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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.

$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold$eg-print-section-heading-end$

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 S/I Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted

Hovedadresse Højskolevej 79
4920 Søllested

Kontaktoplysninger Tlf.: 54963500
E-mail: info@joannamail.dk
Hjemmeside: https://joannainfo.dk

Tilbudsleder Jeanette Stærk Larsen

CVR-nr. 37279811

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Midlertidigt botilbud, § 107
Midlertidigt botilbud, § 107
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Midlertidigt botilbud, § 107

Pladser i alt 24

Målgrupper Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Autismespektrum
Autismespektrum
Autismespektrum
Autismespektrum
Autismespektrum
Autismespektrum
Omsorgssvigt
Omsorgssvigt
Omsorgssvigt
Omsorgssvigt
Omsorgssvigt
Omsorgssvigt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Opmærksomhedsforstyrrelse
Opmærksomhedsforstyrrelse
Opmærksomhedsforstyrrelse
Opmærksomhedsforstyrrelse
Opmærksomhedsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
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Resultat af tilsynet

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Merete Brødsgaard
Anne-Marie Judson

Dato for tilsynsbesøg 05-10-2020 10:00
05-10-2020 10:00
05-10-2020 10:00
05-10-2020 10:00
05-10-2020 10:00
29-09-2020 10:00
23-09-2020 15:00
30-06-2020 13:00

Afdeling
Pladser i
alt Afdelinger

Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted - Kvisten Fleksible § 66, stk. 1, nr. 6
og § 107

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

3 Midlertidigt botilbud, § 107

Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted - Huset Fleksible § 66, stk. 1, nr. 6 og
§ 107

1 Midlertidigt botilbud, § 107

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

S/I Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted - Gården § 66, stk. 1, nr. 6 4 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1,
nr. 6

Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted - Udsigten § 66, stk. 1, nr. 6 5 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1,
nr. 6

Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted - Fløjen § 66, stk. 1, nr. 6 5 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1,
nr. 6

Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted - Marken Fleksible § 66, stk. 1, nr. 6
og §107

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

1 Midlertidigt botilbud, § 107
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsynet har gennemført to fysiske tilsynsbesøg i forhold til borgerinterview og fremvisning af tilbuddets fysiske rammer, samt virtuelt
tilsynsbesøg i forhold til medarbejdere og ledelse, som grundlag for denne tilsynsrapport.
Hvor ikke andet er angivet, har Socialtilsynet vurderet tilbuddets generelle kvalitet med udgangspunkt i en hverdag uden epidemi i Danmark.

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.

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet og på tværs af de 7 temaer for at sikre der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde
set i forhold til målgruppen. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til
trivsel hos børnene/de unge, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer.

Der er tale om et tilbud, der har en fagligt kompetent og ansvarlig ledelse der er i gang med at implementere og dokumentere tilbuddets værdisæt
samt oparbejde et fagligt fundament til understøttelse af målgruppes behov.

Tilbuddet har i forgangne og indeværende år haft økonomiske udfordringer i form af manglende indskrivninger men det vurderes, at tilbuddets nye
ledelse i samarbejde med bestyrelsen har taget initiativer til imødegåelse af dette, med sigte på god kvalitet for børnene/de unge.

 

Godkendelse

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin
godkendelse jf. lov om social service §§ 66, stk. 1, nr. 6 og § 107 med i alt 24 pladser. 19 pladser jf. § 66.1.5 og 5 pladser jf. lov om social service §
107.

 

På adressen Højskolevej 79, 4920 Søllested er følgende afdelinger

 

AFDELING PLADSER MÅLGRUPPE ALDER

Kvisten 3 pladser § 107 18-26 år

  2 pladser § 66 stk. 1 nr. 6 15-17 år

Fløjen 5 pladser § 66 stk. 1 nr. 6 6-17 år

Udsigten 5 pladser § 66 stk. 1 nr. 6 6-17 år

 

På adressen Højskolevej 81, 4920 Søllested er følgende afdelinger

 

Marken 1 plads § 107 18-23 år

  2 pladser § 66 stk. 1 nr.6 13-17 år

Gården 4 pladser § 66 stk. 1 nr.6 6-17 år

 

På adressen Højskolevej 82, 4920 Søllested er følgende afdeling

 

Huset 1 plads § 107 18-26 år

  1 plads § 66 stk. 1 nr. 6 17 år

 

Tilbuddet er godkendt til at modtage børn og unge indenfor følgende målgruppe:

Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Omsorgssvigt
Autismespektrum
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Opmærksomhedsforstyrrelse
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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 S/I Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted i høj grad understøtter børnene/de unge 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 tilbuddet i høj grad samarbejder med eksterne aktører og i høj grad prioriterer inklusion med det omgivende samfund.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad dokumenterer og følger op på borgernes mål i forhold til beskæftigelse / uddannelse / 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
Det vægtes i bedømmelsen:

At børnene/de unge trives i deres beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.

At tilbuddet støtter børnene/de unge i beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen, og at tilbuddet
delvist arbejder systematisk og dokumenterende med mål og opfølgning herpå.

At det enkelte barns/den enkelte unges beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen er individuelt
tilrettelagt.

At det enkelte barn/den enkelte unge inddrages i tilrettelæggelsen af deres beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet
indhold i hverdagen.

At tilbuddet prioriterer inklusion med det omgivende samfund. At tilbuddet systematisk samarbejder med og inddrager eksterne aktører i
tilblivelsen og gennemførelsen af børnenes/de unges beskæftigelse / uddannelse / 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 børnenes/de unges uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og
aktivitetstilbud, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på baggrund af:

- Dokumentanalysen hvori det fremgår, at tilbuddet opererer med 2 forskellige handleplaner. En der er udarbejdet af UU-vejleder eller skolen,
samt en der er udarbejdet i opholdsstedsregi. I planen udarbejdet på opholdsstedet er der i mindre grad fokus på skoledel, hvilke trækker ned i
bedømmelsen.

 

Børnene/de unge inddrages i at sætte egne mål for deltagelse i beskæftigelse- / uddannelses- / samværs- og aktivitetstilbud. Dette bedømmes på
baggrund af:

-Dokumentanalysen og medarbejderinterview, hvori det ses, at børnene/de unge er inddraget i egne mål i forhold til at understøtte uddannelse,
beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud.
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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
Børnene/de unge er i beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud. Dette bedømmes på baggrund af:

-At det af medarbejderne oplyses at alle der er visiteret til et ophold på S/I Joanna Skole & Socialpædagogiske Opholdssted, enten vil være i
undervisningstilbud - for elever i den undervisningspligtige alder - eller under uddannelse - STU eller anden ungdomsuddannelse.

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
Børnene/de unge har stabilt fremmøde i deres dagtilbud/ grundskoletilbud, uddannelsestilbud /beskæftigelse. Dette bedømmes på baggrund af:

- At der på skolen registreres alle elevers tilstedeværelse og fravær (ud frakvalitets- og Tilsynsstyrelsens vejledning) og der handles i forhold til
elever der ikke opfylder tilstedeværelsespligten jf. retningslinjerne. Det beskrives, at der er elever, der er udfordret i forhold til at møde stabilt i
skole eller uddannelse. Tilbuddet har i de situationer udarbejdet en plan, der træder i kraft, når der observeres fravær ud over det sædvanlige.
Elever der har vanskeligheder med at overholde de forpligtelser der er i forhold til fremmøde, støttes af deres kontaktpædagog eller
omsorgsmedarbejder til, at opnå et stabilt fremmøde eller alternativ skolegang.
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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 S/I Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted i høj grad har fokus på børnenes/de unges selvstændighed.

Socialtilsynet vurderer, at børnene/de unge i høj grad støttes i deres relationer og sociale kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad inddrager og understøtter børnenes/de unges deltagelse i lokalsamfundet.

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

Gennemsnitlig bedømmelse 3,8

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
Det vægtes i bedømmelsen:

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

At tilbuddet tilbyder aktiviteter, der understøtter børnenes/de unges sociale kompetencer og selvstændighed.

At tilbuddet inddrager børnene/de unge i at sætte individuelle mål.

At tilbuddet prioriterer samskabelse med det omgivende samfund.

At tilbuddet understøtter børnenes/de unges 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
Børnene/de unge inddrages i at sætte egne mål for sociale relationer og selvstændighed. Dette bedømmes på baggrund af:

- Borger- og medarbejderinterview hvor det oplyses, at der ved indskrivning udarbejdes plan ud fra kommunens handleplan, hvor børnene/de
unge sammen med kontaktlærer laver personlig målsætning. Der udarbejdes handleguide på et overordnet plan og der afholdes opfølgning ca.
hver uge på et såkaldt "nutidsmøde", hvor børnene/de unge inddrages i planen for eget liv i den udstrækning de kognitivt kan agere i dette forum.

 

Tilbuddet opstiller delvist mål for børnene/de unges sociale relationer og selvstændighed, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på
baggrund af:

- Ved tilsynet opleves "mindre huller" i den daglige dokumentation, hvilke formentligt skyldes at dokumentations systemet er under
implementering.
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Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Børnene/de unge deltager delvist i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Dette bedømmes på baggrund af:

-Borger- og medarbejderinterview hvor det oplyses, hvilke muligheder børnene/ de unge har på tilbuddet for, at skabe deres sociale relationer
uden for stedet via deltagelse i lokalsamfundets foreningsliv. Ex. idrætsforeninger, ungdomsskoler og fritidsjob. En del af børnene/de unge er
meget udfordret i forhold til sociale kompetencer, at de kun deltager i aktiviteter Joanna arrangerer eller står for.

 

Tilbuddet har en inddragende systematisk praksis for at understøtte det enkelte barns/den enkelte unges deltagelse i nærmiljøet, med
udgangspunkt i børnenes/de unges ønsker og behov. Dette bedømmes på baggrund af:

-Borger- og medarbejderinterview hvor det oplyses, at medarbejdere støtter op omkring aktiviteter uden for tilbuddet. Enten ved mental støtte
eller direkte støtte ved deltagelse i aktiviteter, ungdomsfester, skoleture etc.

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
Tilbuddet har delvist en systematisk praksis for, hvordan kontakt til og samvær med børnenes/de unges familie og netværk understøttes med
udgangspunkt i børnenes/de unges ønsker og behov. Dette bedømmes på baggrund af:

-Borger- og medarbejderinterview, hvor det fortælles, at det er meget forskelligt, hvordan der er kontakt med familie og netværk. Nogle har
samvær uden restriktioner og andre har samvær i forhold til kommunens direktiver. Flere børn/unge har skemalagt og struktureret samvær på
institutionen med familie og eller netværk, andre er hjemme hver weekend. Forældre og andet netværk er meget velkomne i tilbuddet, hvis det
planlægges.

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  4

Bedømmelse af Indikator 2.f
Tilbuddet har en inddragende systematisk praksis for at sikre, at børnene / de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en
positiv betydning for deres liv. Dette bedømmes på baggrund af:

- Alle børn/unge er tildelt en primær voksen, som er ansvarlig for såvel kontakten internt som til eksterne samarbejdspartnere omkring den
enkelte og som særligt sørger for at skabe en tilknyttende relation mellem sig og barnet/den unge. Desuden er der på alle afdelinger en
gennemgående omsorgsperson som den enkelte har mulighed for tæt kontakt til. Hvis der ikke er relationer mellem kontaktperson og barnet/den
unge arbejdes der med at løse dette og i yderste konsekvens skiftes kontaktpersonen. Der er flere voksne omkring barnet/den unge hver dag, så
der generelt er mulighed for at have en fortrolig voksen inden for rækkevidde.
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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 I/S Joanna skole og socialpædagogisk opholdssted i høj grad formår at skabe sammenhæng mellem målsætning,
målgruppe og metoder.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange,

Socialtilsynet vurderer, at tilgange og metoder i middel grad er forankret i praksis.

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

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i meget høj grad opstiller konkrete mål for de enkelte borgere, dokumenterer og følger op herpå.

Socialtilsynet vurderer, at børnenes/ de unges mål i meget 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 .

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: Tilbuddets godkendt målgrupper vurderes at være
modstridende og for mange.

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet tilretter deres målgrupper inden for høringsperioden, så det fremstår korrekt og i overensstemmelse med
hvad tilbuddet fagligt kan tilbyde.

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 delvist har en tydelig målgruppebeskrivelse.

At tilbuddet anvender relevante metoder og tilgange.

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

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

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

 

Andre forhold

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet har en bred målgruppeformulering.
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Indikator 3.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddet anvender tilgange og metoder, der er relevante for målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af:

- På Tilbudsportalen beskrives målgruppen som børn/unge i alderen 6-23 år med

Udadreagerende adfærd
Indadreagerende adfærd
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Tilknytningsforstyrrelse
Opmærksomhedsforstyrrelse
Autismespektrum
Omsorgssvigt
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Angst.
- Flere af de unge tilkendegav at medarbejdernes pædagogiske tilgange er gode.

- Medarbejderne fortæller i begrænset omfang hvordan de arbejder med den Neuroaffektiv  pædagogik. Fortæller at  de arbejder struktureret med
ugentlig skemalagt udviklingstid. Der arbejdes  individuelt med børnene/de unge i forhold til den enkeltes udfordringer og udviklingszone. Bruger
genkendelighed og struktur og få voksne omkring de unge. 

- Socialtilsynet vurderer med udgangspunkt i det materiale der er modtaget at tilbuddet arbejder relevant i forhold til metodevalget, målsætning og
evaluering af den pædagogiske indsats. Det ses at der er en pædagogisk afdelingsleder ind over.

 

Tilbuddets børn/ unge svarer til tilbuddets godkendte målgruppe. Dette bedømmes på baggrund af:

- Medarbejderne og ledelsen er af den opfattelse at de indskrevne børn og unge er inden for den godkendte målgruppe.

- I betragtning af medarbejdernes faglige kvalifikationer og uddannelse vurderer socialtilsynet at tilbuddet har for mange godkendte og
modstridende målgrupper.  Socialtilsynet er dialog med Tilbuddet om at tilrette Tilbudsportalen. Målgrupperne er tilrettet i endelig rapport for
2020.
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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  5

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet har en systematisk praksis for at opsætte, dokumentere og følge op på mål for børnene/de unge. Dette bedømmes på baggrund af:

-Jf. dokumentation beskrives det at tilbuddet anvender et elektronisk dokumentationssystem, kaldet ”Sensum Bosted”. Systemet er indrettet til
målgruppen og lever op til sundhedsstyrelsens krav om systematik og dokumentationskrav.

Alle fastansatte har egen Pc og mobiltelefon og kan tilkoble sig ”Sensum Bosted fra begge. Planen er, at der snarest muligt skal opsættes stationære
computere på hver af de 3 afdelinger. Hver enkelt barn/ung har deres egen journal, som oprettes så snart barnet/den unge ankommer.

- Dokumentationen i Sensum Bosted følges dagligt af bostedets leder. Lederen taler med medarbejderne der hvor der ses mangler, eller hvor der
er udviklingspotentiale. Med hensyn til tilpasning af de fysiske rammer/ flytning af beboeren, så tages der stilling til det alt efter dennes behov og
udfordringer. Opkvalificering fremgår af ”Iværksat og gennemført efteruddannelse for ledelse/medarbejdere” samt ”Kompetenceudviklingsplan/
uddannelsesplan for tilbuddets ledelse /medarbejdere.

- Socialtilsynet har modtaget fyldestgørende materiale fra tilbuddet i form af pædagogiske planer, der med udgangspunkt i kommunal handleplan
opstiller mål og delmål for den unge og ligeledes beskriver handlemuligheder for at nå målene. De unge er på et meget forskelligt kognitivt niveau
og dette bliver der taget højde for i forhold til at involvere de unge i pædagogiske planer og statusrapporter. Børnene/de unge inddrages så vidt det
er muligt og efter hvor meget de magter at forholde sig til.

 

Tilbuddet har  en praksis for, hvordan der læres af arbejdet med børnenes/de unges mål. Dette bedømmes på baggrund af:

- Afdelingsleder for bostedet afholder afdelingsmøder af 2 time x 1 mdr. med hvert af de 3 afdelinger

- Forstander afholder kontormøder af 1,5 time x 4 mdr. med afdelingsledere, adm. Sekretær samt kvalitetskonsulent ad hoc.

- Indhold på møderne er:

Vedr. beboere og elever
Administrative forhold
Pædagogik
Sparring
Kvalitetsudvikling

 

Andet i forhold til indikator 3B

Den fysiske mødefrekvens har været nedsat da Corona var på sit højeste, og erstattet med telefoniske samtaler.

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
Tilbuddet tager udgangspunkt i mål opsat af visiterende kommune. Dette bedømmes på baggrund af:

-Jf. indsendt dokumentation ses at der tages udgangspunkt i den visiterende kommunes opsatte mål. Dokumentationen tager udgangspunkt i
skabeloner, pædagogisk handleplan, elevbeskrivelse og analysemodel til udviklingstid, som Socialtilsynet har modtaget

 

Tilbuddet opnår og dokumenterer positive resultater på individuelt niveau. Dette bedømmes på baggrund af:

-Jf. indsendt dokumentation ses flere eksempler på opnåelse af positive resultater på individuelt niveau.

 

Tilbuddet opnår og dokumenterer positive resultater for den samlede borgergruppe. Dette bedømmes på baggrund af:

-Det fremkommer ikke klart for socialtilsynet hvorvidt tilbuddet har dokumenteret positive resultater for den samlede borgergruppe hvilket
anbefales fremadrettet.

Indikator 3.d

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører. Dette bedømmes på baggrund af:

- Det oplyses at der samarbejdets med eksterne aktører, såsom skoler, sundhedspleje, psykiatrien, forældre, UU Vejleder etc.
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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 S/I Joanna skole og socialpædagogiske opholdssted i grad understøtter /børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed
og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at børnene/de unge i høj grad trives i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad respekterer børnenes/de unges selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til børnenes/de unges ønsker og behov.

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

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

 

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende:

At tilbuddets medarbejdere ikke er opdateret inden for magtanvendelsesreglerne i Lov om voksenansvar såvel som magtanvendelse overfor
voksne.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,1

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 børnenes/de unges selvstændighed, selvbestemmelse og integritet.

At tilbuddet prioriterer børnenes/de unges muligheder for at kommunikere ønsker og behov.

 

Andre forhold

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet understøtter børnene/de unges selv- og medbestemmelse ud fra deres udviklingsniveau og hvad
de evner. Dette foregår både samlet i grupper og enkeltvis i forhold til børnene/de unges kontakt- og omsorgspersoner.

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Tilbuddet har en daglig praksis, der afspejler respekt for børnenes/de unges selvstændighed og integritet tilpasset målgruppens og den enkeltes
forudsætninger. Dette bedømmes på baggrund af:

-De unge gav udtryk overfor socialtilsynet, at de blev hørt og respekteret.

- Det forventes at de unge via dagligdagens indhold og samvær inddrages i egen udvikling og dermed eget liv.
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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
Børnene/de unge i tilbuddet inddrages i beslutninger vedrørende sig selv. Dette bedømmes på baggrund af:

- De unge udtaler at de har droppet husmødet. I stedet tales der daglig ved aftensmaden. Det er de mere tilfredse med. Fortæller endvidere at de
bliver inddraget og har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv.

 

Børnene/de unge inddrages systematisk i beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af:

- Medarbejderne oplyser at inddragelse er individuelt. Nogle børn og unge har så store udfordringer, at de styres meget af den daglige struktur.
Deres afhængighed af strukturen og forudsigeligheden og deres manglende evne til selv at opbygge denne, er afgørende for beslutningsgraden
vedr. sig selv og hverdagen. Der arbejdes med at give børene/de unge så meget indflydelse som de evner.

- Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at der er forskellige fora, hvor den unge efter evne og behov kan tage problemer eller emner om eget liv op.

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 det enkelte barns/den enkelte unges og målgruppens trivsel.

At tilbuddet har en praksis, der understøtter og prioriterer børnenes/de unges adgang til sundhedsydelser.

At tilbuddet delvis prioriterer indsatser, der modsvarer børnenes/de unges behov i forbindelse med udvikling og opretholdelse  af deres fysiske og
mentale sundhed. Dette bedømmes på baggrund af, at tilbuddet ikke har en kostpolitik. Medarbejderne oplyser at madplanen laves i samarbejde
med børnene og de unge hvis de ønsker det. Ud fra de samtaler der har været med børnene og de unge var det ikke socialtilsynets fornemmelse at
der var stor interesse for det. Risikoen for ikke at have en overordnet kostpolitik er, at det bliver den enkelte medarbejders holdning og
forforståelse til kost der vil være rammen for en madplan. Socialtilsynet foreslår at tilbuddets køkkenleder udarbejder en kostplan.

 

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.a
Børnene/de unge trives i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af:

 -Børn og unge oplyser at de er glade for at bo på Joanna og ved fremvisning fortæller de om hvad de særligt er glade for.

- Medarbejderne oplyser, at de unge generelt trives i tilbuddet, men at der af og til opstår situationer, hvor unge ikke opnår den rette trivsel i
tilbuddet.

 

Tilbuddet har delvis en praksis, der afspejler forståelse for de elementer og forhold, der skal til for at skabe trivsel for målgruppen, den samlede
gruppe af børn/ unge og for det enkelte barn/den enkelte unge i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af:

-Tilbuddet har forskellige muligheder for at sammensætte eller separere unge efter behov.

-Socialtilsynet observerer at afdelingerne er slået sammen ved nedlægning af 2 afdelinger. Herved opstår der ugennemsigtighed i målgrupperne og
hvad den enkelte afdeling er godkendt til iflg. Tilbudsportalen. Socialtilsynet er i dialog med den nye ledelse som er bevidst om at Tilbudsportalen
skal tilrettes.

-I høringssvaret oplyser ledelsen at tilbuddet ikke har nedlagt afdelinger, men har pt. to afdelinger, der ikke er beboede. Tilbuddet har flyttet
beboerne mellem afdelingerne på en sådan måde, at nuværende fordeling svarer bedst muligt til det enkelte barns behov. 
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Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Børnene/de unge har adgang til relevante sundhedsydelser. Dette bedømmes på baggrund af:

- Børn og unge fortæller at de kommer til relevante sundhedsydelser.

- Medarbejderne oplyser at børnene/de unge modtager ordinære sundhedsydelser, så som sundhedspleje, børnetandpleje, praktiserende læge etc.
Kontaktpædagogerne sikrer, at den enkelte unge modtager relevante ydelser. 

- Medicin håndteres forsvarligt og der vil være medicinansvarlig med medicin- håndterings kursus på afdelingerne. I forbindelse med
medicinhåndtering registreres utilsigtede hændelser. Tilbuddet er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Tilbuddet har mulighed for at ledsage børnene/de unge til nødvendige sundhedstilbud. Dette bedømmes på baggrund af:

- Af de interviewede børn/unge oplyses det at de bliver kørt til de nødvendige sundhedstilbud.

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 delvist en praksis, der afspejler viden og forståelse for fremme af børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed. Dette bedømmes
på baggrund af:

- Børn og unge oplyser at maden er ok.  Nogle fortæller at man kan ønske menu til fødselsdag, andre mener at de godt kan være med at bestemme

- Medarbejderne fortæller at madplanen bestemmes af personalet i samarbejde med børnene/de unge. Frokost spises alle hverdage i café som
laves af køkkenleder. Kosten har ikke en fællesnævner for alle afdelinger og er afhængig af de enkelte medarbejdere som er på vagt i forhold til
evner og lyst til varieret kost og madlavning. 

- På Kvisten kommer børn/unge med forslag og personalet sammensætter lødig kost. Fokus på at implementere grønt i alle måltider som
”gnavegrønt” 

- På Gården er der fokus på begrænsning af sukkerindtag og at vægten ikke skal stikke af. Har fast pizzadag en gang om måneden. Der laves
kostplan for en uge og der handles stort ind til denne.

- Der findes ikke aktuel fælles kostpolitik.

 

Tilbuddet opstiller mål for børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed, dokumenterer og følger op herpå

Det oplyses både fra ledelse og medarbejdere, at man en gang imellem oplever, at den viden der er indhentet på et barn/ ung ved indskrivning ikke
er dækkende for de problemer den unge har.

- Ved behov ydes der støtte for særlige tiltag omkring det enkelte barn/ung.

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 delvist har procedurer for forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelser.

 

Andre forhold

Socialtilsynet vurderer at antallet af magtindberetninger ikke er højt i forhold til målgruppen. Kriteriets bedømmelse er udelukkede givet fordi der
ses eksempler på at den pædagogiske indsats ikke svarer overens med tilbuddets indsats. Ledelsen har overfor socialtilsynet tilkendegivet at de
kommende udviklingsdage blandt andet vil omhandle ”nænsomt nødværge”, konflikt nedtrapning og Lov om voksenansvar. 
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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:

- De unge fortæller om episoder hvor de, særligt én føler at blive behandlet nedværdigende.

- Medarbejderne fortæller at de arbejder med Low arousel for at konfliktnedtrappe.

- I bedømmelsen er ligeledes medtaget den magtindberetning hvor der er anmodet om en redegørelse.

 

Tilbuddet har delvist opdateret viden  og færdigheder, der understøtter at magtanvendelser undgås.  Dette bedømmes på baggrund af:

- Medarbejderne fortæller at de ikke er opdateret omkring Lov om voksenansvar.

 

 

Andet i forhold til indikator 6a

Ud fra de unges beskrivelser og særligt den magtindberetning hvor socialtilsynet har været i dialog med tilbuddet om, fremkommer der både på
lydfil og i dagbogsnotater hånlige og nedværdigende udtalelser. Socialtilsynet har været i dialog med tilbuddet og der vil fremadrettet være fokus
på den pædagogiske indsats.

 

 

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  4

Bedømmelse af Indikator 6.b
Tilbuddet har en praksis for at registrere og dokumentere magtanvendelser, der hviler på en fast procedure. Dette bedømmes på baggrund af:

- Medarbejderne og ledelsen oplyser at alle magtanvendelsesindberetninger udarbejdes og sendes til relevante parter inden for de gældende
tidsfrister, som beskrevet i proceduren. Socialtilsynet har i indeværende år og frem til nu modtaget 6 magtindberetninger.

- Medarbejderne udtaler at de er bevidste om den praktiske del i at registrere og udfylde skemaer.

- Ledelsen har i  i høringssvaret oplyst, at de er i gang med at opdatere deres procedure vedr. magtanvendelse.

Tilbuddet har delvist en praksis for, hvordan der tages ved lære af magtanvendelser med henblik på forebyggelse. Dette bedømmes på baggrund
af:

-Medarbejderne udtaler at magtanvendelser evalueres med nærmeste leder og tages efterfølgende op på p-møder. Bruges til fælles læring. I
situationen er der sparring med kolleger som er på arbejde.

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 høj grad.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

 

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

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

At tilbuddet har en systematisk praksis for at registrere og dokumentere vold og overgreb.

 

Andre forhold

Medarbejderne oplever at de sociale medier er den største modstander i arbejdet med de unge. De arbejder med sproget og det usagte og det
seksualiserende adfærd på nettet italesættes. Medarbejderne oplyser at de ikke har en fælles tilgang til sociale medier ligesom der heller ikke er
etableret interne regler. Fortæller at der laves individuelle regler.

Ledelsen udtaler at der er et stort fokus fra de unges side på de sociale medier og at de voksne ofte er på bagkant.
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Indikator 7.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb. Dette bedømmes på baggrund af:

-Tidligere indsendt beredskabsplan i forhold til at forebygge overgreb, samt procedure for hvis der er mistanke om overgreb, ses stadig at være
gældende.

-Medarbejderne har en begrænset viden om ny lovgivning vedr. sociale medier. Der findes ikke en fælles tilgang til dette fra medarbejdernes side
og interne regler er ikke etableret. Medarbejderne oplyser at der laves individuelle aftaler ligesom seksualiserende adfærd på nettet italesættes.

-Ledelsen udtaler at der er stort fokus fra de unges side på de sociale medier og de voksne er ofte på bagkant.

 

Tilbuddet har delvist en systematisk praksis, der sikrer opdateret viden, forebyggelse, håndtering, registrering og læring af vold og overgreb. Dette
bedømmes på baggrund af:

- Det fremstår ikke klart om nye medarbejdere er bevidst om praksis for registrering og dokumentering af vold og overgreb ligesom det heller ikke
fremkommer klart om ledelsen sikrer en systematisk praksis, da ledelsen er forholdsvis nyansatte.

I høringssvaret oplyser ledelsen at de i samarbejde med deres kvalitetskonsulent er gået i gang med at formulere og udarbejde et
introduktionsmateriale til nyansatte medarbejdere, så de sikrer at introduktionen er fyldestgørende på alle væsentlige parametre; herunder
introduktion til procedurer og retningslinjer. Procedure for introduktion vedlægges høringssvaret.
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Vurdering af tema

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

Organisation og ledelse

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

Socialtilsynet vurderer, at S/I Joanna Skole og Socialpædagogisk opholdssted 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 prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel for medarbejderne.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

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.

 

Andre forhold

I slutningen af 2019 besluttede tilbuddets bestyrelse at den daværende ledelse og arbejdsform ikke var tilstrækkelig. En ny forstander tiltrådte 1.
februar 2020. Den fungerende ledelse tæller en forstander og en pædagogisk afdelingsleder foruden afdelingsleder for skoledelen. Ledelsen har
overtaget et tilbud hvor der var og er store økonomiske og driftsmæssige udfordringer. Socialtilsynet er i dialog med ledelsen omkring de mange
målgrupper, godkendelse af den enkelte afdeling kontra målgrupper og alder. Samt tilretning af Tilbudsportalen så godkendelse og Tilbudsportal
stemmer overens. Socialtilsynet vurderer at ledelsen arbejder ihærdigt for at sikre kvaliteten i tilbuddet.

Socialtilsyn Øst gør opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift at give Socialtilsyn Øst oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til
godkendelsesgrundlaget, herunder nedlukning og oprettelse af afdelinger.
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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:

-Jf. indsendt dokumentation ses, at ledelsen har relevant uddannelse og ledelseserfaring.

 

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

-Jf. indsendt dokumentation ses at er der siden ledelsens indtræden har været iværksat og gennemført efteruddannelse for såvel ledelse som
medarbejdere.

 

Ledelsen udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af:

- Medarbejderne oplyser at de er tættere på den nye ledelse og oplyser at de kan spare med ledelsen.

- Ledelsen oplyser at de ikke er med i vagtskemaet, men at de dagligt kommer i afdelingerne.

- Ledelsen har foretaget ændringer i personalesammensætningen, ved nedlukning af 2 afdelinger, ligesom de har arbejdet med synlighed til
samarbejdspartnere herunder face book og hjemmeside. 

- Socialtilsynet anbefaler at såvel facebook som hjemmeside tilrettes, så de er identiske med Tilbudsportalen.

- I høringssvaret oplyses det, at forstander tiltrådte i februar 2020. Et af de allerhøjeste prioriterede indsatsområder har været fokus på
medarbejdernes kompetencer. På et møde for alle tilbuddets medarbejdere allerede i slutningen af februar, blev det meldt ud, at andelen af
uddannede medarbejdere skulle øges, og at der ved al stillingsledighed fremover ville blive ansat uddannet personale. Det blev helt konkret
formuleret, at Joanna fremover ikke ansætter personale uden relevant pædagogisk uddannelse. Allerede ved ansættelsessamtalerne til forstander
stillingen, gav forstander udtryk for, at dersom det kom til ansættelse, så ville der blive ansat en pædagogisk leder til opholdsdelen. Denne leder
tiltrådte i april måned. 

 

Andet i forhold til indikator 8a   

Socialtilsynet har gjort tilbuddet opmærksom på, at selvom de også har et skoletilbud, er det kun selve opholdsdelen og driften af denne som
socialtilsynet fører tilsyn og som skal indrapporteres til Tilbudsportalen.

 

 

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:

-Medarbejderne fortæller at de modtager supervision af ekstern supervisor Peter Veistrup, i gang om mdr.

 

Tilbuddet har en fast praksis for faglig og personalemæssig sparring for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af:

-Såvel medarbejdere som ledelse oplyser overfor socialtilsynet at der en praksis for faglig sparring. Dette foregår hver morgen og ved
personalemøderne og i supervision.

-Medarbejderne udtaler at de får sparring af ledelse i forhold til svære / akutte sager og oplever at ledelsen tager hånd om personalet. 

- Ved akutte sager tages desuden individuelle samtaler med ledelsen og svære sager tages op på afd. møder.

- Supervision/psykologsamtaler er tidligere blevet tilbudt ved krisesituationer og meget voldsomme oplevelser.

- I høringssvaret oplyser ledelsen at ovennævnte supervision/psykologsamtaler som tidligere er blevet tilbudt ved krisesituationer og meget
voldsomme oplevelse er en praksis fra den tidligere Krumsø Fri- og kostskole, som lukkede med udgangen af 2015. Ordningen blev derfor
erstattet af en sundhedsforsikring, der yder umiddelbar psykologbistand 24 timer i døgnet.
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Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.c
Tilbuddet har en kompetent bestyrelse. Dette bedømmes på baggrund af:

- Jf. indsendt dokument vurderes det at bestyrelsen er kompetent.

- Bestyrelsen har taget beslutning om at afskedige tidligere forstander og indsætte en ny, for derigennem at få genoprettet kvaliteten i tilbuddet.
Bestyrelsen har orienteret socialtilsynet omkring udskiftning af forstander.

 -Ledelsen udtaler at Bestyrelsen opleves at være bredt sammensat, men kun med 3 medlemmer, med eksternt revisorfirma.

- Jf. Tilbuddets vedtægter skal bestyrelsen bestå af 3-5 medlemmer, der er selvsupplerende efter reglerne i § 4 stk. 3. Ledelsen oplyser at der pt.
kun er tre medlemmer hvilket socialtilsynet vurderer sårbart og anbefaler at Bestyrelsen finder 1 – 2 medlemmer mere og evt. suppleanter jf.
vedtægterne.

 

Tilbuddet har en aktiv bestyrelse. Dette bedømmes på baggrund af:

- Ledelsen påpeger at bestyrelsen er aktiv og bruges som sparringspartner.

- Bestyrelsen deltager aktivt for at sikre tilbuddets kvalitet.

 

Andet i forhold til indikator 8c.

i høringssvaret er oplyst, at Bestyrelsen i højere grad har besluttet  at få sammensat bestyrelsen på en sådan måde, at de til enhver tid siddende
bestyrelsesmedlemmer, sammenholdt med ledelsens kompetencer, besidder de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer, for at drive Joanna
sikkert på alle områder og i alle henseender. I beslutningen er vægtet særligt to forhold. Dels en vurdering af hvilke kompetencer bestyrelsen skal
besidde, dette med udgangspunkt i udarbejdet opgørelse som blev gennemgået og drøftet på mødet. Dels at tilsammen fem mennesker i ledelsen
af Joannas opholdsdel (tre medlemmer i bestyrelse og to ledere på Joanna), skønnes at være tilstrækkeligt til et tilbud, der pt. rummer ti beboere.
Bestyrelsens beslutningsgrundlag vedlægges høringssvaret. Socialtilsynet noterer sig dette men gør også opmærksom på, at hvis 1-2 medlemmer
pludselig stopper er bestyrelsen sårbar, da forstander og afdelingsleder er uden stemmeret.

 

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 meget høj grad kompetent.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

 

At ledelsen delvis sikrer det enkelte barns/den enkelte unges kontakt og adgang til professionelle.

At ledelsen sikrer vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.

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

 

Andre forhold

Socialtilsynet er opmærksom på at tilbuddets forholdsvis ny ledelse har store udfordringer, men det bemærkes at ledelsen er samarbejdsvillig og
enige i mange af de antagelser som socialtilsynet har gjort sig i forbindelse med tilsynet.
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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 børnene/de unge har mulighed for tilstrækkelig og stabil personalekontakt svarende til deres behov. Dette bedømmes på
baggrund af:

- Tilbuddet har tilknyttet en kontaktpædagog til alle børn/unge der sikrer stabil kontakt samt mulighed til at tilgå relevante fagpersoner internt som
eksternt. Eks. socialrådgiver, finansielle medarbejdere, sundhedsplejerske, læge, tandlæge psykolog/psykiater m.v.

 

Ledelsen sikrer delvist at børnene/de unge mødes af personale  med relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af:

- Ud fra målgruppens udfordringer vurderes det at personalet i middel grad har relevante kompetencer, da kun 2 er pædagogisk uddannede.

- Ledelsen har overfor socialtilsynet udtalt at de prioriterer de rette personaler og helst pædagogisk uddannede, hvilket ikke altid er foreneligt.

 

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Tilbuddets personalegennemstrømning er ikke 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:

- Børnene og de unge er ikke af den opfattelse at er er stor personalegennemstrømning.

- Medarbejderne har ikke en oplevelse af at der har været stor personale gennemstrømning men udtaler at der selvfølgelig har været en
personalenedgang i forbindelse med nedlægning af afdelinger.  

 

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Tilbuddets sygefravær er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste årsrapport på
Tilbudsportalen .

 

Tilbuddets sygefravær er ikke 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

På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det at sygefraværet medfører en lav risiko for tilbuddets kvalitet. Dette bedømmes på baggrund af:

- De unge mener ikke at medarbejderne er mere syge andre.

- Medarbejderne udtaler at der ikke har været øget sygefravær i forbindelse med nedskæringer / ny ledelse.

- I høringssvaret oplyser ledelsen, at medarbejdernes udtalelse/forståelse er faktuelt meget forkert. Kommunikation er selvfølgelig er et
ledelsesansvar, og det er beklageligt, at der trods både fysiske møder, brev fra bestyrelsen til medarbejderne, i tillæg til de daglige dialoger, kan
florere denne opfattelse. Der er ikke nedlagt afdelinger, men der er foretaget en langt mere hensigtsmæssig sammensætning af vores børn og unge
på afdelingerne.
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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 S/I Joanna Skole og socialpædagogiske opholdssteds medarbejdere i middel grad har relevante faglige, relationelle og
personlige kompetencer.

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

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

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende:

Tilbuddet har udskiftet ledelsen og at den nye ledelse er i gang med at sikre tilbuddets kvalitet dog udfordret af covid-19 regler, herunder
aflysninger af møder og kurser mm.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

Udviklingspunkter
 

 

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 middel grad relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

 

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

At metoder og tilgange delvist afspejles i praksis.

At medarbejderne delvist 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.

 

Andre forhold.

Tilbuddet har for mange målgrupper oplistet på Tilbudsportalen hvorfor faglige kompetencer i forhold til målgruppernes behov bliver for diffus.
Der er ligeledes også andre fejlinformationer på Tilbudsportalen som skal tilrettes. Under interview med såvel medarbejder som ledelse
fremkommer det, at det indsendte, ikke er retvisende. På baggrund af ovennævnte er scoringen bedømt middel. Socialtilsynet anbefaler tilbuddet
at udarbejde en retvisende kompetenceoversigt over medarbejderne.

Socialtilsynet vil i samarbejde med tilbuddet, tilrette Tilbudsportalen så den er retvisende efter endelig rapport i indeværende år.

I høringssvaret har tilbuddet vedlagt en oversigt over medarbejdernes kompetencer, hvorfor udviklingspunktet slettes.
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.a
Medarbejderne har delvist relevant uddannelse, erfaring og opdateret viden. Dette bedømmes på baggrund af:

- Jf. indsendt dokumentation ses at der kun er 2 pædagoger ansat foruden ledelsen, resten er pædagogmedhjælpere. Af sammen liste er længste
ansættelsesgrad 4 år men ved interview af medarbejderne fremkommer det, at der er flere der har været der i længere tid, da ansættelsesdatoen
er påsat fra dengang hvor tilbuddet overgik fra ”Ny Krumsø” til at hedde Joanna skole-og socialpædagogisk opholdssted.

- Ledelsen udtaler at der er flere af medhjælperne som har en stor viden og erfaring i målgruppen og fortæller at rekonstruktion i 2016 har givet
fejl i medarbejderlister. Der mangler kvalifikationer / erhvervede kompetencer på alle medarbejdere.

- Der findes ikke en liste med medarbejdernes kompetencer, hvorfor det anbefales at få oprettet.

 

 

Medarbejderne kan delvist redegøre for anvendelse af tilgange og metoder i praksis. Dette bedømmes på baggrund af:

- Medarbejderne fortæller at tilgange og metoder er individuelle i forhold til medarbejdernes kompetencer. Ved supervision aftales nye tilgange til
børnene/de unge som relaterer til tilbuddets tilgange og metoder.

- Medarbejderne udtaler ved interview, at de tilpasser mål og krav løbende og er opmærksomme på de enkelte børn/unges dagsform. Gennem det
nye journaliseringssystem har de fået øget fokus på børnene/de unges udfordringer og hvor de ligger i forhold til opstillede mål og kan nu se
sammenhæng fra hverdagen til statusrapporter og evaluering af målsætninger.

 

Tilbuddet har en kompetenceudviklingsplan der sikrer, at tilbuddet opdateres med nødvendige kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af:

- Jf. dokumentation omkring kompetenceplan ses at tilbuddet har haft fokus på implementering af deres journaliseringssystem samt gennemgang
af tilbuddets procedurer og sundhedsfaglig tilgang. Det fremgår ligeledes at er lavet kompetenceplan for 2021. Heraf ses at der skal være
undervisning i neuroaffektiv udviklingspsykologi, individuel undervisning af kontaktpersoner i dokumentation af de sundhedsfaglige punkter samt
kontinuerlig opfølgning i brug af dokumentationssystemet Sensum for alle medarbejdere. Der er ligeledes indlagt ekstern supervision 12-14 x
årligt af 3 timer. Ledelsen vil derudover også indføre MUS samtaler med samtlige medarbejdere. Det fremgår tydeligt at den nye ledelse har fokus
på at sikre tilbuddets kvalitet pædagogisk og økonomisk. Det anbefales at tilbuddet implementerer en ensartet pædagogisk faglig tilgang og
derigennem også temadag/undervisning teoretisk og praksis i valgte faglige og metodiske tilgange.

 

Indikator 10.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det er delvist afspejlet i samspillet med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af:

 - Under interview fremgår det klart at medarbejderne ikke er pædagogisk uddannede, men i deres eksempler afspejles der en pædagogisk grund
indsigt. Fortæller f.eks. at der er få voksne omkring børnene/de unge og at de bruger relation og struktur.

- Forstander oplyser at der i medarbejdergruppen er flere uuddannede som er pædagogisk dygtige og at uddannede pædagoger ikke altid er lig
med dygtige medarbejdere. Udtaler at der fremover vil blive lagt vægt på at ansætte uddannet personale.
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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  S/I Joanna Skole og Socialpædagogisk opholdssted i høj grad understøtter formålet med tilbuddets
indsats og er velegnede til målgruppen.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad understøtter børnenes/de unges trivsel og tryghed.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad tilgodeser børnenes/de unges behov for både fællesskab og privatliv,

Socialtilsynet vurderer, at værelser, fællesarealer og faciliteter i middel grad fremtræder velholdte og hjemlige. 

 

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende. At tilbuddet samlet set har "pletter" hvor de fysiske rammer
ikke fremtræder velholdte og hjemlige og det anbefales at de godkendte afdelinger, såvel værelser som fælles arealer istandgøres så det fremstår
præsentabelt  og indbydende.  

 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,7

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 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 værelser.

At de fysiske rammer og faciliteter delvist fremstår velholdte og hjemlige.

 

Andre forhold

Tilbuddet råder over forskellige lokaliteter på matriklen og der er i dagtimerne større aktivitet, da tilbuddet har internt og eksternt skoletilbud.

Ved dette driftstilsyn gøres der opmærksom på, at 2 af afdelingerne (Fløjen og Udsigten) er lukket ned, på grund af manglende indskrivninger.
Særligt  de afdelinger som pt. ikke er i brug  fremstår som hurtigt forladt uden oprydning som eks. puder og tæpper på gulvet, gardiner der er i
stykker, møbler der enten er opmagasineret  eller i stykker. Ligesom det enkelte steder ses at der er labels på skuffer og skabe for at indikere hvor
tingene skal være, hvilket ikke fremstår som et hjemligt miljø. Det skal dog påpeges at der også er fællesarealer som er blevet gjort mere
indbydende og der vil iflg. forstanderen fortsat være fokus på at få rettet op på de fysiske rammer inde såvel som ude. 

I høringssvaret oplyser ledelsen at der er foretaget en oprydning på de afdelinger som pt. ikke er i brug hvorfor udviklingspunktet slettes.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.a
Borgerne trives i høj grad i de fysiske rammer.

 

Børnene/de unge er tilfredse med de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af:

-Borgerinterview hvor der gives udtryk for høj tilfredshed med de forskellige muligheder der er på tilbuddet, samt at de trives i de fysiske rammer.

 

Børnene/de unge anvender de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af:

- Interview med borgere oplyser at tilbuddets faciliteter er gode.

- Børnene/de unge oplyser at de anvender de fysiske rammer og faciliteter.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.b
De fysiske rammer er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af:

- Interview med børn og unge hvori det fremgår, at der er tilfredshed med de fysiske rammer samt ved rundvisningen, hvor det fremgår, at
tilbuddet råder over en stor boligmasse, som er og kan indrettes efter målgruppens behov.

 

 Faciliteter ne er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af:

 - Interview med børn og unge, hvor der gives udtryk for høj tilfredshed med de forskellige muligheder der er på tilbuddet.

 

Tilbuddets beliggenhed er velegnet til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af:

 - Interview med børn og unge, hvor flere gav udtryk for tilfredshed med beliggenheden tæt på by og offentlig transport.

 

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.c
Børnene/de unge inddrages i indretning af eget værelse / lejlighed. Dette bedømmes på baggrund af:

- Fremviste værelser ved tilsynet, samt ved børnene/de unges udtalelser ifm. rundvisning og interview om at de "næsten" kan indrettet efter eget
ønske.

- Det observeres og påtales ved begge fysiske tilsyn, at der er steder i Bo afdelingerne, hvor der står ting og møbler som enten skal smides ud eller
sættes på lager. Ligeledes i de afdelinger som pt. ikke bruges, fremstår afdelingerne som meget hurtigt forladt og slet ikke indbydende. Senge ligger
på siden, tæpper og puder på gulvet, som om der har været pudekamp, gardiner er i stykker mv. Alt i alt ikke et særligt godt indtryk og hvis det
ikke ændres, kommer tilbuddet til at fremstå falleret og meget lidt hjemligt. Omvendt ses det de fælles rammer har fået et løft. Der er blevet
plantet hæk ved p-pladsen, kantinen er omdøbt til cafeen og har fået andre møbler som indikerer et hjemligt miljø.

 

Børnene/de unge inddrages delvist i udformning og indretning af fællesarealer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af:

- Fremviste fællesarealer og faciliteter ved tilsynet, samt ved børnene/de unges og medarbejdernes udtalelser ifm. rundvisning og interview. Det
blev italesat, at der er indflydelse på indretningen af fællesarealerne og faciliteter, men at den endelige beslutning bliver taget af tilbuddets
medarbejder.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set delvist rummer den fornødne økonomiske kvalitet. Det skyldes, at vi har konstateret følgende
væsentlige kritiske forhold.

Vi har vurderet tilbuddets økonomi på baggrund af revisionspåtegning på årsregnskab, årsrapport på Tilbudsportalen og budget. 

I vurderingen har vi taget stilling til:

om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
om tilbuddets økonomi kan give mulighed for den fornødne kvalitet til tilbuddets målgruppe i forhold til prisen.
om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Vi har konstateret nedenstående kritiske forhold i relation til tilbuddets økonomi:

Tilbuddets underskud var ud fra årsregnskab 2019 294.547 kr., svarende til -2,33 % af omsætningen. Fonden hvori tilbuddet er organiseret har
udover opholdsstedet også aktiviteter inde for undervisning og STU, som ikke er omfattet af lov om socialtilsyn. Det fremgår af fondens samlede
regnskab, at der ligeledes har været underskud på undervisning og STU, hvilket bidrager til fondens samlede negative resultat. Fondens
egenkapital pr. 31.12.19 var -1.260.473 kr. svarende til en soliditetsgrad på -35,60 %.

I høringssvaret har tilbuddet vedlagt en erklæring fra revisor om egenkapital og perioderegnskab 31. august 2020. Det fremgår af erklæringen, at
revisor også har gennemgået periodebalancen pr. 31. oktober 2020, at at resultatet for årets 10 første måneder viser et resultat på 1.964.000 kr.,
hvilket betyder at tilbuddet har fået tilrettet driftet således at der månedsvis opnås positiv indtjening. Det fremgår af budget 2021, at der ligeledes
forventes overskud i 2021.

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske bæredygtighed er udfordret.

Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af årsregnskab og budget og fundet følgende kritiske forhold:

Tilbuddets underskud var ud fra årsregnskab 2019 294.547 kr., svarende til -2,33 % af omsætningen. Fonden hvori tilbuddet er organiseret har
udover opholdsstedet også aktiviteter inde for undervisning og STU, som ikke er omfattet af lov om socialtilsyn. Det fremgår af fondens samlede
regnskab, at der ligeledes har været underskud på undervisning og STU, hvilket bidrager til fondens samlede negative resultat. Fondens
egenkapital pr. 31.12.19 var -1.260.473 kr. svarende til en soliditetsgrad på -35,60 %.

I høringssvaret har tilbuddet vedlagt en erklæring fra revisor om egenkapital og perioderegnskab 31. august 2020. Det fremgår af erklæringen, at
revisor også har gennemgået periodebalancen pr. 31. oktober 2020, at at resultatet for årets 10 første måneder viser et resultat på 1.964.000 kr.,
hvilket betyder at tilbuddet har fået tilrettet driftet således at der månedsvis opnås positiv indtjening. Det fremgår af budget 2021, at der ligeledes
forventes overskud i 2021.

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 vurderer, at tilbuddet har mulighed for at levere den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets
målgruppe, da vi ikke har konstateret væsentlige kritiske forhold.

Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af budget og årsregnskab.

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi, da vi ikke har fundet væsentlige kritiske forhold.

Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af årsregnskab, årsrapport på Tilbudsportalen og budget.
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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.
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Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Magtindberetninger
Kompetence og anciennitetsoversigt
CV på ledelse/medarbejdere
Hjemmeside
Medarbejderoversigt
Bestyrelsesoversigt
Godkendelsesbrev
Andet
Pædagogiske planer
Tidligere tilsynsrapport
Borgeroversigt
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Interviewkilder
Kilder

Borgere
Medarbejdere
Ledelse
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Observationskilder
Kilder
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