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Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering
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Navn og Adresse

Undløse Skole/Behandlingshjem
Holbækvej 46
Undløse
4340 Tølløse

Ledelse

Børne Specialcenter 1
Leder: Connie Klinkby Hansen

Målgruppe

Udsatte børn/unge med psykosociale og / eller indlæringsmæssige
vanskeligheder – med behov for et struktureret og sammenhængende
behandlingstilbud med baggrund i at børnene ofte har en kombination af
forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, omsorgssvigt
og overgreb.

Dato for tilsynet:

1 november 2013
5 november 2013

Lovgrundlag, rammer:
Serviceloven § 148 a.
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område § 16.
Magtanvendelse, Serviceloven §§ 123 - 128.
Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn
med

Formål
Formålet med tilsynet er løbende at have indsigt i et tilbuds drift,
herunder pædagogisk, ledelses og personalemæssigt, organisatorisk
samt økonomisk drift
Tilsynsfunktionen baserer sig på 3 overordnede aspekter::
1. kontrolaspektet, hvorved påses, at tilbuddet overholder
gældende lovgivning, og at tilbuddet fortsat lever op til de vilkår
der er fastsat i godkendelsen.
2. Kvalitetsaspektet, hvorved sikres gode faglige standarder i
tilbuddets ydelser og opgaveløsning.
3. Udviklingsaspektet, hvor myndigheden kan bidrage til udvikling
af opholdsstedets rammer, ydelser og metoder m.v.
Anvendte tilsynsmetoder

Tilsynet i 2013 har været en del af den kommende kvalitetsmodel, som
der med tilsynsreformen opstarters brug af over hele landet pr. 1 januar
2014..
Der er anvendt følgende metode:
 Gennemgang af skriftligt materiale
 Besøg i tilbuddet og rundvisning
 Observationer
 Interview med ledelse
 Interview af medarbejdere
 Interview med børn/unge

Der er gennemført interview/dialog med ledelse
Der er gennemført interview/dialog med repræsentanter for
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medarbejderne.
Der er gennemført interview/dialogmed børn/unge
Derudover er følgende materiale gennemgået:
 Holbæk Kommunes hjemmeside
 Tilbudsportal
 Ref. Af fællesmøde
 Organisationsplan Børne Specialcenter 1
 ISU Materialer
 Strategiplan For Undløse 2013 - 2015
 Brochure for tilbuddet
Formålet har været drøftelse af konstantrede og observerede forhold.
I samarbejde med enheden er dokumentationen gennemgået og drøftet
i forhold til gældende lovgivning.
Formålet var at konstatere en overensstemmelse mellem formaliserede
handleplaner og behandlingsplaner og den faktiske indsats.

Ved tilsyn er de fysiske rammer besigtiget
Opfølgning på sidste års tilsyn

Ved tilsyn i 2012 blev der givet såvel påbud som anbefalinger.
Tilsynet konstaterer ved dette års besøg, at der er fulgt op på alle påbud
og anbefalinger

Vurdering

Tilsynets vurderinger er baseret på observation, interview og
gennemgang af dokumentation.
Tilsynet vurderer at Undløse Skole/behandlingshjem er i gang med en
større forandring, såvel pædagogisk som organisatorisk.
Der er i samarbejde med eksternt konsulentfirma, medarbejdere og
ledere udarbejdet en strategiplan for Undløse Skole og
Behandlingshjem.
Udviklingsarbejdet har baggrund i en interviewrunde med
medarbejderne. Denne interviewrunde sammenfattede en række
oplevelser mangler og forskelligheder, som har udmøntet sig i
strategiplanen.
I samtaler med såvel leder, som medarbejdere og børn gives der udtryk
for at der er sket mange positive forandringer her i 2013.Der var dog en
smule bekymring fra medarbejderside om man kunne ”tabe pusten”,
fordi der var så mange nye tiltag og der var en hverdag der også skulle
fungere.
Der som led i processen udarbejdet følgende ufravigelige krav til
fremtidens organisation på Undløse Skolehjem.
 Tværfagligheden i opgaveløsningen
 Fleksibilitet i organiseringen
 Øget ledelseskraft
 Kompetenceudvikling
 Sammenhængskraft i behandlingen
 Børnene som omdrejningspunkt i alle handlinger
 Øget forældreinvolvering.

Udover strategiplanen er der igangsat implementering af ISU +, som
arbejdsredskab, vurderer tilsynet at Undløse Skole og Behandlingshjem
er nået et stort skridt videre i dokumentation af effekt af det gode faglige
arbejder der sker med børnene.

Tilsynet vurderer at der sker en målrettet indsats jf. SEL §32 og 65 stk.
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6.
Tilsynet oplever en god refleksion af den daglige pædagogiske praksis.
Ved gennemgang af dokumentation, må tilsynet konstatere at Undløse
skole og Behandlingshjems hjemmeside er meget lidt informativ og
beskriver ikke de gode tiltag der igangsat på stedet. Man skal være
opmærksom på, at hjemmeside bruges ofte af samarbejdspartnere for at
søge oplysninger. Tilsynet anbefaler at man snarest får opdateret
hjemmesiden.
Organisering
Undløse skole og Behandlingshjem er organiseret som en del af
Børnespecialcenter 1.
Internt på stedet har man lagt de 2 bo grupper sammen til en gruppe,
således at der ens regler i forhold til husorden etc.
Dokumentation
Undløse Skole og Behandlingshjem har indkøbt et elektronisk
journaliserings system, som er udviklet til målrettet at dække lovpligtig
og nødvendig dokumentation i forhold til målgruppen.
Tilsynet fik forevist systemet og kan konstatere at der er en opdeling og
en teknik, som gør at man til enhver tid kan trække en historik på f.eks.
den pædagogiske indsats, helbredsmæssig opfølgning etc.
Der er ved implementering af det nye elektroniske journaliseringssystem
indført et en strenget dokumentationssystem som overholder gældende
lovgivning og beboernes retssikkerhed.
Der er udarbejdet handleplaner/udviklingsplaner for det enkelte barn,
som findes i det elektroniske journaliseringssystem.
Der afholdes kvartårlige statusmøder i forhold til det enkelte barn og det
er tilsynets vurdering, at disse statusmøder er med til at sikre yderligere
målstyring i forhold til opgaveløsningen.

Pædagogik og behandling
I forbindelse med strategiplan og implementering af de forskellige faglige
og elektroniske tiltag på Undløse Skole og Behandlingshjem er der
udarbejdet et kompendium, baseret på en række teoretikere.
Udover kompendium er der en række metoder og teorier inddraget i den
pædagogiske praksis, hvor man for øjeblikket arbejder med at
implementere KRAP (Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende
pædagogik)
Tilsynet oplever ved observation en klar anerkendende tilgang til
børnene.
I forhold til behandling af børnene er der aftale med praktiserende
psykiater, som det oplyses fra lederside fungerer godt.
Forældre og netværks samarbejde.
Det er tilsynets vurdering at der sker en god og løbende
forældreinddragelse, der med til at skabe et godt og trygt omsorgsmiljø
med nære relationer og netværk
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Medbestemmelse og inddragelse
Der er oprettet et børneråd, som holder regelmæssige møder med
ledelsen, og børnene oplyser at de er glade for disse møder, om end det
åbenbart er længe siden der sidst har været afholdt møde.
Der blev fra børnenes side givet udtryk for at man dermed var med til at
bestemme hvad der skulle ske.
Helbred og helbredsmæssig opfølgning
Det vurderes fortsat at medicinhåndtering sker efter gældende regler, og
det konstateres ved gennemgang at enkelte sager i det elektroniske
journaliseringssystem, at beskrevet som det ønskes af embedslægen
Det oplyses endvidere at den kommunale læge på Børne /skole området
en gang årligt tilser børnene på Undløse Skole og behandlingshjem.
I forhold til børnenes motoriske udvikling er der sat sansetrænings
projekt i gang, hvilket tilsynet vurderer også er medvirkende til en bedre
kropsforståelse/fornemmelse hos det enkelte barn
Sundhed og kost
Der er et stort fokus på den rigtige kost og at der spises sundt og al
maden produceres fra start i stedet eget køkken.
Tilsynet oplever, at den de i gang satte initiativer fra sidste år omkring
økologi, hjemmelavet madmedvirken i madprocesser, generel sund og
grøn linje er fuldt implementeret.
Tilsynet observere ved besøg børn der er begejstrede for udbuddet ved
frokostbuffeten. Ligesom de interviewede børn/unge også gav udtryk for
tilfredsheden med maden.
Maden observeres som sund, indbydende og med forskellige tilbud.
Der opleves endvidere fra såvel skole som behandnlingsdelen stort
fokus på afvikling af det gode måltid.
I forhold til sundhed tilbydes der forskellige fysiske aktiviteter til børnene.
Magtanvendelse
Der har i 2013 været en nedgang i antallet af indberettede
magtanvendelser.
I 2012 blev der indberettet 9 magtanvendelser mod 3 i 2013, hvilket er
en klar nedgang.
Det tilsynet vurdering, at magtanvendelser og konflikthåndtering drøftes
ofte. Det er ligeledes Tilsynets opfattelse at der arbejdes med at undgå
de situationer, der evt. kunne udløse en magtanvendelse.
Kompetence/kompetenceudvikling
Det er tilsynets vurdering, at der er nødvendige kompetencer i frohold til
målgruppen tilstede. Der opleves en god tværfaglighed.
I forbindelse med hele udviklingsarbejdet på Undløse Skole og
behandlingshjem sker automatisk kompetenceudvikling af den enkelte
medarbejder.

Der er arbejdes på en strategisk kompetenceplan, som tager afsæt i
såvel fælles kompetenceudvikling, som individuel kompetenceudvikling.
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For at kunne udarbejde en strategisk kompetenceplan, er det besluttet
at der laves en personlig kompetenceprofil på samtlige medarbejdere.
Fysiske rammer
Undløse Skolehjem er beliggende i en mindre by i Holbæk Kommune.
Undløse skolehjem fremtræder pænt og ryddeligt. Opholdsrum i de 2 bo
grupper bærer præg af at det er børn der bor der, men afspejler alligevel
ikke at Undløse Skolehjem i en periode er beboernes hjem.
Der er fysiske rammer til fysisk træning, og de ydre åbne arealer
anvendes til forskellige udfoldelser, såsom fodbold, rollespil etc.

.

Anbefaling



Det anbefales, at Undløse skolehjem får revideret hjemmesiden,
således at denne fremstår som en del mere informativ.
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