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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

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

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

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

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

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

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

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

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

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

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

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

Tilbuddets navn Gribskov Bo- og Støttecenter afd Ahornparken

Hovedadresse Skovgårdsvej 38 
3200 Helsinge

Kontaktoplysninger Tlf.: 72496722
E-mail: kpoul@gribskov.dk
Hjemmeside: http://www.Gribskov bo - og stottecenter.dk

Tilbudsleder Kirsten Poulsen

CVR-nr. 29188440

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2 

Pladser i alt 29

Målgrupper Autismespektrum 
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog 
Udviklingshæmning 

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Bitten Mailund
Susanne Hellstrøm

Tilsynsbesøg 31-10-2022 09:00, Anmeldt, Gribskov Bo- og Støttecenter afd Ahornparken 

Afdeling Målgrupper
Pladser
i alt Afdelinger

Gribskov Bo- og Støttecenter
afd Ahornparken

Udviklingshæmning, Autismespektrum,
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog

29 Botilbudslignende tilbud, Almen
ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
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Basisinformation (Afdelinger)
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Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Ahornparken er senest i afgørelse af 29. september 2021 godkendt til 29 pladser oprettet efter ABL § 105, stk. 2,
hvor borgerne modtager støtte efter SEL §85. Tilbuddets målgruppe er voksne borgere med udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelse eller
udviklingsforstyrrelse af tale og sprog. Borgerne har brug for struktur og forudsigelighed.
Tilbuddet har eksisteret siden 2006 og er beliggende i udkanten af Helsinge.

Socialtilsyn Hovedstaden har 11. november 2022 afholdt uanmeldt tilsyn på Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Ahornparken. Under tilsynet er de
fysiske rammer i alle tre afdelinger besigtiget, og der er gennemført semistrukturerede interview med medarbejdere og ledelsen. Socialtilsynet har
kort talt med borgere i forbindelse med rundvisningen.  Forud for og i forlængelse af tilsynet er der indhentet dokumenter. Gennem interview og
observationer samt gennemgang af dokumentation, er der gennemført driftsorienteret tilsyn i forhold til Kvalitetsmodellens temaer Uddannelse og
beskæftigelse og Organisation og Ledelse. Derudover er økonomitemaet behandlet.

Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse, været i høring hos tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. lov om socialtilsyn §§ 6 og 11a-18.

De fleste borgere er tilknyttet dagtilbud og nogle få har strukturerede aktivitetstilbud i botilbuddet. Tilbuddet samarbejder med de respektive tilbud
om borgernes udbytte af dagtilbuddet og leverer målrettede indsatser i forhold til borgernes beskæftigelse og kan fortsat arbejde på at målsætte og
dokumentere disse. 

Tilbuddet har en kompetent ledelse med fagfagligt og ledelsesmæssigt relevante uddannelser og erfaringer. De leder tilbuddet i en tillidsbaseret
ledelsesstil med flad ledelsesstruktur og selvstyrende teams. Tilbuddet har i en periode været udfordret i forhold til rekruttering af nye
medarbejdere med relevante kompetencer ligesom der har været flere langtidssygemeldte. Dette har medført øget vikarforbrug og har i nogen grad
haft betydning for stabiliteten i indsatserne.

Det er dog fortsat Socialtilsynets vurdering, at borgerne trives på tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet anvender faglige tilgang og metoder, der er relevante for målgruppen og understøtter borgernes fortsatte
trivsel og udvikling.

Generelt vurderer socialtilsynet, at medarbejderne er kompetente og besidder relevante kompetencer.

Endeligt vurderer socialtilsynet, at tilbuddets fysiske rammer er velegnet til målgruppen og udgør en passende ramme, for den pædagogiske indsats
på tilbuddet.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse
Tema 5 Organisation og ledelse
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår

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

Sanktioner
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Vurdering af tema

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

Uddannelse og beskæftigelse

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

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har fokus på, at borgerne tilbydes en hverdag, hvor daglige aktivitetstilbud bidrager til at give trivsel og
mening for den enkelte borger. Den overvejende del af borgerne er fortsat i ekstern beskæftigelse, mens en mindre del af borgerne er aktiveret på
tilbuddet i dagtimerne.

Socialtilsynet vurderer, at den tidlige afhentning af borgere om morgenen, fortsat er en udfordring for de borgere, der qua deres handicap har brug
for ro og tid om morgenen.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan målsætte og systematisere samt strukturere dokumentationen af den pædagogiske indsats, der
understøtter borgernes potentiale i forhold til at have en hverdag med meningsfuld aktivitet og beskæftigelse.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,5

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan målsætte og systematisere samt strukturere dokumentationen af den pædagogiske indsats, der
understøtter borgernes potentiale i forhold til at have en hverdag med meningsfuld aktivitet og beskæftigelse.

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at den overvejende del af borgerne har relevant dagtilbud, mens enkelte borgere er på tilbuddet i løbet af dagtimerne, hvor
de har strukturerede aktiviteter. Ahornparken har fokus på den pædagogiske indsats, der understøtter, at borgerne deltager i meningsfuld
beskæftigelse, men der opstilles kun i ringe omfang konkrete mål for deres indsatser. Socialtilsynet vurderer fortsat, at større fokus på målsætning
for den pædagogiske praksis, der understøtter denne del af borgernes liv, vil være med til at styrke indsatsen.

Medarbejderne oplyser, at de har fokus på om borgerne trives på dagbeskæftigelsen og at der pågår et løbende samarbejde både med borgernes
kørsel og beskæftigelsestilbud. Der har igennem en årrække været udfordringer i forhold til lang transport tid i busser.

Indikator 1.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  2

Bedømmelse af Indikator 1.a
Tilbuddet fik som udviklingspunkt ved seneste tilsyn, at tilbuddet med fordel kan udarbejde skriftlige mål for den pædagogiske indsats, der
understøtter borgernes potentiale i forhold til at have en hverdag med meningsfuld aktivitet og beskæftigelse. Ledelsen oplyser forud for tilsynet,
at for de borgere, der enten er udfordrede eller skal udfordres i forhold til deres beskæftigelse, beskrives dette som et indsatsmål i handleplanen. 

Medarbejderne har ikke haft fokus på at opstille mål sammen med borgerne i forhold til at understøtte deres beskæftigelse. Men de fortæller om
relevante indsatser, der har været målrettet beskæftigelse uden at være italesat eller dokumenteret som mål. Nogle af disse indsatser er
dokumenteret som mails i NEXUS. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel og med en lille indsats kan systematisere målsætning og
dokumentation af disse indsatser, hvilket ledelsen udtaler giver mening. 

 

Scoren scoren fastholdes  og indikatoren bedømmes fortsat opfyldt i lav grad.
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Indikator 1.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Medarbejderne oplyser, at 25 borgere har eksternt dagtilbud imens fire borgere af forskellige grunde aktuelt er uden eksternt dagtilbud. De har alle
skemalagte aktivitetstilbud på Ahornparken, som er bevilget som ugentlige støttetimer til kompensation for ikke at havde eksternt dagtilbud.
Teamsene kan sammen med borgerne fastlægge hvordan disse tilbud bedst organiseres, og kan også vælge at timerne skal leveres udefra.

Borgerne har forskellige dagtilbud i forhold til deres ønsker og behov.

Scoren hæves og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Vurdering af tema

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

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og
ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling
og varetage den daglige drift. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, ansvarligt og med en hensigtsmæssigt organisering, bestående af et
ledelsesteam samt selvadministrerende teams. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har fokus på den fortsatte drift og udvikling af tilbuddet
herunder sikre, at der er de rette kompetencer og ressourcer til stede i forhold til borgernes behov. Tilbuddet er i lighed med lignende tilbud i en
periode, hvor det er vanskeligt at rekruttere medarbejder med fagligt relevante uddannelser, hvorfor der er tidsbegrænsede ansættelser.

Tilbuddet indført differentierede takster, hvilket har bidraget til at sikre de enkelte borgere den støtte, de har behov for.

Tilbuddet er aktuelt i udviklingsforløb med eksternt firma, som man efterfølgende ønsker at benytte til regelmæssig ekstern supervision.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets sygefravær i 2022 har været lidt højere end på sammenlignelige tilbud imens personalegennemstrømning er
på niveau med gennemsnittet for sammenlignelige tilbud.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,9

Kriterium 8
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Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har en kompetent ledelse, der har relevante faglige og ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at lede
tilbuddet. Ledelsen består af to ledere, der i praksis deler ledelsesopgaven og i meget høj grad har uddelegeret opgaver til de selvstyrende teams.
Medarbejderne udtrykker fortsat tilfredshed med den ledelsesmæssige organisering samt tillid til ledelsen.

Tilbuddet benytter er i gang med et eksternt forløb, som indeholder elementer af ekstern supervision og som skal munde ud i fortløbende ekstern
supervision.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet vægter, at ledelsen fortsat består af leder og stedfortræder, der begge har faglige grunduddannelser, diplom i ledelse samt stor
erfaring med såvel målgruppen som ledelse. Adspurgt til ledelsesstil angiver lederne, at der i høj grad er tale om tillidsbaseret ledelse i en flad
organisationsstruktur. Tilbuddet er inddelt i tre afdelinger som fungerer i selvadministrerende teams, hvor alle har ansvarsområder. Den faglige
linje lægges på teamets møder, hvor ledelsen deltager. Hvis der er tvivl eller uenighed er det ledelsen der udstikker den faglige retning. Lederne
fastlægger rammen de selvadministrende teams kan agere indenfor. 

 

Scoren hæves og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Indikator 8.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 8.b
Tilbuddet fik ved seneste tilsyn et udviklingspunkt om, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at drøfte, hvordan supervision til medarbejderne i
tilbuddet skal tilrettelægges og med hvilket fagligt indhold. Ledelsen oplyser, at der er opstartet en proces med Etikos i forhold til kommunikation
og dynamik i de enkelte team. I den proces tages afsæt i kommunikationsspejlet ”vejen til den gode dialog”. Derudover arbejdes med at
implementere hvordan konkrete borgersager kan drøftes med afsæt i det etiske landskab; pligtetik, konsekvensetik og nærhedsetikken
”Etikkompasset”. Ledelsen planlægger, at der i forlængeles af forløbet med Etikos vil blive etableret supervision i de enkelte teams. 

Tilbuddet  gør fortsat brug af individuel supervision v/psykolog ude i byen. Dette igangsættes efter konkret vurdering med den enkelte
medarbejder.  

Med vægtning af, at igangværende forløb har elementer af supervision og senere skal følges op af løbende ekstern supervision hæves scoren og
indikatoren er i middel grad opfyldt.

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet er organiseret med selvadministrerende teams, hvor cirka 4 ud af 5 medarbejderne har en fagligt relevant uddannelse og ligeså mange
har over to års erfaring i tilbuddet.

Personalegennemstrømning vurderes ikke højere end på sammenlignelige tilbud, imens sygefraværet i 2022 er højere end niveauet på med
sammenlignelige tilbud.

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.a
Ledelsen oplyser, at indførelsen af differentierede takster i højere grad har sikret tilpassede indsatser. Socialtilsynet vægter, at det af fremsendte
oversigt over medarbejdere fremgår, at 20 ud af 27 medarbejderne har fagligt relevant uddannelse. Hertil ses, at at 20 ud af 27 har mere end to
års erfaring i tilbuddet. I taksten indgår nu også aktivitetstimer, for de borgere som ikke er i dagtilbud. Det er op til de selvstyrende teams, om de
selv vil levere de tildelte timer eller købe hjælp udefra. Særligt i et team er der spidsbeslastning om morgenen og og aftenen. Her tilkøbes dagligt
en times støtte om morgenen til at hjælpe en borger i bad.

Medarbejderne udtaler, at normeringen ud over disse spidsbelastningstimer er tilstrækkelig til at borgerne kan få den kontakt de har behov for.
Men udfordringen har over tid været, at der er ubesatte stillinger og deraf følgende højt vikarforbrug.

Scoren sænkes og indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt.

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Tilbuddets personalegennemstrømning  i 2021 var ifølge oplysninger i årsrapport uploaded til tilbudsportalen på 10,62 %.  Det fremgår af
oplysninger i fremsendt medarbejderoversigt, at der i 2022 har været personalegennemstrømning i 5 ud af 27 stillinger i 2022 svarende til 18,5 %.
Til sammenligning var personalegennemstrømning på tværs af de tilbud, som Socialtilsyn Hovedstaden fører tilbud med, var i 2021 var 18,2%.  

Socialtilsynet bedømmer på den baggrund, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.c
Jf. mail korrespondance 11-10-2022 er sygefraværet i perioden 01-10-2021 til 30-09-2022 lidt over 20 dage pr fastansatte medarbejder, hvilket
vurderes at være højere end på sammenlignelige tilbud, hvor sygefraværet i følge Danmarks Statistik er på 16 dage pr medarbejder pr år.

Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt

Indikator 9.d

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.d
Tilbuddet har et fast tilknyttet vikarkorps, som ledelsen foretrækker at benytte. Dog suppleres i nogen omfang af kendte medarbejdere fra et
specifikt vikarkorps. Yderligere tilkøbes dagligt støttetimer fra et hjemmeplejefirma til en specifik borger. Medarbejdere oplever, at der nu over tid
har været stort vikarforbrug især pga. langtidssygefravær og vakante stillinger. 

Socialtilsynet vurderer, at indikatoren i høj grad er opfyldt
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Vurdering af tema
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Økonomi

Økonomi

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

 

*Vurderingsgrundlag
Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2022 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2021. Socialtilsynet har
endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

 

*Begrundelse
Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet
Den faglige kvalitet vurderes samlet på høj niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets
pris i forhold til målgruppen.

Socialtilsynet bemærker dog, at lønniveauet på tilbuddet generelt fremstår højere end tilsvarende stillingskategorier i andre privat og kommunale
tilbud. 

Socialtilsynet har den 22.02 2022 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold: 
*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 
*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

 

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

 

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

 

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2021 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme
år. Der er dermed ikke ud fra det oplyste sket regulering af over-/ eller underskud fra tidligere år. 

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

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

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2022, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de
relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.

Tilbuddets drift vurderes økonomisk stabil.
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Økonomi 2
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Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har 22-02-2022 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:
*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler. 
*Tilbuddets budget sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 
Tilbuddets økonomiske forhold har været stabile over de seneste år, og der er ingen oplysninger på Tilbudsportalen om større ændringer i
nærmest fremtid. 

Den faglige kvalitet vurderes på høj niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i
forhold til målgruppen.

Socialtilsynet bemærker dog, at lønniveauet på tilbuddet generelt fremstår højere end tilsvarende stillingskategorier i andre privat og kommunale
tilbud. 

Økonomi 3
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

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

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2021 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme
år. Der er dermed ikke ud fra det oplyste sket regulering af over-/ eller underskud fra tidligere år. 

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.
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Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Tilbudsportalen
Høringssvar
Opgørelse af sygefravær
Godkendelsesbrev
Dokumentation
Kompetence og anciennitetsoversigt
Borgeroversigt
Medarbejderoversigt
Tidligere tilsynsrapport
Budget
Andet

Beskrivelse
APV 2022
Oplysningsskema
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Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Borgere
Medarbejdere

Beskrivelse
Leder Kirsten Poulsen ansat siden opstart
Teamleder ansat siden opstart
Medarbejder, Team A, udd. pædagog, ansat siden 2017
Medarbejder, Team B, udd. pædagog, ansat siden 2007
Socialtilsynet talte kort med borgere i forbindelsen med rundvisning

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

Observationskilder
Kilder

Andet
Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
Besigtigelse af de fysiske rammer, herunder kortvarige observationer imellem borgere og medarbejdere
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