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Socialtilsyn Syd
Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
l forb. ndesemed dr'ftso'-ienterettilsyn har SocialtilsynSydvurderet. at tilooddetfortsat "Tårdenfornødnekvalitet, jf. lov om socialtilsyn§ 6.
Sanktioner
Påbud
Ingenpåbud
Vilkår
Ingen vilkår
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Socialtllsyn Syd,
RO Uddannelse og beskæftigelse
1:1cenrro/t niffl med den sociale ridsens e' (ir boigeiiie i viilesi niuligt oiii/ang nkludeies i wmfuna^livei Uddannelseog/pllei hnkceftigelseei pr
vcesenvligv [Kpekv hei i. Per ei deifoi vw>einligt in vilhuddet iiwd tidgn/ig'tpinla i de "ici/ dei d foi iif enkelte horgeie og iinclei henf.yn til horgernes
behcw og {orudssiningef »inwlerer boigernn udvikling og Isring med henblik påai undeisøne paratheden qg mulighecterne for uddannelse og/eller
beskceftigelse for botgerne. Uddannelse og beskcsfti gelse omfaner såvel ordinsi giundskole. uddannelse og beskæftigelsesom fof skellige formef fot
særligegrundskole; uddannelses og beskafiigelseailbud eller sonwærs og aktwtetsfilbud. Fof bwn under den skolepligtige alder er dagtilbud et
væsentligtelement i forhold dl barnm, udwVing og lcsfing Det er desuden vigtigt, at tilbuddet fofpligter sig i de samorbe/dye/orioner. der er nødvendige

{orat undersmie. a( målenefof borgernesuddannelseog/eller beskæftigelseopnås.
Vurdering af tema
Socialtilsyn Syd vurderer, at lilouddets kva itet er god i forlio d ti. at ti buadet med udgangspunkt i de r^él, der e"for de enkelte bo'-gere, og under
hensyn til Dorgernes behov og forudsætninger, stimulerer borgernes udv kling og læringmed henblik oå at understøtte paratheden og
mulighederne fo'- uddannelse og/e'ler beskæftigelsefor borge'-ne.

Gennemsnitlig bedwnmelse

3,5

Kriterium 1

Bedwnmelse af kriterium

T'lbuddet støtter i niddel grad borgerne . at udnytte deres fu de potentia. e i fornold t'l skolegang, uddannelse og beskæftigelse.
Socialtilsyn Syd vurderer

det pr obiematisk, at tilbuddet i<ke unde'- det

afgrænsede opho

d kan understøne at oorge'-ne

udnytter

deres fulde

potentialeifnt. skole, uddanneseog/eller bes<æftige'se.Socia'tilsynSyd harvægteti vurde'-ingen, att louddetsbehandlngstloudforflere borgere
e'-statte'-el aktiverendeforløonedgod<ende'sefra kommunernesjobcentre. Der\'ed er kunfåborgere' reelle uddanne'se-/beskæftigese-/
aktivitets- og samværsstIbud under behandingsfonøbet.

Ligeledeservægtet.at målgruppensfunktionsniveau, motivationogafgrænsedeopnoldslængde'Tilouddetvans<eliggørnlDuddetsmu ighedfor at
understøtte og stimu e'-e borgernes

udvikling og læringmed

henbli k

på borgerens pai-atned

og

mu'ighederne

for uddannelse

og/el'er

beskæftigelse.
Ovenstående vurde'-es de'~for at have ndflydelse pé borgerens n«;lusion ' samfundslivet.
Socialtilsyn Syd vurderer det positivt, at 11 buddet i ove'-ensstemme'seired medaroejderes udsagn, at ti buddet i samarbej de med borgerne
-'ost'lle'- delnå, som i videst rr. ul gt onfang understøtter uddanne'se/beskæftigelse/aktiverende fo'-anstalininge'- fremadrettet for borgerne.

Det e-'

/ægtet.at medarbejderoplyser, at der er fokus påaktiverendefo-'anstatninger ifht. borgernesoverskud ogmotivat on i sammennængmed deres
behand ingsopnold. Det er Socialtilsyn Syds vjrde'-ing. at tilbuddet understøtte'- borgerne ; nk ude'-ing det o'rik'-ngl ggende sa'nfund igennen
a ternative aktiviteter, når beskæftige!sesmå; :kke er mulige.
Myndignedsrédgivere har udtalt sig positi\, t. om tilbuddets indsats.
Indikator 1.a
r
l

r: : . :L" :: :

- .' . '. '.:

Bedwnmelse 5
Bedommelse af Indikator 1.a

Tilbuddetopsti'ler i megethøjg-'adog i samarbede med borgerneKonkrete, indv due 'e mé i forno d til at understøtteDorgernesskolegang.
uddanne'se. beskæftigelseel'er samvæ'-s-og akt'vitetstilbL.d.
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Sodaltilsyn Syd
Indikator 1.b
Bo'geneei i dagtilbud, giund^kplefilbud ucldonnels. e. beskæftigelse elle' scnivæ's-og akfivite^siilbucl Medfølgende boin pt^ vok^enfilbua ei i dag- elle'
giundskolefilhud
Bedømmelse 2
Bedwnmelse af Indikator l.b

Bo'-ge'-neer i lav grad i dagtilbud. grundskoletilDud. uddannelse, beskæftigese, e11ersamværs-og akti\';tetstilbLd.
Socialtilsyn Syd bedømmer det orob ematisk, at tilbuddet ikke under det afg'-ænsedeOD'"iold kan undersiøtte ai borgerne udnytter deres fulde
potentiale ifnt. skole, uddanne se og/eller bes><æftige.se. Borgerne lår i højere grad end tidligere mass ve udfordringer med m sbrug og flere nar
udfordringe'- med at solere s'g oåvæ'-else''ne/ilejiighede'-ne, soc åle kompetencer. Socialtilsyn Syd har vægteti Dedønmelsen, at tilouddets

behandingsti budfor flere borgereerstatteret akt.verendeforløbmedgodkendelsefra kon-'munernes^obcentre. Deiveder kunfåbo'-ge'-ei reel e
uddannese-/beskæft'ge'se-/attivitets- og samværsstilDudL-nderbehandingsforiøbel.

L:geledes ervægtetat målgruppens funktionsniveau, motivation og afgrænsedeoonoldslængde: tilbuddet vanskelggønil&L. ddets mu ighedforat
understøtte og st'mu'e'-e borgernes udvikling og læ'-ingmed henbl'k på borge'-ens paratned og mu ighederne for uddannelse og/el'er
beskæftigelse.
.

venstéende bedøm-nes

at

have

betydning for,

at ti

lbuddet ikxe i t

Ist'-ække'igt omfang

Kan

unde-støtte

de enke'te Ciorgeres

udvi<ling

og

læring

ivied henolik på borgernes paratheden og mu'ighedernefor uddannelse og/el'er oeskæftigelse.

At der ikkei relevant omfangopstilles konkreteindividuel'emålfor borgernesuddannelse, oeskæftigelseelle'-sanværs- ogaktivitetstj'bud, xan
betyde at borgerne :kke nk. ude'-es i samfundsl'vet
Socialtilsyn Syd

bedømmer det positivt at tilouddet har fokus

på at understøtte borgere så vidt

mul gt Iil

beskæftigeise'/uddanne'sest Ibud/akt'v^eis-samværstilbud såfremt borgerne e--Tiotiveret herfor. Behandlingsforløoet understøtter borge'-nes
v:dereforløb ndenfor uddannelse, beskæftige'se,sa'-nværs-ogaktivitetsfor'øbm. n". Derer agtvægtpå, attilbuddetaktiverer borgerne udf'-aet
struktureretfastlagtdagsprogra-n,som detforventes at oorgernefølger.Tilbuddetunde'-støtte'-iob'uddannelsesåvidt muligt gennem nd vidue le
samtaler ned borgerne samt sanarbejde med njernkommunemesjobcentre etc..
L'geledes bedø'nmes det positivt, at mynd ghedsrådgivere nar udtalt sig oositivt om tilouddets indsats ifht. visiterende kommunes indsats"iå
samttilDuddets

unde--stønelseaffreTiad'-ettedejob-/uddanne1

19-01-2022

se-

/aRtive'-ende

mul'gneder.
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Socialtilsyn Syd i
Selvstændighedog relationer
ff ceniicilt nv'il med densocicileindwt^ei at unde'støne or boigernei sri høfgiodwnimuligt indgå' i socialelelavionei og levei et '.elvsicendiglliv i
overen'.sfernnic/semedegneønskerog behov El væseniligiled heiiei at tilbuddet medviikei til enboigeinesikinmulighedfoi peisonligudviklingqg
aktiv delsagdse i socialeaktiviteter og netvceik. herundef netvaeik c^ telalionei påw. iale nwdiei. sofi«or tilbuddet undwswei bwnene og/etlei deunge
i

a

deltage i fi itidwktmteief.

Det er wgtigf.

at

tilbuddet medvirker til,

at

borgerne opnåf

de

kompetencer.

som

dette krcEwr, og opnår

fcerdigheder.

der

kantenedendagligetih/srelse. forbedre borgernes livskvalitet ogfrenmv deenkelte bofgern mulighed fof såvidt muligt at kunne kloresigwlv. Fofbørn
og/ellef deungegaelderdet a {ilbuddetforberederdemtil etseh^stændiglvoksenliv. Detervssentligt attilbuddetsindsatsogOktiviwerer renetimod
dissemål, og a da cfspe/te i dlbuddm åbenhed mod samt involvering i og{4 det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for

bofgernn^elvstcendighedog relationer, attilbuddetunderaanerbofgernei deresrelaioner lit familieogøvrigenerwerkForbwnogungeei det
væsenrligtat tilbuddet hor opmærkwmhedpåat undersene gode relationel til eventuelle SKkendeog til venner. Det er dewden centralt, at børnene

ogWerdeungeharenforxroligrelationtil enellerfleremksne. derharenposimbetydningfofderesliv.
Vurdering af tema

Socialtitsyn Sydvurderer, attilouddets kva itet ergod ift. at understøtte, at bo'-ge'-nei såtiø grad som muligt ndgåri sociale .. elatone'- og 'everet
selvstændigt liv i ove'"ensstemTieise ned

egne ønsker og Dehov.

"icialtilsyn Sydvurderer, at tilbuddets kva itel er god ift. at understøtte bo'-ge'-ne i deres relationer tr fa-nil'e og øvr'generværx.
GennemsnitligbedBmmelse

4,7

Kriterium 2
Ttlh,,, rirffif cft/r^r h/vp^»iw: i-nMinpfmrp/ ri/ nt inrip^ i <ir^inlp iplnrinnpf op onn^ yf^ffPf1(1fphefi

Bedammelse af kriterium

Tlbuckletstyrkeri megetriøjgradborgerneskon-petence'-tit at indgåi socialere'ationerogopnåselvstændgl-ied.
Indikator 2.a

Tilbuddetopstiller i sanwibe/demedborgernekonkrete, individuellemåli forholdtil orundersøtteudviklingef borgerneskompetencertilat indgå i
sociale lelaiioner og leve et^6seh^tændigtliv som muligt, og der følgesop herpå.
Bedwnmelse 5
Bedwnmelse af Indikator 2.a
Tilbuddet

opsti'ler

i meget

høj grad i samarbej de

med

borgerne konkrete,

ind

v

due le må i forno'd tit. at understøtte udvik ;ng af

bo'-gernes

jmpete^cer ti at indgå i sociale relat one'- og eve er såselvstændgt 'iv som muligt. og derfølgesop herpå.

19.01-2022

Side 6 af 18

Socialtilsyn Syd
Indikator 2.b

Bedammelse 4
Bedmnmelse af Indikator 2.b

Bo'-ge'ne indgår i løj grad i socia e aktiviteter i det omgivende samfund.
Socisltilsyn Syd bedønmer det orob enatisk, at flere bo'-gere, iføge iTieda'-beiderne og interview ned borgere, har meget begrænsedesociale

aktiviteter ud afhuset. Det er vægteti bedørr. 'ne sen, at nedarbede'-e oplyse-, at målgruppens evne 11 ai 'ndga alminde ige soc a e re ationer ofte
6'-'-ingequa de''esudford'-ingerifnt. b''ugafrusmd e"'. Borgereogrnedarbede'-ebei<i"æfter.at be'-iandl'ngsarDejclefo'-egåri tilbuddets '. a'^imer,
hvorfor det :kke er en målsætning,at borgeren sol indgå '. det orrkr'ng iggende samfund.
Ovenstående bedømmes at have betydning for, at t ibuddet \<'«. e bnderstøtter bo'-gerne i at deltage i flere sociale aktiviteter uden for tilbuddet.
Dette afspej'es i tilbuddets Tiindre åbenhed og invo ve'-ing : og af det omkringliggende loka - og c v tsanfund.
At tilbuddet ikke i ti'stræk<elg grad siKre'- borgernes Tiulighed fo-- aktv de tage'se i sociale akt v'tete- og rietværkkan have bet^'dning for
bo'-ge'-nes selvstændignedog '-eiat oner.

ocialtilsyn Syd bedømmer det oositivt. at ti buddet såv dt der er nul:gt støtter borgene ' at indgé i sociale akt vitete--' det o"ig. vende samfund.
T'lbuddet

har

særligfo<us på soc'a

trænng

og pr aktis< støtte under

benandlingsforløbet.

Når Do'-ge'-ne sol udsKrives, laves der

en

udskrivn;ngsplan, hvor meda''oejderestøtte''op OTIborgerenskontaktti' det samfund og ko'n"iunae netværk,som deskal vende hjemti'.
Bo'-ge'-nebekræfter,atenkelte beboereforrrårat oenytte lokaleaktiv.teter i det omgåendesai^ifL-nd,- herunderlokat fitnesscenter. s'/øm'nehal,
b ografetc. Veddeltagelsei AAog NA-nøde-- byen. er dergodemulighederfo--at opbyggenye relationer.
Indikator 2.c

Borgerne har medudgangspunkt i deres ønsker og behov koniaki sil og sonwæimect dem familie og nervoe'k i dagligdagen.
Bedwnmelse 5
Bedwnmelse af Indikator 2-c

Borgernehar med udgangspunkti deresønske--og oehov i n^egethøjgrad kontakttil ogsa'nværp^edderesfamil e ognetværki dagligdagen.

19-01. 2022
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Målgruppe, metoder og resultater
Oef ei ufgø'encSe foi kvaliiewi i nlbuddei. or ciei ei el klw v (01iiii'il nwd iiuhcii'. en og ai tilbuddetf nieiodei niedviikei til en kit-ie boigeines fnvf. el og
icsulwei i den anstede udvikling foi boigerne Det ei deifoi vcKeiitligi ai tillniddev kan i ecicgt V f: foi dp(s niålswning målgruppefi) og nieioder
Herunaer er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for. hvordan og i hvilken grad devalgte mefodw bidiygei til opnåelse af de konkrete mål. som

tilbuddet i sanwrbqde med borgerne sætter/or deenkelte borgeres udvikling og tnwd. Dekonkiete målskal sesi sommenhceng med demål, dei ef
opstilletfro deanbringendeeller wwerendekommuner. Endvidereer det afgwendefor kvaliteten, attilbuddetarbejdermedrewltatdokumentadonog
kan sandsynliggwe. a deres indsats opndr en forventet og positiv effekt.

Vurdering af tema
Socialtilsyn Syd vurderer, at tilDuddet nar god kvalitet ift. at have et klan formå med indsatsen.
SocialtilsynSydvurderer, at tlouddets metoder hargod kvaltetjft. at rnedvi'-ketil aisiKi'eborgernes t'-ivsei.
Socialtilsyn Sydvurderer, at tilouddets resultater ha'-god kva'itet ft. at den ønskedeudv klingfo'- Do'-ge'-ne.
Socialtilsyn Sydvurderer, at tilduddet nar god kvalitet i forho'd til at arbe de ned resLiltatdoki,rnentation.
Socialtilsyn Syd vurderer, at tilouddet nar god kvalitet i forho d til at Kunne sandsyn'iggø-'e, at deres indsats opnår en foi-ventet og pos tiv effekt.
Gennemsnitlig bedammelse

5.0

Kriterium 3
T il. 'i. 'l'Jc. ! i.rhv i!c- ";';J >)'.s l..'

». ' .', ^'f-^. i;

:''i.'5>". t'?-';, -. '. "M''?' .... i'-y.^: i;^",-.- ....... ;. ' :.. ^. e'''"r ... r'.,-'^,. '^i:c- \-l-. ry":

Bedemmelse af kriterium

Tilbuddet arbejder i meget løj grad med afsæti en tydelig målgruppebeskrive'se systematisk med fagiige tilgange og metoder, der føre'"til positive
resu tater for borge'-ne.
Indikator 3.a

Bedammelse 5
Bedammelse af indikator 3.a

Tlbuddetanvender; meget højgradfagligeti gangeog metoder, der er relevantei fo'-holdtil t' buddets rrålsætningogmålgrupper.
indikator 3.b

Tilbuddet dokumenter« resultater med udgangspunkt i konkrete, klare målfor borgene til løbendebrug for egen Itsring ogforbedring af indsaiwn
Bedwnmelse 5
Bedommelse af Indikator 3.b
T 'buddet doku-nenterer

i meget

høj g'-ad

resLltater ned

udgangspunkt

i konkrere.

klare n-. il for bor gene ti øbende

brug for

egen

æringog

foroedr ng af indsatsen.
Indikator 3.c

Tilbuddetopnåipositivelev.iltdtei i fofholdtil opfyldelsenaf de mål. visiterende kommuner har opstillet for borgernesophold.
Bedemmelse 5

Bedwnmelse af Indikator 3.c
T'lbuddet

opnå-'

meget hø^ grad oosilive resultater

19-01-2022

i

fonold til

opfy

de sen af de

mål,

visiterende ko-^n-uner

nar

opsti

let for

borgernes opho'd.
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Indikator 3.d

Bedammelse 5
Bedemmelse af Indikator 3.d

Tilbuddetsamarbejderi neget højgradakti'Amed relevanteeksterneaktørerfo'-at understøtte,at målenefor oorgerneopnås.

19-01-2022
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Sundhed og trivsel
Del ei afgøiendefoikvaliteten or tilbuddetunclei»wiei borgeinnfysiskeog menvalesundhedogt'ivwl Dere' he'unclei vigtigt ai tilbuddetsvidenog
indwts i forhold til hoigeines sundhed og liwel nmdsvaiei målgruppens behov De! kan foi eksempel vcpie i forhold iil kost. motion, rygning saim

uhensigrsmæssigbrug af rusmidler. Det kan cgsdvsrei forhold til færdenpåsociale mediei. Deter endvidere vigtigt. at tilbuddet te^pekteier borgernn
værdighed,autonomi og integritet og herunder ykier bofgernn medinddragehe samt ulv og medbestemmelse vedrwende bKlutninger om dem selv

saml hverdageni tilbuddet. Elva'sentligt led henef. attilbuddeti sinpsdagogiikeindsatshw fokuspåafforebyggenwgtanvendelser. herunder
dokumenterer og onvendei viden fra eventuelle mygtanvendelsef til løbendelÆringog forbedring af indsatsen. Destiden er del vcesentligt. a tilbuddet

fofebyggervoldogovergreb. Herunderer delvigtigt, a tilbuddetsmedarbejderebådehor relevantfagligvidenomforebyggelseafvoldogovergrebså»
l-. t. ^u .. l .. Ih. -J^y . ^»l-.. -^ - - .<^ (. - t. ^-^1- .. -... ---p-^.... . -< k-j---. -

~. ^»-t.. -11^ ... ^- -

-"^-.. t.

Vurderingaf tema
Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets kva'iiet er god i forno'd t'l at Linderstøtte borgernes fysiske og menta e sundhed og fivsel.
Gennemsnitlig bedmnmelse

4,0

Kriterium 4

Bedemmelse af kriterium
T'lbuddet unde'-støtter i meget høj grad borgernes se'v- og medbestemmelse.

Indikator 4.a

Bedemmelse 5
Bedammelse af indikator 4.a

Borgerne bl'ver i meget højgrad hørt, respeKte'-etog anerkendt.
Indikator 4.b

Bedmnmelse 5
SedBmmelse af Indikator 4.b

Borge'-ne inddrages i neget høj grad og har indflydelse på bes utninger vedrørende s g se v og hve'-dagen tilDbddet ove'-ensste^r^else med
deres ønskerog Dehov.
Kriterium 5
Tilbuddet undeiwønei borgernes fysiske og menige wnclhed og tiivsel
Bedmnmelse af kriterium

Tilbuddet understøtteri meget højgrad borg6rnesfysiskeog mentale sundhedogtrivsel.
Indikator 5.a

Bedammelse 5

Bedwnmelse af Indikator 5.a

Bo'-ge'-netrives i n-'eget løj grad i t Ibuddet.

19-01-2022
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Indikator 5.b

Bedmnmelse 5
Bedammelse af Indikator S.b

Borge'-ne har i -neget høj grad ned støtte fra tilbuddet adgang ti '-elevante sundhedsyde;ser.
Indikator 5.c

Bedammelse 5
Bedwnmelse af Indikator S.c

Tilbuddetsviden ogindsatsvedrørendeborgernesfysiskeog mentalesundhedmodsvare-'i meget nøjgrad borgernesbehov.
Kriterium 6

Bedammelse af kriterium

Tlbuddet fo'-ebyggeri 'neget højgrad magtanvendelser.
Indikator 6.a
Hlbuddetspædagogiskeindsatsuiideistattei. m magianvendelwt såvidt muligi undgås
Bedammelse 1
Bedammelse af Indikator 6.a

T'lbuddets pædagogiskeindsats unde-'støner i rpeget lav grad, at Tiagtanvende ser så vidt muligt undgås.
Indikator er ikke relevant for ti buddets

nå^gruppe/tilbL-dstype.

Indikator 6.b

'Ibuddet kan håndtereeventuelle nwgtanvendelsef ved at dohimentere ogfølgeop pådissenwi henblikpålebende læiingcgforbediing afindsatsen.
Bedammelse 1
Bedemmelse af Indikator 6.b

Tilbuddetkani megetlavgradhåndie'-eeventue.'ernagianvendelservedatdokumentereogfølgeop oådissemednenblikpéiøbendeær'ngog
foroedr ng af indsatsen.

Indikatorer ikke relevantfor ti buddets nålgruope/tiloudstype.

Kriterium 7

Bedømmelse af kriterium

T 'buddetfo'-ebygger i 'neget højgrad vo d og ove'-greb.
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Socialtilsyn Syd
Indikator 7.a

Bedammelse 5
Bedwnmelse af Indikator 7.a

T 'buddets pædagogiskeindsats unde''støtter j meget høj grad, at der ikKe forekommer vold og o\;ergre& i tilbuddet.
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Socialtilsyn Syd
Organisation og ledelse

Vurdering af tema

Socialtilsyn Sydvurderer, attilbuddets kva'itet 'ft. en KomDetent ogansvar. 'g edelseergod.
Socialtilsyn Syd vurderer,

at

tilbuddet nar

Gennemsnitlig bedmnmelse

god

kval'tet ift. en

hens'gtsmæss:gorganiseri

ng.

4.9

Kriterium 8

Bedammelse af kriterium

T Ibuddethar i meget højgrad haren ko'Tipeteni edelse.
Indikator 8.a
Ledelsenhai relevante kompeiencei i foihold til or ledetilbuddet
Bedammelse 5
Bedammelse af Indikator 8.a

Ledelsen har' meget højgrad relevante kompetencer i forno d t:t at lede ti buddet.
Indikator 8.b

Bedwnmelse 5
Bedwnmelse af Indikator 8.b

Tlbuddetbenyttersigi megetnøjgradafe'KSte'-nfagligsupe^is'onele'-andenformforsparringforlede-seogmedarbejdere.
,

ndikator8.c

Bedommelse 4
Bedmnmelse af Indikator 8.c

SocialtilsynSydbedø'-nner,at t Ibuddeti højgradha'-en Kompetent besTy'ese.

Socialtilsyn Sydvurderer det p'-oblematisK. at Desiye'sen kun . Degrænseto-nfang harøKonorr. iskekompetence'-.

l oedønmelsenvægtesdefremsendteCVer,hvo'-afdet<anudledes,atkunelbestyrelsesn-ed'e"nnarreevantøkonomiSKerfaringe'le'uddanne'se.

At<unetbest\, "-e'sesmedleTiharøKonon-iskekonpetencerbetyder,atbestyresenKi-.n ' beg'-ænsetomfangharforudsæinngei-foratpåtages-g
forsvarlig økononnisk dr ft af ti buddet.

Socialtilsyn Sydvurderer det positiv!, at bestyelsen ha'-fag ige og organisatorisKe kompetencer.
Socialtilsyn Syd bedøTir-er. at t'lbuddet i meget nøjgrad har en a<<ti\' Destyrelse.
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Kriterium 9

Bedømmelseaf kriterium

Tilbuddets daglige drift varetages i meget højgrad kompetent.
Indikator 9,a

Bedwnmelse 5
Bedwnmelse af Indikator 9.a

Borge'-ne har i forfold ti deres oehov i neget høj g'-ad testrække:g kontakt ti persona'e med .-elevanie kompetencer.
Indikator 9.b
Personalegennemstrømningen påtilbudder ei ikke på højere niveau end wnmfenlignelige aibeidsplodsei.
dedwnmelse 5
Bedwnmelse af Indikator 9.b

Personalegememsirømningen på tilbuddet er ikke på nøjere niveau end sanT-nenligne ige aroejdspladser.
Dette er meget højg'-ad opfyldt

Indikator 9.c

Sygefrwtpretblondtmedarbejderneer ikkepåhøfereniveauendsammenligneligearbejdspladser.
Bedwnmelse 5
Bedemmelse af Indikator 9.c

Sygefra/æ'-etb'andt medarbejderne e'- k.<e oå høje'-e niveau end samTien igne'ige arbejdspladse'-.
Dette er i meget hsj g-sd OF^'ldt.
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Socialtilsyn Syd
E-fl Kompetencer
Detei cifgwendefoi kvaliteten i tilbuddet, estilbuddetsmedoibeideiehar de faglige. lelationelle og peisonligekompetencei. dei er nødvendigei foihold
til tiltiudder^ ni6lvetninge< og målgruppe. de nieiodei tilbuddet anvender, som! boigernn aktuelle behov. Heiundei skal hmn og unge sikres entiyg
hverdag Qg opvsk^ rrKd ncsfe og siabile lelationei. Udovei tilbuddets aktuelle kompetencei'iveau er det vigtigt. at tilbuddet hw strategisk fokus på

hvordan denwfvendige kompetencer sikrespåsåvel kort som langt sigt samt hvordan eventuelle speciolisikompetencer kan tilvqebnnge^. Deleret
wgligvcspekfef kwlitetenaf ettilbud, at nwdwbqdernenwderbofgeinemedropeki for denenkeltesbehovogfofudscetningersaml harfokuspå
borgernesretssikkefhed.

Vurdering af tema
Socialtilsyn Sydvurderer, at tilbuddets kva itet ifi. en kompetent og ansvar 'g edelse er god.
Socialtilsyn Syd vurderer,

at

nlouddet . iar

Gennemsnitligbedmnmelse

god

kvalitet ift. en hens

gtsmæssigorganiser

ng.

5,0

Kriterium 10
Tilbuddets medarbefdere baidder relevante kompetencer i fofhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder
Bedmnmelse af kriterium

T'lbuddets medarbejdere besidder i -neget høj grad relevante kompetence-- i forhold til målgruppens benov og tilbuddets metode'-.
Indikator 10.a

Bedemmelse 5
Bedemmelse af Indikator 10.a

Meda'-bejdergruppenhar i megethøjgradsam'etset relevant uddannelse. opdaie'-etvidenogerfaringmed målgruppenogt Ibuddetmetode-Indikator 10.b

Bedømmelse 5

edummelse af Indikator 10.b

Det er i neget højgrad afspejlet i meda'-bejde'-nessa-nsDil med bo'-ge'-ne, at medaroejderne har re'evante kompetencer.
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Socialtilsyn Syd,

Q Fysiske
i ..

'...

r-

rammer

' . . ;... ; . .. '. : .. : ;.;.

Vurdering af tema
Socialtilsyn Syd vurderer,

kva itet. forstået som

at

tilouddets

at

tilDuddets kva itet, forstået SOPI omg'velser,

omgvelser,

nd'-etning, facil;teier og stand.

er

god

'ft. at unde'-støtte

må gr uppens

behov.

Socialtilsyn Syd vurderer,
indsatsen.

Gennemsnitlig bedammelse

'nd'-etning.

faciliteten

og stand er

god

ift. at understøtte

formålet med

5,0

Kriterium 14

edwnmelse af kriterium

T'lbuddets fysiske ramme'- understøtteri meget højgrad borgernes udv'kling og tr. vsel.
Indikator 14.a

Bedwnmelse 5
Bedømmelseaf Indikator 14.a

Borgernetrives i meget naj grad ide fys s<e '-anmer.

Indikator 14.b
Defysisker amnwr og faciliteter inwdekommei borgernesseerlige behov.
Bedwnmelse 5
edammelse af Indikator 14.b

Defys;ske ramne'- ogfaciliteter imødekomn-.er i meget nøjgrad borgernes sær'igeoehov.
Indikator 14.c
De fysiske lomniei afspejler, en iilbuddev er borgeines hjem
Bedmnmelse 5

Bedwnmelse af Indikator 14.c

Defys:ske ramme'-afspejle'-' meget højgrad. at ti'buddeter Dorge'-neshjen.
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Socialtilsyn Syd,
Økonomi

Vurdering af tema
Socialti'synet vurde-'er, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, herunder at
* t Ibuddet er økonomisk bæredygtigt.

* t ibuddetsøkonom'giver nul:gied for den fornødnekvalitet i t Ibuddeti fo'-ho'dti pris'rTålgrupDe
*

der er

gennemsigtighed

med tilouddets

økonomi.

Økonomi 1

Bedammelse af kriterium
JA: På baggrund af budgetter,
.

nøgletal, årsraooort

og ti hørende

revisionsproto<ot

ai

og eventue le

supp:erende oplysn

nge" har socialti synet

ui'de'-et, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.

Revisor har 'kke anføTforbenold eller væsentligesupplerende oplysn'nge-- til érsregns<abet.
har endvide'-e vurderet, at der ifø ge årsbudgettet er et r mel gt forhold ne:lem
ligesom solid.tetsgraden er rmeligsei i forho d t:l tilbuddets a'de'-ogspec;a ise'-ngsgrad.

Socialti'synet

den foiventede

omsætningog

om<ostnirigerne,

Økonomi 2

Bedmnmelse af kriterium

JA:Vurderingenaft'ibuddetsmuighedforat everedenfornødnekva'itet . fo'-hoidtil pr. senog: fo-holdti målg-'uppener fo'-etagetpåoaggrund
aftilDuddets budget.
Centrale

nøgleta

i

budgettet,

herunder

normer:ng og

mid e'- ti'

kompetenceudvikling,

afspejler

i

Ibuddets metoder sarnt p aner for

faglig

udvi<l ng,

hvorfor det er vurderet, at tilouddets økononi giver mu'ighed for den fornødne kvalitet' forhold ti' prisen og nålgruopen.

Økonomi 3
dei gennpnwgnghpd niefi nlhii[iiipl<. tiAonnpli ;
Bedammelse af kriterium

JA: Det er vurderet, at flouddets økonomi nar den fornødne gennensigtighed. Tilbuddet ha'- ndoe'-ettet seneste budget og nøgleia lil
TlbudsDortalen.
ligeson den seneste årsrapport er fremsendt ti l socialiilsynett. l o'-'entenng.
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Socialtilsyn Syd,
Spindelvæv
Tilbudi.lfl*-

bfiJt»nifi1 *'f^<-

Sp'nde'vævetafspejle-- socialulsynets gennemsnitlige vurdering afkval. teren ' tilbuddet fordelt påsyvtemaer. Formålet medi'lustrationen er atgive

tilDuddetetove.-bliksbilledeafsocialiilsynetsvurder-ngpåbaggrundafdensa-nederapport.De(sco-ingerne)repræsentererderforiKkedetfulde
indbl k i tilsynet. Spindelvævete-førstogfremmest ment som etdialogredskab n-.el'en soc'atisynet ogtilouddet.

19-01-2022

Side 18 af 18

