. 
Uddannelse, beskæftigelse og selvstændighed vægtes højt på Formatus Opholdssted. Tilbuddet ønsker at 
indlemme de unge i foreningslivet, få dem ud på arbejdsmarkedet (fritidsjob), samt støtte og motivere dem til at 
afslutte FSA (folkeskolens afgangseksamen). Der tages udgangspunkt i borgerens standpunkt. Dermed sikres at de 
er rustet til opgaven. Målet er, at klæde de unge til livet efter deres ophold hos Formatus.

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 Forventes at kunne opfylde indikatoren
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Bedømmelse af Indikator 01.a

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "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" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Målgruppen er unge mellem 12 og 18 år med mulighed for efterværn op til 23 år, som har en belastet psykosocial 
baggrund og som blandt andet på denne baggrund har haft dårlige erfaringer og mangelfuld skolegang, vil som et 
af de vigtigste fokusområder være at få de unge stabiliseret og derigennem i stand til at gennemføre folkeskolens 
9. klasse.
En afgangseksamen vil udover at være positiv oplevelse for den enkelte også være grundlaget for hvilke 
muligheder den unge får af valg videre i livet.
Den daglige pædagogiske støtte, som blandt andet går ud på at motivere og støtte den unge, vil således også have 
sigte på vigtigheden af skolegang og gennemførelse af samme med henblik på enten at læse videre eller komme i 
lære, og efterfølgende i beskæftigelse.
Derfor vil et tæt samarbejde med den lokale folkeskole være vigtig og højt prioriteret. Der er f.eks. en lokal 
folkeskole ca. 4 km. fra tilbuddet.
Udover erhvervelse af de nødvendige faglige kompetencer via skolegang, vil det også være vigtigt at den unge 
kommer i et miljø med andre unge, hvorigennem der kan skabes nye venskaber og relationer, som muliggør 
kontakt til lokalområdet og dets forskellige tilbud om kultur, fritidsaktiviteter og evt job.
Ledelse og medarbejdere på tilbuddet vil derfor løbende være i kontakt med den(de) lokale folkeskoler og nøje 
følge op på hver enkelt elevs forløb, med henblik på bedst muligt at kunne støtte op om skoleforløbet via det 
daglige pædagogiske arbejde på tilbuddet.
På den måde sikres kontakten til det ordinære skolesystem og til andre unge med henblik på at skabe det bedste 
grundlag for senere at kunne begå sig i samfundet generelt.
Tilbuddets ledelse er begge uddannet folkeskolelærer og vil således kunne bidrage til et godt samarbejde med 
kollegerne i folkeskolen og samtidig have faglige forudsætninger for at støtte de unge på tilbuddet.
Der vil under hele opholdet på tilbuddet blive arbejdet målrettet på at få etableret et godt samarbejde med de unges 
forældre, som derfor også inviteres til de løbende møder der afholdes på en folkeskole. Det er vigtigt at forældre 
kan følge de unges forløb og udvikling både på tilbuddet og i skoleforløbet.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 01.b

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Det er et centralt element i det samledes pædagogiske arbejde på tilbuddet, at alle unge støttes i at følge 
undervisningen i den lokale folkeskole med hen blik på at kunne afslutte forløbet med en 9. klasses eksamen. 
Derefter iværksættes initiativer der sikrer at den unge kommer videre i enten nyt uddannelsesforløb eller 
beskæftigelse.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 01.d

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, 
grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Alle unge på tilbuddet skal deltage i skole og eller uddannelsesforløb. Dette tilrettelægges individuelt således der 
tages højde for den enkelte unges social, og faglige færdigheder.
Det er et vigtigt element i det pædagogiske arbejde på tilbuddet, at de unge får en dagligdag som alle andre, med 
et fast skema, hvor de unge kender strukturen i hverdagen.
En forudsætning for at kunne nå målsætningen om at alle unge på tilbuddet skal have en 9. klasse 
afgangseksamen, er et forberedt og stabilt skoleforløb. Det betyder at der på tilbuddet vil blive lagt vægt på at støtte 
de unge i lektielæsning, det kan være en faglig støtte eller støtte til at strukturer fritiden således der bliver plads til 
både fritid, tid med kammerater, og tid til lektielæsning.
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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 temaet "selvstændighed og relationer" kan opfyldes.
Det forventes, at tilbuddet kan understøtte borgerne i at indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet forventes at medvirke til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og 
aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at tilbuddet understøtter borgerne i at deltage i 
fritidsaktiviteter. Tilbuddet forventes at medvirke til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår 
færdigheder, der kan forbedre borgernes livskvalitet. 
Tilbuddets indsats og aktiviteter forventes at være rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed 
mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund.

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer indikatoren "tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
opnå selvstændighed" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
På Formatus Opholdssted tilstræbes, at skabe et trygt og sundt miljø for de unge og give dem de bedste 
muligheder for at tilegne sig nye kundskaber og færdigheder, således at de kan begå sig i et samfund under stadig 
forandring. Tilbuddet lægger derfor vægt på samarbejdet mellem den eksterne undervisning og lokalsamfundet 
generelt. For at opfylde dette værdigrundlag, er det en afgørende faktor at Formatus personale er veluddannet og, 
at der sikres fortsat uddannelse og udvikling i form af særlig tilrettelagte og målrettet uddannelses/udviklingsforløb. 
Personalet er sammensat ud fra en helhedsorienterede kognitive tilgang og behandlingsmetode.

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 Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 02.a

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "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" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Botilbuddet udarbejder en pædagogisk plan sammen med den unge og på baggrund af den handleplan der 
modtaget fra myndighedssagsbehandler.
Målsætningen om, at alle unge på tilbuddet skal have afsluttet folkeskolens 9. klasse, er udover at sikre det faglige 
niveau, at kunne indgå i sociale relationer, hvorfor rammerne for skolegang er et væsentligt element i dannelsen af 
sociale færdigheder.
Det er vigtigt at det pædagogiske arbejde tilrettelægges således det tager højde for den enkelte unges, ønsker og 
formåen, samtidig med at der løbende skal støttes i at indgå i sociale relationer med andre unge både på tilbuddet, 
og ikke mindst udenfor tilbuddet, ved f.eks. kultur og sportsaktiviteter. Der er en del tilbud af denne art i nærheden 
af tilbuddet.
Et andet væsentligt element er arbejdet med den unge om dannelse af netværk, hvor de sociale relationer kan 
dannes og styrkes. Dette kan både være i forhold at genetablere forholdet til forældre, søskende eller anden familie 
og venner samt at få dannet nye netværk.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 02.b

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund" til at kunne 
opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Som for alle andre unge er det vigtigt, at de unge på tilbuddet får dannet sig nogle gode relationer udenfor hjemmet
( tilbuddet).
Disse relationer dannes typisk via skolegang, men også via forskellige former for fritidsaktiviteter.
Kulturarrangementer som koncerter, biograf, teater og forskellige former for sport, fitnesscentre mm. findes i 
umiddelbar nærhed og vil typisk være steder, hvor andre unge også opholder sig. Derfor vil der fra tilbuddets side 
være et særligt fokus på at få de unge ind i disse ungdomsfællesskaber og dermed også en del af det 
ungdomsmiljø der finder i lokalområdet.
Mødet med andre unge i interessefællesskaber ses som værende af afgørende betydning for dannelsen af de 
unges egen identitet og dermed også muligheden for at indgå positivt i relationen til andre unge.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 02.c

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og 
samvær med deres familie og netværk i dagligdagen" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Som beskrevet under indikator 2a vil der i botilbuddet blive lagt vægt på den unges netværk som f.eks. familien og 
venner og andre som de unge har en særlig god relation til. Der vil være en målrettet indsats om at sikre en god 
relation mellem den unge og dennes netværk, ved besøg på tilbuddet eller aftale om daglig tlf. samtale, mulighed 
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for at den unge kan komme på besøg hos familie eller anden vigtig person i netværket.
Der vil ligeledes blive afholdt møder på tilbuddet med den unge, kontaktperson og forældre/netværk min. 2 gange 
årligt eller efter behov. I forbindelse med den unge opstart på tilbuddet vil der typisk være flere netværksmøder med 
henblik på at få den bedst mulige start på opholdet.
Endelig vil der ca. 2-3 gange om året blive tilrettelagt sociale aktiviteter, med forældre og pårørende for hele 
tilbuddet.
Endelig vil forældre blive inviteret til de skole/hjemsamtaler der indkaldes til løbende under skolegang.
Forældrene og den unges øvrige netværk opfattes af tilbuddet som væsentlige ressourcer og inddrages derfor 
løbende i de aftaler og beslutninger der træffes om den unge.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 02.f

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der 
har en positiv betydning for deres liv" til at kunne opfyldes. 
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Det er vigtigt at den unge har en voksen at betro sig til og har tillid til.
Flere af de unge har været udsat for mange svigt i deres liv og har derfor svært ved at skabe sig relationer, hvor de 
tør tro på absolut tillid.
Da tillid for særligt sårbare unge er væsentlig i deres mulighed for at udvikle et positivt syn og tiltro til sig selv og 
andre og dermed relationsdannelsen vil det
være et fokusområde for tilbuddet.
Det vil blandt andet ske ved at lade den unge få mulighed for at ønske hvem der skal være fast kontaktperson og 
under opholdet have mulighed for at ændre dette.
Da det er væsentligt for den unge også at have gode relationer uden for rammerne af botilbuddet, vil der blive 
arbejdet på at få den unge til at komme med forslag til en særligt betroet udenfor tilbuddet. Det vil være oplagt at 
det er en forælder, men der skal være åbenhed for at kunne aftale noget andet.
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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

Socialtilsynet vurderer, at temaet "målgruppe, metoder og resultater" vil kunne opfyldes.
Det forventes, at tilbuddet vil arbejde med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange 
og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. 
Tilbuddet har et klart formål med indsatsen, og tilbuddets metoder forventes at medvirke til at sikre borgernes 
trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. 
Tilbuddets ledelse kan redegøre for Autismetilbuddet Haslevs målsætning, målgruppe og metoder. Tilbuddet kan 
redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder forventes at bidrage til opnåelse af de konkrete mål, som 
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel.
Tilbuddet forventes at kunne arbejde med resultatdokumentation således de kan sandsynliggøre, at deres indsats 
opnår en forventet og positiv effekt.

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer kriteriet "tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med 
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale, det indberettede på Tilbuds på Formatus opholdssted, er 
et behandlingstilbud for børn og unge på hhv. § 66 og- 107. 
Fælles for de unge er, at de har svære tilpasningsvanskeligheder, der kan medføre kriminalitet og vold. Endvidere 
er de unge ofte præget af en stærkt belastet psykosocial baggrund med massive omsorgssvigt og tidlige skader på 
personligheden til følge. Den unge har mangel på psykiske og sociale kompetencer, der ikke gør dem i stand til at 
navigere, skelne og forholde sig til de normer og krav et moderne samfund i udvikling, samt de sociale arenaer 
stiller til det enkelte individ. Det drejer sig om børn og unge som har svært ved at etablere/fastholde kontakter, 
har/har haft en kriminel løbebane, og/eller været udsat for traumatiske oplevelser gennem opvæksten som f.eks. 
følge af pludselige tab, mangelfuld omsorg, overgreb, fysiske/psykiske eller andre sociale problematikker i/uden for 
familien. 
En fælles baggrund er endvidere kaotiske og mislykkede skoleforløb ofte med konkluderende prædikat som ikke-
underviselige. 
Det er kendetegnende, at de unge ikke har kunnet profitere af det almindelige behandlingssystem, og mange af de 
unge er rubriceret som uanbringelige.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 03.a

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgrupper" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen: 
Det samlede pædagogiske arbejde med de unge vil tage udgangspunkt i den handleplan som anbringende 
kommune har udarbejdet.
Tilbuddet har to hovedområder i det samlede pædagogiske arbejde med de unge:
1) Skolegang i den lokale folkeskole.
2) Det øvrige liv på og udenfor tilbuddet.
Ad 1) Det er et væsentligt mål for de unge at de som minimum har bestået folkeskolen 9. klasses afgangseksamen. 
(eller ved udflytning tidligere er på et fagligt niveau så de kan følge skoleundervisningen i det nye skoletilbud)
Der vil på tilbuddet være særlige relevante faglige kompetencer til stede idet ledelsen begge er uddannet 
folkeskolelærer og vil således kunne støtte og suppl. undervisningen fra folkeskolen.
Det forventes at alle elever følger undervisningen på den lokale skolegang.
Tilbuddet vil ligeledes kunne tilrettelægge særlige aktiviteter som kan understøtte den almindelige 
undervisningsform så som særlige forløb i natur, besøg på virksomheder m.v. for at skabe visuel indlæring for de 
unge som har svært ved at optage læring i mere klassiske form.

Ad 2) Målet i det daglige pædagogiske arbejde er at skabe rum for personlig udvikling, skabe de små succeser som 
kan danne grundlag for større selvtillid og tillid til andre.
Der vil blive lagt vægt på en struktureret hverdag, hvor der vil være mulighed for individuelle ønsker og behov men 
også en forventning om deltagelse i fælles aktiviteter.
Der vil blive stillet krav til alle ud fra den enkeltes ressourcer og kompetencer og ud fra den betragtning at alle unge 
har behov for at blive set og stillet krav til for at kunne udvikle sig.
Det pædagogiske arbejde til bliver tilrettelagt i samarbejde med et fast team og en primær kontaktperson som den 
unge selv vælger.
Det daglige arbejde med de unge noteres i tilbuddet dokumentsystem, og anvendes i det løbende pædagogiske 
arbejde med den unge i forbindelse med opfølgningssamtaler ligesom den løbende dokumentation anvendes af 
teamet m.h.p. at sikre en fælles plan for arbejdet med den unge. I sidste ende skal den løbende dokumentation 
kunne danne grundlag for en status som beskriver og dokumenterer de aktuelle resultater for den unge med 
henvisning til den aftalte handleplan med anbringelseskommune.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 03.b

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for 
borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
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Med henvisning til beskrivelse i indikator 3.a ovenfor, vil der løbende blive dokumenteret i tilbuddets journalsystem, 
som grundlag for målrettet at sikre den unge de bedst mulige udviklingsmuligheder.
Der vil blive udarbejdet en pædagogisk plan for arbejdet på tilbuddet og i overensstemmelse med den overordnede 
handleplan fra anbringende kommune. Af denne plan fremgår hvilke fokusområder der skal arbejdes med og 
hvordan, herunder den løbende opfølgning.
Der vil blive udarbejdet et resultatudviklingsskema, for hver enkelt ung/elev hvor der sammen med den unge 
angives en score på hver fokusområde. Dette gøres hver 3. måned, for at følge op på og evt. justere i den 
tilrettelagte plan.
Planen drøftes på teammøde m.h.p. at vurdere og evt. justere i de aftalte planer, således den pædagogiske indsats 
hele tiden er tilpasset og koordinderet i forløbet.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 03.c

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, 
visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Der vil løbende ske opfølgning på de unges udvikling på tilbuddet samt i den lokale folkeskole, hvor der på 
almindelvis vil være test, terminsprøver, og eksamen.
Dette vil ligeledes indgå i den samlede opfølgning på den unges udvikling, hvor skolegang typisk vil være et 
fokusområde som anbringende kommune stiller mål for.
Den løbende dokumentation, og registrering samt refleksion af de særlige fokusområder, vil blive anvendt i teamet 
til sikring af en samlet positiv udvikling for den unge, ligesom denne del anvendes til at dokumenterer tilbuddets 
indsats overfor den anbringende og betalende kommune hver 6. md.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 03.d

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at 
understøtte, at målene for borgerne opnås" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Som det blandt andet er anført under indikator 2.b og 3.a er det et centralt element at de unge under opholdet bliver 
orienteret mod det samfund som de efter opholdet, skal blive et aktivt medlem af. Her indgår det lokale skolevæsen 
en vigtig rolle men også det øvrige lokalsamfund som diverse kultur og sportsaktiviteter, samt forretningslivet hvor 
den unge kan få fritidsjob, eller evt. komme i lærer efter endt skolegang.
Som det ligeledes fremgår af medarbejder håndbogen vil der være tilknyttet ekstern supervisor til medarbejderne 
m.h.p. at fokusere og optimere indsatsen.
Den anbringende kommune er selvsagt en relevant samarbejdspartner, hvorfor der også fra tilbuddets side 
forventes en aktiv medvirkende indsats i hele forløbet fra den anbringende kommune.
Derudover vil der i forhold til enkelte unge kunne være behov for samarbejde med jobcentre, og evt. misbrugstilbud.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer temaet "sundhed og trivsel" til at kunne opfyldes.
Det vurderes, at tilbuddet vil kunne understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilbuddets viden 
og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Tilbuddet forventes at kunne 
respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og 
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Tilbuddet forventes, i sin pædagogiske indsats, at have fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder 
dokumentere og anvende viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Tilbuddet forventes at kunne forebygge vold og overgreb. Det vurderes, at medarbejderne vil have relevant faglig 
viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og kan handle hensigtsmæssigt 
ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.
Socialtilsynet har modtaget procedureplaner vedr. vold og overgreb, samt vedr. magtanvendelser.

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer kriteriet "tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er følgende lagt til grund:
Ud fra interview af ledelsen oplyses det, at borgerne vil blive hørt, respekteret og anerkendt og blive inddraget i 
beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet,
Det oplyses, at tilbuddet vil være opmærksomme på de ønsker og behov der kommer fra den enkelte borger.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 04.a

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt" til at kunne opfyldes.
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I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Alle unge der kommer på tilbuddet, ses som selvstændige individer der har egne ønsker og mål for tilværelsen. Ud 
fra samme menneske og livssyn vil den pædagogiske indsats blive tilrettelagt, dvs. at tilbuddet arbejder sammen 
med den unge og tilrettelægger indsatsen ud fra de ønsker og behov den unge har.
Det pædagogiske arbejde ligger i at få motiveret den unge til at udnytte sine ressourcer og kompetencer, således 
det understøtter de mål og ønsker den unge har.
Det betyder ligeledes at der ikke træffes konkrete beslutninger på møder om den enkelte unge uden den unge har 
mulighed for at deltage og blive hørt.
Det betyder helt konkret at der i den unges journal skal dokumenteres, at den unge har deltaget og eller er blevet 
hørt, hver gang der træffes nye beslutninger i.f.t. den unge.
De fokusområder der er opstillet af anbringende kommune og som tilbuddet løbende og minimum hver 3. måned 
følger op på, skal hver gang gennemgås med den unge, m.h.p. dennes mulighed for at påpege og ønske 
ændringer i indsatsen således det bedst muligt fremmer målet for den unge. En aktiv medvirken og indflydelse på 
eget liv vil ofte være forudsætninger for et positivt forløb.
Den unge tilbydes løbende at læse de notater der gøres af tilbuddet medarbejdere m.h.p. at den unge føler sig 
inddraget i eget liv.
Der vil på tilbuddet blive arbejdet på oprettelse af elevråd i den interne skole med henblik på aktiv medvirken og 
indflydelse på livet i skolen, ligesom der vil blive arbejdet på og motiveret til oprettelse af ungeråd på tilbuddet som 
vil blive indbudt til at deltage i ansættelse af nye medarbejdere, og deltage i konkrete sager på bestyrelsesmøder.
At tage de unge seriøst i forhold til deres eget liv og ønsker om udvikling og samtidig lade dem få indflydelse på 
almindelige samfundsforhold vil blot styrke de unge efter opholdet på tilbuddet.

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 Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 04.b

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv 
og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov" til at kunne opfyldes. 
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Der henvises til beskrivelse i indikator 4.a ovenfor.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer kriteriet "tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel" til at 
kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale, det indberettede på Tilbudsportalen, samt interview af 
ledelsen:
På Formatus Opholdssted opfordres de unge til at være fysisk aktive - uanset deres niveau/konditionelle form. 
Tilbuddet mener at det har en positiv effekt, og at det er en nødvendighed, for at kunne eksistere ordentligt. Det har 
en forebyggende effekt på hjerte-karsygdomme, blodtryk og 'stivhed i muskler og led'. Det har ligeledes en positiv 
effekt på immunsystemet. Derudover giver regelmæssig motion bedre humør, og hvis man dyrker motion sammen 
med andre, er forudsætningerne for at øge sit sociale netværk markant bedre. Formatus Opholdssted har en god 
dialog med lokalområdets foreningsliv, samt de øvrige fritidstilbud. Der tages udgangspunkt i de enkelte borgere og 
deres interesser. De bliver præsenteret for de mange tilbud som der er i området. Følgende aktiviteter kan tilbydes 
(ude af huset): dans, ridning, fodbold, fitnesscenter, fritidsklubber, boksning, badminton, gymnastik, E-sport, bogart 
& motorlære, svømning m.m. Det er essentielt for, at borgerne får rørt sig dagligt - i et sundt miljø/fællesskab. Efter 
indkøringsfasen, har den unge mulighed for at være selvtransporterende, da der er gode transportmuligheder med 
det offentlige. 
Følgende aktiviteter tilbydes på Formatus Opholdssted: Trampolin, boldspil, løbe/gå/cykelture, boksning, 
cykelværksted, computer og playstation, filmaftener, bordfodbold, gartner og- træprojekter.

Aktivitetskalenderen indeholder obligatoriske fester: sommerfest, høstfest, julefrokost og Formatus opholdsstedets 
fødselsdag. Tilbuddet er synlige og opsøgende ved de lokale arrangementer, og der deltages i det omfang det er 
muligt. Det ønskes at udvide de unges horisont og netværk. Tilbuddet vil løbende evaluere situationen for den 
enkelte, så udviklingen sker under de bedste rammer. 
På Formatus planlægges typisk 2 udlandsrejser om året i hhv. vinter- og sommerferien. Dette gøres med henblik på 
at give de unge kulturelle oplevelser i socialpædagogisk regi, samt lære dem at agere i de forskellige sociale 
arenaer og kulture. 
Herudover skabes der sammenhold i ungegruppen med en månedlig tur til for eksempel, Zoologisk Have, 
Dyrehavsbakken, Experimentarium City, Nationalmuseet, Den Gamle By, Lalandia, Gokart mm. 
Disse ture er med henblik på, at give de unge en bedre forståelse for verdenen, samt skabe nysgerrighed, interesse 
og motivation for Dansk og udenlandsk historie.
Der udarbejdes ugentlige madplaner - her tilstræbes på at inddrage de unge i det omfang det er muligt. Der 
handles ind 2 gange om ugen. Der vil som min. deltage en ung sammen en fra personalet. Borgerne har som 
udgangspunkt en "hus-dag" om ugen, hvor de har til opgave, at tilberede maden, dække bord og gøre rent. Det er 
vigtigt for tilbuddet, at de unge trænes i at være selvhjulpne - en proces, som kræver støtte og opbakning fra den 
voksne. Det vægtes fællesskabet/kollektivet højt, og her skaber måltiderne gode forudsætninger til hyggeligt 
samvær og nærvær. 
Madplanen indeholder overvejelser om varieret og ernæringsrigtig kost. I weekenden er der fælles morgenmad i 
form af stor brunch. Denne forberedes af de ansatte. Der er i alle henseender omkring fødevarer og tilberedning af 
disse, overvejelser om individuelle tilgange til de unge i forhold til ønsker og behov. 
Udskåret frugt og grønt, groft brød og frisk vand og juice vil være tilgængeligt i alle ugens dage.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 05.a

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "borgerne trives i tilbuddet" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
I forhold til den unges trivsel og mentale og fysiske tilstand ses dette af tilbuddet som værende af afgørende 
betydning for de unges mulighed for at udvikle sig.
Den mentale del er blandt beskrevet under indikator 4.a og skal selvsagt ses i tæt sammenhæng med den unges 
fysiske tilstand. På tilbuddet er der tilknyttet psykolog, som aktivt skal medvirke til de unges mentale tilstand.
Trivsel vil altid være et fokusområde, for alle unge uanset om det er angivet specifikt i indsatsmålene fra den 
anbringende kommune, idet emnet i højere grad ser den unge som et individ og om den unge er i en god udvikling 
både mentalt og fysisk.
Derfor indgår trivsel generelt i de samtaler medarbejderne har med den unge og der skal angives en score ud fra 
den unge, samlede trivsel i opfølgningen hver 3. md. Der skal laves en score på hhv.. den mentale trivsel og den 
fysiske trivsel som til sammen udgør den un- ges, aktuelle trivsel.
Der skal laves aftale med den unge/forældrene om kontakt til den unges læge, ligesom der vil blive arbejdet hen 
imod en plan der sikrer besøg af praktiserende læge én gang årligt m.h.p. gennemgang af de unge samlede trivsel 
og evt. vurdering af behov for særlig støtte til f.eks. behandling. Dette sker sammen med kontaktperson, m.h.p. evt. 
tiltag efterfølgende.
Det er ud fra den erfaring, at når pædagoger af gode grunde, har et særligt fokus på netop det pædagogiske 
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arbejde, at det fysiske nogle gange ikke får den tilstrækkelige opmærksomhed, og her kan et årligt besøg af 
praktiserende læge være med til at sikre dette fokus.
I det daglige arbejde med de unge vil fysiske aktiviteter spille en stor rolle både som en lektion i skolen, men også i 
fritiden i eller uden for tilbuddet.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 05.b

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser" 
til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Der vil som beskrevet under indikator 5.a blive lavet aftaler med de unge og deres praktiserende læge, og mindst 
én gang om året få en læge til at gennemgå alle de unges fysiske og mentale tilstand, ligesom der vil være 
psykolog knyttet til tilbuddet.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 05.c

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale 
sundhed, modsvarer borgernes behov" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale, samt interview af ledelsen:
Det forventes at den største del af de ansatte medarbejdere har en pædagogisk uddannelse, men der vil også 
social- og sundhedsassistenter blandt det samlede personale ligesom der vil være psykolog tilknyttet tilbuddet.
Såfremt der er unge som skal have udleveret medicin, vil der være en antal medarbejdere på tilbuddet som vil have 
kompetencer til dette enten via uddannelsen eller tilrettelagte kursusforløb.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer kriteriet "tilbuddet forebygger magtanvendelser" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Socialtilsynet har modtaget procedureplan for magtanvendelser.
Tilbuddets ledelse har fokus på at drage læring af eventuelle magtanvendelser. Magtanvendelser er et fast 
dagsordenspunkt på personalemøderne.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 06.a

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt 
muligt undgås" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Forudsigelig, tryghed, aktiv inddragelse og gensidig tillid i samarbejdet mellem den unge og de ansatte på tilbuddet, 
vil samtidig være forhold som forebygger akutte situationer, i at udvikle sig, og dermed bringe den unge ud i 
uheldige situationer som efterfølgende vil kunne medføre en magtanvendelse for atter at få skabt ro.
Såfremt en magtanvendelse måtte finde sted er det vigtigt at det foregår så skånsomt som muligt, og at episoden 
hurtigst muligt derefter tages op med den unge, med henblik på læring for både den unge men også den ansatte 
i.f.t. at forebygge en lignende situation.
Alle magtanvendelser evalueres af medarbejderne sammen med ledelsen, på det efterfølgende personalemøde, 
med henblik på læring og forebyggelse, og konklusioner nedfældes som en del af referat fra personalemødet 
m.h.p. løbende opfølgning.
Der noteres ligeledes i den unges sag om forløbet og hvilke aftaler der kan laves for at undgå en magtanvendelse 
og i givet fald at undgå at en magtanvendelse udvikler sig.
Magtanvendelser, anmeldes efter gældende regler altid til anbringelseskommune med kopi til socialtilsynet, og den 
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unge samt denne forældre/værge orienteres og vejledes med angivelse af forløb og klagemuligheder, ligesom der 
tilbydes afholdelse af møde m.h.p. at gennemgå og forebygge nye tilfælde.

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 Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 06.b

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og 
følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Der henvises til beskrivelse af indikatoren i punkt 6.a.
Socialtilsynet har modtaget procedureplan vedr. magtanvendelser.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer kriteriet "tilbuddet forebygger vold og overgreb" til at kunne opfyldes. I bedømmelsen er 
der lagt vægt på fremsendte procedureplan og interview af leder: Det forventes, at tilbuddet via den pædagogiske 
indsats vil kunne understøtte, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 07.a

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold 
eller overgreb i tilbuddet" til at kunne opfyldes. 
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Den strukturerede hverdag, med åbenhed, aktiv medvirken og indflydelse samt ansvar for eget liv, og tillid i 
samarbejde med de ansatte, vil skabe et miljø, hvor de unge ikke unødigt stresses og bringes i situationer, hvor 
vold og eller overgreb bliver løsningen for den unge.
Dialogen og konkrete aftaler, mellem den unge og personalet om håndtering af svære situationer, vil sikre at de 
unge i pressede situationer vil kunne hjælpes bedst muligt og dermed undgå at en situation udvikler sig. Dette 
gælder både i forholdet den unge og medarbejder, men også i forholdet mellem de unge.
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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 temaet "organisation og ledelse" kan opfyldes.
Tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering. Ledelsen forventes at kunne drive tilbuddet fagligt og økonomisk 
forsvarligt, samt sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. 
Ledelsen har samlet set relevant uddannelse og flere års ledererfaring. Leder vil efter opstart af tilbuddet 
påbegynde en diplom i ledelse.

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer kriteriet "tilbuddet har en kompetent ledelse" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er følgende lagt til grund:
Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Ledelsen har erfaring i ledelse og pædagogisk 
arbejde.
Der er planlagt supervision og faglig sparring for medarbejderne.
Leder har planlagt at tage en diplom i ledelse efter opstart af tilbuddet.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 08.a

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "ledelsen har releavnte kompetencer i forhold til at lede tilbuddet" til at kunne 
opfyldes.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på fremsendt materiale, fremsendt CV og interview af ledelsen:
Den daglige leder (direktør) vil være en erfaren uddannet folkeskolelærer, som umiddelbart efter opstart vil 
påbegynde diplomstudie i ledelse. Derudovder vil der være en souschef som er daglig ansvarlig for administration 
og økonomi samt samarbejdet med den lokale folkeskole. Derudover vil der være en pædagogisk leder, som har 
det pædagogiske ansvar på tilbuddet.
Daglig leder, souschef og pædagogisk leder udgør den samlede ledelse af tilbuddet.

Der er pt ikke ansat en pædagogisk leder.

Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for 
ledelse og medarbejdere.
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Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 08.b

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og medarbejdere" til at kunne opfyldes. 
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Der vil være tilknyttet psykolog til tilbuddet, som primært er målrettet arbejdet med de unge og deres mentale 
tilstand ,men som samtidig kan bistå ledelsen i særlige udviklingsbehov.
For medarbejderne vil der blive tilbudt organisations supervision og/eller anden faglig sparring som ydes af ekstern 
leverandør. Supervisionsforløb forventes givet ca hver 6-8 uge, og efter behov.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 08.c

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale, cv for bestyrelsen samt interview af ledelsen:

Der vil løbende være fokus på at sikre en kompetent og aktiv bestyrelse besat af forskellige relevante kompetencer 
i forhold til drift og udvikling af et botilbud til unge.
Det forventes at bestyrelsen med sine faglige og personlige kompetencer og sociale engagement vil arbejde for en 
god arbejdsplads. Fokus på drift og udvikling, den daglige ledelse, og en høj faglighed og trivsel hos 
medarbejderne, således at der hver dag bliver ydet en faglig kompetent indsats i forhold til de unge. Der er 
udarbejdet forretningsorden for bestyrelsen, og der vil blive udarbejdet et årshjul for bestyrelsens virke, ligesom 
bestyrelsen én gang årligt vil evaluere egen indsats. Der forventes min. 4-5 møder årligt.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer kriteriet "tilbuddets daglige drift varetages kompetent" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er følgende lagt til grund:
Det bedømmes, at tilbuddet, i forhold til borgernes behov vil forsøge at sikre, at der vil være tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante kompetencer.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 09.a

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med 
relevante kompetencer" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Der vil i udgangspunktet kun være personale ansat med relevant faglig uddannelse, og erfaring i arbejde med unge 
i målgruppen.
Der vil være personale på tilbuddet hele døgnet, som de unge kan komme i kontakt med.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 09.b

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end 
sammenlignelige arbejdspladser" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Der vil fra ledelse og bestyrelsens side blive lagt stor vægt på ansættelsesproceduren med henblik på at få en 
opstart med de rette medarbejdere, og opbygge et fælles værdigrundlag hvor faglighed og trivsel er rammerne.
Stort engagement og kollegaskab skal være kendetegnende for de ansatte, hvilket påvirker lysten til hver dag at 
samarbejde med kollegaer og de unge om at nå de aftalte mål.
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Der forventes således en god sammentømret faglig gruppe af medarbejdere som ser sine kompetencer blive 
anvendt i samspil med gode kollegaer og som derfor vil trives i det daglige arbejde. Det vil løbende blive afholdt 
MUS og GRUS samtaler med medarbejderne m.h.p. at udvikle deres kompetencer og ønske om løbende udvikling.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 09.c

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end 
sammenlignelige arbejdspladser" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Der satses målrettet på en fagligt kompetent medarbejderstab, hvor medarbejderne kender hinandens styrker og 
svagheder og hvor der bliver lavet fælles kompetenceudvikling.
Der vil være stor fokus på et fælles ansvar, og en åben dialog mellem medarbejdere og ledelse, således ledelse og 
medarbejdere sammen med bestyrelsen sikrer et godt arbejdsmiljø og dermed et ønske om at bidrage til de unges 
udvikling hver dag. Der forventes således ikke et sygefravær der er højere end sammenlignelige arbejdspladser.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at temaet "kompetencer" til at kunne opfyldes.
Det vurderes, at tilbuddets medarbejdere vil være i besiddelse af de faglige, relationelle og personlige 
kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, 
samt borgernes aktuelle behov. 
Det forventes at medarbejderne vil være i stand til at møde borgerne med respekt for den enkeltes behov og 
forudsætninger samt have fokus på borgernes retssikkerhed.

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer kriteriet "tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale, det indberettede på Tilbudsportalen samt interview af 
ledelsen:
"Vi interesserer os for og tager hånd om hinanden. Vi værner om håbet. Vi tør udfordres. Vi vil den skæve vinkel. Vi 
kan også tale om det, der er svært. Værdierne handler om, at vi er et åbent hus, der inviterer mennesker indenfor. 
Og som altid har en tro på, at også dem med de hårdeste livsvilkår kan komme videre. Vores tilbud tager imod 
udfordringer, når de dukker op. Der er plads til det skæve, det originale og det kreative hos os, fordi det anderledes 
skaber dynamik og liv og viser, at der er plads til forskellighed. Vi tager udgangspunkt i en dagligdag hvor der 
etableres gennemtænkte og tilbagevendende hverdagsstrukturer, som er afstemt efter den enkelte unges behov, 
ligesom de unge gerne skal profitere af at være på opholdsstedet og derved føle at de får den støtte, behandling og 
opmærksomhed, de har behov for. Inden for disse rammer får den enkelte mulighed for at opbygge en kontakt til 
voksne og andre unge, for at udvikle en højere grad af personlig integration. Vi tror på, at mennesker udvikler sig i 
samspillet mellem sig selv og andre. Ved at lægge miljøet og kontakten tilrette for de unge, gives de muligheder for, 
at udvikle højere grad af selvfølelse og selvstændig så de kan udvikle sig følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt. 
Herved skabes der forudsætninger for, at ændre de unges relationer til omverdenen og udvikle positiv 
selvstændighed. Via et helhedsorienteret og positivt menneskesyn, hjælper vi de unge med at hvile i sig selv og få 
sin egen sunde overbevisninger om at alle mennesker har en værdi, dem selv inklusiv, uanset hvad de har gjort 
eller gør i dag. 
På Formatus Opholdssted stræber vi os på at skabe et trygt og sundt miljø for de unge og give dem de bedste 
muligheder for at tilegne sig nye kundskaber og færdigheder, således at de kan begå sig i et samfund under stadig 
forandring. Vi lægger derfor vægt på samarbejdet mellem den eksterne undervisning og lokalsamfundet generelt. 
For at opfylde dette værdigrundlag, er det en afgørende faktor at Formatus personale er veluddannet og, at der 
sikres fortsat uddannelse og udvikling i form af særlig tilrettelagte og målrettet uddannelses/udviklingsforløb. 
Personalet er derfor sammensat ud fra vores helhedsorienterede kognitive tilgang og behandlingsmetoder".

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 10.a

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Alle medarbejdere på tilbuddet har en faglig relevant uddannelse/efteruddannelse, og har erfaring i arbejdet med 
målgruppen fra tidligere arbejdspladser.
Personalet vil primært bestå af pædagoger, social- og sundhedsassistente og lærere.
Til nyansatte til der blive tilbudt kurser/uddannnelse, hvor der måtte mangle kompetencer i forhold til målgruppe 
således kompetenceniveauet bringes på
højde med de øvrige medarbejdere.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 10.b

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne 
har relevante kompetencer" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Der forventes med ansættelse af relevant fagligt uddannet personale, med erfaring i arbejdet med målgruppe, at 
være en klar medarbejderprofil som tilgodeser de unges behov.
Deri ligger også en medarbejder med et menneskesyn, der ser de unge som selvstændige individer med potentiale 
for udvikling via deres ønsker og behov, og at det er disse ønsker og behov medarbejderen sammen med 
kollegaerne skal understøtte og motivere til.

Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

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

Temavurdering

Fysiske rammer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer temaet "fysiske rammer" til at kunne opfyldes.
De fysiske rammer vil kunne danne rammen om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. 
Tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, 
herunder vil de fysiske rammer kunne tilgodese borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer kriteriet "tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel" til at kunne 
opfyldes.
I bedømmelsen er lagt vægt på fremsendt materiale, det indberettede på Tilbudsportalen, besigtigelse af de fysiske 
rammer samt interview af ledelsen:
Formatus Opholdssted ligger på Vestsjælland, i Munke Bjergby tæt på Dianalund. Der er 10 km. til Sorø og 17 km. 
til Slagelse med gode bus-og togforbindelser. Der er gode indkøbs-og sportsfaciliteter i alle de nævnte byer. 
Herudover er der biograf og museum i Sorø og Slagelse. Tilbuddet ligger på landet midt i naturen, tæt på skoven 
og ca. 25 km. til stranden.
Nærmeste offentlige skole er under 3 km fra opholdsstedet.
Matriklens samlede areal udgør 4.107 m2, hvoraf 525 m2 er anvendt til ejendommen. Dertil hører der en stor flot 
parklignende have, så der er rig mulighed for udendørsaktiviteter. I forhaven er der et drivhus, så der kan etableres 
grøntsager til eget brug. I sidelængen er der et overdækket carport som kan indrettes som overdækket terrasse, et 
vaskerum og værksted/redskabsrum.
Indvendigt har ejendommen gennemgået en omfattende modernisering i 2015. Ejendommen er fordelt på 2 etager. 
Stuen: 7 enkeltværelser, 2 aktivitetsrum/opholdsstuer, 1 stort køkken, samt 2 bad-/toiletter.
1. sal: 5 enkeltværelser, 1 aktivitetsrum/opholdsstue, 1 stort køkken, 1 bad og 2 toiletter.
Værelserne indrettes med de unge når de indskrives. Formålet med dette, er, at de unge får muligheden for at 
sætte deres eget personlige præg på indretningen. Dette vil ske i samarbejde med den ansatte fra Formatus 
Opholdssted.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren
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Bedømmelse af Indikator 14.a

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "borgerne trives i de fysiske rammer" til at kunne opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på besigtigelse af de fysiske rammer, fremsendt materiale samt interview af 
ledelsen:
Der er lagt vægt på at de unge har muligheden for at kunne veksle mellem at være sig selv og være i samspil med 
andre. Derfor har hver enkelt ung sit eget værelse. Der vil være 3-4 unge om et toilet og bad.
I udgangspunktet vil der være to teams som har ansvaret for de 9 unge, fordelt på 2 etager. Det betyder samtidig 
mulighed for også at indgå i et mindre team og samtidig kunne deltage i aktiviteterne for alle på tilbuddet, i de 
indrettede fælles lokaler.
Der vil være et team i stueplan og et team på 1. sal, hvor der udover eget værelse samt toilet og bad også vil være 
køkken og fælles opholdsstue.
I bygning i umiddelbar tilknytning til hovedhuset vil der i annekset være vaskemaskine m.m således de unge alene 
eller sammen med medarbejder kan få vasket tøj. Endvidere vil der i annekset være mulighed for at indrette de 
øvrige lokaler til beskæftigelsesrettede aktiviteter.
På udearealet vil der ligeledes kunne ivæksættes beskæftigelsestiltag og der vil være mulighed for at tilrettelægge 
forskellige sociale aktiviter og fælles arrangementer.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 14.b

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov" til at 
kunne opfyldes.
I bedømmelsen er lagt vægt på besigtigelse af de fysiske rammer, fremsendt materiale samt interview af ledelsen:
Det samlede areal med hovedhus og anneks samt udearealet udgør en ramme, hvor muligheden for at være sig 
selv og samtidig nemt og fleksibelt indgå i mindre eller større netværksrelationer, og er derfor oplagt til unge som 
har behov for tryghed og udvikling i et mindre tilbud.
Ønsket om at kunne trække sig tilbage og være sig selv, lave lektier, eller dyrke en særlig interesse kan dermed 
imødekommes samtidig med ønsket om et tæt socialt netværk.
Udearealerne giver i høj grad mjulighed for at udsforske de fysiske aktiviteter så som holdspil og indiviuelle 
aktiviteter.
Naturen og den mulige visuelle undervisning er ligeledes oplagt i og omkring tilbuddet.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 14.c

Socialtilsynet bedømmer indikatoren "de fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem" til at kunne 
opfyldes.
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale, besigtigelse af de fysiske rammer samt interview af 
ledelsen:
Den unge får eget værelse, og får dermed rammerne for at etablere sig efter eget ønske. Det betyder også at den 
unges har mulighed for at sætte eget præg på værelset med bohave m.m. som skal bidrage til følelsen af egen 
bolig.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet 
ikke er økonomisk bæredygtigt. Det bemærkes dog, at et nystartet tilbud er meget skrøbeligt og derfor kræver en 
konsekvent økonomisk styring.
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. Som nystartet 
tilbud er det væsentligt, at tilbuddet fastholder fokus på tilbuddets koncept og samtidig laver en skarp prioritering i 
hverdagen dog under hensyn til den faglige kvalitet i tilbuddet.
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke vil være gennemsigtig. Det bemærkes, at socialtilsynet har modtaget alle de oplysninger, 
der er bedt om i forbindelse med behandling af ansøgningen. Tilbuddets ejere er samtidig udlejere af den ejendom, 
som tilbuddet drives i. Når der er tale om leje mellem interesseforbundne parter, anmoder socialtilsynet om 
dokumentation for at huslejen ikke overstiger markedslejen. I forbindelse med godkendelsesprocessen har 
socialtilsynet ikke modtaget dokumentation for markedslejen. Socialtilsynet kan derfor ikke vurdere om hvorvidt 
huslejen overstiger hvad der må antages at være markedslejen. Det bemærkes endvidere, at tilbuddets revisor i 
forbindelse med revision af årsregnskaber fremadrettet er forpligtet til at påse, at huslejen ikke overstiger hvad der 
må antages at være markedslejen.

Økonomisk bæredygtig?

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet 
ikke er økonomisk bæredygtigt. Det bemærkes dog, at et nystartet tilbud er meget skrøbeligt og derfor kræver en 
konsekvent økonomisk styring.

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

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. Som nystartet 
tilbud er det væsentligt, at tilbuddet fastholder fokus på tilbuddets koncept og samtidig laver en skarp prioritering i 
hverdagen dog under hensyn til den faglige kvalitet i tilbuddet.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke vil være gennemsigtig. Det bemærkes, at socialtilsynet har modtaget alle de oplysninger, 
der er bedt om i forbindelse med behandling af ansøgningen. Tilbuddets ejere er samtidig udlejere af den ejendom, 
som tilbuddet drives i. Når der er tale om leje mellem interesseforbundne parter, anmoder socialtilsynet om 
dokumentation for at huslejen ikke overstiger markedslejen. I forbindelse med godkendelsesprocessen har 
socialtilsynet ikke modtaget dokumentation for markedslejen. Socialtilsynet kan derfor ikke vurdere om hvorvidt 
huslejen overstiger hvad der må antages at være markedslejen. Det bemærkes endvidere, at tilbuddets revisor i 
forbindelse med revision af årsregnskaber fremadrettet er forpligtet til at påse, at huslejen ikke overstiger hvad der 
må antages at være markedslejen.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Ansøgning
Lejekontrakt
Ejeraftale
Ibrugtagningstilladelse
Markedslejevurdering
Spørgeskema
Det indberettede på Tilbudsportalen
CV for leder
CV for bestyrelsen
Bestyrelsesoversigt
Forretningsplan
Procedureplaner for vold/overgreb og magtanvendelser

Observation Besigtigelse af de fysiske rammer.

Interview Interview af leder og adm. leder. Ligeledes deltog en konsulent i interviewet.

Interviewkilder Ledelse

29

Tilsynsrapport


	Læsevejledning
	Stamoplysninger om tilbuddet
	Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
	Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse
	Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer
	Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater
	Vurdering af temaet Organisation og ledelse
	Vurdering af temaet Organisation og ledelse
	Vurdering af temaet Kompetencer
	Vurdering af temaet Fysiske rammer
	Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 
	Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

