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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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Resultat af tilsynet
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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 Larsen

CVR-nr. 37279811

Virksomhedstype Privat

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

Pladser i alt 18

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

Status for godkendelse Godkendt med vilkår

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Merete Brødsgaard
Anne-Marie Judson

Tilsynsbesøg 26-10-2021 08:30, Anmeldt, Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted - Huset § 107
26-10-2021 08:30, Anmeldt, Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted - Fløjen § 66, stk. 1, nr. 6
26-10-2021 08:30, Anmeldt, Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted - Kvisten Fleksible § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
26-10-2021 08:30, Anmeldt, Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted - Marken Fleksible § 66, stk. 1, nr. 6 og §107
26-10-2021 08:30, Anmeldt, S/I Joanna Skole og Socialpædagogiske Opholdssted - Gården § 66, stk. 1, nr. 6
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Afdeling Målgrupper
Pladser
i alt Afdelinger

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

Omsorgssvigt, Tilknytningsforstyrrelse, Udviklingsforstyrrelse af
sansemotoriske færdigheder, Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse,
Opmærksomhedsforstyrrelse

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

2 Midlertidigt
botilbud, § 107

Joanna Skole og Socialpædagogiske
Opholdssted - Huset § 107

Omsorgssvigt, Tilknytningsforstyrrelse, Udviklingsforstyrrelse af
sansemotoriske færdigheder, Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse,
Opmærksomhedsforstyrrelse

1 Midlertidigt
botilbud, § 107

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

Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, Omsorgssvigt,
Tilknytningsforstyrrelse, Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske
færdigheder, Opmærksomhedsforstyrrelse

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

1 Midlertidigt
botilbud, § 107

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

Omsorgssvigt, Tilknytningsforstyrrelse, Udviklingsforstyrrelse af
sansemotoriske færdigheder, Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse,
Opmærksomhedsforstyrrelse

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

1 Midlertidigt
botilbud, § 107

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

Omsorgssvigt, Tilknytningsforstyrrelse, Udviklingsforstyrrelse af
sansemotoriske færdigheder, Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse,
Opmærksomhedsforstyrrelse

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

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 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 børn og unge, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Joanna.

Metodiske tilgange er implementeret i tilbuddet og ledelsen har fokus på faglig udvikling i personalegruppen.

 

Socialtilsynet har givet tilbuddet udviklingspunkter i tema; Mål, metoder og resultater, sundhed og trivsel og Organisation og ledelse.

Et udviklingspunkt anvendes, når der er forhold, som med fordel kan udvikles uden at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet
i tilbuddet.

 

Socialtilsynet har givet tilbuddet et opmærksomhedspunkter i tema; Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse samt i Fysiske rammer.

Et opmærksomhedspunkt anvendes, når kvaliteten bør forbedres. Hvis tilbuddet ikke forholder sig aktivt og relevant til opmærksomhedspunktet
kan socialtilsynet påtænke iværksættelse af sanktioner. Et opmærksomhedspunkt er hermed mere alvorligt end et udviklingspunkt, da der er
bekymring for kvaliteten vedrørende det pågældende forhold.

 

 

I forbindelse med det driftsorienteret tilsyn har tilbuddet søgt om væsentlig ændring til godkendelse af ny matrikel. Tilbuddet er pt. i opsagt lejemål
og skal fraflytte Højskolevej senest den 30. juni 2022. I forbindelse med ansøgningen og under tilsynsbesøget er det oplyst, at ejendommen på
Rosningevej 9, 4953 Vesterborg tidligere har været anvendt som efterskole, at ejendommen ikke har været i brug i en længere periode, og at der
skal foretages et forholdsvist omfattende renoveringsarbejde for at sikre, at de fysiske rammer kan anvendes af jer. Godkendelsen gives  derfor med
vilkår. 

Vilkåret har følgende indhold:

I skal hurtigst muligt fremsende de endelige planskitser, som Rosningevej 9, 4953 Vesterborg skal renoveres ud fra. Disse skal senest være
socialtilsynet i hænde den 1. februar 2022. 
I skal senest d. 30. juni 2022 fremsendes dokumentation for færdiggørelsen af renoveringen af Rosningevej 9, 4953 Vesterborg.

Der kan først flyttes borgere ind på matriklen Rosningevej 9, 4953 Vesterborg, når socialtilsynet har modtaget dokumentation for færdiggørelsen af
de fysiske rammer, og socialtilsynet har besigtiget de fysiske rammer. Såfremt denne dokumentation kan fremsendes før den 30. juni 2022, og
socialtilsynet kan besigtige de fysiske rammer, vil vilkåret blive fjernet, og I kan flytte borgere ind på matriklen Rosningevej 9, 4953 Vesterborg.  

 

 

 

 

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 18 pladser. 13 pladser jf. § 66.1.5 og 5 pladser jf. lov om social service §
107, på adressen Højskolevej 79, 81 og 82, 4920 Søllested. Pr. 1.07.2022  flyttes tilbuddet til Rosningevej 9, 4953 Vesterborg.

 

På adressen Højskolevej 79, 4920 Søllested er følgende afdelinger

AFDELING PLADSER MÅLGRUPPE ALDER

Kvisten (B) 3 pladser § 66 stk. 1 nr. 6 15-17 år

  1 pladser § 107 18-26 år

Fløjen © 3 pladser § 66 stk. 1 nr. 6 15-17 år

  2 pladser §107 18-26 år

 

$eg-print-section-heading-start$Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet$eg-print-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Side 6 af 3716-12-2021



På adressen Højskolevej 81, 4920 Søllested er følgende afdelinger

Marken (HUSET) 2 pladser § 66 stk. 1 nr.6 14-17 år

  1 plads § 107 18-23 år

Gården (A) 5 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

 

 

Fra 1.7 2022 flyttes tilbuddet til Rosningevej 9, 4953 Vesterborg.

Afdeling Pladser Målgruppe Alder

Boenhed A 6 pladser § 66 stk. 1 nr. 6   6 – 17 år

       

Boenhed B 3 pladser § 66 stk. 1 nr. 6 13 – 17 år

  1 plads § 107 18 – 26 år

       

Boenhed C 2 pladser § 66 stk. 1 nr. 6 15 – 17 år

  3 pladser § 107 18 – 26 år

       

Huset 2 pladser § 66 stk. 1 nr. 6 13 – 17 år

  1 plads § 107 18 – 23 år

 

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

Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Tilknytningsforstyrrelse

Omsorgssvigt

Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder

Opmærksomhedsforstyrrelse

Godkendelse af ny matrikel

$eg-print-section-heading-start$Særligt fokus i tilsynet$eg-print-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

# Titel Vilkårets indhold Frist for opfyldelse

1 Planskitser • I skal hurtigst muligt fremsende de endelige planskitser, som
Rosningevej 9, 4953 Vesterborg skal renoveres ud fra.

01-02-2022

2 Dokumentation for færdiggørelsen
af Rosningevej 9, 4953 Vesterborg.

• I skal fremsendes dokumentation for færdiggørelsen af renoveringen
af Rosningevej 9, 4953 Vesterborg.

30-06-2022
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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.

 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad prioriterer børnenes/ de unges inklusion med det omgivende samfund.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad dokumenterer og følger op på børnenes/ de unges 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
Tilbuddet støtter 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 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.

At tilbuddet delvis prioriterer børnenes/de unges inklusion med det omgivende samfund.

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

 

Andre forhold

Tilbuddet oplyser at der i indeværende år er tiltrådt en ny afdelingsleder på den interne skole. Afdelingsleder for henholdsvis skole og bosted er i
tæt og daglig dialog vedr. opgaveløsning. Alle personaler tilknyttet skole og bosted har i  maj/juni 2021 modtaget undervisning i neuroaffektiv
udviklingspsykologi og pædagogik med efterfølgende supervision.

Skolen har sin egen dokumentationsdel i statusrapport, hvor der indskrives hovedpunkter fra skolens dokumentation/målsætning/elevplaner.

 

Vedr. væsentlig ændring august 2021. Ansøgning om godkendelse af ny matrikel, Rosningevej 9, 4953 Vesterborg

Socialtilsynet har på baggrund af ansøgning, budget og tilsynsbesøg d.26.10.21, vurderet at flytning til en ny adresse ikke har betydning for den
indsats og kvalitet, som tilbuddet leverer i forhold til tema Uddannelse og beskæftigelse. Den nye adresse har tidligere fungeret som efterskole,
hvorfor der er en skoleafdeling med fysiske rammer med op til flere aktivitetsrum, som både kan bruges af skolen og af opholdsstedet. Der er en
skolegård med indhegnet fodboldbane. 

Rosningevej 9, ligger otte km. fra nuværende matrikel og børn/unge, som har skole/beskæftigelse ud af huset, kan fortsat transportere sig eller
bliver transporteret.
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Indikator 1.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller
samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.a
Tilbuddet opstiller 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:

Dokumentation af status, mål og delmål hvori det fremgår, at tilbuddet stille konkrete og individuelle mål ud fra barnet/den unges formåen.

 

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

Qua medarbejderinterview, oplyses det, at børnene/de unge, ud fra deres funktionsniveau og forståelse, inddrages i egne mål i forhold til at
understøtte uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud.

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:

Medarbejderne oplyser 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. De fleste går i

tilbuddets egen skole.

Ledelsen oplyser at de ved overlevering efterspørger materiale  fra tidligere skoletilbud, for at kunne tilbyde målrettet undervisning.

Indikator 1.d

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.d
Børnene/de unge har delvis stabilt fremmøde i deres dagtilbud/ grundskoletilbud, uddannelsestilbud /beskæftigelse. Dette bedømmes på
baggrund af:

Den interne skole registrerer alle elevers tilstedeværelse og fravær. (ud fra kvalitets- 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 til, at opnå et stabilt
fremmøde eller alternativ skolegang, f.eks. praktik.

Børn / unge afleveres og hentes af skolepersonale. Disse møder ind og deltager i morgenen på afdelingen. Lærere er blevet en aktiv del af
botilbuddet. Overlevering forgår mundtligt sammen med de børn og unge som har lyst. Det opleves at dette giver gode samtaler med børn / unge
efterfølgende.
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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 4,0

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

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

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet styrker i 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 selvstændighed.

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

At tilbuddet prioriterer samskabelse med det omgivende samfund.

At tilbuddet understøtter børnenes/de unges kontakt til familie og netværk.

 

Andre forhold

Vedr. væsentlig ændring august 2021. Ansøgning om godkendelse af ny matrikel, Rosningevej 9, 4953 Vesterborg

Socialtilsynet har på baggrund af ansøgning, budget og tilsynsbesøg d.26.10.21, vurderet at flytning til en ny adresse har positiv betydning for den
indsats og kvalitet, som tilbuddet leverer i forhold til tema Selvstændighed og relationer. Der er lagt vægt på at ledelsen har haft fokus på, at alle
får ejerskab af det nye sted.  Der har været afholdt hygge- og arbejdsdage i weekender ude i Vesterborg, hvor der har været deltagelse af både
beboere, medarbejdere, forældre, plejeforældre, naboer og beboere fra lokalområde. Skolen bruger udeområdet i et vist omfang, ligesom
opholdsstedet ofte besøger den nye matrikel. Det har medvirket til stor opbakning og engagement hos både børn og unge, deres familier og
medarbejderne.
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Indikator 2.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i
sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.a
Tilbuddet opstiller mål for børnenes/de unges sociale relationer og selvstændighed, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på
baggrund af:

Ledelsen og medarbejderne oplyser at der dokumenteres i journaliseringssystem ”Bosted” samt telefonisk og på P-møder. Der læses dagbog når
man møder ind.  Status skrives af pædagoger i samarbejde med afdelingsleder. På P-møder fastlægges mål ved indskrivninger og disse evalueres
løbende. Alle personaler inddrages i udarbejdelse af børnene/de unges individuelle mål.

Mål for ADL sættes og evalueres af personalegruppen i fællesskab. Der registreres f.eks. for bade aftaler og at komme op og afsted til praktikaftale.
Medarbejdere arbejder med at praktiske opgaver visualiseres således at de implementeres og huskes af børn og unge. Der skabes rammer som
opleves som rutiner for børn og unge, til at sikre eksempelvis mødestabilitet og personlig hygiejne.

 

Tilbuddet inddrager børnene/de unge i at sætte egne mål for sociale relationer og selvstændighed. Dette bedømmes på baggrund af:

Husmøder samt kontaktpædagoger sikrer nødvendige samtaler.  Der afvikles ad-hoc samtaler med børn/unge, men der er ikke rammesatte
samtaler.

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  4

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

Medarbejder og ledelse oplyser at de har haft stort fokus på at børnene/de unge deltagelse i livet udenfor Joanna. Har være på skydebaner for at
øve koncentration. Dette er efterfølgende blevet et tilbud, som børn og unge kan gå til.  3 børn / unge går til fodbold hver lørdag i Rudbjerg, et hold
med fokus på anderledes børn/unge. Selvforsvar er også et nyt tiltag. Derudover er der ungdomsklub i Nakskov.

 

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:

Børnene og de unge oplyser, at de går til fodbold og skydning. Fortæller at man kan ønske aktiviteter man gerne vil gå til.

Medarbejderne fortæller at de støtter op om omkring aktiviteter uden for tilbuddet. Enten ved mental støtte eller direkte støtte ved deltagelse i
aktiviteter, ungdomsfester, skoleture etc.

Ledelsen har beskrevet at de har øget  fokus på deres børn og unges liv udenfor Joanna. Dels for at bistå inkludering og øve sociale færdigheder og
dels for at tilbyde deres børn og unge oplevelser og aktiviteter. Efter den seneste nedlukning, er tilbuddet  i gang med at afdække hvert enkelt
barns interesser for fritidsbeskæftigelse. 
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Indikator 2.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.c
Børnene/de unge har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Dette bedømmes på baggrund af:

Tilbuddet oplyser 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.

 

Tilbuddet understøtter børnenes/de unges kontakt og samvær med familie og netværk med udgangspunkt i deres ønsker og behov. Dette
bedømmes på baggrund af:

Ledelsen oplyser at de i forbindelse med køb af den nye matrikel og efterfølgende oprydning har inviteret forældre/plejeforældre til
arbejdsweekend. Et tilbud alle har taget positivt imod og hvor det har styrket samværet mellem tilbud, forældre/plejeforældre og børn/unge. Det
oplyses endvidere at lokalsamfundet også har støttet op om arbejdsweekenderne.

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 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:

I interview med børn og unge fortæller en at denne har tillid til kontaktpædagog, mens en anden ikke har oplevelsen af, at have en fortrolig
voksen. En tredje har en god oplevelse af at blive taget godt imod. Medarbejdere taler pænt og er sjove.

 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.

Medarbejderne fortæller at der er flere voksne omkring barnet/den unge så det sikres at de har samtaler med alle hver dag.

Det oplyses endvidere at børn / unge afleveres og hentes af skolepersonale idet lærerne møder ind på afdelingerne og deltager i morgener på
afdelingen. Overlevering foregår mundtligt sammen med de børn og unge som har lyst. Det opleves at dette efterfølgende giver gode samtaler
med børnene og de unge.
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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 4,5

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet iværksætter og dokumentere resultater for den samlede borgergruppe.

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 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

Vedr. væsentlig ændring august 2021. Ansøgning om godkendelse af ny matrikel, Rosningevej 9, 4953 Vesterborg

Socialtilsynet har på baggrund af ansøgning, budget og tilsynsbesøg d.26.10.21, vurderet at flytning til en ny adresse ikke har betydning for den
indsats og kvalitet, som tilbuddet leverer i forhold til tema Mål, metoder og resultater. Tilbuddet er i gang med forberedelserne særligt i forhold til
de børn og unge som har svært ved at håndtere forandringer. Tilbuddet flytter afdelingsvis, så de bogrupper man bor i ved flytningen, også er de
bogrupper man bor i efter flytningen. Børn og unge fortsætter med at bo sammen med dem de plejer, og de har også de medarbejdere tilknyttet,
som de plejer, for at skabe tryghed i flytningen. Målgruppen forbliver den samme, men med en nedgang af pladser fra 24 til 18, da det matcher
målgruppens kompleksitet og behov. De faglige tilgange vil fortsat være neuroaffektive og der udarbejdes neuroaffektive profiler på børn/unge og
medarbejderne superviseres i forhold til den neuroaffektive tilgang og resultater.
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Indikator 3.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.a
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

Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder

Tilknytningsforstyrrelse

Opmærksomhedsforstyrrelse

Omsorgssvigt

Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder

Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Flere af de unge tilkendegav at medarbejdernes pædagogiske tilgange er gode.

Medarbejderne fortæller i begrænset omfang hvordan de arbejder med den neuroaffektiv pædagogik. 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 børnene og de unge. 

Ledelsen oplyser at alle medarbejderkategorier vil modtage tilpasset undervisning. Pædagogisk personale og lærerstab og ledelsen modtager den
mest omfattende undervisning, ligesom disse faggrupper deltager i de løbende supervisioner. Pedeller, køkkendame, kontormedarbejdere mv.
modtager en mere overordnet introduktion til neuroaffektiv pædagogik. Chauffører vil også blive inviteret med. Vikarer deltager i det omfang de
kan.

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. 

 

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.

Socialtilsynet har i dialog anbefalet at tilbuddet sletter målgruppen autisme, da der ikke indskrives børn og unge udelukkende med autisme.  
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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:

Tilbuddet anvender elektronisk dokumentationssystem, ”Sensum Bosted”. Systemet er indrettet til målgruppen og lever op til sundhedsstyrelsens
krav om systematik og dokumentationskrav. Medarbejderne har fået undervisning i at bruge det. Alle fastansatte har egen Pc og mobiltelefon og
kan tilkoble sig ”Sensum Bosted fra begge.  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
udviklingspotentiale. Med hensyn til tilpasning af de fysiske rammer/ flytning af beboeren, så tages der stilling til det alt efter dennes behov og
udfordringer.

Jf. indsendt dokumentation  i form af dagbogs planer og status, mål og delmål, ses hvordan der dokumenteres og hvordan der arbejdes med
målene. Det fremgår tydeligt at målgruppen er på et meget forskelligt kognitivt niveau.  

 

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

Husmøder samt kontaktpædagoger sikrer nødvendige samtaler. Overlap via journaliseringssystem ”Bosted” samt telefonisk og på P-møder. Der
læses dagbog når man møder ind.  Status skrives af pædagoger i samarbejde med afdelingsleder. På P-møder fastlægges mål ved indskrivninger
og disse evalueres løbende. Alle personaler inddrages i udarbejdelse af borgeres individuelle mål.

Afdelingsleder for bostedet afholder afdelingsmøder af 2 time x 1 mdr. med hvert af de 4 afdelinger

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

Derudover afholdes supervision som foregår i tværfagligt sammensatte grupper bestående af det tætteste personale rundt om barnet/den unge
(pædagogisk personale og lærerpersonale). I disse grupper udarbejdes neuroaffektive analyser af det enkelte barn. Analyserne danner baggrund
for udarbejdelse af relevante opnåelige mål inden for barnets nærmeste udviklingszone. Udarbejdelse af de neuroaffektive analyser, målsætning,
evaluering, justering og supervision, bliver en sammenhængende, dynamisk og fortløbende proces. Den eksterne konsulent kommer en gang pr.
måned, og arbejder med to grupper hver gang. 2 x 2 timer. Der følges op på afdelingsmøder.

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:

Socialtilsynet har modtaget materiale fra tilbuddet i form af dagbogs planer og status, mål og delmål. Med udgangspunkt i kommunal handleplan
opstilles mål og delmål for barnet/den unge og ligeledes beskrives handlemuligheder for at nå målene. Børnene og de unge er på et meget
forskelligt kognitivt niveau og dette bliver der taget højde for i forhold til at involvere dem 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 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 ikke positive resultater for den samlede borgergruppe. Dette bedømmes på baggrund af:

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

Det oplyses at der samarbejdes med eksterne aktører, såsom skoler, sundhedspleje, psykiatrien, forældre, UU Vejleder, praktikpladser mm.

Derudover oplyser tilbuddet at lokalsamfundet ved det nye sted har vist interesse for samarbejde ligesom den lokale præst har været på besøg
med hensyn til kommende konfirmationer.
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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 4,0

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler at tilbuddet har fokus på regler om magtanvendelse i forhold til voksne.

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at tilbuddet  har fokus på, at der i forhold til magtanvendelser er fælles refleksion,
læring og sprogbrug i såvel tale som skriftlighed, for at magtanvendelser så vidt muligt undgås.

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

Vedr. væsentlig ændring august 2021. Ansøgning om godkendelse af ny matrikel, Rosningevej 9, 4953 Vesterborg

Socialtilsynet har på baggrund af ansøgning, budget og tilsynsbesøg d.26.10.21, vurderet at flytning til en ny adresse ikke har betydning for den
indsats og kvalitet, som tilbuddet leverer i forhold til Kriterium fire. Der er lagt vægt på at børn og unge bliver medinddraget i processen om at
klargøre det nye sted. Medarbejdere har f.eks. lavet spørge / ønskeliste til det nye sted for at give børn / unge indflydelse. Alle har ligeledes
deltaget i arbejdsweekender.
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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:

Børn og unge fortæller at de bliver hørt og respekteret. En fortæller at klasselæreren taler om seksualitet og hvordan man respekterer andre.
Derudover fortæller de om den nye matrikel og at de glæder sig til at flytte.

Der udarbejdes neuroaffektive analyser af det enkelte barn/ung. Analyserne danner baggrund for udarbejdelse af relevante opnåelige mål inden
for barnet/den unges nærmeste udviklingszone. 

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:

Børnene/de unge fortæller at udbetaling enten foregår kontakt eller på kort. NEMID er introduceret for de unge, de kender til det og
sundhedskortet, men opleves ikke at kunne benytte det. Fortæller hvad de har indflydelse på f.eks. valg af aktiviteter mm.

Medarbejderne fortæller at husmøder samt kontaktpædagoger sikrer nødvendige samtaler med børnene/de unge

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.

 

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

Der afvikles ad-hoc samtaler med børn/unge, men der er ikke rammesatte samtaler.  Overlevering af relevante punkter fra P-møder foregår på
husmøder. Børn og unge inddrages i aktiviteter og madønsker samt ønsker til indretning af deres værelse.

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 børnene/de unge så meget indflydelse som de evner.

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 prioriterer indsatser, der modsvarer børnenes/de unges behov i forbindelse med udvikling og opretholdelse af deres fysiske og
mentale sundhed. 

 

Vedr. væsentlig ændring august 2021. Ansøgning om godkendelse af ny matrikel, Rosningevej 9, 4953 Vesterborg

Socialtilsynet har på baggrund af ansøgning, budget og tilsynsbesøg d.26.10.21, vurderet at flytning til en ny adresse ikke har betydning for den
indsats og kvalitet, som tilbuddet leverer i forhold til Kriterium fem
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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. Fortæller endvidere at de
har haft arbejdsweekender på den ny matrikel, at det var sjovt og at de glæder sig til at de skal bo der.
Medarbejderne oplyser, at børnene/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 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 prioriteret at have et mindre antal børn og unge på hver afdeling, da de giver mulighed for at sammensætte eller separere unge efter
behov, ligesom det skaber større trivsel for målgruppen.
Tilbuddet har ønske om at nedbringe antallet af pladser fra 24 til 18 pladser, ud fra målgruppens kompleksitet.

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. Der er ansat en sygeplejerske som har en masterclass i Patientsikkerhed og risikostyring.

 

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.

Medarbejdere oplyser at de kører og det prioriteres at kontaktpædagogen varetager opgaverne.
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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 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, ud fra stedets kostpolitik og  i samarbejde med børnene/de unge. Frokost spises
alle hverdage i caféen som laves af køkkenleder. 

Ledelsen oplyser at der siden sidste driftstilsyn er blevet udfærdiget en kostpolitik. Formålet er at alle ansatte har samme opfattelse af, og
efterlever stedets syn på vigtigheden af sund og nærende kost, under hensyntagen til den enkelte beboers behov.  Der købes ordentlig kvalitet på
de råvarer som skal bruge, og førstevalget er økologisk fremstillede varer. Det nuværende niveau i centralkøkkenet er 65 % økologi. Kostplanerne
udarbejdes fortsat i samarbejde med børnene/de unge, men kostpolitikkens råd og vejledning er med i overvejelserne. På hver afdeling er der en
indkøbsansvarlig medarbejder, der i samråd med børnene/de unge udarbejder madplaner og efterfølgende varetager indkøb. Børnene/de unge
deltager i indkøb når det er muligt. Der serveres fortsat økologisk, god og sund mad kl. 11.30 på alle hverdage i Cafeen, hvor det bærende element
i buffeten er en meget velassorteret salatbar. Valg/fravalg her sker for den enkelte, under vejledning af en voksen.

 

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

Jf. indsendt dokumentation ses at der opstilles mål for børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed. Fælles for alle er,  at der er behov for tæt
kontakt fra omsorgsfulde voksne og med behov for tydelige retningslinjer i forhold til egenomsorg og sundhed. eks.  er både rusmiddelkonsulent
og SSP involveret for de børn og unge som har behov for dette. Ligesom der tages vare på børnene/de unges mentale sundhed ud fra ordineret
medicin.

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 sikrer opdateret viden om lov og regler om magtanvendelser.

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

 

Det vægtes i bedømmelsen at tilbuddet på trods af implementering af procedure for forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelser, stadig
har et stigende antal magtanvendelser og hvor sprogbruget fremstår konfliktoptrappende. Der mangler redegørelse fra børn / unge og 

socialtilsynet anbefaler tilbuddet at have fokus på at tale forebyggende med alle børn / unge. Aftaler om hvad der kan være individuelt
forebyggende og konflikt nedtrappende.

 

Andre forhold

Vedr. væsentlig ændring august 2021. Ansøgning om godkendelse af ny matrikel, Rosningevej 9, 4953 Vesterborg

Socialtilsynet har på baggrund af ansøgning, budget og tilsynsbesøg d.26.10.21, vurderet at flytning til en ny adresse ikke har betydning for den
indsats og kvalitet, som tilbuddet leverer i forhold til kriterium seks.
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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:

Medarbejderne fortæller at de arbejder konfliktnedtrappende og at de ud fra et neuropædagogisk syn i supervisionen, arbejder med hvordan 
magtanvendelser så vidt muligt undgås.

Ledelsen udtaler at der er stor fokus på den pædagogiske indsats, i forhold til magtanvendelser. Der lægges vægt på at holde alle medarbejdere
opkvalificeret, ligesom der kontinuerligt arbejdes for at øge andelen af pædagogisk uddannet personale.

 

 

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

Medarbejdere udtaler at de ved ansættelse får tildelt stedets proceduremappe og bliver introduceres til Lov om voksenansvar.

Ledelsen oplyser at der siden sidste tilsyn er der blevet uddelt skriftligt materiale vedr. Lov om voksenansvar og magtanvendelse. Begge emner har
været faste punkter på afdelingsmøderne i de 3 afdelinger. Det er planlagt at der skal etableres fællesmøder for hele tilbuddet.

 

 Andet i forhold til indikator 6a

Socialtilsynet oplever at sprogbruget i en konkret magtanvendelse er negativt og opfordrer til, at der er fokus på et refleksivt og professionelt fælles
sprog. Det anbefales efterfølgende at bruge muligheden for refleksion i de blå felter på skemaet.

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  3

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

Ledelsen oplyser at der siden sidste tilsyn er der blevet uddelt skriftligt materiale vedr. Lov om voksenansvar og magtanvendelse. 

Socialtilsynet har i indeværende år og frem til nu modtaget 12 magtindberetninger, hvoraf flere er mangelfulde, idet et eller flere punkter ikke har
været udfyldt. Der har også været dialog omkring brug af forkerte indberetnings skabeloner, hvilket er blevet rettet.

 

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 i henholdsvis supervision og på p-møder, til
brug for fælles læring. I situationen er der sparring med kolleger som er på arbejde.
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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 høj grad.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

 

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

At tilbuddet 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

Vedr. væsentlig ændring august 2021. Ansøgning om godkendelse af ny matrikel, Rosningevej 9, 4953 Vesterborg

Socialtilsynet har på baggrund  af ansøgning, budget og tilsynsbesøg d.26.10.21, vurderet at flytning til en ny adresse ikke har betydning for den
indsats og kvalitet, som tilbuddet leverer i forhold til kriterium syv.

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 fremsendt beredskabsplan i forhold til at forebygge overgreb, samt procedure ved mistanke om overgreb. 

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.

 

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

Ledelsen har i marts 2021 iværksat ”Introduktion af nye medarbejdere” med tilhørende introduktionsskema som blandt andet indeholder
emnerne:

Registrering af vold og overgreb • Magtanvendelse • Voksenansvar • Nænsom nødværge/konflikthåndtering

”Introduktion af nye medarbejdere” er for første gang taget i brug ved ansættelse af to pædagoger medio august 2021. Tilhørende procedurer er
under udarbejdelse og forventes færdige inden årets udgang.

 

Andet i forhold til indikator 7a

Medarbejderne har ved tidligere driftstilsyn udtalt, at de oplever at de sociale medier er den største modstander i arbejdet med børnene/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.

Socialtilsynet har delt flyers ud omhandlende sociale medier.

I høringssvaret oplyser ledelsen at stedet har en fælles tilgang til børn og unges brug af sociale medier. Den fælles tilgang er, at aftale individuelle
regler i forhold til alder og funktionsniveau. Det tages til efterretning, at praksis skal skrives tydeligere ned.
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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.

 

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: Godkendelse af ny matrikel, Rosningevej 9, 4953 Vesterborg,
da tilbuddet er i opsagt lejemål.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,8

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at bestyrelsen får nedfældet en profil over hvilke kompetencer et nyt medlem skal have, da det fortsat vurderes sårbart
med tre bestyrelsesmedlemmer

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at tilbuddet overholder deres oplysningspligt jf. § 12 i lov om socialtilsyn
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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 delvis 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 delvis prioriterer ekstern sparring for medarbejdere og ledelse.

At tilbuddet prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring.

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

 

Ovennævnte bedømmelse omkring bestyrelsen er givet ud fra at bestyrelsen ikke har overholdt deres oplysningspligt jf. § 12 i Lov om socialtilsyn.
Tilbuddet forstander og souschef bedømmes til i høj grad at være kompetence i deres ledelsesstil. Bedømmelsen på indikator niveau skal ligeledes
ses ud fra den manglende ansøgning om væsentlig ændring, på trods af anvisning fra socialtilsynet.

 

Andre forhold

Vedr. væsentlig ændring august 2021. Ansøgning om godkendelse af ny matrikel, Rosningevej 9, 4953 Vesterborg

Socialtilsynet har på baggrund af ansøgning, budget og tilsynsbesøg d.26.10.21, vurderet at flytning til en ny adresse kan have betydning for den
indsats og kvalitet, som tilbuddet leverer i forhold til Kriterium 8.

Der lægges vægt på at der skal foregå en større renovation på Rosningevej 9, før end tilbuddet kan tage Rosningevej 9 i brug.  Da tilbuddet skal
fraflytte nuværende matrikel den 30. juni 2022, kan socialtilsynet være bekymret for om tidsfristen for renovationen kan overholdes, da mange
byggematerialer pt. er i restordre som eftervirkninger af Corona pandemien. Der vil derfor være fokus på renovationsprocessen fra socialtilsynets
side af, ligesom der skal gøres opmærksom på, at tilbuddet, er forpligtet til at informere Socialtilsyn Øst, hvis der er væsentlige ændringer i forhold
til det, der har betydning for jeres godkendelse i henhold til lov om socialtilsyn § 12.
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 8.a
Ledelsen har relevant uddannelse og erfaring. Dette bedømmes på baggrund af:
Jf. tidligere 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 delvis en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af:
Jf. dokumentation se at der siden sidste driftstilsyn er udarbejdet adskillige procedurer. Det oplyses at det gøres i samarbejde med medarbejderne
og i kraft af når problematikkerne er opstået. Derudover har været fokus på medarbejdernes kompetencer. Der har siden sidste driftstilsyn været
undervisning i Sensum Bosted, neuroaffektiv udviklingspsykologi, samt månedlig supervision. Derudover har enkelte medarbejdere fået
undervisning i pædagogisk massage og tegneterapi samt undervisning i sundhedsmodul i Sensum. Derudover er blevet etableret et arbejdsmiljø-
samarbejdsudvalg, som er døbt PULS (personale, udvikling, ledelse, samarbejde). I udvalget sidder to arbejdsmiljørepræsentanter fra henholdsvis
bosted og skole, samt ledelse. På sigt er det hensigten, at repræsentant fra TAP-personalet deltager ad hoc alt efter dagsorden.
Ledelsen oplyser at de har ansat en administrativ medarbejder som skal bistå implementering af elektronisk vagtplanssystem (Deltaplan). Ledelsen
oplyser at de ikke er med i vagtskemaet, men at de dagligt kommer i afdelingerne.
Ledelsen oplyser endvidere at de efter socialtilsynet anbefaler, har redigeret på deres hjemme- og FB-side så de er identiske med Tilbudsportalen,
hvilket har medvirket til at de har fået markant flere henvendelser og indskrivninger end tidligere. 

 

Andet i forhold til indikator 8a

I forbindelse med at tilbuddet skal flytte til næste år har ledelsen haft fokus på at give både medarbejdere og børn/unge ejerskab til det nye sted,
ligesom forældre og sagsbehandlere er blevet informeret.

Jf. indsendt dokumentation ses at bestyrelsen indgiver bud om køb i referat af den 3. februar 2021. Socialtilsynet bliver først orienteret om
fondens køb af Rosningevej 9, af forstanderen den 11 .05 2021. Ved denne samtale gjorde socialtilsynet opmærksom på, at tilbuddet havde
omgået loven i og med, at der ikke var søgt om væsentlig ændring. Det blev understreget at det var vigtigt at bestyrelsen fik ansøgt, hvilket dog
først blev gjort i august 2021.

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 og ledelsen fortæller at supervision foregår i tværfagligt sammensatte grupper bestående af det tætteste personale rundt et
barn/ung (pædagogisk personale og lærerpersonale). I disse grupper udarbejdes der neuroaffektive analyser af det enkelte barn. Disse analyser
danner baggrund for udarbejdelse af relevante opnåelige mål indenfor barnets nærmeste udviklingszone. Udarbejdelse af de neuroaffektive
analyser, målsætning, evaluering, justering og supervision, bliver en sammenhængende, dynamisk og fortløbende proces. Den eksterne konsulent
kommer en gang pr. måned, og arbejder med to grupper hver gang. 2 x 2 timer. 

Ledelsen fortæller at de har indgået aftale med Janne Hovgaard Rasmussen fra Livzonen. Der arbejdes målrettet med kompetenceudvikling i
forhold til den  neuroaffektiv metode udviklingspsykologi/pædagogik, koblet til daglig praksis

Tilbuddet har en fast praksis for faglig og personalemæssig sparring for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af:
Såvel medarbejdere som ledelse oplyser over for socialtilsynet at der en praksis for faglig sparring. Dette foregår hver morgen og ved
personalemøderne og i supervision. Medarbejderne fortæller at det har fået en positiv effekt, at lærerne møder ind i bostederne samt bringer
børnene/de unge tilbage igen, hvor der er mulighed for at læreren sammen med barnet/den unge mundtlig kan fortælle om skoledagen.
Derudover har de personalemøder hvor der følges op på de faglige tilgange og metoder.
Medarbejderne udtaler at de får sparring af ledelse i forhold til svære / akutte sager og oplever at ledelsen tager hånd om personalet. Svære sager
tages op på afd. møder.
Tilbuddet har en sundhedsforsikring hvor der ydes psykologbistand døgnet rundt i tilfælde af krisesituationer. Ved akutte sager ledelsen desuden
individuelle samtaler med medarbejderne. 
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Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  2

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

 

I høringssvaret fra sidste rapport 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.

Socialtilsynet kan ud fra bestyrelsesreferater se, at bestyrelsen har været aktivt i forhold i forhold til at få nedbragt huslejen i nuværende lejemål.
Da der ikke kan opnås enighed, opsiges lejemålet og bestyrelsen og ledelsen er efterfølgende aktiv søgende i nyt lejemål. Af bestyrelsesreferaterne
fra 2021 ses at bestyrelsen er aktiv i forhold til lån og køb af Rosningevej 9.

Socialtilsynet  konstaterer at bestyrelsen ikke har overholdt deres oplysningspligt jf.§ 12 i Lov om socialtilsyn.  Der er lagt vægt på at der jf.
bestyrelsesreferat af den 25. februar 2021 er beskrevet, at købsaftalen af en ny matrikel er underskrevet, og at ansøgningen om dette først er
socialtilsynet i hænde den 12. august 2021.

Socialtilsynet finder det problematisk, at tilbuddet ikke overholder deres oplysningspligt, når der sker væsentlige ændringer i forhold til
godkendelsesgrundlaget. Særligt fordi et bestyrelsesmedlem blev gjort opmærksom på, at bestyrelsen skulle søge en væsentlig ansøgning før et
køb af et nyt sted. Dette blev ikke gjort og socialtilsynet fik først en ansøgning efter flere henvendelser til bestyrelsen og efterfølgende ved
henvendelse til lederen af tilbuddet.

Ved tilsynsbesøget får socialtilsynet fornemmelse af, at det er forstanderen der bestemmer hvorvidt der skal indsættes endnu et
bestyrelsesmedlem, idet der bliver oplyst, at de hellere vil bruge pengene til det nye sted end at betale endnu et bestyrelsesmedlem for deres
honorar. Socialtilsynet har gjort opmærksom på, at det er bestyrelsen der bestemmer antallet af bestyrelsesmedlemmer ud fra deres vedtægter.

Socialtilsynet fastholder vurderingen i, at tre bestyrelsesmedlemmer er sårbart og anbefaler, at bestyrelsen får nedfældet en profil over hvilke
kompetencer et nyt medlem skal have.

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 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

Vedr. væsentlig ændring august 2021. Ansøgning om godkendelse af ny matrikel, Rosningevej 9, 4953 Vesterborg

Socialtilsynet har på baggrund af ansøgning, budget og tilsynsbesøg d.26.10.21, vurderet at flytning til en ny adresse ikke har betydning for den
indsats og kvalitet, som tilbuddet leverer i forhold til Kriterium ni. Der er lagt vægt på, at medarbejderne medinddrages i forhold til flytning og
indretning af det nye sted, samt at tilbuddet fortsætter med at vedligeholde og udvikle medarbejdernes kompetencer.
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

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:

Børnene og de unge udtaler at der altid er voksne som de kan gå til.

Medarbejderne udtaler at børnene/de unge har rig mulighed for voksenkontakt, da der er få beboer på hver afdeling.

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

Jf. indsendt dokumentation ses at der ud af de 12 ansatte er 5 der er uddannet pædagog. Mange herunder også medhjælperne  har flere års
erfaring med målgruppen.

Ledelsen har overfor socialtilsynet udtalt, at de oplever at få flere relevante henvendelser ved stillingsopslag.

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  4

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.

Ledelsen oplyser at personalegennemstrømningen er som følge af opsigelser grundet langtidssyge samt 2 medarbejdere fratrådt i prøveperioden.
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  4

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

På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det at sygefraværet medfører en lav risiko for tilbuddets kvalitet. Dette bedømmes på baggrund af:
Børnene/de unge oplever ikke at de ansatte har meget fravær.

Tilbuddet har udfærdigede en syge- og fraværspolitik og  ledelsen oplyser, at der siden maj  2021 er udarbejdet registreringsskema/regneark, som
dokumenterer hver enkelt ansattes fravær på dagsniveau. Dette har givet et samlet overblik. Ved kommende implementering af vagtplansystem,
vil der fremover kunne trækkes løbende og  valide fraværsdata.

Ledelsen oplyser i deres høringssvar at det store fravær skyldes både  barsel og langtids-sygefravær hvor en medarbejder med kronisk sygdom
ikke kunne arbejde pga. corona. Fraværsprocenten er derfor ikke ud fra et validt grundlag, da der dels  ikke skelnes mellem fravær en arbejdsgiver
har mulighed for at påvirke, og ikke påvirkeligt fravær.  Ledelsen mener at der bør være et felt i indberetningen, hvor man kan forklare fraværet. 
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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 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

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

 

Det vægtes i bedømmelsen:

 

At tilbuddet delvis 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.

 

 

Andre forhold 

Vedr. væsentlig ændring august 2021. Ansøgning om godkendelse af ny matrikel, Rosningevej 9, 4953 Vesterborg

Ved behandling af ansøgning har socialtilsynet på baggrund af ansøgning, budget og tilsynsbesøg d.26.10.21, vurderet at flytning til en ny adresse
ikke har betydning for den indsats og kvalitet, som tilbuddet leverer i forhold til tema Kompetencer.
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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 delvist relevant uddannelse, erfaring og opdateret viden. Dette bedømmes på baggrund af:

Jf. indsendt dokumentation ses at der er 5 pædagoger ansat foruden ledelsen, 1 sygeplejerske og 6 pædagogmedhjælpere. Af sammen liste
fremgår det at flere er mange års erfaring med målgruppen. Ledelsen har tidligere udtalt, at der er flere af medhjælperne som har en stor viden og
erfaring i målgruppen.

Af indsendt medarbejderliste ses uoverensstemmelse med hvad der står på Tilbudsportalen.

 

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 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, lov om
voksenansvar og undervisning i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Derudover er oprettet en del procedure og retningslinjer. Tidligere anbefaling
vedr. implementering af ensartet pædagogisk faglig tilgang og derigennem også temadag/undervisning teoretisk og praksis ses igangværende.

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:

Børnene og de ung fortæller at de får hjælp til at videreudvikle sig.

Det fremgår af interview med medarbejderne, at implementering af ensartet pædagogisk faglig tilgang har haft positiv effekt. Medarbejderne
refererer ud fra den neuroaffektiv udviklingspsykologi.  
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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 høj grad fremtræder velholdte og hjemlige. 

 

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: At tilbuddet har søgt om godkendelse til deres køb af en
efterskole tæt på nuværende matrikel, da deres nuværende lejemål er opsagt med udgangen af juni mdr. 2022.  

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil være opmærksom på, at tilbuddet fremsender de endelige planskitser som Rosningevej 9, renoveres ud fra.

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 fremstår velholdte og hjemlige.

 

Vedr. væsentlig ændring august 2021. Ansøgning om godkendelse af ny matrikel, Rosningevej 9, 4953 Vesterborg

Socialtilsynet har på baggrund af ansøgning, budget og tilsynsbesøg d.26.10.21, vurderet at flytning til en ny adresse har positiv betydning for den
indsats og kvalitet, som tilbuddet leverer i forhold til tema Fysiske rammer.

Rosningevej 9, har tidligere fungeret som efterskole, hvorfor de ydre og delvis indre rammer danner gode muligheder for henholdsvis skole- og
boafdelinger. Det er dog en kendsgerning at der forud for indflytning ligger et stort renoveringsarbejde, da alle afdelinger og fællesarealer mere
eller mindre, skal renoveres, for at kunne rumme tilbuddets målgruppe. Efterskolen bærer præg af, at den har stået tom en tid og der i den periode
har været en del hærværk og tyveri. Tilbuddet har ryddet op og der er indhentet tilbud omkring renovering og ombygning af afdelingerne.

Tilbuddet har sendt dispositions skitser for hele matriklen. Socialtilsynet anbefaler at der laves en skillevæg mellem boenhed A og B og ønsker den
færdigtilrettede planskitse tilsendt.  

Socialtilsynet er bekymret for om tilbuddet kan nå at få færdiggjort afdelingerne inden de skal flytte, særligt fordi der er stor efterspørgsel efter
håndværkere, ligesom byggematerialer prismæssigt er steget kraftigt og svære at få til tiden. En godkendelse af tilbuddets fysiske rammer bliver
derfor med vilkår og socialtilsynet vil frem til flytning 30. juni 2022 have fokus på bygge- og renovationsprocessen.  
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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. Dette bedømmes på baggrund af:

Socialtilsynet observerer ved interview og ved frokostspisning sammen med børnene og de unge, at de er glade og trives.

Ledelsen fortæller at deres målgruppe trives, særligt fordi der ikke er så mange børn/unge på her afdeling. Der henvises også til at det nye sted er
mindre og derfor mere overskueligt for målgruppen.

 

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

Børnene/de unge giver udtryk for at de er tilfredse med at være på Joanna. Fortæller om de forskellige tilbud og ud fra deres fortællinger får
socialtilsynet indtryk af, at de trives i de fysiske rammer.

Medarbejderne har lavet spørge / ønskeliste til det nye sted for at give børnene /de unge en følelse af indflydelse. Alle har deltaget i
arbejdsweekender.

 

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

Børnene/de unge oplyser at de bruger de fysiske rammer og faciliteter. Fortæller endvidere at de glæder sig til at flytte til det nye sted. Der er skov
og en sø i baghaven, fodboldbane og stor have.

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. I det nye tilbud vil der ligeledes være mulighed for at indrette
efter målgruppens behov.
 
 Faciliteterne er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af:
Det fremgår i interview med børn og unge, at der er tilfredshed med de nuværende faciliteter, men er dog mere interesseret i at fortælle om det
nye sted og hvor de kunne tænke sig at bo.
 
Tilbuddets beliggenhed er velegnet til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af:
 Tilbuddet er beliggende i udkanten af byen og tæt på offentlig transport. De nye sted ligger ca. 7 km. fra nuværende sted og lidt længere ude.
Ledelsen oplever ikke at det er noget problem, idet de børn/ unge som kan, transportere sig selv og ellers bliver de kørt. Der vil ikke være forskel
når de flytter.
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Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

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

Børnene/de unges udtalelser om at de "næsten" kan indrettet efter eget ønske.

Socialtilsynet får fremvist værelser i forbindelse med rundvisning, hvor det ses at værelserne er individuelt indrettet.

Socialtilsynet notere sig at der er sket en mærkbar forandring fra sidste driftstilsyn og til nu. Alle steder er pænt , ryddeligt og  hyggeligt indrettet
med inventar der indikerer et hjemligt miljø. Tilbuddet fremstår som et rart sted og der er en hyggelig atmosfære. Socialtilsynet oplever at
tilbuddet har arbejdet ihærdigt med at rette op på den påtale de fik sidste gang og at de fortsat sørger for at indkøbe ting og inventar, selvom
tilbuddet flytter fysisk til næste år.

Ledelsen beskriver selv at de har sat endnu mere skub i arbejdet med at møblere deres arealer, så de fremstår hjemlige, og virker understøttende
for deres indsats for at skabe familielignende boenheder. De har udskiftet en del møbler og brugt energi på at få indretningen til at fremstå mere
sammenhængende og hyggelig. De er også i gang med yderligere at møblere eksempelvis gangområder med hyggelige møbler, blomster i
vindueskarmen og malerier på væggene. Stedet er stort, så der er mange m2 at indrette og møblere. Uagtet kommende flytning, så indkøber de
løbende møbler, tæpper, lamper og effekter med sjæl, og fortsætter arbejdet med ”hjemlighedsfaktoren”.

 

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.

Det oplyses af såvel børn/unge, medarbejdere og ledelsen at børnene/de unge bliver medinddraget i forhold til flytning til næste sommer. Der har
været arrangeret arbejdsweekender, hvor såvel børn og unge som deres forældre har været inviteret til at deltage. Det oplyses at der har været
stor interesse ikke blot fra forældrene/plejeforældrenes side men også fra lokalsamfundet.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

 

Konklusion

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

 

Vurderingsgrundlag

Vi har vurderet tilbuddets økonomi på baggrund af revisionspåtegning på årsregnskab 2020, årsrapport 2020 på Tilbudsportalen og budget 2021.

I vurderingen er der 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.

 

Begrundelse

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

Tilbuddets overskud var ud fra årsregnskab 2020 2.328.895 kr., svarende til 16,91% af omsætningen. I Ledelsesberetningen forklare tilbuddet, at
grundet resultatudviklingen i 2019 traf bestyrelsen beslutning om skifte af forstander, som indtrådte i starten af februar 2020. Den nye forstander
har bl.a. haft særligt fokus på omkostningsstyring og -tilpasning, hvilket har været nødvendigt for at vende den negative udvikling fra 2019.
Socialtilsynet vurderer dog alligevel, at overskuddet er af en størrelse, der giver tilbuddet en økonomi med mulighed for en lavere pris og/eller en
højere kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. Tilbuddet har fået etableret en positiv egenkapital på 1.226.946 kr., men budgettere i 2021 dog
stadig med et overskud på 1.168.421 kr., svarende til 9,33% af omsætningen, hvilket, henset til det gode resultat i 2020, kan anses som et
unødvendigt højt overskud.

Socialtilsynet er blevet bekendt med, at tilbuddet har købt ejendom uden først at oplyse socialtilsynet herom. Socialtilsynet finder dette særligt
problematisk, da dette skaber en tvivl om gennemsigtigheden i tilbuddets økonomi. Derudover har tilbuddet Ifølge lov om Socialtilsyn
oplysningspligt, når der sker væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget. Ydermere er det problematisk, idet S/I Joanna Skole og
Socialpædagogiske Opholdssted ifølge lovgivning er forpligtet til at opnå socialtilsynets samtykke til at foretage eller medvirke til ekstraordinære
dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere. 

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil fremadrettet være opmærksom på, at der i højere grad bør være overensstemmelse imellem indtægter og omkostninger, således
at der ikke genereres unødig store overskud. Socialtilsynet vil ved modtagelse af årsregnskab 2021 følge op på dette forhold.

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Konklusion

Socialtilsynet vurderer på baggrund af revisors påtegning på årsregnskabet, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.

 

Vurderingsgrundlag

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

 

Begrundelse

Der er ikke konstateret væsentlige kritiske forhold
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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
Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er udfordret i forhold til at levere den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets
målgruppe.

 

Vurderingsgrundlag

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

 

Begrundelse

Vi har konstateret nedenstående kritiske forhold:

Tilbuddets overskud var ud fra årsregnskab 2020 2.328.895 kr., svarende til 16,91% af omsætningen. i Ledelsesberetningen forklare tilbuddet, at
grundet resultatudviklingen i 2019 traf bestyrelsen beslutning om skifte af forstander, som indtrådte i starten af februar 2020. Den nye forstander
har bl.a. haft særligt fokus på omkostningsstyring og -tilpasning, hvilket har været nødvendigt for at vende den negative udvikling fra 2019.
Socialtilsynet vurdere dog alligevel, at overskuddet er af en størrelse, der giver tilbuddet en økonomi med mulighed for en lavere pris og/eller en
højere 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
Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at der er udfordringer i forhold til gennemsigtigheden i tilbuddets økonomi.

 

Vurderingsgrundlag

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

 

Begrundelse

Vi har konstateret nedenstående kritiske forhold:

Socialtilsynet er blevet bekendt med, at tilbuddet har købt ejendom uden først at oplyse socialtilsynet herom. Socialtilsynet finder dette særligt
problematisk, da dette skaber en tvivl om gennemsigtigheden i tilbuddets økonomi. Derudover har tilbuddet Ifølge lov om Socialtilsyn
oplysningspligt, når der sker væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget.
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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

Ansøgning om ændring
Bestyrelsesoversigt
Høringssvar
Andet
Borgeroversigt
Hjemmeside
Tidligere tilsynsrapport
Medarbejderoversigt
Pædagogiske planer

Beskrivelse
Alle tilbuddets nye procedurer siden sidste driftstilsyn

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

Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Ledelse
Borgere
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Observationskilder
Kilder

Andet

Beskrivelse
Tilset nye fysiske rammer på Rosningevej 9 Vesterborg
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