
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Hovedstaden

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om 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 i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

*Tilbuddets navn:

*Adresse:

Opholdsstedet Bennebovej 12

Bennebovej 12
4440 Mørkøv

1. Stamoplysninger

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Tlf.: 28923688
E-mail: stine@bennebovej12.dk
Hjemmeside: www.bennebovej12.dk

§ 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted)

Jan Malling (Socialtilsyn Hovedstaden)

10-09-2015

Pladser i alt: 7

*Målgrupper: 6 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse)

6 til 23 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse)

6 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

6 til 23 år (omsorgssvigt)

6 til 23 år (seksuelt krænkende adfærd)

6 til 23 år (selvskadende adfærd)

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)
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*Samlet vurdering:
Socialtilsynet Hovedstaden har gennemført anmeldt driftsorienteret tilsyn med Opholdsstedet Bennebovej. 
Fokuspunkterne under tilsynsbesøget var borgernes medinddragelse samt familiens inddragelse med et samlende fokus 
på borgernes trivsel.  Tilsynsbesøget fandt sted under Opholdsstedet Bennebovejs afholdelse af den årlige 
familieweekend, som i år var placeret på Falster. Tilsynsbesøget synliggjorde at Bennebovej formår at arbejde med en 
høj grad af inddragelse af såvel børn, unge samt deres forældre. Der kunne observeres høj grad af trivsel og under 
samtaler med børn, unge, forældre samt personale og leder, fremgik det tydeligt at samarbejde er et centralt element i 
praksis. 
Familieweekenderne bidrager til at styrke den samlede indsats, der tilrettelægges omkring hver enkelt barn og ung.

Det er derfor fortsat Socialtilsynets vurdering, at Opholdsstedet Bennebovej tilbyder en udviklende støtte og 
behandling, hvorfor det vurderes egnet til at imødekomme målgruppens behov, og at den samlede indsats besidder 
den fornødne kvalitet. 

Socialtilsynet vurderer, at Bennebovejs indsats er tilrettelagt med stor opmærksomhed omkring udviklingen af 
beboernes sociale færdigheder samt almindelige dagligdags læring med det overordnede formål "at styrke den unges 
evne til at håndtere en selvstændig tilværelse". Tilbuddet har fokus på beboernes skolegang og uddannelse, ligesom der 
er opmærksomhed på at tilbyde mulighed for udviklende aktiviteter uden for tilbuddet, herunder fritidsaktiviteter og 
fritidsjob i nærmiljøet. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at Bennebovejs ledelse og medarbejdere råder over de fornødne kompetencer og 
kvalifikatione i forhold til tilbuddets målgruppe og metoder. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er 
velorganiseret med en stor tydelighed og enighed omkring indsatsen, med samarbejde som det centrale begreb, der 
indbefatter samarbejde med barnet, anbringende myndighed, barnets familie, medarbejderne og ledelse og øvrige 
relevante aktører. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at netop arbejdet omkring familiens betydning for barnet, bidrager til at styrke det 
enkelte barn og unges trivsel, ligesom det styrker båndene mellem barn og familie, samt familie og opholdssted.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Nyhedsbrev fra Bennebovej
Invitation til Familieweekend
Skriftlig evaluering af Familieweekend.

Observation Socialtilsynet gennemførte tilsynsbesøg under Bennebovejs årlige Familieweekend, der i år blev afholdt på Falster. 
Socialtilsynet observerede afholdelse af fællesaktiviteter, samvær mellem forældre, børn og personale og fællesspisning.

Interview Samtaler med ledelse og medarbejdere
Samtaler med forældre
Samtaler med børn og unge på Bennebovej

Interviewkilder Beboere
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato Start: 06-06-2015. Slut: 10-09-2015.

Oversigt over tilsynsbesøg 06-06-15: Bennebovej 12, 4440 Mørkøv

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Jakob Larsen

Jan Malling

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

4,3 Det er Socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet 
Bennebovej arbejder med et omfattnede fokus på 
beboernes skolegang og uddannelse. Der er et tæt 
samarbejde mellem skoler/uddannelsesinstitutioner og 
opholdstedet, herunder med løbende fælles evaluering 
af indsats, målsætninger og effekt. 
Der tilbydes hjælp og støtte til lektielæsning og indsatsen 
er justeret i forhold til målgruppens behov og ressourcer. 

Samtlige indskrevne børn og unge er i gang med et 
skole/uddannelsestilbud, og der kan dokumenteres et 
stabilt fremmøde. Under samtale med beboerne ved 
tilsynsbesøg gives der udtryk for glæde ved skolegang, 
samt en oplevelse af støtte fra personalets side.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Kriterium 01: Tilbuddet støtter Tilsyn 2014

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse

Der arbejdes på Bennebovej med en omfattende opmærksomhed på skolegang/uddannelse. Der er fokus på at 
sikre de indskrevne børn og unge de bedst mulige forudsætninger, for på sigt at kunne håndtere en selvstændig 
tilværelse. Uddannelse ses som et centralt punkt i denne indsats. 

udgangspunktet er at eleverne starter i Bennebovejs interne skole på Kasernevej, hvorefter der løbende evalueres 
sammen med undervisere, hvorvidt eleven er egnet/klar til udeskole/folkeskole eller andet uddannelsestilbud. 

Der er et tæt samarbejde med samtlige beboeres skole/uddannelsesinstitution, hvilket medvirker til at styrke 
indsatsen. Derudover tilbydes der støtte/hjælp til lektielæsning. Med de yngre børn arbejdes der meget med 
succesoplevelser, der skal anspore til øget selvværd og motivation for skolegang og læring. 

Samtlige indskrevne børn/unge er igang med et skole/uddannelsestilbud og der kan dokumenteres et stabilt 
fremmøde. Under samtale med beboerne gives der udtryk for glæde ved skolegang og en oplevelse af støtte.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 
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Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, uddannelse 
eller beskæftigelse, og der følges 
op herpå

4 (i høj grad 
opfyldt)

Børnene/de unge på opholdsstedet Bennebovej er alle tilknyttet skole/dagtilbud. Skolegang er en 
central del af behandlingen og der er et tæt samarbejde med skolen. De fleste benytter stedets 
interne skole, men børn/unge fra Bennebovej kommer i udeskole/folkeskole når det er muligt og 
vurderes hensigtsmæssigt. 
Der arbejdes ud fra den tanke, at den enkelte elev skal have uddannelsestilbud, der matcher deres 
behov, muligheder, formåen.

Personalet fra opholdsstedet følger op på målsætningerne, som fastsættes i skolen og støtter 
børnene. der er desuden fast fokus på børnenes trivsel i skolen.

Samtale ledelse:
Bennebovej var tænkt som et opholdssted, men kort tid efter opstart kom der ønske om at lave 
internt skole/dagbehandlingstilbud. På den måde kan der laves et "helhedstilbud". Skolen er en 
central del af behandlingen og der er et tæt samarbejde med skolen.
Dagbehandlingstilbuddet modtager børn fra både Bennebovej og Sørningevej og nu også fra 
plejefamilier. Det giver flere muligheder for spejling, dyrke kameratskaber, lave legeaftaler, etablere 
relationer, arrangere fødselsdage osv. 
Børnene kan opføre sig meget forskelligt på opholdsstedet og i skolen, og det tætte samarbejde giver 
mulighed for at arbejde med dette. 
Børnene går kun i den interne skole så længe der er behov for det.

Samtale medarbejdere:
Man arbejder udfra at den enkelte skal have et uddannelsestilbud, der matcher den deres 
muligheder/behov/formåen.
Fra opholdsstedets side arbejdes der meget med fokus på trivslen i skolen. De oplever at beboerne 
gerne vil i skole.

Indikator 01.b: Borgerne er i 5 (i meget Ledelse fortæller at samtlige beboere på opholdsstedet er i skole/undervisningstilbud.
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undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

høj grad 
opfyldt)

Medarbejdere bekræfter dette.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 
i tilbuddet i den 
undervisningspligtige alder 
opfylder undervisningspligten 
ved at gennemføre et 
grundskoletilbud med 
undervisning fra 
børnehaveklasse til 9. klasse.

3 (i middel 
grad opfyldt)

De nuværende beboere på Bennebovej opfylder undervisningspligten og modtager et skoletilbud. 
Det er grundet deres alder ikke muligt at vurdere hvorvidt de ender med at gennemføre et 
grundskoletilbud.

Indikator 01.d: Børnene/de unge 
i tilbuddet har et stabilt 
fremmøde i deres 
undervisningstilbud, 
uddannelsestilbud eller 
beskæftigelse. Medfølgende 
børn på voksentilbud er i dag- 
eller undervisningstilbud

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det er lykkes personalet på Bennebovej, at motivere deres børn og unge til at modtage undervisning 
dagligt. Der er et stabilt fremmøde og en generel positiv indstilling til skolegang.

Samtale medarbejdere:
Der er en stor lyst til skolegang. Ved sygdom skal børnene næsten tvinges til at blive hjemme, da de 
selv ønsker at komme i skole.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

4 Opholdsstedet Bennebovej tilrettelægger sin indsats 
således, at der er stor opmærksomhed på sociale 
færdigheder og almindelig dagligdags læring. Tilbuddet 
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arbejdes med fokus på både målsætningerne og 
processen i forhold til det enkelte barn. 
De børn og unge, der bor på Bennebove,j har mulighed 
for at have venner på besøg efter aftale med personalet, 
ligesom de ældre bebeoere kan have kærester på besøg. 

Der anvendes aktiviteter såvel eksternt som internt, 
således at afprøvning og vurdering af nye og tilegnede 
færdigheder kan finde sted i relevante omgivelser. 

Derudover er der et omfattende samarbejde med familie 
og netværk, hvilket Socialtilsynet vurderer i høj grad at 
have et positiv effekt på beboernes evne til 
relationsdannelse. Netop den omfattende inddagelse af 
familien, synes at have en afgørende effekt for 
barnets/den unges trivsel, hvilket bidrager til et positivt 
grundlag for relationsdannelsen til familien. 

Der arbejdes med at tilbyde fritidstilbud, herunder også 
fritidsjobs i det nærliggende samfund, hvilket ligeledes 
medvirker til en styrkelse af beboernes sociale 
færdigheder og selvstændighed. Bennebovej beskriver 
selv, at det overordnede formål med indsatsen er "en 
styrkelse af den unges evne til at håndtere en 
selvstændig tilværelse". 
Der var samstemmende beskrivelser af dette udsagn fra 
både ledelse og medarbejdere. 
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De beboere socialtilsynet talte med under tilsynsbesøget 
fortalte, at de oplevede personalet som lyttende, 
støttende, gode at tale med og gode til at hjælpe.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Tilsyn 2015
Bennebovej arbejder med familiedage og familieture, hvor der er inviteret til samvær mellem forældre, børn, unge 
og udvalgte personaler. Udgangspunktet er som tidligere beskrevet, at succesen i behandlingsarbejdet afhænger af 
forældrenes inddragelse. 
Socialtilsynet afholdt tilsynsbesøg under en familieweekend afholdt på Falster. 
Det fremgik tydeligt under tilsynet, at både børn og unge på denne måde blev sikret relevant kontakt og samvær 
med deres familier. Weekenden blev organiseret med høj inddragelse og ansvarliggørelse af forældregruppen. Den 
generelle struktur og organisering af forløbet blev varetaget af personalet, men med fokus på uddelegering af 
arbejdsopgaver til forældre. Tilrettelæggelsen havde et klart fokus på at skabe et meningsfuldt fællesskab, hvor 
både forældre, børn og unge kunne deltage på det niveau de formåede. 
Det er Socialtilsynets vurdering at forældrene på denne måde tilbydes en plads som værdige rollemodeller og 
deltagere i deres børns tilværelse, med mulighed for at hente vejledning og støtte hos både personale og andre 
forældre. Samtidig skaber det mulighed for at påvirke tilbuddets indsats, da forældre inviteres til evaluering af 
forløbet. Under tilsynsbesøget var det tydeligt at der blev vekslet mellem fastlagte aktiviteter og spontant opståede 
aktiviteter. Det synliggjorde at der var omfattende mulighed for indflydelse på weekendens forløb, hvor både børn 
og unge var inddraget i både planlægning og opgaveløsning, herunder et ganske omfattende filmprojekt, der skulle 
resultere i en underholdende dokumentation af weekendens forløb. 

Socialtilsynet havde samtaler med udvalgte forældre. De angav alle at de var glade for familieweekenderne. Det 
oplevede at de fik mulighed for positivt samvær med deres børn i en tryg ramme for både forældre og børn. 
En forælder orienterede om at det gav oplevelser hvor de kunne opfatte sig selv som positive rollemodeller i deres 
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børns liv. 
En forælder gav udtryk for at det bidrog til at styrke relationen mellem forælder og barn. 
En forælder gav udtryk for at det medvirkede til at skabe en betydningsfuld historik mellem barn og forælder. 
Sammenfattende fortalte forældrene at de oplevede deres børns selvstændighed blev styrket under opholdet på 
Bennebovej. 

Socialtilsynet havde samtaler med enkelte unge, der havde deltaget i flere familieture tidligere. Samtlige unge 
tilkendegav stor glæde ved turene og havde en oplevelse af, at det var en mindre problematisk måde at være 
sammen med familien på, da tilbuddet var en passende blanding af fastlagte aktiviteter, samt friheden til selv at 
iværksætte aktiviteter eller vælge samvær med enten andre unge, personale eller familie.   

Tilsyn 2014
Bennebovej tilrettelægger deres indsats således at der er stor opmærksomhed på sociale færdigheder og 
almindelig dagligdags læring. Der arbejdes med fokus på både målsætningerne og selve processen. 
I arbejdet indgår aktiviteter både internt i huset og eksternt i fritidsklubber, fritidsaktiviteter, ferieture, indkøbsture 
eller andre steder hvor der kan trænes relevante færdigheder. 

Den overordnede målsætning med indsatsen bliver beskrevet som "en styrkelse af den unges evne til at håndtere 
en selvstændig tilværelse". I indsatsen indgår et tæt samarbejde med familie og netværk. Samt med øvrige aktører 
der har relevans for barnet/den unge, herunder eks.vis. skolelærere, fritidsklubber, fritidsjob, læger og tandlæger.

Personalet anvender guidning, rollemodelsprincippet, reflekterende samtaler samt en løbende tilpasning af 
medindflydelse og ansvar. Der fokuseres på de områder hvor udviklingspotentialet er stort, samt hvor der er risiko 
for nederlag.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

3 (i middel 
grad opfyldt)

Der arbejdes med at tilpasse indsatsen efter hvor børnene/de unge er i deres udvikling. Der er et 
stort fokus på særligt sociale færdigheder, både internt i huset og ligeledes når børnene/de unge er 
uden for huset. 
Grundet børnenes alder er der i indsatsen omkring selvstændighed en stor voksenguidning i 
processen.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

4 (i høj grad 
opfyldt)

Samtale medarbejdere:
Der er stor opmærksomhed omkring fritidsaktiviteter for børnene/de unge. Børnene/de unge går til 
springgymnastik, spejder, ungdomsklub mv. Alle har fritidsaktiviteter, men på nuværende tidspunkt 
er der ingen, der har fritidsjob. 
Der er dog et samarbejde med lokale virksomheder, hvor de kan få fritidsjob, hvis dette skønnes 
hensigtsmæssigt.

Indikator 02.c: Borgerne har med 
udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 2015
Socialtilsynet udførte tilsynsbesøg under afholdelse af familieweekend.
Socialtilsynet talte med fire forældre, der alle gav udtryk for et omfattende samarbejde mellem 
tilbuddet og familierne. 
Samtlige forældre gav udtryk for høj grad af inddragelse i deres børns tilværelse og dermed også 
kontakt til deres børn.
Socialtilsynet talte med to unge fra tilbuddet, der begge fortalte at de havde kontakt til og samvær 
med deres forældre i det omfang de ønskede. 

Tilsyn 2014
Samtale ledelse:
Bennebovej vægter forældre inddragelse og samarbejde i deres indsats. Udgangspunktet er, at 
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behandlingsarbejdet kun kan lykkes, hvis forældrene er inddraget. Forældre kan komme på 
opholdsstedet efter aftale, da der er fokus på struktur og forudsigelighed i børnenes hverdag. På den 
måde liver det positivt og støtter børnenens behandlingsarbejde.

Der er faste ringedage mellem familie og kontaktpædagog, men der er naturligvis mulighed for at 
børnene kan tale med deres forældre hvis der er behov for dette.

Der arbejdes med familiedage på opholdsstedet, hvor der inviteres til rammesat samvær med alle 
forældre. Derudover er der de årlige familieture som har en omfattende tilslutning fra forældrene.

Samtale medarbejdere:
Stort forældresamarbejde med udgangspunkt i, at det er forældrenes børn og behandlingsarbejdet 
kun lykkes, hvis forældrene er inddragede. 

Samtale beboere:
Forældre/familier kan komme på besøg efter aftale. Det er godt.

Samtale sagsbehandler:
En sagsbehandler beretter at netop forældresamarbejdet er yderst vellykket og det vurderes som et 
afgørende element i indsatsen og dennes effekt. 
En sagsbehandler beretter at der er stor kreativitet og udholdendehed fra Bennebovejs side i forhold 
til forældresamarbejdet.

Indikator 02.d: Børnene/de unge 
deltager i fritidsaktiviteter uden 
for tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Se 2.b.

Indikator 02.e: Børnene/de unge 2 (i lav grad Det er meget svært for børnene/de unge. De magter sjældent og det er ofte forbundet med 
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har venskaber uden for tilbuddet opfyldt) nederlag. Nogle beboere opnår det i slutningen af deres anbringelse. Det forsøges naturligvis når det 
vurderes at være hensigtsmæssigt, men det er ikke altid muligt.

Samtale medarbejdere:
Det er meget svært og de magter det sjældent. Nogen opnår det i slutningen af deres anbringelse. 
Der er opmærksomhed på det, men det er ikke altid muligt. 

Samtale ledelse: 
børnene/de unge går til fritidsaktiviteter, men det er svært. Samtidig er der ungdomsklubben, men 
det viser sig ofte at deres "venskaber" er "dårligt selskab".

Indikator 02.f: Børnene/de unge 
har mindst en fortrolig voksen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Der arbejdes med at stille sig til rådighed for børnene/de unge, at arbejde med at skabe relationer, 
der kan anvendes i behandlingsarbejdet.

Samtale beboerne:
Børnene fortæller selv, at de kan tale med de voksne om alt, og at der altid er en voksen - ikke 
nødvendigvis den rigtige - at tale med.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,4 Tilsyn 2015
Socialtilsynet gennemførte driftsorienteret tilsyn under 
Opholdsstedet Bennebovejs afholdelse af 
familieweekend på Falster. Formålet med 
familieweekenderne er at inddrage familierne, at skabe 
positive oplevelser i fællesskab, samt tilbyde et platform 
for samvær mellem børn og forældre, forældre og 
personale samt personale og børn. Weekenden er 

Det anbefales opholdsstedet Bennebovej, at være særligt 
opmærksomme i forbindelse med "matchningen" af nye 
beboere. Vægtningen af det relationelle i indsatsen 
skaber et behov for at sikre, at nye beboere kan profitere 
af denne tilgang.
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tilbagevendende, fremstår velorganiseret og indeholder 
muligheder for både individuelle og kollektive forløb. 
Det er Socialtilsynets vurdering at Bennebovej yder en 
pædagogisk indsats af høj kvalitet, og at 
familieweekenderne på relevant vis indgår i den samlede 
pædagogiske indsats. Gennem særligt det relationelle 
arbejde med en anerkendende og ressourcefokuseret 
tilgang tilbyder Bennebovej et trygt og udviklende miljø 
for deres børn og unge, som de samtidig formår at 
inddrage deres familier i på en respektfuld måde. 

Tilsyn 2014
Opholdsstedet Bennebovej er godtkendt til at arbejde 
med følgende målgrupper.

- Børn/Unge med ADHD.
- Børn/Unge med sociale, følelsesmæssige- og 
adfærdsmæssige vanskeligheder, der på forskellig vis er 
blevet forstyrret i deres tilknytning/sociale udvikling. 

Bennebovejs pædagogiske metoder og målsætninger går 
primært på:
- At der arbejdes ud fra en helhedsforståelse af det 
enkelte barn.
- At der arbejdes med faste strukturer og individuelle 
regler. 
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Målgruppen er yderligere beskrevet som aldersgruppen 
6-18 år med indskrivningsalder 6-9 år. Der er høj grad af 
overenstemmelse i beskrivelserne af målgruppe fra 
henholdsvis Tilbudsportal, hjemmeside, samt fra 
samtaler med både ledelse og medarbejdere. 
Det er Tilsynets vurdering, at der desuden er 
overenstemmelse mellem beskrivelser af målgruppens 
karakteristika, behov, samt daglig praksis og indsats, fra 
både ledelse, medarbejdere og beboere. 

Indsatsen er baseret på elementer fra miljøterapien, hvor 
der vægtes forudsigelighed, struktur, tryghed og 
tilpassede udfordringer. Derudover indgår 
relationsarbejdet som en central bestanddel i indsatsen 
og en omfattende inddragelse af familien. 
Det er Tilsynest vurdering, at det målrettede arbejde 
med indragelse af familien, tilknytningen mellem barn og 
familie og bevarelsen og styrkelsen af dette er positivt, 
og Bennebovej kan dokumentere resultater på området. 
Der arbejdes med en stor grad af respekt for familiens 
situation, dens betydning og ressourcer, hvilket i høj grad 
kommer børnene/de unge til gode. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at netop den lave 
indskrivningsalder for børnene på Bennebovej, fremmer 
muligheden for at styrke stedets relationspædagogik. 
Effekten af dette ses ved en mere tryg gruppe af unge, 
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samt et omfattende kendskab til de ældre beboere og 
deres behov og ressourcer. 

Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at Bennebovej 
har formået at skabe en professionel ramme, der i 
omfattende grad tilbyder et "barndomshjem" for de 
indskrevne børn og unge. Der er ikke foretaget en fysisk 
adskillelse mellem de yngre og de ældre børn, da man 
ønsker at skabe en stor fællesgruppe. Under samtale 
med husets beboere giver både de yngre og de ældre 
beboere udtryk for, at dette forhold er positivt, da det 
kan have en støttende effekt, samt tydeliggøre den 
udvikling der sker under opholdet. 

Derudover er uddannelse og opkvalificering af både 
ledelse og medarbejdere i fokus på Bennebovej, hvilket 
skaber mulighed for en større grad af refleksion, læring 
og optimering af indsats. Der benyttes supervision af 
personale således, at hver beboer som minimum bliver 
gennemgået på behandlingskonference 2 gange årligt. 
Det er Tilsynets vurdering, at dette medvirker til 
skabelsen af en fælles forståelse for de problematikker, 
der arbejdes med samt de målsætninger, som aftales i 
gruppen. 
Socialtilsynet vurderer derfor, at der er stor 
overensstemmelse i de udmeldte målsætninger hos både 
personale og ledelse både individuelt og kollektivt.  
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Socialtilsynet vurderer at forholdet mellem målgruppe, 
metoder og resultater er hensigtsmæssigt, at der tilbydes 
en professionel og støttende indsats, som målgruppen 
profiterer af.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder 
med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange 
og metoder, der fører til positive 
resultater for borgerne

Tilsyn 2015
Bennebovej arbejder fortsat med en omfattende inddragelse af de anbragte børn og unges familier, som en 
væsentlig del af den samlede indsats. Tilsynsbesøget, der fandt sted under afviklingen af en familieweekend 
synliggjorde, at der på Bennebovej arbejdes med udgangspunkt i relationen, den anerkendende og 
ressourceorienterede tilgang samt tilbud om deltagelse i forskellige aktiviteter, af både individuel og mere kollektiv 
karakter. 
Socialtilsynet havde samtaler med flere forældre til børn og unge på Bennebovej. Der var en samlet tilkendegivelse 
af, at opholdet på Bennebovej havde haft positive, stabiliserende og udviklende konsekvenser for deres børn. 
Socialtilsynet talte med to unge fra Bennebovej, hvoraf den ene var fraflyttet Bennebovej, men stadig havde en 
tilknytning til stedet. Begge tilkendegav stor glæde ved deres forløb på Bennebovej, samt en oplevelse af at have 
knyttet stærke bånd til personalet.  

Tilsyn 2014
Bennebovej arbejder udfra en klar målgruppebeskrivelse, der er børn/unge i alderen 6-18 år. Målgruppen er 
karakteriseret ved omfattende tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt og ADHD: 
Den faglige tilgang er baseret på elementer fra miljøterapien, relationsarbejde og en omfattende inddragelse af 
familien. Forudsigeleighed, tryghed og tilpassede udfordringer, samt støtte fra gennemgående voksne, tegner 
hverdagen. Der arbejdes efter pædagogiske handleplaner, der udspringer af de kommunale handleplaner, og 
børnene/de unge inddrages i dette, i det omfang det vurderes relevnat og hensigtsmæssigt. 
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Der arbejdes med stor indflydelse hos personalet, hvorfor det vægtes at personalet tager ansvar, kan udvise evne til 
omstilling og tilpasse indsatsen, således at den kommer barnet/den unge til gode. 

Der dokumenteres gennem daglig journalisering, samt udfærdigelse af statusskrivelser. Derudover har der været 
forsøgt en række dokumentations systemer omkring udviklingsplanerne, men der arbejdes stadig på at finde det 
rette.

Særligt familiesamarbejdet er en afgørende bestanddel af Bennebovejs samlede indsats. Der arbejdes med en 
respekt for familiens situation, betydning og ressourcer, der i høj grad kommer børnene/de unge til gode. 
Afholdelsen af da årlige fælles familieture, samt familiedage bidrager positivt til en mere omfattende udvikling hos 
ikke blot det enkelte barn, men i det system, der omgiver barnet.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 03.a: Tilbuddet 
anvender faglige tilgange og 
metoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets målsætning 
og målgruppe

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 2015.
Socialtilsynet deltog i afholdelsen af familie weekend, der bidrog til at synliggøre hvorledes forældre 
inddrages i indsatsen. Der arbejdes med rollemodelsprincipper, relationsbårne indsatser og en 
ressourcefokuseret tilgang. 
Socialtilsynet førte samtaler med leder af tilbuddet, samt tidligere leder og en medarbejder, der 
udgjorde personalet under weekenden. Alle kunne redegøre for både tanker, værdier og ønskede 
effekter af den etablerede indsats.  

Tilsyn 2014
Samtale ledelse:
Målgruppen ved indskrivning på Bennebovej beskrives som børn i alderen 6-9 år præget af 
omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser, ADHD, med mulige følgevanskeligheder. Der arbejdes med en 
miljøterapeutisk tilgang, relationspædagogik og en anerkendende tilgang. Derudover inddrages low 
arousel og fokus på det enkelte barn. Der arbejdes med at tilbyde børnene den nærhed og omsorg, 
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de har behov for og skabe en genkendelig struktur, der skaber orden og tryghed i deres dagligdag. 

Samtidig spilles der meget på medarbejdernes forskellighed, hvor der trækkes på den enkeltes 
kompetencer og interesseområder. Forskellighed blandt personalet er positivt og anvendes 
konstruktivt med børnenes behov i fokus.

Der arbejdes med en omfattende inddragelse af forældre. Der er fokus på at skabe et samarbejde 
hvor forældrene ikke skal opleve skyld, men støttes i at få øje på det, der virker. Der arbejdes efter 
fastsatte strategier, med henblik på at få det bedste frem i forældrene. Gennem inddragelse og 
forståelse skabes plads til samarbejde, der igen giver forældrene mulighed for både at sige til og fra.

Samtale medarbejdere:
Medarbejderne beskriver samstemmende målgruppen som omsorgssvigtede, tilknytningsforstyrrede 
og muligvis diagnoser som ADHD. 
Der arbejdes med at give omsorg og nærhed og skabe en dagligdag med struktur og forudsigelighed. 
Medarbejderne kan beskrive dagligdagen fra vækning til sengetid og den svarer til ledelsens 
beskrivelse. 
Familieturene er afgørende, da de giver mulighed for at tale med forældrene uden at tildele skyld. 
Der kan skabes opmærksomhed på hvad der virker i forhold til behandlingsarbejdet. Der lægges 
strategier for at få det bedste frem i forældrene. Så længe de føler sig inddraget og forstået, er de 
samarbejdsvillige og så tør de sige tydeligt hvad de magter og ikke magter.

Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 2015
I forbindelse med familieweekend, modtog Socialtilsynet skriftligt materiale, der vedrørte dette 
forløb.
Socialtilsynet har modtaget tilbuddets invitation som er sendt til familierne, samt nyhedsbrev, hvor 
familieweekend er nævnt. Derudover har Socialtilsynet modtaget en efterfølgende evaluering. 
Det er Socialtilsynets vurdering, at det femsendte materiale giver et godt indtryk af indsatsens 
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formål, samt et tydeligt billede af resultaterne. Der er nogle meget fine betragtninger om egen 
praksis og en vilje til at lade egen praksis udfordre, gennem den tydelige inddragelse af familierne. 
Familieturen bærer præg af at være håndteret på et mere generelt niveau, hvorfor der ikke er 
individuelt beskrevne målsætninger. Det betyder også at målsætningerne kommer til at omhandle 
den mere generelle praksis og indsatsens udviklingspunkter vil relatere dertil. 
Det fremstår tydeligt for Socialtilsynet at der arbejdes med et fokus på at styrke og stabilisere 
indsatsen, ligesom det skriftlige materiale angiver en opmærksomhed på både pædagogiske 
overvejelser, indsatser, udviklingspunkter og tydelige beskrivelser af såvel børn, unge og familiernes 
tilbagemeldinger. 

Tilsyn 2014
Der journaliseres dagligt i Dan Journal, der er stedets dagbogs-system. Derudover udfærdiges 
udviklingsbeskrivelser, der er grundige og gennemarbejdede, og som anbringende kommuner har 
rost. 
Statusskrivelser er individuelt orienterede beskrivelser af det enkelte barn, med fokus på ressourcer, 
vanskeligheder, indsats og resultater. 

Der har været forsøgt forskellige dokumentations systemer, da der er en stor variation af ønsker fra 
de anbringende myndigheders side, hvilket man har forsøgt at tilgodese.

Der arbejdes pt. på at skabe et eget system, der meningsfuldt kan dokumentere indsatsen i forhold 
til at beskrive udvikling og skabe viden til læring for de ansatte.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokumentere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 
mål, de visiterende kommuner 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 2015
Socialtilsynet havde samtaler med en række forældre under tilsynsbesøget. 
Det fremgik at de alle havde det indtryk, at deres børn havde modtaget støtte til at opnå de mål 
kommunen havde sat. 
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har opstillet for borgernes 
ophold

Der var en forælder der udtrykte at Bennebovej havde været en redning for den pågældende familie 
og at de havde været medvirkende til at skabe en tryg og positiv ramme omkring dennes barn. 
Der var en forælder der gav udtryk for at Bennebovej havde medvirket til at styrke forholdet mellem 
barnet og familien. 

Tilsyn 2014
Samtale ledelse:
Med udgangspunkt i det enkelte barn og de behov det ses at have, opstilles der konkrete 
fokuspunkter/delmål, der sammenholdes med målsætningerne fra handleplanen.

Der skrives statusrapporter hvor der inddrages og reflekteres over notater fra den daglige 
journalisering, samt drøftelser fra p-møder og supervision.

Der dokumenteres grundigt på barnets udvikling, og der udfærdiges meget omfattende 
statusrapporter.

Samtale medarbejdere:
Der udarbejdes pædagogiske planer med udgangspunkt i kommunernes handleplaner. 

Samtale sagsbehandler:
Tilfredshed med opnåelse af fastsatte målsætninger. Igen nævnes særligt familiesamarbejdet, med 
konkret eksempel om en styrkelse af båndet mellem to brødre. 

Skriftlige kilder:
Ved gennemgang af tre statusskrivelser og kommunale behandlingsplaner fremgår tydelige 
målsætninger for indsatsen, samt beskrivelse af opnåede resultater. 
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Det anbefales dog at der samtidig skabes et system, der tydeliggør de pædagogiske delmål og 
hvorledes der arbejdes med opnåelsen af dette.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Tilsyn 2015
Det er Socialtilsynets vurdering at Bennebovej organiserer sin dagligdag, samt øvrige indsatser, herunder familie 
weekender med inddragelse af såvel børn som unge, ligesom deres familier inddrages i pædagogiske forløb. På den 
måde sikres indflydelse på eget liv, samt barnets liv set fra forældrenes side. 
I samtaler med unge og deres forældre gives der udtryk for at de føler sig inddraget, ligesom de unge giver udtryk 
for at have indflydelse på deres hverdag. 
Både leder og medarbejdere giver udtryk for at deres indsats i høj grad baseres på inddragelse og medansvar, som 
centrale elementer, der opleves at skabe en forpligtende deltagelse, som de vurderer har positive konsekvenser for 
børnene og de unge. 

Tilsyn 2014
Det er tilsynets vurdering at Bennebovej tilpasser graden af inddragelse i gruppen af beboere. Hos de yngre 
beboere er der en mere udpræget voksenstyring, hvor der skabes plads til selvbestemmelse på områder, hvor det 
vurderes at barnet formår at bidrage positivt til dette. Når der fra Bennebovejs er opnået et mere omfattende 
kendskab til barnet og dettes ressourcer og venskeligheder, skabes der plads til medindflydelse på områder, hvor 
det vurderes at kunne bidrage til den enkeltes udvikling og evne til at skabe en mere selvstændig tilværelse. 

De ældre beboere kunne bekræfte omafftende grader af medbestemmelse, herunder et indretningsprojekt, hvor 
de havde haft ansvaret for både den planlægningsmæssige såvel som den økonomiske del af dette, på et af de store 
fællesarealer.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 04.a: Borgerne bliver 
hørt, respekteret og anerkendt

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 2015
Både børn og unge inddrages i weekendens forløb, herunder madlavning og aktiviteter af både 
individuel og mere kollektiv karakter. Der observeres omfattende omsorg og nærvær fra personalets 
side, ligesom en høj grad af accept fra børnene og de unges side. 
I samtaler med Socialtilsynet giver de unge udtryk for at de føler sig respekteret og at personalet har 
en meget anerkendende tilgang. 

Tilsyn 2014
Med udgangspunkt i deres alder forsøges der at skabe en kultur for inddragelse. Børnene lærer at de 
kan få indflydelse på ting, og at personalet er der for at støtte det som vurderes hensigtsmæssigt. 

Samtale ledelse:
Børnene tages med til statusmøder, og lærer at det er et sted man har mulighed for at komme med 
ønsker og evt. kritik. Der arbejdes på at kommunerne afholder børnesamtaler.

Samtale medarbejdere:
Giver udtryk for at børnene føler sig hørt, og at hvis de taler med de voksne om tingene, så kan ting 
lade sig gøre.

Samtale sagsbehandler:
Orienterer om at to børn har følt sig inddraget og respekteret, hvilket har medvirket til at 
børnesamtalerne er blevet mere konstruktive og at der er opnået positive følgeresultater.

Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og hverdagen 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 2015
Under tilsynet, der fandt sted på en Familieweekend, var det tydeligt at både børn og unge havde 
indflydelse på aktiviteter og de havde mulighed for at få efterkommet ønsker der opstod, både 
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i tilbuddet i overensstemmelse 
med deres ønsker og behov

vedrørende aktiviteter, samvær og spisning. 

Tilsyn 2014
Det er som udgangspunkt de voksne der bestemmer. Børnenen er ikke med til at opstille 
behandlingsmål, men bliver med alderen og et stigende indsigts- og funktionsniveau gradvist mere 
inddraget. 

Internt i huset laves der aftaler om udviklingsmål med den enkelte, men 
statusrapporter/udviklingsbeskrivelser opfattes af personalet som et arbejdsredskab mellem 
opholdsstedet og anbringende kommune. 

Der arbejdes med at give børnene indsigt i årsagen til deres anbringelse. Børnene er med til at 
indrette deres værelser og har indflydelse på indretningen af fællesrum. Der arbejdes på at skabe et 
barndomshjem.

Der er ikke egentlige børnemøder, da det fungerede mindre hensigtsmæssigt i forhold til 
målgruppen. Børnene er gode til at opsøge kontaktpædagog eller øvrigt personale ved ønsker. Ellers 
benyttes eftermiddagssamlingen ofte til at få drøftet relevante eller påtrængende emner. 

Der nævnes desuden eksempel hvor to af de ældre beboere fik ansvaret for at indrette en afdeling 
ved siden af hovedhuset, da denne primært skulle bruges som "ungeafdeling". Beboerne bekræftede 
dette, hvor de havde ansvar for økonomi, planlægning og indkøb af møbler og øvrige genstande.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Tilsyn 2015
Tilsynsbesøget fokuserede på inddragelsen af børnene og de unges familier, og hvorledes dette bidrager til børn og 
unges trivsel på tilbuddet. Det er Socialtilsynets vurdering at samarbejdet med forældrene og inddragelsen af disse, 
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medvirker til at styrke børnene og de unges trivsel. 
Socialtilsynet observerede et aktivt samspil mellem børn, unge, personale og forældre. Under samtaler med 
forældre blev der givet udtryk for stor tryghed til anbringelsen, hvilket den tætte kontakt mellem familie og 
opholdssted understøttede. 
De unge gav udtryk for stor tillid til indsatsen, og at netop samarbejdet mellem forældre og tilbud, var medvirkende 
til at skabe ro omkring forløbet, hvilket medvirkede til en højnelse af den enkeltes trivsel. 

Tilsyn 2014
Under tilsynsbesøg bekræfter de beboere vi taler med, at de modtager den støtte, vejledning og hjælp de har 
behov for. 
Der arbejdes på at tilbyde børnene/de unge en professionel erstatning for det "hjem" de ikke har adgang til. 
Personalet arbejder på at tilbyde nærvær, støtte og vejledning, samt at stille sig til rådighed som troværdig voksen. 

Der er fokus på den sociale trivsel og både fysiske og mentale sundhed, gennem relevante aktiviteter, kost og søvn. 

Derudover er der et omfattende samarbejde med børnene/de unges familier, med en høj grad af inddragelse, 
samtaler, vidensdeling, der ligeledes bidrager positivt til barnet/den unges udvikling og mentale trivsel.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 2015. 
Socialtilsynet talte med udvalgte unge, en gruppe forældre, samt leder og personale fra tilbuddet. 
Alle gav udtryk for en høj grad af trivsel hos børne-/ungegruppen. 

Tilsyn 2014
De nuværende børn og unge trives i tilbuddet. Dette er vurderingen hos både ledelse og personale. 
Børnene/de unge svarer samstemmende at de trives i tilbuddet og føler sig hjulpet.

Samtale med ledelse:
Det er ledelsens opfattelse at den nuværende børne- ungegruppe trives. Der har netop været en 
udskrivning, der var en naturlig følge af manglende trivsel. Dette begrundes i henholdsvis 
behandlingstyngde samt meget krævende forældresamarbejde. Ledelsen giver udtryk for at den 
pågældende desværre ikke var velanbragt. 

Samtale medarbejdere:
Bekræfter ledelsens opfattelse.

Samtale sagsbehandlere:
En sagsbehandler beretter om stor trivsel hos en anbragt.
En sagsbehandler beretter om et sammenbrud i anbringelse. Sagsbehandler mener at den 
pågældende var dårligt matchet til stedet, hvilket ikke var stedets skyld. Sagsbehandler anbefaler dog 
særlig opmærksomhed ved visitering.

Indikator 05.b: Borgeren har med 
støtte fra tilbuddet adgang til 
relevante sundhedsydelser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Samtlige beboere har adgang til praktiserende læge, tandlæge og der samarbejdes derudover med 
de faggrupper, der vurderes centrale for beboerne.
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Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Opholdsstedet Bennebovej arbejder på at skabe et barndomshjem som erstatning for det "hjem", 
børnene/de unge ikke har adgang til. Der er voksne der vil dem, voksne der er troværdige og 
nærværende, som støtter og vejleder dem.

Der arbejdes med et fokus på sociale færdigheder, da det ofte skaber mulighed for en større social 
trivsel og deraf mental sundhed.

Samtidig er der opmærksomhed på fysisk aktivitet. Samtlige børn/unge har et fritidstilbud, der 
bidrager til dette. Derudover er der fokus på kost, hygiejne og søvn.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Tilsyn 2014
Bennebovej arbejder målrettet på at undgå magtanvendelser. Deres fokus på det relationelle, skaber en 
pædagogisk platform, hvor man tilstræber at skabe alternative platforme at arbejde udfra i forbindelse med 
konflikter. 

Der arbejdes på at uddrage læring af de magtanvendelser der opstår. Der er klare retningslinier og procedurer for 
magtanvendelser, der er kendt af både ledelse og personale. 

Der er planlagt kursus i Low Arousel for den samlede personalegruppe i 2014.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats sikrer, at 
magtanvendelser så vidt muligt 
undgås

4 (i høj grad 
opfyldt)

Samtale ledelse:
Der er faste procedurer for magtanvendelser, samt indberetninger af disse. Der arbejdes vedvarende 
på at optimere på dette område, således at der uddrages mest mulig viden og refleksion i forbindelse 
med magtanvendelser. 

Derudover er der indført brug af low arousel, som har haft en yderst positiv effekt. Der er planlagt 
kursus for den samlede personalegruppe i low arousel i 2014.

Periode med en særligt krævende beboer, gav en masse opmærksomhed på dette punkt, der har 
medført en masse læring. Det har været vigtigt for ledelsen at sikre personalet ikke føler sig 
handlingslammede. 

Samtale medarbejdere:
Der ligger skemaer til indberetning på computeren. medarbejderne er ikke i tvivl om reglerne.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

4 (i høj grad 
opfyldt)

Se 6.a.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Tilsyn 2014
Der er samarbejde med relevante fagfolk, herunder et tidligere samarbejde med Projekt Janus. 

Der er omfattende guidning og instruktion af nye medarbejdere, hvor fokus er på den voksnes rolle i forhold til at 
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opstille retningslinier, være guidende overfor børnene og deres adfærd og påklædning. 

Overordnet set arbejdes der med udgangspunkt i beskyttelse af både børnene og de voksne, hvorfor der er regler 
for samvær og adfærd i dagligdagen.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 07.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats 
understøtter, at der ikke 
forekommer overgreb i tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Samtale ledelse:
Der er udfærdiget beredskabsplaner, der beskriver hvorledes man håndterer dette såfremt det skulle 
blive aktuelt. 

I den daglige indsats opstilles der beskyttende regler for omgang både mellem børnene og mellem 
børn og voksne. Der er ikke regler for om man må være kærester, men fokus på at det kan ske, og at 
der skal være opmærksomhed på det. 

Der arbejdes med tydelige anvisninger og vejledninger til hvordan man opfører sig i det offentlige 
rum, herunder ligeledes med opmærksomhed på påklædning.

Nye medarbejdere instrueres særligt i, at det er dem, der skal opstille grænserne og være støttende 
og vejledende.

Der samarbejdes med relevante fagfolk, og der har tidligere været brug af Projekt Janus.
Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab i forhold til at 
forebygge overgreb er tilpasset 
målgruppen og er kendt af 
medarbejderne

4 (i høj grad 
opfyldt)

Se 7.a.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,8 Det er Socialtilsynets vurdering, at ledelsen på 
opholdsstedet Bennebovej i højgrad besidder de 
fornødne kompetencer til at varetage en kvalificeret drift 
at tilbuddet. Det være sig både personalemæssigt, 
pædagogisk og økonomisk. 
Ledelsen har løbende valgt at opkvalificere både ledelse 
og øvrig medarbejdergruppe med kurser og uddannelser, 
der tilgodeser både ledelsesmæssige og konkret faglige 
udfordringer. Derudover gøres der brug af ekstern 
supervisor, der medvirker til at fastholde et konstruktivt 
udefrakommende blik på organisationen og dennes 
indsatser. 

Ledelsesgruppen besidder et omfattende kendskab til 
målgruppen, og indsatsen er tilrettelagt på kvalificeret 
vis. Det er desuden tilsynets vurdering at samspillet 
mellem ledelse og medarbejdere er konstruktivt, at der 
arbejdes med en høj grad af medindflydelse gennem 
dialog, reflekterende samtaler, samt tydelige anvisninger 
fra ledelsens side. 

Bennebovej besidder en meget stabil 
medarbejdergruppe og kan fremvise både lav 
personalegennemstrømning og lavt personalefravær 
grundet sygdom. Vikardækning har primært været 
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anvendt i forbindelse med efteruddannelse og et 
barselsforløb.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Tilsyn 2014
Ledelsen på Bennebovej fremstår kompetente og kan dokumentere relevante uddannelser, kurser samt omfattende 
erfaring med målgruppen. 
Leder og souschef besidder begge lederuddannelser, samt pædagogiske uddannelser. De har begge omfattende 
erfaring med målgruppen og fremstår kvalificerede til at varetage tilbuddets drift, både økonomisk, pædagogisk og 
personalemæssigt.

Der udvises stor tillid til ledelsen fra både medarbejdere og fra de beboere vi talte med under besøget, ligesom de 
sagsbehandlere vi har talt med beretter at de betragter ledelsen som kompetent.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 08.a: Ledelsen har 
relevante kompetencer i forhold 
til at lede tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelsen på opholdsstedet Bennebovej er fordelt med leder og souschef funktion. En leder med LOS 
Akademisk Lederuddannelse og en der afslutter mini MBA i forandringsledelse til december 2014.

En leder har været med til at starte tilbuddet og har omfattende erfaring med målgruppen, samt 
medskaber af stedets metoder og indsats. Anden leder har ligeledes omfattende erfaring med både 
målgruppe og stedets konkrete indsats. 

Der arbejdes  med synlig ledelse, at man skal turde være ansvarlig. Der vægtes en passende 
uddelegering af ansvar vedr. børn, behandling, forældresamarbejde, aktiviteter, kontakt og 
samarbejde med sagsbehandlere.

Medarbejdere bekræfter at ledelsen er klædt på til opgaven, at de støtter i både fornødent og ønsket 
omfang. Der er en god inddragelse fra ledelsens side, og der uddelegeres i et passende omfang. Det 
oplevs at ledelsen tager snsvar når det er nødvendigt, og at de arbejder med et blik for hvad der 
tjener helheden bedst.

Begge ledere kan fremvise både pædagogisk og ledelsesmæssig uddannelse. 

Samtale medarbejdere:
Oplever at ledelsen er klædt på til opgaven. De støtter og vejleder i nødvendigt og ønskeligt omfang 
efter medarbejdernes opfattelse. Ledelsen tager ansvar når der er problematikker, den enkelte 
medarbejder ikke kan rumme/håndtere. 
Der afholdes P-møder hver 14 dag og begge ledere har faste dage i skemaet med børnetimer.

Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Ledelse indgår i ledelsesnetværk med fælles ledermøde hver måned for den samlede organisation. 
(Sørningevej og dagskolen). Derudover er der mulighed for ledelsessupervision efter behov. 
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supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

Medarbejdere modtager sagssupervision 3 timer hver anden måned, 6 gange årligt. 
Der er en forventning om, at underviserne i Low Arousel kureset fremadrettet skal varetage 
supervisionen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Tilsyn 2014
Beboerne vi talker med udtrykker trivsel og glæde ved både medarbejdere og ledelse.

Medarbejdere vi taler med udtrykker tryghed ved ledelsen, samt denne evne til at lede og fordele arbejdet og 
skabe et udviklende fagligt miljø, der kommer beboerne til gode. 

Sagsbehandlere vi taler med udtrykker tryghed ved samarbejdet med Bennebovej og beretter om anbringelser med 
positivt samarbejde. 

Der er meget lav personalegennemstrømning, ligesom fraværet er lavt sammenlignet med tilsvarende 
arbejdspladser.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 09.a: Borgerne har i 
forhold til deres behov 
tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante 
kompetencer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Samtale ledelse:
Der arbejdes med 1 voksen til to børn. Der er omfattende erfaring med målgruppen blandt de 
ansatte, ligesom ledelsen har indgår i den daglige normering.

Samtale beboere:
Børnene fortæller at der altid er en voksen man kan tale med. 

Et barn fortæller at det er et godt sted, fordi der i modsætning til derhjemme, ikke kun er en eller to 
voksne, man kan tale med, men rigtig mange voksne, som allesammen vil tale med en.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Der er en meget lav personalegennemstrømning, sammenlignet med andre tilsvarende 
arbejdspladser.

Bennebovej fungerer som praktiksted, hvorfor der til tider rekrutteres denne vej. De studerende 
starter derved ofte som vikarer og ender med fastansættelse. 

Den gennemsnitlige ansættelsestid er ptt. opgivet til 9 år.
Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Sygefraværet er lavt sammenlignet med tilsvarende arbejdspladser.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 5 Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på 
opholdsstedet Bennebovej har de relevante konpetencer 
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i relation til målgruppen og den tilbudte indsats. 
Personalet kan fremvise relevante uddannelser, samt 
flere års erfaring med målgruppen. Særligt indsatsen 
med den omfattende inddragelse af familien stiller 
omfattende krav til personalet, hvilket i høj grad er 
imødekommet. 
Personalegruppen har desuden en høj grad af ejerskab til 
indsatsen. Der er skabt forudsætninger for en høj grad ef 
indflydelse og medbestemmelse, hvilket medvirker til at 
sikre både viden og engegament i den konkrete indsats. 
Arbejdsmiljøet fremstår trygt, imødekommende og 
positivt, hvilket understøttes af en meget lav 
personalegennemstrømning og et lavt sygefravær. 

Personalet modtager desuden ekstern supervision, 
hvilket er medvirkende til at sikre kontinuerlig refleksion 
over egen indsats, samt det fornødne udefrakommende 
blik på relevansen af egen indsats. Det er Socialtilsynets 
vurdering, at Bennebovejs personale i høj grad råder 
over de fornødne kompetencer, og at de tilbyder en 
professionel og kvalificeret indsats.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

Kriterium 10: Tilbuddets 
medarbejdere besidder 
relevante kompetencer i forhold 
til målgruppens behov og 

Tilsyn 2014
Medarbejdergruppen på opholdstedet Bennebovej råder over et omfattende kendskab til målgruppens 
karakteristika og behov, samt en relevant viden over hvilke faglige tilgange, målgruppen profiterer af og hvorledes 
de kan gøre brug af denne i deres rammer. 
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tilbuddets metoder
Der er fra ledelsens side fokus på opkvalificering, og der tilbydes samlede uddannelsesforløb med Opholdsstedet 
Sørningevej og skoletilbuddet Kasernevej. 

Den stabile medarbejdergruppe medvirker til et fagligt stærkt tilbud, hvor der er fælles sprogbrug, fælles forståelse 
for indsatsen og en mere ensartet tilgang til husets beboere. 

Under tilsynsbesøget observerede tilsynet samspillet mellem de ansatte og beboerne. Her var det tydeligt at både 
sprogbrug, toneleje, nærhed og guidning blev afstemt og tilpasset med en meget stor forståelse og viden for de 
enkelte barn.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

Indikator 10.a: 
Medarbejdergruppen har samlet 
set relevant uddannelse, 
opdateret viden og erfaring med 
målgruppen og tilbuddets 
metoder

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Der er en personalegruppe med omfattende erfaring, viden og kendskab til metoder på 
opholdsstedet Bennebovej. Ledelsen indgår i den daglige normering og deltager både i kolonier, 
familieture og øvrige aktiviteter, hvilket medvirker til en stor ensartethed i indsatsen.

Derudover vægtes efteruddannelse, hvilket er medvirkende til løbende at kvalificere den 
pædagogiske indsats, og udfordre den daglige praksis, således at der sikres de bedst mulige 
betingelser for børnene/de unge.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet observerede under tilsynsbesøget samspillet mellem ansatte og beboere. Det var 
tydeligt at både sprogbrug, toneleje, nærhed og guidning blev afstemt med en meget stor forståelse 
for børnenes behov og problematikker.
Børnene var meget trygge i deres kontakt til personalet og gav ved samtale udtryk for stor glæde for 
stedets personale. 

Samtale sagsbehandler:
Sagsbehandler fortæller at hun oplever samspillet mellem barn og ansatte på Bennebovej som 
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meget støttende og omsorgsfuldt. Vurderer at miljøet er positivt udviklende.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 3,4 Det er socialtilsynets vurdering, at Bennebovej drives 
økonomisk hensigtsmæssigt.
Der er en god balance mellem de økonomiske 
prioriteringer i relation til afvikling af faste udgifter, 
opkvalificering af personale og ledelse, samt afsættelse 
af de fornødne midler til relevante, støttende og 
udviklende aktiviteter for de anbragte børn og unge. 

Tilbuddets fremlagte økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet, via årsrapport, budget og opgivne nøgletal.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Tilsyn 2014
Det er Tilsynets vurdering at tilbuddet Bennebovej drives økonomisk hensigtsmæssigt. Der er indskrevne 
børn/unge på alle pladser. Der er afsat økonomi til videreuddannelse, samt de planlagte aktiviteter for husets 
beboere og afvikling af gæld. 

Der er ikke angivet forhold i årsregnskab eller budgetter, der giver anledning til bekymring.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

4 (i høj grad 
opfyldt)

I revisors konklusion fremgår, at årsregnskabet 2013 giver et retvisende billede af virksomhedens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013. 

Af revisionsprotokollatet 2013 fremgår det, at det er revisors opfattelse, at opholdsstedet har 
tilrettelagt en hensigtsmæssig og god økonomistyring. 
Det er følgeligt vurderet
- Varer og tjenesteydelser erhverves på en økonomisk forsvarlig måde under hensyn til pris og 
kvalitet.
- Der indhentes alternative tilbud af varer og tjenesteydelser ved støre anskaffelser.
- Ved betydelige vedligeholdelses- og reperationsudgifter på ejendom og materiel overvejes 
eventuelle økonomiske fordele ved nyanskaffelser. 
Det er revisionens opfattelse, at opholdsstedet udviser den fornødne sparsommelighed.

Der er ikke anført forbehold i tilbuddets regnskab, budgetter eller årsrapport.
Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

4 (i høj grad 
opfyldt)

Der er et rimeligt forhold mellem Opholdsstedet Bennebovej forventede omsætning og de planlagte 
investeringer og udgifter jf. deres budget.
Bennebovej benytter muligheden for fælles indkøb med opholdsstedet Sørningevej og skolen 
Kasernevej, hvilket giver visse stordriftsfordele. 

Der er en forventet belægningsgrad på 102% for 2014, hvilket budgettet tager højde for. Der er afsat 
de fornødne midler til faglig kvalificering gennem supervision og videreuddannelse af henholdsvis 
ledelse og medarbejdere.

Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 

2 (i lav grad 
opfyldt)

Opholdsstedet Bennebovej har en forholdsvis lav soliditetsgrad. Dette begrundes i en planmæssig 
afvikling af gæld, samt udgifter til uddannelse i forbindelse opkvalificering af både ledelse og 
medarbejdergruppe.
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alder og specialiseringsgrad Soliditetsgraden er opgivet 12,4.% Det skal dog i den sammenhæng bemærkes at soliditetsgraden i 
2012 blot var -1,7%, hvorfor der har været en markant forbedring af denne i indeværende 
regnskabsår.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

Tilsyn 2014
Der er en hensigtsmæssig drift, hvor der afsættes de fornødne midler til henholdsvis afvikling af gæld, 
opkvalificering af medarbejdere og ledelse samt supervision af disse. 

Derudover er der i budgettet skabt økonomi til at afvikle aktiviteter, der er tilpasset målgruppens behov.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgruppe, 
metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større 
ændringer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Der er i budgettet overenstemmelse mellem målgruppe, forventet indkomst og Bennebovejs 
planlagte aktiviteter for faglig udvikling og opkvalificering samt aktiviteter, der vedrører de 
indskrevne børn og unge.

Der er fra ejers side orienteret om at der er skaffet fondsmidler til afholdelse af kursus/uddannelse i 
Low Arousel for den samlede medarbejdergruppe i 2014, herunder også personalet på 
opholdsstedet Sørningevej og skolen på Kasernevej. 

Af budgettet for 2014 fremgår det, at der er afsat 24000kr til kurser, samt afsat 47.480,32 kr til 
supervision.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 

Tilsyn 2014
Økonomien for opholdsstedet bennebovej fremstår gennemskuelig for socialtilsynet. 
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visiterende kommuner Der er planlagt en tydeligere opdeling mellem de tre tæt samarbejdende enheder opholdsstedet bennebovej, 
opholdsstedet Sørningevej og skolen på Kasernevej fremadrettet, hvilket forventes at skabe større gennemsigtighed 
i de enkelte enheders økonomi.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonomiske nøgletal, som 
fremgår af tilbuddets årsrapport, 
er i overensstemmelse med 
regnskabet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Der er overensstemmelse mellem de indleverede nøgletal fra Årsrapporten, samt det indleverede 
regnskab.

Der er i årsrapporten fra 2013 opgivet en samlet omsætning på 5.981.623 kr. De samlede 
lønomkostninger udgør 62.3% af dette. 

Af årsrapporten fra 2013 er det revisors konklusion, at resultatet af virksomhedens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Indikator 13.b: Pengestrømmene 
mellem en koncerns enkelte 
virksomheder kan følges i budget 
og regnskab

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Dette punkt er ikke blevet gennemgået ved tilsynet, hvorfor den lave score ikke skal ses som et 
udtryk for dårlig kvalitet, men blot et resultat af, at punktet ikke kunne vurderes.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 4,3 Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet 
Bennebovejs fysiske rammer er velegnede i arbejdet med 
målgruppen. Indendørs arealerne fremstår hjemlige, 
med en række muligheder for at opdele bebeoergruppen 
og tilbyde alders- og udviklingssvarende aktiviteter. De 
udendørs arealer råder over både legeplads, bålhus, 
shelter, cykelsti/gokartspor, fodboldbane og have. Der 
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var desuden en større træhytte i det ene træ, der var 
bygget af en nuværende beboer. Det er socialtilsynets 
vurdering at stedet i høj grad fremstår som et 
"barndomshjem". 

Beboerne råder alle over enkeltværelser, der alle er 
personligt indrettet og de fremstår velegnede til 
formålet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Tilsyn 2014
Bennebovejs fysiske rammer fremstår velegnede til arbejdet med målgruppen, samt hensigtsmæssigt anvendt. Der 
arbejdes ikke med en bevidst opdeling af henholdsvis børne- og ungegruppe, om end der er skabt rum til at de 
ældre beboere har mulighed for at trække sig fra de fællesarealer, hvor der primært er vægtet aktiviteter rettet 
mod de yngre beboere. 

Der er passende aktivitets- og udfoldelsesmuligheder udendørs, hvor der er både legeplads, bålhus, shelter, 
cykelsti/gokartspor, fodboldbane og have. Der var desuden en større træhytte i det ene træ, der var bygget af en 
nuværende beboer. Det er tilsynets vurdering at stedet i høj grad fremstår som et "barndomshjem".
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Opholdsstedet Bennebovej har til huse i en ældre landejendom. Huset er hyggeligt indrettet, med en 
række fællesrum og beboelse i stueetagen såvel som på 1. sal. Børnene trives med de fysiske 
rammer. Der er individuelt indrettede værelser. Fællesrum der bærer præg af en hjemlig stemning, 
med gode muligheder for fælles aktiviter. Der er mulighed for at opdele gruppen i aktivitetsrum, 
således at de ikke forstyrrer hinanden.

De udendørs arealer som er tilknyttet, indeholder både legeplads, bålhus, shelter, 
cykelsti/gokartspor, fodboldbane og have. Der var desuden en hytte i det ene træ, som var bygget af 
en beboer. 

Det er i høj grad et "barndomshjem". 

Opholdsstedet Bennebovej har bevidst valgt ikke at have et "navn", da det vil kunne blive opfattet for 
institutionspræget.

Indikator 14.b: De fysiske 
rammer og faciliteter 
imødekommer borgernes særlige 
behov

4 (i høj grad 
opfyldt)

Opholdsstedet er indrettet med fokus på børnenes behov. Herunder er der fokus på valg af værelser 
og de forskelle der er på børnene. Der er en vedvarende omtanke for at stedet skal være en samlet 
enhed, at det skal være familielignende. Børn og unge er med til at indrette egne værelser. De unge 
har haft ansvaret for indkøb til fællesrum.

Indikator 14.c: De fysiske 
rammer afspejler, at tilbuddet er 
borgernes hjem

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Se 14.b.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

Tilbuddets bedømmelse
Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling.
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*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgradkr. 6.643.568,00

Overskud

Lønomkostninger

3,80

Lønomkostninger, fast 
personale

68,50

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

0,10

9,00

11,80

7,50

0,70

59,40

-

-

3,30

Takster
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5.

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 socialpædagogisk behandling 69.700,00
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