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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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Basisinformation

Tilbuddets navn Krummebækgaard

Hovedadresse Bakkehøjvej 19
4792 Askeby

Kontaktoplysninger Tlf.: 55817080
E-mail: bent@krummebaekgaard.dk
Hjemmeside: http://www.krummebaekgaard.dk

Tilbudsleder Bent Rasmussen

CVR-nr. 37835978

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Midlertidigt botilbud, § 107
Midlertidigt botilbud, § 107
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103
Længerevarende botilbud, § 108
Midlertidigt botilbud, § 107

Pladser i alt 44

Målgrupper Anden fysisk funktionsnedsættelse
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Anden psykisk vanskelighed
Anden udviklingsforstyrrelse
Andet socialt problem
Angst
Angst
Angst
Autismespektrum
Autismespektrum
Autismespektrum
Depression
Depression
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Forandret virkelighedsopfattelse
Forandret virkelighedsopfattelse
Hjerneskade, erhvervet
Hjerneskade, erhvervet
Hjerneskade, erhvervet
Hjerneskade, medfødt
Hjerneskade, medfødt
Hjerneskade, medfødt
Indadreagerende adfærd
Indadreagerende adfærd
Indadreagerende adfærd
Kriminalitet, ikke-personfarlig
Omsorgssvigt
Omsorgssvigt
Omsorgssvigt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Opmærksomhedsforstyrrelse
Opmærksomhedsforstyrrelse
Overgreb, andet
Overgreb, andet
Overgreb, andet
Personlighedsforstyrrelse
Personlighedsforstyrrelse
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Resultat af tilsynet

Personlighedsforstyrrelse
Seksuelt overgreb
Seksuelt overgreb
Seksuelt overgreb
Selvskadende adfærd
Selvskadende adfærd
Selvskadende adfærd
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
Spiseforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Stressbelastning
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Udviklingshæmning
Voldeligt overgreb

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Palle Bukhave
Torben Jørgensen

Dato for tilsynsbesøg 06-10-2020 11:00
06-10-2020 10:00
06-10-2020 09:00

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Lykkesholm, Lusmosevej 22, 4792 Askeby 1 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

7 Midlertidigt botilbud, § 107

Krummebækgaard, Dammegade 25, 4792 Askeby 12 Midlertidigt botilbud, § 107

5 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Bakkegården, Mellemvej 2, 4792 Askeby 10 Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103

2 Længerevarende botilbud, § 108

7 Midlertidigt botilbud, § 107
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Basisinformation (Afdelinger)
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Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og
dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige
og private tilbud efter lov om social service.

Socialtilsynet vurderer, at Krummebækgaard i høj grad understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse /
uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet, tilpasset den enkelte borger. Socialtilsynet vurderer, at Krummebækgaard i høj grad har fokus
på borgernes selvstændighed. Borgerne støttes i høj grad i deres relationelle kontakter og færdigheder, ligesom tilbuddet systematisk i høj grad
inddrager og understøtter borgernes deltagelse i lokalsamfundet.

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre der er den fornødne
kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen.

Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos de unge.

Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til
målgruppens særlige behov.

Det er vurderingen, at beboerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, generelt udvikles og trives på Krummebækgaard.

Ledelsen skal fremadrettet sikre at medarbejderne er opdateret med ny viden omkring magtanvendelser og vold og overgreb.

 

Godkendelse

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og godkendes således jf. lov
om social service §§ 66 stk. 1 nr. 5, 107/108 med i alt 34 pladser, fordelt på 5 afdelinger. Samt 10 pladser efter servicelovens § 103.

I afdeling Bakkegården, Mellemvej 2, 4792 Askeby, er der 9 pladser. Disse er godkendt jf. servicelovens § 107/108 for aldersgruppen 18 år - 35. 6
pladser er flexible jf. §§ 107/108. 3 pladser er § 107.

I afdeling Lykkesholm, Lusmosevej 22, 4792 Askeby, er der 8 pladser. Heraf er der 6 pladser godkendt til ophold jf. lov om social service § 107 i
alderen 18 - 35 år og 2 pladser er godkendt som fleksible plads til ophold jf. lov om social service § 66 stk.1 nr. 6 og 107 i aldersgruppen 16 - 23 år.
De 6 boliger i stueetagen kan tages i brug. De to resterende lejligheder kan først benyttes når der foreligger ibrugtagningsattest.

I afdeling Krummebækgaard er der 17 pladser fordelt på :

I Kirstinelund, Fanefjordgade 74 , er der 4 pladser, heraf er 2 pladser godkendt til ophold jf. lov om social service § 107 i alderen 18 - 35 år og 2
pladser er godkendt som fleksible pladser til ophold jf. lov om social service § 66 stk.1 nr. 5 og 107 i aldersgruppen 16 - 23 år.

I Sofies Hus, Lusmosevej 4, er der 3 pladser. Heraf er 2 pladser godkendt til ophold jf. lov om social service § 107 i alderen 18-35 år og 1 plads er
godkendt som fleksible plads til ophold jf. lov om social service § 66 stk.1 nr. 6 og 107 i aldersgruppen 16 - 23 år.

I Hvide Længe, Dammegade 25, er der 7 pladser. Heraf er der 4 pladser godkendt til ophold jf. lov om social service § 107 i alderen 18 - 35 år og 3
pladser er godkendt som fleksible plads til ophold jf. lov om social service § 66 stk.1 nr. 6 og 107 i aldersgruppen 16 - 23 år.

I det Hvide Hus, Dammegade 27, er der 3 pladser. De 3 pladser er godkendt til ophold jf. lov om social service § 107 i alderen 18 - 35 år.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
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Særligt fokus i tilsynet
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Vurdering af tema

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

Uddannelse og beskæftigelse

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

Socialtilsynet vurderer, at Krummebækgaard i høj grad understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse
/  samværs- og aktivitetstilbud, tilpasset den enkelte borger.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad samarbejder med eksterne aktører og i høj grad prioriterer inklusion med det omgivende samfund.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad dokumenterer og følger op på borgernes mål i forhold til beskæftigelse / samværs- og aktivitetstilbud
eller andet indhold i hverdagen.

 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

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

 

Det vægtes i bedømmelsen:

 

At tilbuddet  har opmærksomhed på, om borgerne trives i deres beskæftigelse/ samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.

 

At tilbuddet  støtter borgerne i beskæftigelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.

 

At tilbuddet prioriterer borgernes inklusion med det omgivende samfund.

 

At tilbuddet  samarbejder med og inddrager andre aktører i tilblivelsen og gennemførelsen af borgernes beskæftigelse / samværs- og
aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.

 

 

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  3

Bedømmelse af Indikator 1.a
Tilbuddet opstiller delvist konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og
aktivitetstilbud, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på baggrund af at der i dokumentanalysen  ikke ses en systematik i hvordan
der arbejdes konkret med de individuelle mål i de pædagogiske handleplaner. i Tilbuddets målsætning for STU - uddannelsen omhandler 5 indsats-
områder, der dækker borgerens psykiske tilstand, at få lært mere, at klare sig i egen bolig, fremtidigt beskæftigelse samt sunde fritidsinteresser
disse er fint beskrevet i statusrapporterne.
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Indikator 1.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Borgerne er i beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud. Dette bedømmes på baggrund af interview med medarbejdere og borgere
der oplyser at alle er i beskæftigelse.

 

 

Indikator 1.d

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.d
De unge har et stabilt fremmøde i deres uddannelsestilbud /beskæftigelse. Dette bedømmes på baggrund af  interview med de unge,
medarbejdere og ledelse der oplyser at alle har et  stabilt fremmøde.
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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 Krummebækgaard i høj grad har fokus på borgernes selvstændighed.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i høj grad støttes i deres relationer og sociale kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad inddrager og understøtter borgernes deltagelse i lokalsamfundet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes kontakt til familie og netværk, under hensyn til individuelle ønsker, behov og
forudsætninger.

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Udviklingspunkter
Det er socialtilsynets anbefaling, at Krummebækgaard  tydeligt og systematisk opsætter mål for borgere/ de unges sociale liv og indsats for at
understøtte udviklingen af borgernes/de unges kompetencer. Dette for at aktuelle mål og metodevalg på systematisk vis kan målrettes, evalueres
og justeres efter behov.

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

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet arbejder systematisk, med individuelle mål, der omhandler sociale kompetencer og udvikling af selvstændighed.

At tilbuddet tilbyder aktiviteter, der understøtter borgernes sociale kompetencer og udvikling af selvstændighed.

At tilbuddet, delvist, inddrager borgerne i, at sætte individuelle mål.

At tilbuddet prioriterer samskabelse, med det omgivende samfund.

At tilbuddet understøtter borgernes kontakt til familie og netværk, og at tilbuddet tilbyder faciliteter og aktiviteter, der understøtter borgernes
kontakt til familie og netværk.

 

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  3

Bedømmelse af Indikator 2.a
Tilbuddet opstiller delvist mål for borgernes sociale relationer og selvstændighed, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på baggrund
af at der i dokumentanalysen ikke fremgår en systematik i forhold til at opstille konkrete mål for sociale relationer i de pædagogiske handleplaner. 

 

Tilbuddet inddrager borgerne i at sætte egne mål for sociale relationer og selvstændighed. Dette bedømmes på baggrund af at tilbuddet oplyser at
de i samarbejde med den enkelte borger opstiller såvel korte- som langsigtede mål. Det fremgår dog ikke tydeligt i de pædagogiske handleplaner.
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Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Borgerne/de unge deltager delvist i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Dette bedømmes på baggrund af  interview af borgere og
medarbejdere, der oplyser, at det er meget svært for borgerne, at deltage i sociale aktiviteter i lokalområdet med baggrund i de ofte komplekse
problemstillinger målgruppen har. Såfremt borgere har ressourcer til at deltage i aktiviteter støttes der op omkring det .

Tilbuddet har en systematisk praksis for at understøtte borgernes/de unges deltagelse i nærmiljøet med udgangspunkt i den enkeltes ønsker,
behov og forudsætninger. Dette bedømmes på baggrund af at Tilbuddet hvert år opfører en stor teaterforestilling som rigtig mange af de lokale
beboere ser og støtter op om.

 

 

Indikator 2.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.c
Borgerne/de unge har delvist kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Dette bedømmes på baggrund af interview med
borgere og medarbejdere hvor det fremgår at de kan få besøg i det omfang de har lyst, de kan også selv tage på besøg hos eksempelvis forældre
eller søskende. Medarbejderne oplyser at der er god kontakt til  pårørende og netværk. 

Tilbuddet understøtter borgernes kontakt og samvær med familie og netværk med udgangspunkt i deres ønsker og behov. Dette bedømmes på
baggrund af borgernes udsagn om hvordan de støttes til kontakt med familien. Relationen til pårørende prioriteres i de tilfælde hvor dette er
fordrende for den enkelte borger.

 

Indikator 2.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

Bedømmelse af Indikator 2.f
Tilbuddet har en inddragende systematisk praksis for at sikre, at de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv
betydning for deres liv. Dette bedømmes på baggrund af, at de unge giver udtryk for, at medarbejderne på stedet er gode at tale med også om
svære ting.  De unge har mulighed for at tale med dem som de føler sig mest tryg ved, og det oplyser de unge fungerer godt for dem.
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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, at Krummebækgaard i høj grad formår at skabe sammenhæng mellem tilbuddets målsætning, målgruppe og metoder.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange, og tilgange og metoder ses i høj grad at være
forankret i praksis.

Socialtilsynet vurderer, at  borgerne/de unge i høj grad trives og udvikles som resultat af tilbuddets metoder og tilgange.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad opstiller konkrete mål for de enkelte borgere og at disse i høj grad har sammenhæng til mål opstillet
af visiterende kommune.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet  i høj grad benytter resultatdokumentation til at synliggøre og forbedre tilbuddets indsats.

 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

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

Det vægtes i bedømmelsen: 

At tilbuddet har en tydelig målgruppebeskrivelse.

At tilbuddet anvender relevante metoder og tilgange. 

At tilbuddets metoder og tilgange bidrager til borgernes/de unges trivsel og udvikling. 

At tilbuddet opstiller konkrete individuelle mål i samarbejde med borgerne/de unge.

At tilbuddet arbejder delvist systematisk med mål, dokumenterer og følger op herpå. 

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
Tilbuddet anvender tilgange og metoder, der er relevante for målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af interview med medarbejdere, at der
delvist kan beskrive at der arbejdes ud fra en kognitiv -, anerkendende- samt relationspædagogisk tilgang.

Tilbuddets borgere svarer til tilbuddets godkendte målgruppe. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger på tilbudsportalen, hvor målgruppen
beskrives, som unge og voksne med psykiske problemstillinger, såsom angst, depression og personlighedsforstyrrelse, ofte kombineret med
udviklingsforstyrrelser og andre sociale problemer. Iflg. medarbejdere opleves ikke borgere som er udenfor målgruppen.
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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  4

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet har en delvist systematisk praksis for at opsætte, dokumentere og følge op på mål for borgerne. Dette bedømmes på baggrund af at
tilbuddet dokumenterer de konkrete mål for beboerne via de daglige journalnotater. Tilbuddet har en delvist systematiske praksis, således, at de
kan dokumentere resultater i forhold til borgernes mål bl.a. ved at journalisere i it-system dagligt.

Tilbuddet har en praksis for, hvordan der læres af arbejdet med borgernes mål. Dette bedømmes på baggrund af der sker en løbende evaluering
på personalemøder og ved supervision. At resultatdokumentationen anvendes til læring og justering af indsatsen. 

 

Indikator 3.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.c
Tilbuddet tager udgangspunkt i mål opsat af visiterende kommune. Dette bedømmes på baggrund af, at der er §141 handleplaner på samtlige
borgere, som opdateres ifm. statusmøder.

Tilbuddet opnår og dokumenterer positive resultater på individuelt niveau. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets statusrapporter udarbejdet
for den enkelte borger.

Tilbuddet opnår og dokumenterer delvist positive resultater for den samlede borgergruppe. Dette bedømmes på baggrund af socialtilsynets
vurdering, at tilbuddet, i meget høj grad, kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har
opstillet for borgernes ophold.

 

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
Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører. Dette bedømmes på baggrund af, at ledelsen og medarbejderne samstemmende
oplyser, at tilbuddet samarbejder med alle relevante eksterne aktører, for at understøtte at målene for borgerne opnås. Der er lagt vægt på, at
tilbuddet i alle sammenhænge forsøger at finde individuelle løsninger for beboerne. Det gælder både i forhold til samarbejdsparter og i forhold til
hvilket tilbud ( § 103 - § 104) der kan etableres for den enkelte beboer.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Sundhed og tr ivsel$eg-print-section-heading-end$

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 samt
uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. 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.

Socialtilsynet vurderer, at Krummebækgaard i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i høj grad trives i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad respekterer borgernes selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til borgernes ønsker og behov.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i  middel grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i  middel grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb.

 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,5

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at tilbuddets ledelse sikrer, at medarbejdere er opdateret med ny viden omkring
magtanvendelser.

Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at tilbuddets ledelse sikrer, at medarbejdere er opdateret med ny viden omkring vold og
overgreb.

Kriterium 4
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 4$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet understøtter i  høj  grad borgernes selv- og medbestemmelse

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet understøtter borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet.

At tilbuddet prioriterer borgernes muligheder for at kommunikere ønsker og behov.

 

 

 

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.a
Tilbuddet har en daglig praksis, der afspejler respekt for borgernes selvstændighed og integritet tilpasset målgruppens og den enkeltes
forudsætninger. Dette bedømmes på baggrund af  at borgerne i interview tilkendegav, at de føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne
oplever at der er ro og tryghed omkring dem, og at de ikke er overladt til dem selv. Det vægtes, at tilbuddet bestræber sig på, at borgerne har et
selvstændigt liv med udgangspunkt i individuelle ønsker og behov. Ligesom det vægtes, at tilbuddets overordnede mål er, at ligeværdig dialog.
Udgangspunktet for tilbuddets arbejde starter i et ligeværdigt samarbejde med den enkelte. Ægte motivation er forudsætningen for at opnå gode
resultater. Kombineres dette med de rette rammer og en ægte involvering fra medarbejderens side, er de optimale forudsætninger til stede.
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Indikator 4.b

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.b
Borgerne i tilbuddet inddrages systematisk i beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af udtalelser fra
borgere, som fortæller, at de tager beslutninger vedr. dem selv og de kan få hjælp af personalet til at opstille mål. Borgerne i tilbuddet inddrages i
beslutninger vedrørende egne målsætninger.

Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet understøtter i  høj grad borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

 

At tilbuddet har en praksis, der afspejler forståelse for den enkelte borgers og målgruppens trivsel.

 

At tilbuddet har en praksis, der understøtter og prioriterer borgernes adgang til sundhedsydelser.

 

At tilbuddet prioriterer indsatser, der modsvarer borgernes behov i forbindelse med udvikling og opretholdelse af deres fysiske og mentale
sundhed. 

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.a
Borgerne i tilbuddet trives. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgere som alle oplyste at de trives i tilbuddet. Alle havde en
oplevelse af at de kunne få hjælp til deres vanskeligheder og at medarbejderne var gode til at forstå deres situation. 

Tilbuddet har en praksis, der afspejler forståelse for de elementer og forhold, der skal til for at skabe trivsel for målgruppen, den samlede gruppe
af borgere og for den enkelte borger i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af at medarbejderne udtrykker, at borgerne ses at have fået en
bedre trivsel i forlængelse af at det er muligt at tilbyde foranstaltninger der er tilpasset den enkelte borger samt at der er etableret samtale fora for
grupper af borgere. 

 

 

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Borgerne i tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgerne , ledelse og medarbejdere
som oplyser at borgerne med støtte får hjælp til relevante sundhedsydelser. Tilbuddet har mulighed for at ledsage borgerne til nødvendige
sundhedstilbud.
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Indikator 5.c

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.c
Tilbuddet har en praksis, der afspejler viden og forståelse for fremme af borgernes/de unges fysiske og mentale sundhed. Dette bedømmes på
baggrund af at tilsynet overværede en gruppeseance hvor tilbuddet talte med borgerne om dagligdags problematikker. Her var skabt et rum hvor
alle problemer kunne drøftes bl.a for at sikre den mentale sundhed.

Tilbuddet opstiller delvist mål for borgernes/de unges fysiske og mentale sundhed, dokumenterer og følger op herpå. Det er beskrevet i de
pædagogiske handleplaner hvordan kost og motion indgår i motivationsarbejdet. 

 

T

Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet forebygger magtanvendelser i middel grad.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

 

At tilbuddet delvist har en pædagogisk praksis, der forebygger magtanvendelser.

 

At tilbuddet delvist sikrer opdateret viden om lov og regler om magtanvendelser.

 

At tilbuddet har procedurer for forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelser.

 

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 6.a
Tilbuddets pædagogiske indsats medfører delvist, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Dette bedømmes på baggrund af interview med
medarbejdere der oplyser at den viden de har omkring magtanvendelser har de med fra tidligere tilbud. Medarbejderne er ikke blevet opdateret
indenfor det sidste år.

Tilbuddet har delvist opdateret viden og færdigheder, der understøtter at magtanvendelser undgås.  Dette bedømmes på baggrund af interview
med borgere og medarbejdere samt materiale tilsendt. Fremsendt procedure for magtanvendelser er ikke opdateret og medarbejdernes viden var
utilstrækkelig i forhold til de nye regler på området. 

 

Indikator 6.b

Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 6.b
Tilbuddet har delvist en praksis for at registrere og dokumentere magtanvendelser, der hviler på en fast procedure. Dette bedømmes på baggrund
af procedurebeskrivelse som ikke er opdateret samt henvendelse fra kommune, hvor det fremgår at de nye regler ikke benyttes. 
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Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet forebygger vold og overgreb i middel grad

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet delvist sikrer opdateret viden om forebyggelse, håndtering og læring i forhold til vold og overgreb.

At tilbuddet delvist har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb.

At tilbuddet delvist har en systematisk praksis for registrering og dokumentering af vold og overgreb.

 

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbuddet har delvist en pædagogisk praksis, der er forebyggende i forhold til vold og overgreb. Dette bedømmes på baggrund af at der på
personalemøder og temadage er fokus på, hvad god etik er og hvilke rettigheder deres borgere har. På de pædagogiske forums møder og de
efterfølgende teammøder, behandles de enkelte borgere og der aftales, hvordan man som personale skal håndtere borgeren i de enkelte
situationer. 

Tilbuddet har en delvist systematisk praksis, der sikrer forebyggelse, håndtering, registrering og læring af vold og overgreb. Dette bedømmes på
baggrund af at tilbuddet har en procedure for krisehåndtering men ikke en specifik procedure for håndtering af vold og overgreb.

Side 16 af 25



Vurdering af tema

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

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og
ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling
og varetage den daglige drift.

Socialtilsynet vurderer, at Krummebækgaard i høj grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i høj grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse i høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel hos medarbejderne.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Kriterium 8
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 8$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet har i høj grad en kompetent ledelse.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

 

At ledelsen udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet.

 

At ledelsen har relevant uddannelse og erfaring.

 

At tilbuddet prioriterer vedligeholdelse og opkvalificering af ledelsens kompetencer.

 

At tilbuddet prioriterer ekstern supervision for medarbejdere og ledelse.

 

At tilbuddet prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring.

 

At tilbuddets bestyrelse er aktive i den strategiske og organisatoriske ledelse af tilbuddet.

 

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Ledelsen har relevant uddannelse og erfaring. Dette bedømmes på baggrund af fremsendt CV, hvor det fremgår at leder har
Socialrådgiveruddannelse og flerårig erfaring som leder.

 

Ledelsen opdateres løbende med nødvendige kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af  fremsendt kompetenceplan.

 

Ledelsen udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af
interview med medarbejdere der oplever en synlig og ressourcestærk ledelse. Magtanvendelses området mangler en opdatering af medarbejdere i
forhold til ny lovgivning på området. Dette vil efterfølgende blive iværksat.
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Indikator 8.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Tilbuddet har ekstern supervision for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af at ledelsen oplyser, at der er fast tilknyttet
supervisor.

 

Tilbuddet har en fast praksis for faglig og personalemæssig sparring for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af at der afholdes
P-møder som anvendes til at koordinere indsatsen.

.

Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.c
Tilbuddet har en kompetent bestyrelse. Dette bedømmes på baggrund af fremsendt bestyrelsesliste hvor det fremgår at bestyrelsen har relevante
kompetencer.

Tilbuddet har en aktiv bestyrelse. Dette bedømmes på baggrund af interview med ledelsen som beskriver en aktiv bestyrelse.

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets daglige drift varetages i høj grad kompetent.

Det vægtes i bedømmelsen:

At ledelsen sikrer den enkelte borgers kontakt og adgang til professionelle omsorgspersoner.

At ledelsen delvist sikrer vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.

At ledelsen prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og minimal personalegennemstrømning og sygefravær.

 

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Ledelsen sikrer at borgerne har mulighed for tilstrækkelig og stabil personalekontakt svarende til deres behov. Dette bedømmes på baggrund af, at
medarbejderne oplyser at der nu er en stabil medarbejdergruppe og selv om målgruppen har meget komplekse problemstillinger, som det kan
være svært, at tackle, er der en kultur med at hjælpe hinanden.

Ledelsen sikrer delvist at borgerne mødes af personale med relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af, at medarbejderne har en
social faglig uddannelse, og erfaring med målgruppen. Endvidere er der løbende kompetenceudviklingsforløb i gang for den samlede
personalegruppe. 

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.b
Tilbuddets personalegennemstrømning er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste
årsrapport på Tilbudsportalen . Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har ikke indikeret en høj personalegennemstrømning.

På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det, at personalegennemstrømningen medfører en lav risiko for tilbuddets kvalitet. Dette bedømmes på
baggrund af, at i takt med at den nye ledelse og de nye tiltag der er taget organisatorisk er en stabil fast kerne af medarbejdere i tilbuddet.
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.c
Tilbuddets sygefravær er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste årsrapport på
Tilbudsportalen. Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har ikke indikeret et højt sygefravær.
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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 Krummebækgaards medarbejdere i høj grad har relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

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

 

Det vægtes i bedømmelsen:

 

At tilbuddet har relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov.

 

At metoder og tilgange afspejles i praksis.

 

At medarbejderne har relevante relationelle og personlige kompetencer, der modsvarer målgruppen og borgernes individuelle behov og
forudsætninger.

 

At tilbuddet prioriterer et strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, herunder specialistkompetencer.

 

 

Indikator 10.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 10.a
Medarbejderne har relevant uddannelse, erfaring og opdateret viden. Dette bedømmes på baggrund af at langt hovedparten af medarbejderne har
relevant uddannelse og samtlige har erfaring med målgruppen. Flere har været i gang med videreuddannelser og der er gennemført et fælles
kompetenceløft.

 

Medarbejderne kan redegøre for anvendelse af tilgange og metoder i praksis. Dette bedømmes på baggrund af interview med medarbejderne der
kan redegøre for anvendelse af den anerkendende tilgang  samt deres

kognitive- og relationspædagogisk tilgang.

 

Tilbuddet har kompetenceudviklingsplan der sikrer, at tilbuddet opdateres med nødvendige kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af
fremsendt kompetenceplan.
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Indikator 10.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det er afspejlet i samspillet med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af interview med
borgerene som oplyser at de bliver behandler godt og at de trives i botilbuddet. De kan få hjælp såfremt de beder om det.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Krummebækgard i høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes trivsel og tryghed.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad tilgodeser borgernes behov for både fællesskab og privatliv,

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets værelser / lejligheder, fællesarealer og faciliteter i høj grad fremtræder velholdte, hjemlige og velegnede til
målgruppen. 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets fysiske rammer understøtter i meget høj grad borgernes udvikling og trivsel.

Det vægtes i bedømmelsen:

At de fysiske rammer og faciliteter er tilpasset målgruppen og tilbuddets målsætning.

At tilbuddet sikrer og respekterer borgernes selvbestemmelse og selvstændighed i brug og indretning af egne lejligheder.

At de fysiske rammer og faciliteter fremstår velholdte og hjemlige.

 

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Borgerne er tilfredse med de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af samtale med borgerne hvor de gav udtryk for, at de
fysiske rammer er okay og at de opfylder deres behov. Borgerne gav også udtryk for, at de kunne indrette deres værelser som de havde lyst til.

Borgerne anvender de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgerne, hvor de gav udtryk at benytte de
faciliteter der er tilknyttet tilbuddet. have, dyrehold, værksteder.

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Tilbuddets fysiske rammer er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af at de fysiske rammer er opbygget således, at der er
forskellige botilbud - fx til borgere der har behov for en meget rolig og intim bolig, med meget forudsigelighed / struktur.

Tilbuddets faciliteter er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgerne som oplever velegnede faciliteter med
mulighed for forskellige aktiviteter.

Tilbuddets beliggenhed er velegnet til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af at borgerne i interview giver udtryk for at de trives med de
fysiske rammer.
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Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Borgerne inddrages i indretning af eget værelse / lejlighed. Dette bedømmes på baggrund af at borgerne i interview giver udtryk for at de er med til
at indrette deres lejligheder/værelser.

Borgerne inddrages i udformning og indretning af fællesarealer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgerne hvor det
kommer til udtryk at de deltager i at holde fælles arealer.

Borgernes værelser / lejligheder fremstår hjemlige. Dette bedømmes på baggrund af tilsynets besøg hos de forskellige borgere hvor
lejlighederne/værelser fremstår hjemlige.

Tilbuddets fællesarealer fremstår hjemlige. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgerne som giver udtryk for dette. Tilbuddet gør
meget ud af, at borgerne sætter deres personlige præg på deres bolig samt respektere at det er en privat bolig, som bl.a. betyder, at der bankes på
og at der spørges til om man må komme ind. Borgerne er velkomne til at medbringe deres egne møbler og de får hjælp til at indrette deres
værelser som de ønsker det. 

Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er økonomisk
bæredygtigt.

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke giver
mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. 

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke er
gennemsigtig.

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er økonomisk
bæredygtigt.

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
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke giver
mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.

Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke er
gennemsigtig.
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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.

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

Spindelvæv

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

Datakilder
Kilder

Medarbejderoversigt
Tidligere tilsynsrapport
Borgeroversigt
Magtindberetninger
Handleplan
Tilbudsportalen
Bestyrelsesoversigt

Beskrivelse
dokumentanalyse

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

Interviewkilder
Kilder

Borgere
Ledelse
Anbringende Kommune
Medarbejdere

Beskrivelse
Interview af medarbejdere og borgere enkeltvis
telefoninterview af anbringende Kommune.
Interview af den samlede ledelse
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$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder

Ledelse

Beskrivelse
beset fysiske rammer
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