
Tilsynsrapport

Tilbuddets navn:

Status for godkendelse:

Tilsynet er gennemført:

Rapporten er udarbejdet af:

Fonden Tagkærgaard

24-02-2020

Godkendt

Socialtilsyn Syd
Lindevej 5A
5750 Ringe



Indholdsfortegnelse

Læsevejledning 3

Stamoplysninger om tilbuddet 4

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 6

Resultat af tilsynet 6

      Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 7

      Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 9

      Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 11

      Vurdering af temaet Sundhed og Trivsel 14

      Vurdering af temaet Organisation og ledelse 19

      Vurdering af temaet Kompetencer 22

      Vurdering af temaet Fysiske rammer 24

Økonomisk Tilsyn 26

Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 27

Rapporten er udskrevet 24-02-2020

2

Tilsynsrapport



Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

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

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om 
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt 
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, 
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i 
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer 
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

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

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, 
inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Fonden Tagkærgaard

Hovedadresse Forbindelsesvejen 1
6070 Christiansfeld

Kontaktoplysninger Tlf: 74562456
E-mail: js@tagkaergaard.dk
Hjemmeside: www.tagkaergaard.dk

Tilbudsleder Jon Skriver

CVR nr. 32863558

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 101 (ambulant behandlingstilbud til børn og unge)

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

§ 66, stk. 1, nr. 6 (socialpædagogisk opholdssted)

Pladser i alt 3

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Det lille kollegie Forbindelsesvejen 1
6070 Christiansfeld

2 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 
ambulant 
behandlingstilbud til 
børn og unge (§ 
101), 
socialpædagogisk 
opholdssted (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Tagkærgaard Forbindelsesvejen 1
6070 Christiansfeld

9 ambulant 
behandlingstilbud til 
børn og unge (§ 
101), 
socialpædagogisk 
opholdssted (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Tagskægget Forbindelsesvejen 1
6070 Christiansfeld

5 ambulant 
behandlingstilbud til 
børn og unge (§ 
101), 
socialpædagogisk 
opholdssted (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Tagstenen Forbindelsesvejen 1
6070 Christiansfeld

8 ambulant 
behandlingstilbud til 
børn og unge (§ 
101), 
socialpædagogisk 
opholdssted (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Pladser på afdelinger 24
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Målgrupper 18 til 25 år (stofmisbrug)

14 til 23 år (stofmisbrug)

14 til 23 år (udadreagerende adfærd, stofmisbrug)

14 til 23 år (stofmisbrug)
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har socialtilsynet vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, 
jf. lov om socialtilsyn § 6.

Særligt fokus i tilsynet

Socialtilsynet har ved det anmeldte tilsyn d. 11-2-2020. Haft fokus på følgende temaer:

- Sundhed og Trivsel. Kriterium 04, 05, 06 og 07. Indikator 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a.
- Fysiske rammer.  Kriterium 14. Indikator 14a, 14b, 14c.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 24-02-2020

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Syd

Tilsynskonsulenter Kent Bagge Mikkelsen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 11-02-20: Ukendt Adresse (Anmeldt)
11-02-20: Ukendt Adresse (Anmeldt)
11-02-20: Ukendt Adresse (Anmeldt)
11-02-20: Ukendt Adresse (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter
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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

Det er socialtilsynets vurdering at, tilbuddet med udgangspunkt i konkrete mål for borgerne og under hensyn til 
borgernes behov og forudsætninger, i videst muligt omfang stimulerer borgerens udvikling og læring med henblik 
på, at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse/beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, 
samt forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der har betydning for om målene nås.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder relevant og målrettet i forhold til at støtte borgerne i deres skole/- og 
uddannelsestilbud. Der lægges vægt på, at såvel ledelse, medarbejdere og borgere, beskriver hvorledes borgerne 
deltager i tilbuddets interne skole, eller er i praktikforløb hos eksterne samarbejdspartner. 
Socialtilsynet bedømmer endvidere, at tilbuddet arbejder med konkrete individuelle mål, således at borgerne bliver 
medansvarlige for deres eget læringsforløb. De opstillede mål følges kontinuerligt op. Tilsynet bemærker, at der 
fremsendes månedsmail til anbringende kommunes sagsbehandler.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

I bedømmelsen er der lagt vægt på at tilbuddet fyldestgørende redegør for, hvordan tilbuddet i samarbejde med 
borgeren opstiller konkrete og individuelle mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, samt 
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hvorledes der følges op herpå. Ledelse og medarbejder oplyser, at borgerne er indskrevet på den interne skole. 
Interview af borger bekræfter at borgeren inddrages i forhold til opsætning og evaluering af mål. 
Ovenstående dokumenteres ved fremvisning af 2 individuelle indsatsplaner.
Endvidere oplyses det, at tilbuddets interne skole arbejder retningsbestemt og pensumorienteret. Tilbuddet 
samarbejder med Brændkjærskolen i Kolding ifb. med terminsprøver og eksaminer. 
Der er en uu-vejleder tilknyttet tilbuddet, som kommer fysisk ud i tilbuddet og fortæller borgerne, om deres 
muligheder. Jf. oplysninger fra uanmeldt tilsynsbesøg april 2019.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder og medarbejder oplyser, at alle borgerne på tilbuddet er indskrevet på 
den interne skole. Tilbuddet arbejder ligeledes med praktikpladser, ud fra borgernes egne ønsker. 
En borger oplyser at der arbejdes målrettet med at kunne klare en afgangsprøve, hvilket borgeren giver udtryk for 
tilfredshed omkring.
Målene skrives ind i behandlingsplan og i slutningen af statusrapporten. Medarbejderne dokumenterer og beskriver 
hvor borgerne er henne i motivations processen ift. skole og praktikpladser. En gang pr. måned sender tilbuddets 
ledelse en månedsmail ud til sagsbehandleren fra anbringende kommune.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

I bedømmelsen er der vægt på, at de unge har et stabilt fremmøde i deres uddannelses eller beskæftigelsestilbud.
Medarbejderne beskriver, at de unge motiveres til, at komme af sted i skole, hvor forløbet er individuelt tilpasset og 
undervisningen differentieret ift. alle eleverne.
Medarbejderne beskriver eksempler ift. de unge. Fx kan en borgers kognitive funktion efter et misbrug være så 
ramt, at den unge først og fremmest skal lære at stå op. Dernæst kan der arbejdes med at møde frem i skolen. 
Især Tagskægget beskriver, at de unge i begyndelsen kan være ramt kognitivt i forbindelse med afgiftningen og ift. 
deres tidligere erfaringer med skolegang, hvor de ex er blevet mobbet. 
Tilbuddet registrerer borgernes fremmøde.
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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

Det er socialtilsynets vurdering. at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og 
aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder åbenhed mod det omkringliggende samfund. Tilbuddet 
medvirker ligeledes til, at borgerne opnår kompetencer og færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, 
forbedre borgernes livskvalitet og fremme den enkelte borgers mulighed for så vidt muligt, at kunne klare sig selv. 
Det er desuden socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og netværk.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet styrker borgernes selvstændighed og sociale kompetencer. 
Socialtilsynet konstaterer at tilbuddet arbejder ud behandlingsplaner med udgangspunkt i 
myndighedshandleplanen. Handleplan, behandlingsplanen og dagbogsnotater danner grundlaget for samarbejdet 
mellem den unge og samtalepartneren i arbejdet med delmål, hvor der opnåes udvikling ift. at få sociale 
kompetencer og opnå selvstændighed.
Socialtilsynet bedømmer endvidere, at tilbuddet er støttende i, at etablere kontakt til relationer der har betydning for 
borgeren, samt er opmærksomme på de relationer der har betydning ift. et misbrug. 
Endvidere vægtes det, at tilbuddet inddrager familien i behandlingsarbejdet via faste forældre weekender.
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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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet ved fremvist dokumentation redegør for, hvordan tilbuddet opstiller 
konkrete individuelle og realistiske delmål i et samarbejde med borgerne. 
Målene udfærdiges i et samarbejde med borgernes samtalepartner ud fra tilbuddets overordnede målsætninger på 
henholdsvis Tagkærgård/Tagskægget og Tagstenen. 
Under interview med ledelse og medarbejder beskrives, at der arbejdes målrettet med borgernes kompetencer ift. 
at indgå i sociale relationer og at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt. 
Ovenstående bekræftes af de interviewede borgere.
Ledelse og medarbejdere oplyser, at når en borger indskrives i tilbuddet tilknyttes borgeren en samtaleperson, 
hvilket er en af de faste medarbejdere, som i samarbejde med borgeren er ansvarlig for, at få udarbejdet en 
behandlingsplan. Behandlingsplanen tager udgangspunkt i myndighedshandleplanen. 
Behandlingsplanen indeholder eksempelvis delmål om at bo selvstændigt i tilbuddets separate lejligheder mhp 
selvstændiggørelse.  
På Tagskægget som er tilbuddets afgiftning og afrusningstilbud, arbejdes der ligeledes med mål. Her er delmålet 
primært at borgeren skal blive "clean".

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund med den 
nødvendige grad af støtte fra medarbejderne i tilbuddet.
Aktiviteterne spænder fra at have praktikpladser til, at gå i skole og være deltagende i fritidsaktiviteter. Ledelse og 
medarbejdere er meget opmærksomme på, at fremme motivationen hos de unge gennem at få kortlagt deres 
særlige interesser skole/job mæssigt eller ift fritidsaktiviteter.  Fritidsaktiviteter beskrives af ledelse og medarbejdere 
som en del af tilbuddets behandlingskoncept.
Fritidsaktiviteterne foregår altid i følgeskab med en pædagog.  Er det muligt tager tilbuddet gerne flere unge med ad 
gangen. 
Tilbuddet indgår i samarbejde med de nærliggende samarbejdspartnere mhp, at de unge skal kende deres 
nærmiljø. Tilbuddet er opmærksomme på, det hensigtsmæssige i at 3 afdelinger ligger tæt på hinanden, hvilket 
giver nogle fordele i personalemæssig henseende og for de unges aktivitetsmuligheder.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere beskriver at, borgerne kan have besøg af 
familie/pårørerende eller venner på tilbuddet.  Familien kan deltage i familie weekender 6 weekender årligt, hvor 
der arbejdes familieorienteret omkring den unge.
Ovenstående bekræftes af de interviewede 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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets ledelse og medarbejdere kontinuerligt arbejder og evaluerer på 
relationerne til de unge. 
I de faste ugentlige samtaler med samtalepartneren, er der mulighed for en fortrolighed ligesom de unge kan 
henvende sig til enhver medarbejder i tilbuddet, som de oplever en fortrolighed til.  
For at arbejde med relationerne til de unges familier arbejder tilbuddet med faste forældre weekender 6 weekender 
om året, hvor der arbejdes med livshistoriefortællingen ift. familien og tilbydes skolehjem samtaler med forstander.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet kan redegøre for målsætning, målgrupper og metoder, samt hvordan og 
i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelsen af de konkrete mål for borgernes udvikling og trivsel, og at 
der herunder arbejdes med synliggørelse af resultater.

Gennemsnitlig vurdering 4,8

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

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet har en tydelig målgruppebeskrivelse, og at tilbuddet benytter sig af 
relevante faglige tilgange og metoder. Resultaterne af de pædagogiske indsatser dokumenteres og der foreligger 
generelt positive resultater på indsatsen. For at underbygge målopfyldelsen samarbejdes med relevante eksterne 
aktører. 
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder systematisk med de angivne mål for anbringelsen. Borgeren 
inddrages endvidere systematisk i planlægning og opfølgning af målene. Der finder et kontinuerligt samarbejde 
sted mellem tilbuddet og anbringende myndighed.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets målgruppe er borgere i alderen 14 til 18 år, (dog 22 ved bevilget 
efterværn), med misbrug eller misbrugsadfærd. Såvel medarbejdere som ledelse oplyser, at borgerne ud over 
misbrug kan have psykiske, sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver pædagogisk støtte og et tæt 
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samarbejde med Ungdomspsykiatri og Distriktspsykiatri.
Tilbuddet er godkendt til fleksible pladser på § 66/101 og § 107/101 i 6 pladser. Jf. godkendelsesbevis.
Tilbuddet er godkendt til 24 pladser og består af 4 afdelinger, Jf. Tilbudsportalen.
Tagskægget, tilbyder korterevarende afrusningsforløb til 5 piger/drenge, herunder en akut plads, forud for at 
borgeren flytter til behandlingsafdelingen Tagkærgård (drengeafdeling) eller Tagstenen (pige afdeling). Tagskægget 
tilbyder ligeledes et længerevarende afklaringsforløb til både drenge og piger. Jf. Tilbudsportalen.
Medarbejdere oplyser, at afrusningsforløb kan ske i et sommerhus, dette i samarbejde med kommunen og 
afhænger af den kommunales bevillig. 
Tagstenen, er svarende til Tagkærgård, men til 8 piger. Tagstenen er i juni flyttet til en ny adresse. Her er 
indretningen 6 værelser med fælleskøkken og fællesarealer. 2 værelser med  eget køkken, fællesrum, samt egen 
indgang.
Udslusningsboliger,  i administrationsbygningen med plads til 2 unge fra andre afdelinger. Ledelsen oplyser, at der i 
samarbejde med borgeren og kommunen laves kontrakt/samarbejdsaftale vedrørende udslusningsforløb. Dette 
afhænger borgerens støtte behov og kommunens bevilling.
Jf, Tilbudsportalen nævnes mange faglige tilgange.
Ved tilsyn nævner såvel medarbejdere som ledelse, at de hovedsageligt benytter sig både af den narrative tilgang, 
hvor borgerens livshistorie er udgangspunktet for det terapeutiske arbejde med borgerne, og miljøterapeutisk 
tilgang, men at de ligeledes benytter forskellige tilgange og metoder, afhængig af hver personales kompetencer og 
efter uddannelse. Har borgerne behov for en udredning, foretager PAS-konsulenten fra tilbuddet en PAS-vurdering. 
En medarbejder kan YLS screene borgerne osv.. Ledelse beskriver, at grundstenen er relation og at være 
næreværende. Man oplever, at pigerne er selvskadende og har brug for andre pædagogiske tilgang end drenge.
Social færdigheds træning nævnes ligeledes som et vigtigt element i det pædagogiske arbejde med borgerne. 
Borgerne får støtte til at få sociale færdigheder, således at de bliver bedre til at skabe sunde og positive kontakter 
når de fraflytter tilbuddet

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet i forbindelse med tilsynsbesøg fremviser og redegør for, hvordan  
tilbuddet dokumenterer resultater i forhold til de opstillede mål. Der dokumenteres dagligt i tilbuddets elektroniske 
journaliseringssystem, samt ved opfølgning og evaluering af behandlingsplaner hver 3. måned på Tagskægget, og 
hver 6. måned på Tagkærgård og Tagstenen. Hver måned sendes en månedsmail til anbringende myndighed og 
forældre Der udarbejdes statusrapporter halvårligt. Ønskes flere statusrapporter af anbringende myndighed 
afsættes tid til dette i hverdagen.
Tilbuddet benytter dokumentation af resultater til refleksion og diskussion af egne indsatser og metoder ved 
personalemøder, behandlingsmøder og dialogmøder med henblik på, at udvikle egne praksisser og drage læring af 
disse i arbejdet med målgruppen.  
Tilsynet deltager i et personalemøder på Tagskægget, her observeres at alle borgere på tagskægget evalueres og 
der reflekteres og diskuteres på et konstruktivt fagligt niveau til forbedring af indsatsen.

Det vægtes i vurderingen at borgere og pårørende har udtalt at de oplever, sig inddraget og involveret i forhold til 
målene.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at tilbuddet arbejder målrettet med de mål de 
visiterende kommuner opstiller for borgerens ophold på tilbuddet. 
Tilbuddet udfylder PAS vurderinger og YLS screeninger.
Der ses tydelig sammenhæng imellem opstillede mål i myndighedshandleplaner og dokumentationen.
De unge og forældrene inddrages i arbejdet med at udfylde statusrapporter og føler derved ejerskab for 
behandlingen.
I bedømmelsen er det vægtet, at medarbejderne på Tagskægget oplyser, at målet er at gøre borgeren clean.
Medarbejderne oplyser, at dette oftest tager lang tid, og at kommunerne ikke altid sætter den tid af der skal til, eller 
at borgerne der er der frivilligt vælger at rømme inden behandlingen er fuldendt.

Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at 
målene for borgerne opnås.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet redegør fyldestgørende for, hvordan tilbuddet samarbejder med 
relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.
Af samarbejdspartnere nævnes fx psykiatere, læge, Anette Friborg ekstern terapeut.  
Kurt Mølgård psykiater på konsulent basis.
Lokal privatpraktiserende læge på konsulentbasis i forbindelse med afrusninger og andre særlige indsatsbehov.
Stort samarbejde med det lokale netværk.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i relevant omfang understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed 
og trivsel, og at tilbuddets viden og indsats modsvarer målgruppens behov.
Det er endvidere vurderingen, at tilbuddet gennem respekt for borgernes værdighed, autonomi og integritet, sikrer 
borgerne med inddragelse. Der er selv og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv, samt 
hverdagen i tilbuddet. 

Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på forebyggelse af 
magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender eventuel viden om forebyggelse af vold og overgreb, og 
kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden herom.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse, samt at borgerne har indflydelse på 
eget liv og hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet oplever en grundlæggende god og respektfuld omgangstone, hvor 
der er fokus på borgernes kompetencer og mestringer i forhold til at skabe udvikling.

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i overvejende grad giver udtryk for tilfredshed med måden, hvorpå de har 
indflydelse og inddrages i hverdagen i tilbuddet

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a
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Indikatoren bedømmes til, at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse såvel som medarbejder og borgere, samstemmende redegør for, 
hvordan borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt i tilbuddet, hvilket ligeledes observeres under tilsynet.

En borger oplyser, at han føler personalet lytter til ham. De respekterer, at han ind i mellem ønsker at være sig selv. 
 Borger oplever ligeledes, at personalet har forståelse for, at det ind i mellem er svært, når han har en indre uro. 
Siger i denne forbindelse, at de er gode til at spørge ind til ham. Det opleves som rart og nogle gange irriterende.

Medarbejder oplyser, at de sammen med borgerne udfærdiger en ugeplan over praktiske opgaver. Opgaverne kan 
dog løbende justeres i samarbejde med borgeren. 

Leder og afdelingsleder understreger, at det er nødvendigt med faste og klare regler i tilbuddet, da tilbuddet er et 
behandlingssted for misbrugere. De tilføjer yderligere til dette, at borgerne får større indflydelse på opholdet, 
efterhånden som afrusningen går fremmad. Borger bekræfter, at være bekendt med ovenstående, og mener det er 
godt med faste regler og rammer.

Medarbejder og leder fortæller samstemmende, at de prøver at kontakte borgerne, hvis de har rømmet tilbuddet. 
Kontakten handler primært om at høre til borgeren, og om borgeren har det godt. Samtidig handler kontakter også 
om, at få den unge hurtigst tilbage i tilbuddet. 
Efter rømningen er tilbuddet i dialog med borgeren omkring, at alle kan få tilbagefald, og hvordan det fremadrettet 
kan undgås, at borgeren får tilbagefald. 

Ovenstående fremgår også af den udleverede tilbagefalds- og erfaringsbeskrivelse, som socialtilsynet har fået 
udleveret i forbindelse med tilsynsbesøget. Tilbagefalds- og erfaringsbeskrivelsen bruges i et samarbejde med 
borgeren.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikator bedømmes til, at være opfyldt i meget høj grad

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse, medarbejdere og borgere redegør for, hvordan borgerne har 
indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet. 
Borgerne har mulighed for at komme med forslag til fritidsaktiviteter, kostmenu og samtaleemner til beboermøder.

Leder og medarbejder oplyser samstemmende, at der arbejdes med borgerens livshistorie. 
Dette afholdes ca. en gang om ugen, mellem borgeren og personalet. Livshistorien bruges som dialog redskab, 
hvor borger og personale bl.a. kan måle på, hvor langt borgeren er kommet på forskellige områder. 

Leder og medarbejder oplyser, at der afholdes husmøder/dialogmøder for borgerne på alle enheder, hvor der er 
mulighed for at komme med forslag og ønsker. Samtidig afholdes der, når borgerne kommer hjem fra skole, en 
daglig runde. Her aftales og planlægges den efterfølgende fritid. Borger oplyser, at det er godt med den daglige 
runde, hvor det aftales, hvad der skal ske resten af dagen. Kl.21 afholdes der et kort møde omkring, hvordan dagen 
er gået for borgerne. 

I forbindelse med fritidsinteresser oplyser leder, medarbejder og borger, at mange benytter sig af det lokale 
motionscenter. Er par stykker er begyndt til dans. 

Leder og medarbejderen oplyser, at borgerne inddrages i og har indflydelse på deres statusrapporter og dermed 
også deres behandlingsforløb. Borger bekræfter dette og tilføjer, at det er godt at blive hørt i denne forbindelse.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Det er socialtilsynets vurdering, ud fra nuværende og tidligere indsamlet datamateriale, at tilbuddet understøtter 
borgernes fysiske og mentale sundhed gennem en række af forskellige tiltag.

Den fysiske sundhed understøttes af tilbuddets forskellige indsatser: 
Borgerne inddrages i at lave mad, søvn og fysisk aktivitet. Den mentale sundhed understøttes af tilbuddets 
indsatser i forhold til opbygningen af den gode relation, samt forskellige terapeutiske 
indsatser/behandlingsindsatser.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes til. at være opfyldt i høj grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de interviewede borgere giver udtryk for trivsel i tilbuddet.

Leder oplyser, at det kan være svært at måle på borgernes trivsel, men når de oplever, at en borger kan følge en 
rytme i hverdagen, oplever de trivsel. 

Medarbejder oplyser, at hun på nuværende tidspunkt oplever borgerne er fysisk i ro, og at der er et ordenligt 
sprogbrug/omgangstone i tilbuddet. Yderligere måles trivsel på, at de kan følge en dagsrytme. Dette indikerer, at de 
trives i tilbuddet.

Borgeren oplyser, at det er rart og godt at være sammen med personalet, og de andre unge på tilbuddet. Borgeren 
tilføjer, at han ønsker at blive længere i tilbuddet end det er planlagt, selvom han indimellem savner det, som han 
kommer fra. 

Medarbejder oplyser, at der har været en del personaleudskiftning på en af afdelingerne. 
Dette har kunne ses på borgernes trivsel, i form af uro omkring regler, mange konflikter og tilbagefald i misbrug. 
Dette kan ligeledes ses i dagsbogsnotaterne. Medarbejder oplyser, at hun også mærkede uroen i huset, da hun 
vendte tilbage efter sin barselsperiode. Medarbejderen oplyser yderligere, at der på nuværende tidspunkt er ro på 
afdelingen og borgerne trives. 
Hun oplever, at dette skyldes, at der igennem en længere periode har været stabilitet i personalegruppe.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Indikatoren bedømmes til, at være opfyldt i høj grad.

I bedømmelsen er medtaget, at det fremgår fra tidligere rapport og bekræftes i interview, at der på en afdeling, har 
været behov for at ansætte en SOSU-assistent, som fremadrettet tager sig af aftaler inden for sundhedsvæsenet, 
samt opfølgning på lægeaftaler og lignende. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder, afdelingsleder og medarbejder i interview giver udtryk for, at borgerne 
sikres adgang til relevante sundhedsydelser herunder, læge, tandlæge, speciallæge, psykiatri mm. F.eks. at 
nedtrapning af medicin altid sker i samarbejde med lægen. 

Leder og medarbejder oplyser, at der er ansat to sygeplejesker, som er opmærksom på borgernes trivsel ud fra et 
sundhedsfagligt syn. Samtidig står de for håndtering af medicinen på tilbuddet.

Ligeledes er NADA et fast tilbud til borgerne. Jf. oplysninger fra leder og medarbejdere.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren bedømmes til, at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet gennem deres pædagogiske indsatser har fokus på de forhold, 
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som har betydning for borgernes fysiske og psykiske sundhed. 

Ledelse og medarbejdere beskriver betydningen af de individuelle samtaler, terapeutiske samtaler gennem 
livshistoriefortællinger og grupperunderne. Endvidere beskriver ledelse og medarbejdere, at de miljøterapeutiske 
aktiviteter og den daglige fysiske aktivitet er en fast del af tilbuddets struktur.    

Borgernes mentale sundhed varetages gennem de mange forskellige pædagogiske og metodiske tilgange, der 
tilpasses hver enkelt borger. Udgangspunktet er, at borgeren skal opleve tryghed, og derved åbne sig i det tempo, 
som den unge føler sig tryg ved. 

Der er ligeledes i bedømmelsen lagt vægt på, at der en opmærksomhed i tilbuddet omkring betydningen af, at 
borgerne får sund og varieret kost, som kan understøtte borgernes trivsel.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet igennem deres pædagogiske tilgange er bevidste om at forebygge 
magtanvendelser ved at agere konfliktnedtrappende, samt at anvise måder hvorpå en konflikt kan håndteres. 

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet har opdateret deres viden om ”Lov om voksenansvar”, samt har været på 
konflikthåndteringskursus.

I bedømmelsen er det ligeledes vægtet, at ledelsen iværksætter relevant debriefing, og supervision for den enkelte 
medarbejder, samt for hele gruppen af medarbejdere, når der har været en konflikt. 
Endvidere dokumenteres og følges der op på konfliktsituationer på personalemøder, ved fagsupervision, ved 
overlap og på behandlingsmøder. Dette med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes til, at være opfyldt i høj grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet har fokus på, at de pædagogiske tilgange er konfliktminimerende. 

Relationen og dialogen med borgerne vægtes højt, ligesom der kontinuerligt er opmærksomhed på den enkeltes 
trivsel eller mistrivsel, som forebyggelse på magtanvendelse. I forhold til den konfliktnedtrappende tilgang, oplyses 
det, at der ikke ligger en nedskrevet retningslinje, for den pædagogiske tilgang, i forhold til konfliktnedtrapning. 

Medarbejdere og ledelse redegør for, hvordan der arbejdes kontinuerligt konfliktnedtrappende. Under 
indskrivningen går den første uge med, at borgeren skal falde til og der arbejdes med behovene mad, søvn og 
hygiejne, samt at få opbygget en relation til borgeren. 

Til et personalemøde, samt på VUC er ”Lov om voksenansvar” for anbragte børn og unge gennemgået. 
Medarbejderne er vidende om, hvilke interne retningslinjer der er ift. opfølgning af en magtanvendelse.

Medarbejderne har været på et konflikthåndteringskursus, hvor de beskriver at principperne ift. at tale en konflikt 
ned, er blevet brugt flere gange. Leder og medarbejder, siger yderligere til dette, at personalet som udgangspunkt 
trækker sig, indtil borgeren er faldet til ro.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren bedømmes til, at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejder og ledelse redegør for, hvordan der arbejdes kontinuerligt 
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konfliktnedtrappende, hvilket under indskrivningens første uge går med at borgeren skal falde til, og hvor der 
arbejdes med behovene mad, søvn og hygiejne, samt at få opbygget en relation til borgeren. 

Til et personalemøde, samt på VUC er Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge gennemgået. 

Medarbejderne er vidende om, hvilke interne retningslinjer der er ift. opfølgning af en magtanvendelse. Samtidig 
har medarbejderne været på et konflikthåndteringskursus, hvor medarbejderen beskriver at principperne ift. at tale 
en konflikt ned, er blevet brugt flere gange.

Yderligere i bedømmelsen er der lagt vægt på, at der løbende følges op og erfaringsudveksles på magtanvendelser 
og på episoder, hvor der skulle konfliktnedtrappes. Dette gøres ved overlap, på personalemøder hver 14 dag, 
behandlingsmøder og ved fagsupervision. Leder oplyser i denne forbindelse, at læringen også sker i den 
efterfølgende dialog med borgeren omkring, hvad der gjorde, at borgeren reagerede.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet igennem deres pædagogiske tilgange er bevidste om at forebygge 
magtanvendelser ved at agere konfliktnedtrappende, samt at anvise måder, hvorpå en konflikt kan håndteres. 

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet har opdateret deres viden om ”Lov om voksenansvar”, samt har været på 
konflikthåndteringskursus.

I bedømmelsen er det ligeledes vægtet, at ledelsen iværksætter relevant debriefing og supervision for den enkelte 
medarbejder, samt for hele gruppen af medarbejdere efter en konflikt. Endvidere drøftes der læring af situationer til 
personalemøder, overlap, fagsupervision og behandlingsmøder.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes til, at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen ligges der vægt på, at tilbuddet via deres pædagogiske indsatser arbejder forebyggende og 
konfliktnedtrappende med henblik på at understøtte, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.

Leder og medarbejder beskriver, at de har fokus på konfliktforebyggende pædagogiske indsatser omkring vold eller 
overgreb i tilbuddet. Endvidere har tilbuddet en procedure i fald der forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 
Dette sker ved indberetning af magt anvendelser, vold mellem borgere eller mod personalet.

Ved interview med borger oplyses, at denne ikke kan huske, at der har været vold eller overgreb i tilbuddet.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering, samt en kompetent og ansvarlig 
ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk ansvarligt, og formår at sætte rammerne for tilbuddets strategiske 
udvikling og varetage den daglige drift.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel få forventningsafstemt med medarbejderne, hvad der forventes af den der har bagvagten, 
og hvordan denne kan og skal anvendes af medarbejderne.

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse.
I bedømmelsen er det tillagt vægt, at ledelsen har socialfaglig uddannelse, suppleret med relevant efteruddannelse. 
Endvidere vægtes det at ledelsen har mange års erfaringer i arbejdet med målgruppen.
Endvidere konstateres det, at tilbuddets bestyrelse har relevante kompetencer, og er aktive i forhold til deres 
funktion og mulighed som bestyrelse.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

I bedømmelsen ligges der vægt på, at ved fremsendt cv. for forstander fremgår det, at forstander er uddannet 
pædagog, suppleret med 2 en  årig terapeutisk uddannelse med fokus på misbrug. Ligeledes fremgår det at 
forstander har et 2 dags kursus i motiverende samtale. Forstander er tidligere stedfortræder.  En enig bestyrelse 
har ansat tidligere stedfortræder som forstander fra den 17. juni 2015. 
Forstander har ligeledes supervisor uddannelsen. 
Tidligere forstander er nuværende leder af personaleudviklingen. Han er uddannet entreprenør, har en 2 årig 
supervisor uddannelse samt en diplomleder (mini). Tidligere forstander har været forstander i tilbuddet siden 1998 
hvor tidligere forstander startede tilbuddet. Leder for personaleudviklingen er ansat få timer i tilbuddet. 
Der er ansat en økonomi chef på tilbuddet.
Der er en afdelingsleder på Tagkærgård, en på Tagskægget og en på Tagstenen.
Fordelingen i ledelsen ser således ud;
Forstander har det overordnet strategiske ansvar for tilbuddet, de overordnede pædagogiske 

19

Tilsynsrapport



strategier/behandlingsmetoder, den opsøgende kontakt til kommuner ift. nye anbringelser. Afdelingslederne følger 
op på den daglige drift i den enkelte afdeling, personalets pædagogiske arbejde,  udfører personale pleje og har 
ansvaret for at indkalde til MUS-samtaler og følge op på personalets trivsel.

Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for 
ledelse og medarbejdere.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejdere og ledere samstemmende oplyser at tilbuddet benytter sig af 
personlig og faglig supervision, samt faglig sparring.
Ledelse og medarbejdere oplyser ved interview, at der er tilrettelagt supervision hver 6. uge i tilbuddet. 
Supervisionen har udgangspunkt i både personlige og faglige pædagogiske udfordringer. Supervisionens formål er, 
at sikre faglig udvikling og implementering af tilbuddets faglige tilgange og metoder. Derudover kan medarbejderne 
få personlig supervision efter behov hos psykolog, kunst terapeut eller leder for personaleafdelingen.
Medarbejderne bruger hinanden og afdelingslederne til faglig sparring. 
Ledelse og medarbejdere påpeger, at de har et godt personalesammenhold og at de er der for hinanden også på 
de dage, hvor de oplever borgere som har det svært. 
Derudover oplyser ledelsen ved interview, at der afholdes dialogmøder, personalemøder og behandlingsmøder, 
hvor hver enkelt medarbejder frit kan melde emner ind til dagens dagsorden.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

I bedømmelsen ligges der vægt på, at tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse i tilbuddet. Bestyrelsen var 
bla. i forbindelse med opstarten af afdelingen Tagstenen involveret i implementereingen af denne afdeling i 
tilbuddet.
Bestyrelsen består at 5 medlemmer, hvoraf den ene er tidligere forstander. Det fremgår endvidere af tidligere 
fremsendt materiale, at bestyrelsesmedlemmerne alle har relevante kompetencer.

Ved interview oplyses det, at der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 3 møder årligt. Endvidere 
oplyses det, at bestyrelsen primært er aktive i forhold til bestyrelsesmøder.
I forbindelse med, at forstander er en del af bestyrelsen, har socialtilsynet gjort opmærksom på, at leder af 
tilbuddet, jf. lov om socialtilsyn § 14 "ikke må have stemmeret i bestyrelsen".

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at borgerne i tilbuddet generelt har kontakt til medarbejdere med relevante 
kompetencer. Socialtilsynet bemærker, at der et lavt sygefravær samt en lav personalegennemstrømning i 
tilbuddet.
Medarbejderne er tilgængelige for borgerne med udgangspunkt i borgernes individuelle behov.  
Socialtilsynet bedømmer endvidere, at tilbuddet generelt sikrer, at medarbejderne kontinuerligt opdateres på 
relevant faglig efteruddannelse. Socialtilsynet konstaterer at medarbejderne giver udtryk for et behov for  NADA-
kurser.
Socialtilsynet konstaterer ved deltagelse på et personalemøde at medarbejderne efterspørger retningslinjer i 
forhold til kontakt til bagvagten. Medarbejderne har en forventning til, at bagvagten er tilgængelig og kan stå på 
tilbuddet inden for ½ time, hvis der opstår behov.
Afdelingslederen oplyser at sådan fungerer bagvagten ikke. Det er en af de 3 afdelingsledere der har bagvagten, 
og de er ikke nødvendigvis ved telefonen hele tiden. Afdelingslederen oplyser at skal denne deltage i 
arrangementer eller lignende med egne børn, tager han ikke telefonen med. Det med ½ time har afdelingslederen 
aldrig hørt om.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a
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I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de interviewede borgere tilkendegiver, at de oplever, at medarbejderne  har 
relevante kompetencer. Borgerne oplyser ligeledes, at der en del vikarer, men at disse vikarer for det meste har et 
godt kendskab til borgerne og tilbuddet. 
I bedømmelsen er det ligeledes tillagt vægt at medarbejderne oplyser, at de på deres afdeling, har opnået en stabil 
medarbejdergruppe, og at dette er godt for det daglige pædagogiske arbejde og godt for borgerne. Medarbejderne 
giver udtryk for et ønske om at komme på NADA kurser og ser dette som yderst relevant i forhold til målgruppen. 
Medarbejderne har indtryk af, at der fra ledelsen side er sat en stopper for efteruddannelse da, der er brugt penge 
på efteruddannelse på medarbejdere som efterfølgende er stoppet.

Ovenstående forelægges afdelingsleder, som tilkendegiver, at medarbejdernes opfattelse er korrekt. Afdelingsleder 
er bekendt med medarbejdernes ønsker og vil tage dette med på ledermøder.

Under interviewet med ledelse og medarbejdere beskrives medarbejdernes kompetencer i forhold til tilbuddets 
målgruppe. Alle medarbejdere skal som en del af grundpakken have et narrativt terapeutisk grundkursus i 
livshistoriefortælling. Der ud over har medarbejderne forskellige terapeutiske uddannelser, kurser indenfor 
screening i YLS mf.l,

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at  personalegennemstrømningen jf. oplysninger fra indsendt årsrapport for 
2018 er på 12,7 %, hvilket ses under gennemsnittet i forhold til andre sammenlignelige tilbud.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at sygefraværet hos medarbejderne er på 4,8 dage jf. oplysninger fra 
fremsendt årsrapport for 2018., hvilket vurderes under gennemsnittet i forhold til andre sammenlignelige tilbud.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere generelt har de faglige, relationelle og personlige 
kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, samt de metoder tilbuddet 
anvender ud fra borgernes aktuelle behov. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i nogen grad har 
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres både på kort og lang sigt, samt, hvordan 
eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets 
medarbejdere møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger, samt har fokus på 
borgernes retssikkerhed.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant uddannelse, viden og 
erfaring der modsvarer målgruppens behov og tilbuddets metoder.  Socialtilsynet bedømmer endvidere, at der på 
den afdeling, hvor socialtilsynet deltog i et personalemøde, fremgik at det er en medarbejdergruppe der besidder 
høj grad af faglighed. Medarbejderne gav hinanden et fagligt modspil, samtidig med at der blev diskuteret med 
respekt for hinandens forskellige faglige tilgange og derved sikredes et helhedsorienteret perspektiv på borgeren og 
den pædagogiske indsats.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejdere og ledelse oplyser, at der i tilbuddet er medarbejdere 
bestående af flere faggrupper, fx pædagoger,  pædagogmedhjælper, studerende, sosu-assistent, 
køkkenassistenter,  administrativ medarbejder, HR. medarbejder og pedel. 
Det fremgår endvidere, at det pædagogiske personale  har uddannelse i at arbejde med livshistorier, og har 
uddannelse i YLS/CMI metoden. 
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I tilbuddets interne skole er der tilknyttet 5 lærer. 
Endvidere fremgår det at tilbuddet har tilknyttet mange vikarer ca. 20 stk der bruges i forskelligt omfang.
Endvidere vægtes det, at medarbejderne ved interview beskriver, at de føler sig kompetente i arbejdet med 
målgruppen. Medarbejderne oplever der er en god personalenormering, hvilket betyder at der er høj grad af 
mulighed for sparring og støtte fra kollegaer. 
Medarbejderne på den ene afdeling udtrykker ønske om mere efteruddannelse, særligt NADA. medarbejderne 
vurdere dette yderst relevant i forhold til målgruppen.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at socialtilsynet  ved deltagelse på personalemøde får et grundigt indtryk at 
medarbejdernes samspil med borgerne. Medarbejderne sparrer ud fra flere hverdags situationer som giver et godt 
indtryk af medarbejdernes individuelle kompetencer i forhold til borgerne.
Medarbejderne beskriver ligeledes, hvordan de i samspillet med borgerne bruger spejling og relationsdannelse. 
Deres vurdering er at det har en afgørende betydning for at kunne sætte en positiv udvikling i gang. 
Endvidere beskriver medarbejderne vigtigheden af at se "helheden" omkring borgerne. Det er ikke muligt at sætte 
en udviklingsproces i gang såfremt der udelukkende er fokus på borgerens misbrug.
I bedømmelsen er det ligeledes vægtet at socialtilsynet under besøget observerer at medarbejderne fremstår 
tilgængelige, autentiske og tydelige i samspillet med borgerne.

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

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen. De fysiske rammer, både inde og ude, tilgodeser borgernes trivsel og tryghed, 
samt ret til privatliv.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. 
Socialtilsynet bedømmer, at borgeren trives med de nye fysiske rammer.  

I bedømmelsen vægtes det, at borgerne generelt oplever, at de trives i tilbuddets fysiske rammer. 
Endvidere vægtes det, at der er opdeling af afdelingerne i forhold til afrusning/afklaring, samt behandling og 
udslusning. Dette giver mulighed for, at tilgodese borgernes individuelle behov. 

Det er ligeledes vægtet i vurderingen, at der er aktivitets muligheder såvel inde som ude, hvilket er med til at 
understøtte borgerens fysiske og psykiske trivsel og udvikling.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

indikatoren bedømmes til, at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende:

Det fremgår af tidligere rapport, og er bekræftet ved interview med borger i forbindelse med det seneste tilsyn, at 
borgeren oplever, at borgerne trives i de fysiske rammer. 

Det fremgår af tidligere rapport, og er bekræftet ved interview med borger, at borgerne giver udtryk for, at de trives i 
de fysiske rammer og er glade for den fysiske placering. Borgeren oplyser, at det er godt at familie og pårørende 
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kan komme på besøg og også overnatte, hvis det vurderes ok. Dette bekræftes af afdelingsleder og medarbejder.

Afdelingsleder oplyser, og ses i forbindelse med rundvisningen, at der er indrettet et sted, hvor der er plads til at 
"hænge ud". Afdelingsleder oplyser, at dette er indrettet efter borgernes ønsker, og at det er medarbejderens 
oplevelse, at borgerne oplever det som et frirum. Bl.a. hænger der en boksepude, som bliver brugt af borgerne, når 
de har brug for at afreagere eller bruges som motions-redskab.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes til, at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på at tilbuddet består af 4 afdelinger, hvor afdelingerne er placeret geografisk knap 
5 km. fra hinanden. 

Tagskægget varetager afrusning. Tagkærgård behandlingsforløbet for drenge, og Tagstenen behandlingsforløbet 
for piger. Herudover er der ”Det lille kollegie”, som er udslusningslejligheder. 

På afdelingerne er der rummelige værelser til borgerne, fælles toiletter, bade- faciliteter, samt vaskerum, og en 
række forskellige rum til tilbuddets forskellige aktiviteter. 

På alle afdelinger er der ligeledes udendørsmuligheder for aktiviteter.
Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at det fremgår af tidligere rapport, og er bekræftet ved interview med borger i 
forbindelse med det seneste tilsyn, at borgenen oplyser, at borgerne trives med de fysiske rammer. De samlede 
fysiske rammer på afdelingerne er opdelt i forhold til vor intensiveret den enkelte borger har brug for sit 
behandlingsforløbet. 

Tilbuddets samlede fysiske rammer imødekommer borgernes særlige behov i forhold til afrusning, eller et 
efterfølgende behandlingsforløb omkring misbrug osv.
Socialtilsynet vægter, at der er mulighed for forskellige aktivitets muligheder, hvilket gør sig gældende, såvel 
indendørs som udendørs.

Ligeledes er der i høj grad mulighed for, at den enkelte borger trække sig og kan være alene, såfremt der er behov 
for dette.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes til, at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen ligges der vægt på socialtilsynets egne observationer under tilsynsbesøget, samtale med borgerne, 
samt oplysninger fra den seneste rapport.

I bedømmelsen ligges der vægt på, at borgerne har mulighed for at sætte deres eget præg på deres værelser og 
på fællesarealer. Tilbuddet opleves som hyggeligt og afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Tilbuddet er ved besigtigelsen af alle afdelingerne vurderet, som værende hjemlige, ligesom der opleves en hjemlig 
og rummelig atmosfære.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, herunder at 
* tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
* tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris/målgruppe
* der er gennemsigtighed med tilbuddets økonomi.

Økonomisk bæredygtig?

JA: På baggrund af budgetter, nøgletal, årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat og eventuelle supplerende 
oplysninger har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
Revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger til årsregnskabet.
Socialtilsynet har endvidere vurderet, at der ifølge årsbudgettet er et rimeligt forhold mellem den forventede 
omsætning og omkostningerne, ligesom soliditetsgraden er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og 
specialiseringsgrad.

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

JA: Vurderingen af tilbuddets mulighed for at levere den fornødne kvalitet i forhold til prisen og i forhold til 
målgruppen er foretaget på baggrund af tilbuddets budget.
Centrale nøgletal i budgettet, herunder normering og midler til kompetenceudvikling, afspejler tilbuddets metoder 
samt planer for faglig udvikling, hvorfor det er vurderet, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne 
kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

JA: Det er vurderet, at tilbuddets økonomi har den fornødne gennemsigtighed. Tilbuddet har indberettet seneste 
budget og nøgletal til Tilbudsportalen, ligesom den seneste årsrapport er fremsendt til Socialtilsynet til orientering.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Godkendelsesbrev
Seneste tilsynsrapport
Tilbudsportalen

Observation Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget, været rundt på tilbuddets 
afdelinger og opholdt sig i kortere tid i fællesarealer. På denne baggrund har 
socialtilsynet fået indtryk af stemingen og atmosfæren i tilbuddets afdelinger.

Interview Dialog og interview af leder
Interview af medarbejder og beboer

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.

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere

27

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. 

