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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 Tåstrup Have

Hovedadresse Rørvangsvej 4
4300 Holbæk

Kontaktoplysninger Tlf.: 72365828
E-mail: lire@holb.dk
Hjemmeside: http://handicap.holbaek.dk

Tilbudsleder Lizandra Resting

CVR-nr. 29189447

Virksomhedstype kommunal

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

Pladser i alt 22

Målgrupper Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Tanja Olsen
Bente Kliver

Tilsynsbesøg 08-09-2021 12:00, Uanmeldt, Tåstrup Have

Afdeling Målgrupper Pladser i alt Afdelinger

Tåstrup Have Udviklingshæmning 22 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
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Socialtilsynet har afholdt uanmeldt driftsorienteret tilsyn på Tåstrup Have den 8. september 2021. Borgerperspektivet er inddraget gennem dialog
med 3 borgere, hvor to også fremviste deres lejligheder. Socialtilsynet har ligeledes interviewet medarbejdere og leder, og fortager kort observation
på et teammøde. Derud over er pårørende og visiterende kommuner inddraget via spørgeskemaer og ligeledes er der indhentet dokumentation,
som til sammen med dialogen med tilbuddet ligger til grund for tilsynets vurderinger.

 

Ved nærværende tilsyn er Kvalitetsmodellens tema; Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metoder og resultater,
Kompetencer, Økonomi samt udviklingspunkter tilhørende disse temaer behandlet.

Alle øvrige temaer og tilhørende udviklingspunkter fra tilsyn 2020 er fortsat gældende. 

 

Socialtilsynet vurderer, at Tåstrup Have fortsat lever op til kvalitetsmodellens krav til godkendte sociale tilbud.

 

Tåstrup Have er et kommunalt botilbud i Holbæk Kommune etableret efter almenboliglovens § 105 stk. 2 med 22 pladser, hvor borgerne modtager
støtte efter servicelovens § 85. Tilbuddet yder indsatser i forskellige indsatspakker. Der er vågen nattevagt i tilbuddet, der deles med nabo tilbuddet.
Tåstrup Haves målgruppe er voksne borgere med udviklingshæmning og tilbuddet rummer borgere med flere handicaps fx Down syndrom,
hjerneskade samt overbygninger af psykiske lidelser.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i tilbuddet, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at borgerne bruger fællesarealerne og indgår i
fælleskabet, samt tager imod den støtte, de tilbydes. Ligeledes giver borgerne udtryk for, at være glade for deres lejligheder, hvor de kan trække sig,
når de har behov for mere private omgivelser.

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse, ved bl.a. at inddrage borgerne i beslutninger vedrørende deres eget liv, men også
vedrørende fælles beslutninger i de to huse, Æblehuset og Hybenhuset. Inddragelse sker ved ugentlig mestring, som borgerne har med deres
kontaktpersoner, samt via husmøder eller teamdage. Borgernes ønsker til f.eks. udflugter, ferie eller ændringer i fællesarealerne, bliver drøftet i
medarbejdergruppen, hvorefter borgeres inddrages i beslutningerne. I begge huse ses i høj grad anvendelse af af visualisering i fællesarealerne, som
gør at borgere i denne målgruppe kan orientere sig i bl.a. madplan, aktivitetstilbud og årskalender. 

Det vurderes ud fra oplysninger fra leder, medarbejder og borgerne, at borgerne har den ønskede kontakt til familier og netværk. Flere af borgerne
er tilknyttet ledsagerordning, som giver borgerne mulighed for, at komme på mere individuelle tilrettelagte udflugter.

Tilbuddet er ved at implementere KRAP som metode, som skal være med til at sætte borgeres ressourcer i centrum, og som Socialtilsynet vurderer
er relevant for tilbuddets målgruppe. Der opsættes individuelle delmål i samarbejde med borgerne som løbende evalueres. 

Medarbejderne i tilbuddet fremstår engagerede og motiverende, hvilket vurderes at have en positiv afsmittende effekt på borgerne. Borgerne er
særligt glade for at have ugentlig, fastlagt mestringstid med deres kontaktpersoner. Medarbejderne har viden og erfaring omkring tilbuddets faglige
tilgange og metoder, og fremstår ved tilsynet reflekterende omkring disse, og har der igennem fokus på at tilpasse den pædagogiske indsats for den
enkelte.

Det vurderes ud fra oplysninger fra leder, at de borgere der ønsker det, er tilknyttet en form for dagtilbud eller beskæftigelse. Det vurderes at
tilbuddet, for de øvrige borgere, skaber en struktureret og indholdsrig hverdag.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet sikrer, at borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser, ligesom det vurderes relevant, at der i tilbuddet
primært er ansat pædagogisk uddannet personale, men også sundhedsfagligt personale, der indgår i et sundhedsfagligt team omkring borgere.
Tilbuddets faglige tilgange og metoder er med til at forebygge magtanvendelser, og tilbuddet udarbejder risikovurderinger på borgerne hvor det er
relevant, som er medvirkende til at forbygge der forekommer voldsomme hændelser.

 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets leder har relevante kompetencer og mange års ledelseserfaring og som medarbejderne oplever, som
tillidsskabende, synlig og støttende. Leder samarbejder med to koordinatorer om udviklings af den daglige drift, hvilket vurderes at styrke det faglige
niveau i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer på bagrund af lavt personalegennemstrømning og sygefravær, at tilbuddet har en stabil
medarbejdergruppe.   

Pårørende giver over for Socialtilsynet udtryk for tilfredshed med den støtte som tilbuddet levere og at at deres pårørende er meget glade og trygge
ved personalet. Visiterende kommuner oplyser, at de har et tæt samarbejde med tilbuddet omkring indsatsen for borgerne og vurderer at Tåstrup
Have leverer en høj faglig støtte til beboerne i tilbuddet og at de skaber trygge og stabile rammer for borgerne.

 

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.
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Følgende tema i Kvalitetsmodellen; Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metoder og resultater, Kompetencer,
Økonomi samt udviklingspunkter tilhørende disse temaer.
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Vurdering af tema
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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, at tilbuddet støtter borgerne i forhold til at være motiveret for deres beskæftigelse, efter borgernes individuelle behov.
Socialtilsynet vurderer desuden fortsat, at tilbuddet stimulerer borgernes udvikling gennem fast dagsstruktur med interne aktiviteter i tilbuddet.
Tilbuddet opstiller ikke konkrete og individuelle mål for borgerne, der understøtter deres beskæftigelse, men tilbuddet er begyndt på, såfremt
borgerne giver samtykke her til, at invitere borgeres beskæftigelsestilbud med til statusmøder, hvor evt. fælles mål drøftes.

Gennemsnitlig bedømmelse 2,5

Udviklingspunkter
Tilbuddet kan øge skriftlige understøttende mål for borgernes dagtilbud, beskæftigelse og aktivitets- eller samværstilbud.

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 så det som et udviklingspunkt i 2019, at tilbuddet kunne øge skriftlige understøttende mål for borgernes dagsbeskæftigelse og
indføre systematisk evaluering og opfølgning på opstillede mål.

Tilbuddet oplyser som opfølgning på det: "Samarbejdet med borgernes aktivitetstilbud eller beskæftigelse er personalet på Tåstrup Have løbende i
dialog med. Ligeledes er det aftalt, at der på statusmøder med sagsbehandler deltager et personale fra borgerens arbejder i starten af mødet, hvor
udvikling, mål mm samtales".

Socialtilsynet vurdere at tilbuddet med dette tiltag, i højere grad vil kunne støtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til
dagsbeskæftigelse. Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet i praksis arbejder med skriftlige støttestruktur til døgnrytme, herunder hvorledes
borgerne støttes i fx at komme afsted i beskæftigelse- og aktivitetstilbud.

For de borgere, der ikke er i beskæftigelse, er det fortsat Socialtilsynets indtryk ud fra oplysninger fra tilbuddet, at der arbejdes med interne
aktiviteter, efter borgernes ønsker, for at tilbyde borgerne dagsstruktur.

Leder oplyser i høringssvar, at af de nuværende 21 borgere, er 6 borgere der ikke er tilknyttet dagtilbud eller anden form for beskæftigelse.

Yderligere oplyser leder i høringssvar: "Vi har et øget fokus på de ønsker og behov den enkelte borger måtte have i forhold til sit beskæftigelses /
dagtilbud. Dette italesættes  for sagsbehandler.
Eks. En borger ønskede et skifte fra tidligere beskæftigelse til et arbejde på en gård. Dette kunne daværende tilbud ikke opfylde, og efter samtale med
sagsbehandler har borger nu skiftet beskæftigelse".
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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
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen af indikatoren. I bedømmelsen lægger Socialtilsynet vægt på, at tilbuddet oplyser, at de som udgangspunkt
ikke opstiller mål for borgernes beskæftigelse. Det oplyses, at det er borgerens beskæftigelse der sammen med borgere opstiller mål, men at der
er et samarbejd i det omfang borgerne ønsker det.

Tilbuddet oplyser, at de er opstartet med at holde samarbejdsmødet, men borgeres samtykke og hvor det er borgerne der bestemmer, hvor længe
de ønsker deres beskæftigelsestilbudt deltager.

Det vægtes at medarbejder støtter borgere i deres mestringsvejledning, hvor der f.eks. give eksempel på en borger der ønsker selv at gå til/fra
beskæftigelse, hvilket der træne i, men der opsættes ikke mål for dette.

 

 

Indikator 1.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 1.b
Socialtilsynet fastholder sin bedømmelse af indikatoren. Tilbuddet har fokus på, at for de borgere hvor det kan være udfordrende at være mange
dage i beskæftigelse, der arbejdes der i samarbejde med sagsbehandler og beskæftigelses tilbuddet, så det tilpasses borgernes behov og
ressourcer. De borgere der ikke ønsker eller kan være i en form for beskæftigelse f.eks. grundet alder, der udfyldes hverdagen med aktiviteter i
egne lejlighed i forskellig grad. 

Tilbuddet oplyser i høringssvaret: "Der er 7 borgere i Æblehuset som er tilknyttet dagtilbud. I Hybenhuset er der tilknyttet 8 borgere i dagtilbud.
Der er i alt 6 borgere der ikke er tilknyttet dagtilbud eller anden form for beskæftigelse.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Selvstændighed og relationer$eg-print-section-heading-end$

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 netværk og relationer på sociale medier, samt 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.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad har fokus på at styrke borgenes sociale kompetencer og selvstændighed. Borgerne indgår i sociale
relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund på forskellige niveauer og tilpasset den enkelte. I tilbuddet er en madklub et godt
eksempel på, hvordan tilbuddet styrker fællesskabet, samt arbejder individuelt med den enkeltes borgers kompetencer til at indgå i madklubben.

Tilbuddet arbejder med ugentlige mestring sammen med borgerne, hvor borgeren støttes i individuelle aktiviteter, der bl.a. medvirker til at
understøtte borgerens selvstændighed. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet for nogle borgere opstiller individuelle skriftlige mål for borgernes
selvstændighed og sociale kompetencer. Tilbuddet er forsat i proces med at styrke den skriftlige opfølgning på målene og arbejder med at sikre
inddragelse af borgerne i målopstilling i forbindelse med mestringssamtaler.

Endelig vurderes det, at borgerne ud fra egen ønske, er i kontakt til nære relationer, familie og venner på og uden for tilbuddet. Det vurderes ud fra
oplysninger fra leder, at de borgere der ønsker det, er tilknyttet et fritidstilbud. Derudover er der en del borgere der er bevilliget ledsagerordning
og herigennem benytter sig af individuelle tilrettelagte ture med ledsager.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 2
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad styrker borgenes sociale kompetencer og selvstændighed. Dette gøres bl.a. ved mestringstiden, hvor
borgerne støttes af deres kontaktpersoner i individuelle aktiviteter, der bl.a. understøtter borgernes selvstændighed. Tilbuddet arrangerer desuden
interne arrangementer og ture ud af huset, hvilket medvirker til at styrke borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer. Tilbuddet afholder
madklub i husene, hvor borgere bestemmer på skift, hvad der skal serveres. 

Tilbuddet oplyser som opfølgning på udviklingspunktet fra 2019/2020, hvor tilbuddet kan have fokus på at styrke den skriftlige
opfølgning/evaluering af borgernes mål: " Vi har forsat fokus på den skriftlige opfølgning. Dette forgår i aftale møder mellem kontaktpersoner og
koordinator". Det vurderes at tilbuddet er forsat i proces med at udvikle deres dokumentationspraksis bl.a. ved at tilbuddet aktuelt er ved at
implementere KRAP som en metode, der kan være afdækkende i forhold til borgernes delmål.
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Indikator 2.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

Bedømmelse af Indikator 2.a
I bedømmelsen er der lagt væk på, at der ved indkig i tilbuddet dokumentations, ses mål opstillede i relation til sociale relationer og
selvstændighed. Der gives ved interviewet eksempler på, hvordan der arbejdes med at støtte borger i at huske, hvilke sociale aktiviteter borger har
deltaget i. Dette sker bl.a. ved, at der tages en masse billeder, som der tales ud for, og derved får borger en større mulighed for at tale med
medarbejderne om dette, samt huske at borger rent faktisk deltager i en masse ting.

Det vægtes, at medarbejderne oplyser, at der arbejdes med borgernes selvstændighed og relationer via mestringsvejledning, hvor borgerne bl.a.
støtte til madlavning, rengøring, indkøb og andre ting som støtter borgeres til mere selvstændighed. Tilbuddet er ved at implementere KRAP som
metode, og der ses et eksempel på dette i borgere lejlighed, hvor borger fortæller om hvordan skemaet udfyldes, hvilket sker løbende, i takt med
borgerne bliver bevist om, hvor mange ting borgerne selv er i stand til, i relation til selvstændighed og relationer. 

Det er vægtet, at inddragelse af borgerne i målopstilling  bl.a. sker ved mestringsvejledninger, hvor borgernes vurderinger skal indgår i
opfølgningerne på målene, ifølge medarbejderne.

Socialtilsynet hæver sin bedømmelse af indikatoren til opfyldt i meget høj grad, og socialtilsynet ser det som en positiv udvikling, at tilbuddet har
styrket sin dokumentationspraksis.

 

 

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne deltager i forskellige aktiviteter uden for tilbuddet, f.eks. sang og musik og "Kig ind klub", der
begge er fritidstilbud med andre udviklingshæmmede i området. Leder oplyser i høringssvar:" I Æblehuset er der 6 borgere der er tilknyttet et
fritidstilbud. I Hybenhuset er der 6 borgere der er tilknyttet et fritidstilbud. Derudover er der en del borgere der er bevilliget ledsagerordning og
herigennem benytter sig af individuelle tilrettelagte ture med ledsager.
Tåstrup Have har i det omfang det har været muligt ( Covid 19 ) planlagt og udført ture med fokus på, at styrke de sociale relationer borgerne imellem og
på tværs af bosteder". 

Medarbejderne oplyser, at nogle af borgerne grundet deres udviklingsniveau, er begrænset i, at kunne deltage i sociale aktiviteter uden for
tilbuddet, eller i tilbud der ikke er tilpasse dem. Det oplyses at flere af borgerne der er tilknyttet en ledsagerordning, som giver borgerne mulighed
for, at kunne deltage i socialaktiviteter i det omgivende samfund.

Socialtilsynet fastholder bedømmelsen af indikatoren, i meget høj grad opfyldt. 
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Indikator 2.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Der er i bedømmelsen lagt vært på, at borgerne i interview giver udtryk for, at de har den kontakt til deres pårørende og netværk, som de ønsker,
og fortæller at de besøger dem ofte, eller de er ude på besøg. 

Der gives ved medarbejderinterviewet positive eksempler på, hvordan der pædagogiske arbejdes med at genoprette kontakt til pårørende, og at
medarbejderne er en støttende faktor i dette arbejde, som borger er meget glad for. 

Der er ligeledes vægtet, at de pårørende i interview giver udtryk for, at have en god kontakt til deres pårørende på tilbuddet og et godt samarbejde
med medarbejderne.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at Tåstrup Have tager afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, som fremstår med en bredde på tillægshandicap.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede, og tilbuddet rummer borgere med flere handicaps fx. Downs syndrom, hjerneskade samt
overbygning af psykisk lidelse. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med relevante faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppen, og tilbuddet er i en positiv
udviklingsproces i forhold til dokumentationen af tilbuddets resultater for indsatsen. Tilbuddet er ved at implementere KRAP, hvor ved det
vurderes at tilbuddet i støtten til borgeres har fokus på borgeres mange ressourcer. Desuden vurderes anvendelsen af KRAP til at kunne sikre
kontinuitet og systematik i såvel indsatser såvel som dokumentation af opnået resultater. Tilbuddet vurderes, at  have systematik for arbejdet med
afsæt i konkrete mål og indarbejdet  opfølgning og evaluering af effekten af de pædagogiske indsatser.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører, for at understøtte de af visiterende kommuner opstillede mål.

Tilbuddets metoder vurderes i høj grad til at medvirke til at sikre borgernes trivsel og resultater i den ønskede udvikling for borgerne.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat tager afsæt i en klar, med bred målgruppebeskrivelse. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede, og
tilbuddet rummer borgere med flere handicaps, eksempelvis Downs syndrom samt hjerneskade og overbygning af psykisk lidelse. Aktuelt er
mindst én borger i udredning for demens.

Socialtilsynet vurderer at indsatsen for borgerne har afsæt i tilgange og metoder, som anerkendende tilgang, jeg-støttende samtaler, billedstøttet
kommunikation, Tegn til tale, Mestringsvejledning og Etikos, der er relevant for målgruppen.

 

Det vurderes at tilbuddet har proces med at implementerer KRAP, som alle medarbejdere har været på uddannelse i, og at leder giver udtryk, at
dette fremover vil kunne ses i tilbuddets dokumentations praksis. Det vurderes der med, at tilbuddet arbejder målrettet med udviklingspunktet fra
tidligere tilsyn vedr. opkvalificering af dokumentations praksis. Tilbuddet har lavet tiltag, hvor der afholdes KP- møder hvor medarbejderne i
samarbejde med koordinator, gennemgår borgeres mål og døgnrytmeplan. Disse tilpasses, evalueres og hvor der er fokus på den pædagogiske
tilgang til den enkelte ift. hvad der virker og ikke virker.

Leder oplyser, at "resultatdokumentationen er indsamlet på baggrund af opfølgningsmøde med sagsbehandler, mestringsvejledninger, den daglige
praksis samt på beboer/hus møder og temadag med borgerne.  Resultatdokumentationen anvendt således at borgernes stemmer er yderligere hørt og
tænkt ind i den pædagogiske praksis fx: Indretningen i fællesrummene. Borgerne ønskede i 2019 at få genindført mestringsvejledninger og få mere A-A tid
med sine kontaktpersoner. Dette er tilgodeset på personalets arbejdsplan, og anvendes nu i den daglige praksis. Der har været et udtalt ønske om at
borgernes og medarbejdernes relationer styrkes yderligere. Vi har på dette område arbejdet med at indføre ”fredagsaktiviteter”, hvilket er tilgodeset i
arbejdsplanen for medarbejdere og har medført en øget trivsel for både borgere og medarbejdere. Borgerne er medbestemmende i forhold til hvilke
steder de ønsker turene skal gå hen. Samlet har indsatserne medført, at der til dagligt ses flere beboere i fællesrummene, og der opleves en styrkelse af
relationer borger/borger og borger/medarbejder".
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Indikator 3.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.a
I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysninger fra Tilbudsportalen, hvoraf det fremgår, at tilbuddet arbejder med anerkendende tilgang og jeg-
støttende samtaler. Derudover arbejdes der med billedstøttet kommunikation, Tegn til tale, Mestringsvejledning og Etikos. Det bemærkes at KRAP
metoden ikke fremgår af oplysningerne på Tilbudsportalen.

I forhold til tegn til tale, oplyses det af medarbejder, at det er der flere at borgerne der benytter og er afhængig af, at medarbejderne mestre dette,
og det oplyses at der er nogle af medarbejdere der er godt til det, og at man hjælper hinanden med at få lært det.

Det er vægtet at tilbuddet gennem de seneste år, har uddannet alle medarbejdere i KRAP, og at der nu pågår en proces, med at få dette
implementeret i arbejdet med den enkelte borger. En borger fremviser i sin lejlighed en visuel "ressource-blomst", hvor borger har været og
løbende er med til, at udfylde f.eks. "hvad er jeg god til, hvad kan jeg lide at lave, hvornår beder jeg om hjælp, og hvordan har jeg brug for personalet
støtter mig". Medarbejder giver udtryk for, at KRAP er et godt redskab til at få borgerne i centrum, og fortæller; "ved at bruge det systematisk,
kommer man hele vejen rund om borgere og får øje på deres ressourcer og tager udgangspunkt i disse."

 

Det fremgår ved indkig i dokumentationen på tilsynsdagen, at medarbejderne angiver hvilke faglige tilgange og metoder, der anvendes ift.
borgernes delmål. Der ses i mindre grad beskrevet begrundelse for disse valg og hvordan metoderne konkret bliver anvendt. Socialtilsynet lægger
vægt på interview med medarbejder, hvoraf det bl.a. bekræftes, at tilbuddet benytter billeder på tavler for at skabe forudsigelighed, og at billeder
anvendes mere individuelt for den enkelte, afhængig af behov.

Det fremgår ligeledes under interview af leder, koordinator og medarbejder, at tilbuddet har opnået højere grad af kontinuitet og ensartethed
omkring borgerne, bl.a. via kontaktpædagog møder (KP-møder) og systematisk tilrettelagt mestring, hvor borgerne færdigheder vedligeholdes og
udvikles.

 

Endelige vægtes det ,at tilbuddet tidligere har oplyst, at de arbejder ressource fokuseret og ser på, hvad der skal til for at motivere borgeren.
Medarbejder arbejder med en anerkende tilgang borgerne, hvilket ligeledes observeres ved tilsynet.

Socialtilsynet fastholder bedømmelsen af indikatoren til opfyldt i høj grad.

Indikator 3.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.b
I bedømmelsen ligges der vægt på, at tilbuddet har arbejdet med tilbuddets dokumentationspraksis. Der ses ved indkig i dokumentationen på to
borgere, at der opsættes individuelle og konkret delmål ud fra bestilling fra visiterende kommune. Der ses i mindre grad beskrevet hvordan borger
er inddraget, men det oplyses af medarbejder, at borgere inddrages i det omfang de kan.

Der ses i dokumentationen datoer for delevaluering af mål, som er ca. en gang om måneden på kontaktpersonsmøder, og der laves en endelig
evaluering af målet en gang årligt. Der ses i dokumentationen, at medarbejderne dokumenteres på delmål, hvor der anvendes en score af
borgernes indsats. Der ses meget få pædagogiske refleksioner i det fremviste. Det oplyses af koordinator og leder, at tilbuddet laver systematisk
evaluering af det pædagogiske arbejde- og laver beskrivelser af pædagogiske metoder – der dog ikke kan fremsøges på tilsynsbesøget. Det oplyser
koordinatorerne, at der i borgernes døgnrapporter vil kunne ses daglige pædagogiske overvejelser, og at der løbende er drøftelser af borgeres mål
på KP-møder og teammøder.

Socialtilsynet hæver bedømmelsen af denne indikatoren fra i meget lav grad til i middel grad, med vægt på at tilbuddet er i en positiv udvikling ift.
dokumentations praksis og i højre grad dokumentere på delmål.
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Indikator 3.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.c
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ved indkig i dokumentationen ses bestillinger fra visiterende kommuner, hvortil medarbejder oplyser at
indsatsmål laves i samarbejder med sagsbehandler og borger, i det omfang det er muligt grundt funktionsniveau. Der ses eksempler på delmål
omhandlende færre konflikter/frustrationer i hverdagen eller relateret til sundhed. Medarbejder oplyser, at delmål laves i samarbejder med
borgerne med udgangspunkt i indsatsmål.

Medarbejder oplyser, at resultater på mål endnu ikke ses i det nye Nexus system, hvorfor ikke tilbuddet fremvise en statusbeskrivelse/VUM.

Det er ved tidligere tilsyn oplyst at, tilbuddet gør et stort arbejde for at få mål og indsatsplaner fra kommunerne og er opsøgende, hvis der fx er
sagsbehandlerskift. Dette, med henblik på at arbejde med de af visiterende kommuner opstillede mål. Socialtilsynet lægger vægt på, at  leder og
medarbejderes oplysninger om, at de er i dialog med visiterende kommuner vedr. indsatsplaner, og såfremt tilbuddet vurderer, at borger har
behov for øget støtte.

Leder oplyser, at der ca. hver 14. dag sidder en sagsbehandler fra Holbæk Kommune i tilbuddet, som tilbuddet skal samarbejde med.

Socialtilsynet fastholder på bagrund af ovenstående sin bedømmelse af denne indikator til opfyldt i høj grad.

Indikator 3.d

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.d
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det er afspejlet i interview med leder og medarbejder, at de arbejder aktivt med de pårørende, der med
fokus på at understøtte borgernes trivsel, selvbestemmelse og udvikling.  Ledelsen beskriver tillige, at der samarbejdes med demenskoordinator i
Holbæk Kommune og der indgås samarbejde med VISO ved behov.

Ved tidligere tilsyn er det ligeledes oplyst, at tilbuddet samarbejder med borgeres dagtilbud, psykiater, misbrugscenter mv. efter behov.
Socialtilsynet vurderer ikke, at dette har ændret sig.

Pårørende giver overfor socialtilsynet generelt udtryk for, at de ligeledes er inddraget i at understøtte at borgernes mål opnås.

Socialtilsynet fastholder bedømmelsen af indikatoren til opfyldt i meget høj grad.
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Vurdering af tema

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

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.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i positiv udviklende proces i forhold til at etablere et fælles fagligt fundament i form af KRAP, og at alle
medarbejder har gennemført denne uddannelse.

Medarbejdergruppen består fortsat af en stor andel faglært pædagogisk eller sundhedsfagligt personale, og der observeres fortsat en
anerkendende tilgang og respektfuld tone til borgerne. Det vurderes, at der i tilbuddet er viden og erfaring set ift. borgernes behov, og at der
ligeledes sikre samarbejder med relevante eksterne aktører f.eks. vedr. demens. Tilbuddet vurderes at have fokus på borgernes retssikkerhed fx
ved fokus på borgernes samtykke ved samarbejde med andre aktører.
Socialtilsynet vurderer i høj grad, at det er afspejlet i samspillet mellem medarbejdere og borgere, at medarbejderne behandler borgerne med
respekt, omsorg og anerkendelse, og de adspurgte borgere giver udtryk for at være glade for medarbejderne, som yder relevant støtte.

.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 10
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 10$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i positiv udviklende proces i forhold til at etablere et fælles fagligt fundament i form af KRAP.
Medarbejdergruppen består fortsat af en stor andel faglært pædagogisk eller sundhedsfagligt personale, og der observeres fortsat en
anerkendende tilgang og respektfuld tone til og om borgerne.

Socialtilsynet vurder, at tilbuddet gennem de seneste år, at arbejdet fokuseret med, at sikre udbredelse af viden omkring psykiatri og demens,
hvilket har været et udviklingspunkt gennem årende. Det vurderes at den forskellige viden og erfaring, der er i tilbuddet, bliver delt, således
medarbejderne i højere grad får tilført den samlede viden og medarbejder sparre i højere grad med hinanden interne i de to afdelinger og med
nabo tilbuddet. Der er ligeledes ansat koordinatorer til at understøtte hvert teams faglige arbejde ved faste møde hvor der følges op og evalueres
på pædagogiske metoder.
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, oplysninger fra fremsende medarbejderoverblik, at der er ansat 19 pædagoger, 1 social- og sundhedsassistent
og 2 sygplejesker. Det ud over der at ansat ca. 10 ufaglærte, der har erfaring med målgruppen.

Af Tilbudsportalen fremgår det i Årsrapporten, at det seneste års faglige udvikling omfatter færdiggørelse af Krap uddannelsen. Deltagelse i
Substans for ledere og koordinator og myndighed (Samarbejde omkring borgeren). Koordinatorerne har deltaget i et 1. dags teamleder kursus.
Førstehjælp og brandbekæmpelse. Oplæg omkring demens. Oplæg omkring Magtanvendelsescirkulæret. Belbintest med fokus på samarbejde og
rollefunktioner. Tegn til tale (opfølgnings kursus). Derudover er det ved tidligere tilsyn oplyst, at alle medarbejdere har været på kursus i ”Nænsom
nødværge”.

 

Socialtilsynet har siden 2018 set det som et udviklingspunkt at, tilbuddet med fordel kan have fokus på medarbejdernes kompetencer, særligt set i
forhold til viden om psykiatri og demens. Det vægtes i bedømmelsen at leder og medarbejder oplyser at dette bl.a. er styrket via supervision om
relevante problemstillinger. Medarbejderne få ligeledes faglig sparing fra leder, der har mange års erfaring med psykiatri og derved kan være med
til at styrke medarbejdernes tilgange og metoder i forhold til borgere med psykiatriske problemstillinger. Yderligere vægtes det at, at tilbuddet
samarbejder med kommunes demenskoordinator, som kan bookes til at komme ud og tale om, hvad der giver mening for den enkelte borger.
Yderligere oplyser leder, at viden om demens er hos sundhedsfaglige personale, der ligeledes videns deler med de øvrige medarbejdere.

Leder oplyses at alle borgerne bliver udredt, hvis de viser tegn på demens. 

 

Socialtilsynet hæver sin bedømmelse af indikatoren til opfyldt i meget høj grad, med vægt på, at tilbuddet har en bred faggruppe, der vurderes til
gav for borgerne behov, både pædagogisk og sundhedsfagligt.

Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
 I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ved nærværende samt tidligere tilsyn er det observeret, at medarbejdere såvel som leder omtaler borgerne
med respekt, hvilket både kommer til udtryk ved rundvisningen og under interviews. Medarbejderne vurderes i høj grad ressource fokuseret,
hvilket fremkommer i tilbuddet opsætning af mål, og ved eksempler give ved interview af medarbejder og leder. Medarbejder giver eksempler på,
hvordan de arbejder med at frembringe borgernes ressourcer, med henblik på at styrke borgernes selvværd og selvstændighed samt understøtte
bevarelse og udvikling af borgernes kompetencer.

De adspurgte borgere giver udtryk for at være glade for medarbejderne, som yder relevant støtte. Socialtilsynet lægger desuden vægt på
observation under samtale med borger, hvor medarbejderen agerer anerkendende over for den borger, som Socialtilsynet taler med.

 

Socialtilsynet fastholder på baggrund af ovenstående bedømmelsen af indikatoren. til opfyldt i meget høj grad med vægt på borgerudsagn,
medarbejder interview og socialtilsynets observation.
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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 2021 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2019. 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 på højt niveau . Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i
forhold til målgruppen. 

Socialtilsynet har den 04.02.2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2021, 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 2019 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme
år.

Socialtilsynet har derudover påset, at efterregulering af eventuelt over-/underskud er foretaget i overensstemmelse med reglerne herfor.

 

Økonomi 1
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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 2021, 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.

Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har den 04.02.2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2021, 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 højt niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i
forhold til målgruppen. 
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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 derudover påset, at efterregulering af eventuelt over-/underskud er foretaget i overensstemmelse med reglerne herfor. 

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

Dokumentation
Pædagogiske planer
Tilbudsportalen
Borgeroversigt
Høringssvar
Medarbejderoversigt
Godkendelsesbrev
Budget
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Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Anbringende Kommune
Borgere
Ledelse
Pårørende
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Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere
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