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Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet
set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor
der fremgår bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra
kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis både
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt
eller uanmeldt.
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
kvaliteten.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. For hvert kriterium er fastlagt en
eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den
fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden
for rammerne af temaet

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne
for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis
godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet,
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af
et ”spindelvæv”.

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Bo- og Opholdsstedet Grennessminde i Tåstrup

Hovedadresse Taastrup Hovedgade 175
2630 Taastrup

Kontaktoplysninger Tlf.: 41918234
E-mail: jjf@gminde.dk
Hjemmeside: http://www.gminde.dk

Tilbudsleder Jens Jørgen Frøsig

CVR-nr. 16343943

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Midlertidigt botilbud, § 107
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Aktivitets- og samværstilbud, § 104

Pladser i alt 52

Målgrupper Anden psykisk vanskelighed
Autismespektrum
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Ida le Fevre
Trine Balling Majewicz

Tilsynsbesøg 26-10-2021 15:00, Anmeldt, Bo- og Opholdsstedet Grennessminde i Tåstrup

Afdeling Målgrupper
Pladser i
alt Afdelinger

Bo- og Opholdsstedet
Grennessminde i Tåstrup

Udviklingshæmning, Andre psykiske vanskeligheder 8 Midlertidigt botilbud, § 107

Køgevej 239 Udviklingshæmning, Anden psykisk vanskelighed 6 Midlertidigt botilbud, § 107

Strongvej Udviklingshæmning, Anden psykisk vanskelighed 9 Midlertidigt botilbud, § 107

TH 160 under 18 år Udviklingshæmning 8 Socialpædagogisk opholdssted, § 66,
stk. 1, nr. 6

Tåstrup Hovedgade 160 Udviklingshæmning, Autismespektrum,
Opmærksomhedsforstyrrelse

6 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

7 Midlertidigt botilbud, § 107

Vesterparken Udviklingshæmning, Andre psykiske vanskeligheder 8 Midlertidigt botilbud, § 107
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsynet har den  25  og 26. oktober været på anmeldt tilsyn på Grennessminde.  

 

Tilbuddet har i ansøgning om væsentlige ændringer af d. 2. juli 2020 ønsket at nedlægge aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.

Tilbuddets leder har i partshøringsskrivelse den 21.december 2021 oplyst at  det ikke har været muligt at opdatere tilbudsportalen.  Socialtilsynet
henstiller til at tilbuddet seneste den 20. januar 2022, har opdateret tilbudsportalen, således at tilbuddets godkendelsesgrundlag er afspejlet i
oplysninger på tilbudsportalen, og tilbuddet overholder gældende lovgivning. 

 

Bo- og Opholdsstedet Grennessminde er godkendt med 5 afdelinger.

Tilbuddet drives med i alt 45 pladser.
9 pl Strongvej 
8 pl Vesterparken 
8 pl Selsmosevej 
6 pl Køgevej 239 
15 pl Tåstrup Hovedgade 160 

 

Alle pladser drives som midlertidige botilbud til voksne efter servicelovens § 107. Dog kan de 7 pladser på Tåstrup Hovedgade 160 oprettes som
socialpædagogisk opholdssted efter servicelovens § 66 stk. 1, nr. 5. og benyttes flexibelt og efter behov som pladser etableret efter § 107. 

 

Derudover vil der være servicearealer til medarbejdere og borgere i Annekset på Taastrup Hovedgade 160. Disse skal være adskilt fra øvrige
faciliteter på  Taastrup Hovedgade 160, for at sikre de borgere der er indskrevet i den afdeling, mod forstyrrelser. 

Målgruppen er unge og voksne i alderen 16 til 30 år, som er psykisk udviklingshæmmede, og som har eventuelle tillægsdiagnoser.

Borgerperspektivet er ved tilsynet inddraget ved dialog med borgere fra alle afdelinger.  

 

Socialtilsynet været i dialog med ledelse samt medarbejdere fra alle afdelinger samt observeret på et personalemøde. Der er desuden fremsendt
stikprøver på borgerne, samt andet relevant materialer. Ved tilsynet er følgende temaer og udviklingspunkter heri gennemgået: Uddannelse og
beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, målgrupper og metoder, organisation og ledelse,  fysiske rammer. De øvrige temaer er overført. 

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af det aflagte tilsynsbesøg, samt den udførte triangulering af dokumentdata, interviews og observationer, at Bo-
og Opholdsstedet Grennessminde fortsat lever op til kvalitetsmodellens krav til godkendte sociale tilbud, og at det ansøgte kan imødekommes. 

Socialtilsynet vurderer overvejende, at tilbuddets borgere trives, oplever at have selv- og medbestemmelse, samt at de modtager relevant støtte fra
omsorgsfulde medarbejdere med relevante kompetencer. Der ses dog også høj medarbejdergennemstrømning.

Socialtilsynet konstatere at tilbuddet har flere udviklingspunkter. Ledelsen har i den forbindelse indsendt handleplaner i forhold til at sikre et fagligt
kvalitetsløft, både i praksis og i dokumentationen. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Der har været særligt fokus på temaerne 1,2,3, 5 og 7

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

Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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Vurdering af tema
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Uddannelse og beskæftigelse

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

Socialtilsynet vurderer fortsat, at Bo- og Opholdsstedet Grennessminde har fokus på at støtte borgerne i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

 

Socialtilsynet har ved gentagne tilsyn bemærket, at tilbuddet er i proces i forhold til at opstille mål i samarbejde med borgerne for, hvordan
botilbuddet kan understøtte, at borgerne udnytter deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet har ikke praksis for at
opstille mål, hvis borgeren ikke har udfordringer med at passe sin beskæftigelse. Tilbuddets dokumentationspraksis kan kvalificeres med en højere
grad af systematik i forhold til opfølgning på målene. Ligesom der kan arbejdes med, hvordan tilbuddet kan lade borgernes perspektiver afspejle i
dokumentationen.

 

Det vurderes, at medarbejderne følger løbende mundtligt op med borgerne på deres beskæftigelsessituation, fx ved ugemøder, samt understøtter
borgerne i forhold til møder med eksterne aktører.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets kvalitet kan øges ved at skabe en systematisk og metodisk dokumentationspraksis. 

Kriterium 1
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 1$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet støtter op om, at borgerne er i beskæftigelse, aktivitetstilbud eller uddannelse.  

 

Tilbuddet blev i 2020 godkendt til aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Dette ophører i 2021, grundet det ikke i tilstrækkeligt
grad var rentabelt. Visiterende kommuner har ikke ønsket at tilkøbe tilbuddet jf. oplysninger fra ledelse. Der er ansøgt om nedlæggelse af
aktivitetstilbuddet. 

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i proces i forhold til dokumentationen. 

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et stort flow i borgere, og det derfor vil varierende, hvor mange borgere der er i beskæftigelse. De kan være
af forskellige årsager, såsom borgere der er på vej ind eller ud af tilbuddet. Afsluttet uddannelse, forsøg på praktikker, bevillinger mv.  Tilbuddet
kan dog med fordel have fokus på, hvordan det beskrives i dokumentationen.
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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  3

Bedømmelse af Indikator 1.a
Socialtilsynet har i flere år haft udviklingspunkter i forhold til dokumentationspraksis.

 

Der er modtaget materiale på 4 borgere. Der ses i de fremsendt dagbogsnotater ikke opfølgning på delmål i forhold til borgernes uddannelse og
beskæftigelse. Der ses ikke delmål på uddannelse eller beskæftigelse.

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat ikke dokumenterer på mål for uddannelse og beskæftigelse. Der er lagt vægt på fremsendte
pædagogiske planer. Der ses, at borger har mål for uddannelse og / eller beskæftigelse. Der ses metodevalg og delprocesser i målet. Der ses ikke
meget borgerinddragelse.  Der er lagt vægt på en pædagogisk plan, hvor der er beskrivelser for år 2018-2019. og år 2019 og til nu år 2020.
derefter er der ikke yderligere. Der står at borgeren er selvkørende i forhold arbejde og mødetider. Hvilket ikke stemmer med fremsendt
dagbogsnotat på borger, hvor det fremgår at der har været møde vedr. forsørgelse, hvilket på betyde at borgeren ikke længere er i beskæftigelse. 

 

Tilbuddets ledelse har i 2020 oplyst at dette er et yderligere fokuspunkt i 2020. Både ledelse og medarbejdere giver udtryk for, at tilbuddet ikke
dokumenterer, evaluerer og registrerer i det omfang der er deres målsætning.  En del af dette tilskrives, at dokumentation blandt andet er, noget af
det tilbuddet har reduceret på i forhold til nedlukning i forbindelse med Covid19.  Der er lagt vægt på, at tilbuddet har fået ny ledelse, som blandt
andet vil have fokus på at sikre de tidligere igangsatte processer vil blive kvalitetssikret og gennemført. Herunder dokumentation. 

Det er fortsat i 2021 et udviklingspunkt. Tilbuddet er dog i proces, hvilket også ses på personalemøde.  Men det vurderes at tilbuddet fortsat bør
arbejde med dokumentation, særligt set i lyset af tilbuddets målgruppe, som er yngre borgere. Herunder borgere under 18 år.

 

Derudover vægtes det, at medarbejdere og borgere giver udtryk for, at de sammen taler om mål for uddannelse eller beskæftigelse.

 

Ovenstående begrunder, at scoren fastholdes, og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad

Indikator 1.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.b
Socialtilsynet lægger vægt på, at det fremgår af tilbuddets hjemmeside: "Alle vores botilbud tilrettelægges individuelt, og de kombineres altid med
et dagtilbud. Dagtilbuddet kan være en STU-uddannelse, et afklaringsforløb eller beskyttet beskæftigelse på Grennessminde eller et andet sted. De
fleste af vores unge beboere er også STU-elever på Grennessmindes værksteder."

 

Der er fremsendt en oversigt over borgere. Af denne fremgår det at størestedelen af borgerne er i uddannelse, beskæftigelse af forskellig art, eller
aktivitetstilbud. 

 

På baggrund af ovenstående bedømmes scoren 4, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad . Det vægtes at der ligeledes er en del borgere der
ikke er i et tilbud, og målgruppen er yngre borgere. 
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Indikator 1.d

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.d
Socialtilsynet lægger vægt på, at der aktuelt er indskrevet under 18 år. 

Af den fremsendte borger oversigt, fremgår det at borgere under 18 år i et relevant tilbud. 

 

Socialtilsynet bedømmer fortsat indikatoren opfyldt i meget høj grad.
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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 fortsat, at tilbuddet understøtter borgernes deltagelse i fællesskaber og sociale aktiviteter, både i daglig praksis og opstilling
af mål i forhold til selvstændighed og sociale kompetencer.  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat er i proces med deres
dokumentationspraksis, herunder hvordan de kan indarbejde en systematik i forhold til særligt opfølgning, sprogbrug og brugen af mål. Tilbuddet
er dog i proces, hvilket også ses på personalemøde.  Men det vurderes at tilbuddet fortsat bør arbejde med dokumentation, særligt set i lyset af
tilbuddets målgruppe, som er yngre borgere. Herunder borgere under 18 år.

 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at borgerne har mulighed for at få besøg af venner og familie, og flere borgere udtrykker at have fået venner i
tilbuddet.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,8

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vil følge tilbuddets proces i forhold tilbuddets dokumentationspraksis, da den kan kvalificeres med en højere grad af systematik i
forhold til opfølgning på målene.

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
Der ses enkelt beskrivelser i dagbogsnotater som er uetiske og ikke fagligt velfundret. Det samme gælder under ophold i fælles arealer hvor
drøftelser omkring rygeregler sker på grund af der lugter meget af røg da tilsynet er på besøg. Det er divergerende hvad medarbejderne kommer
med af oplysninger i forhold til tilbuddets rygepolitik og konsekvenser ved at man ikke overholder rygepolitik.  Der er fremsendt en proces for
hvordan tilbuddet vil arbejde rygepolitik, samt definition af roller grænser. Hvor målet er at At det faglige personale har en grundlæggende
forståelse for baggrunden for de aftalte rammer og strukturer i huset, samt arbejdet med beboernes forskellige måder at forholde sig op mod de
faste rammer. At det faglige personale har viden og fysiske forudsætning som understøtter deres muligheder for kontinuerligt at producere
brugbare, meningsfulde og etisk forsvarlige notater. 

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. det fremgår af interview med ledelse,
borgere og medarbejdere.  Samt oplysninger som medarbejderne kommer med under observation. Ledelse fortæller om arbejde med inddragelse
i madplaner, og øvrige forhold på tilbuddet. Det fremgår af de fremsendte stikprøver, hvordan borgerne støttes i selvstændighed og social
kompetencer. 

 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har stor opmærksomhed på, at borgerne tilbydes aktiviteter i fritiden, hvilket gøres i internt regi, såvel
som i form af ture ud af huset. Tilbuddet har fortsat en opmærksomhed på, at få borgere viser interesse for eksterne fritidsaktivitetstilbud.
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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  2

Bedømmelse af Indikator 2.a
Socialtilsynet har siden 2018 rejst følgende udviklingspunkt: ”Fortsat at have fokus på målarbejdet herunder systematisk dokumentation og
opfølgning i arbejdet med udvikling af borgernes selvstændighed og sociale relationer.”

 

Det vægtes at der er modtaget materiale på 4 konkrete borgere.  Der ses opstillede mål vedr. at understøtte borgernes udvikling af kompetencer i
forhold til selvstændighed og sociale kompetencer.  Der ses et enkelt notat vedr. en anden borger, blandet sammen med en materiale på en
konkret borger.   

Der ses ikke beskrivelser af hvordan borgeren er inddraget i målene. 

Der ses enkelte beskrivelser hvor det skrevne sprog, ikke er fagligt funderet og er negativt betonet i forhold til borgerne.  Der ses ikke beskrivelse af
metode valg i forhold til indsatsen. 

Der ses beskrivelse af metoder i fremsendte status på borgere. Men det ses ikke afspejlet i dokumentationen. 

Her ses i det fremsendte beskrivelser af en konkret borger, der ikke opholder sig på tilbuddet. Der ses 2 dagbogsnotater på borger i juni måned.
Det ene er vedr. et møde vedr. forsørgelse, det andet omhandler at borgeren ikke er tilstedet på tilbuddet. Der ses ikke beskrivelser af hvad
tilbuddets indsats er i forhold til borgeren, eller konkret aftaler. 

 

Der er fremsendt bilag 1, som omhandler en handleplan for systematiske og metodisk dokumentation. Det vurderes at tilbuddet i denne ikke har
taget højde for at gennemgå eller drøfte tilgange til de unge og det faglige niveau.  Socialtilsynet har forholdt ledelsen til dette under interview. 
Ledelsen har efterfølge fremsendt en proces i forhold til at sikre daglig dokumentation. Det er oplyst i det fremsendte at det faglige personale har
viden og fysiske forudsætning som understøtter deres muligheder for kontinuerligt at producere brugbare,  meningsfulde og etisk forsvarlige
notater. Det er endvidere beskrevet at planen for dette vil ske med opstart d 26.10.21-. Der vil ske løbende opfølgning.  Dette vil være et tema på
vores udviklingsmøder frem til efter jul, de medarbejdere der har brug for ekstra støtte, vil kunne modtage denne pr løbende uge.

 

Med baggrund i ovenstående vurderes at tilbuddet opstiller mål, men at kvaliteten i mål og evaluering ikke er tilstrækkeligt. 

 

Ovenstående begrunder, at scoren sænkes, og indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad. Det vurderes at det er særligt væsentligt at der sker
inddragelse af borgerne, samt at tilbuddet sikrer faglig kvalitet i dokumentation.  

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Socialtilsynet lægger vægt på interview med borgere, under ophold i fællesarealer. Borgerne kommer med forskellige eksempler på hvad de
deltager i deres fritid. 

Det ses desuden i det fremsendte materiale på borgerne at de deltager i forskellige aktiviteter efter eget valg. Tilbuddets målgruppe er yngre
borgere, hvor de fleste har forskellige aktiviteter udenfor tilbuddet.  Der kan også være enkelte borgere, der er svære at fastholde i aktiviteter i
tilbuddet, fordi de søger aktiviteter og sociale relationer udenfor tilbuddet. Her ses i det fremsendte beskrivelser af en konkret borger, der ikke
opholder sig på tilbuddet. Men ikke hvordan tilbuddet understøtter borgeren i forhold til at være indskrevet på et tilbud, og ikke benytte det. 

 

Der er mulighed for at bruge tilbuddets interne Klub, Klub G, i stigende grad. Klubben bliver brugt til socialt samvær og almendannende aktiviteter,
ifølge oplysninger fra ledelse, borgere og medarbejdere. 

 

Scoren ændres og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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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
Socialtilsynet vurdere at borgerne selvstædigt tilrettelægger deres kontakt til og samvær med familie og netværk. Det stemmer med det oplyste af
borgerne, der kommer med forskellige oplysninger under ophold i fælles arealer. Det samme gør medarbejderne under observation ved møde,
samt drøftelse med medarbejderne under ophold i fællesarealer. 

 

Det fremgår desuden af det fremsendte materiale på borgerne, hvor de har kontakt med pårørende og andet socialt netværk. 

Indikatoren bedømmes fortsat til i høj grad at være opfyldt.

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
Socialtilsynet oplyses ved det aktuelle tilsyn af ledelsen at de arbejder med medarbejderne er tilknyttet den enkelte borger og at medarbejderne
derved kan tilrettelægge støtte mere individuelt. 

 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.  
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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.

Målgruppen på Bo- og Opholdsstedet Grennessminde er unge mellem 16-30 år med lette til svære funktionsnedsættelser grundet
udviklingshæmning og eventuelle tillægsdiagnoser. Formålet med indsatsen er at understøtte borgernes udvikling i forhold til modenhed samt at
støtte borgerne i at udvikle kompetencer i forhold til selvstændighed. Tilbuddet anvender KRAP og miljøterapi som ramme for den pædagogiske
indsats. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på hvilke borgere der er målgruppe, og kan profitere af tilbuddet, med at der er behov for
ledelsesmæssigt fokus på om nuværende borgere fortsat er inden for målgruppen.

 

Tilbuddet understøtter afklaring borgerenes fremtidige støttebehov i forhold til boform efter endt ophold på Grennessminde.  

 

Socialtilsynet ser fortsat udviklingspotentiale i tilbuddets dokumentationspraksis. Tilbuddet er i proces i forhold til at skabe dokumentation og
evaluering af denne til brug læring. Dokumentationen bør i højere grad tydeliggøre konkrete mål for den enkelte borger, på blandt andet
uddannelse og beskæftigelse, samt hvordan tilbuddets valgte pædagogiske tilgange bidrager til opnåelse af de mål, som er sat i samarbejde med
borgerne.  Samt sikre at opfølgning og dokumentationen heraf sker systematisk.

 

Socialtilsynet bemærker at ledelse og medarbejdere er enige om at tilbuddet har behov for at øge kvaliteten i forhold til tilbuddet faglige tilgange
og metoder.

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder med relevante eksterne aktører, for at understøtte opnåelse af borgernes mål.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,3

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vurderer, at kvaliteten i tilbuddets kan øges ved at sikre en systematisk dokumentationspraksis, samt at opfølgning og
dokumentationen heraf sker systematisk, samt sikre at der bruges relevante tilgange og metoder. 

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Grennessminde arbejder med en bred målgruppe.  Det vurderes, at den fremsendt liste over visiterede borgere ses alle
borgerne af være visiteret med udviklingsforstyrrelse. Det er uvist om alle borgerne på tilbuddet har en udviklingsforstyrrelse. 

Tilbuddets målgruppe borgere med behov for et midlertidigt botilbud.   Jf. fremsendte borgeroversigt er der 9 borgere der er indskrevet i 2016,
eller tidligere.  Det vurderes at tilbuddet skal have fokus på borgere der har været der i længere tid, da det kan drøftes om det er midlertidigt, samt
at de fysiske rammer, ikke understøtter borgere med ophold i længere tid.  Der 9 borgere hvis pædagogiske handleplaner ikke er opdateret siden
2019, eller tidligere. Der er 20 borgere der har fået opdateret deres pædagogiske handleplaner i 2021. 

 

Det er tidligere oplyst at tilbuddets ledelse er hurtige, til at understøtte hvis borgerne ikke længere er omfattet af målgruppen og samarbejder med
visiterende kommuner i forhold til visitering til andre tilbud. Det bemærkes dog at der er mange borgere, der har boet der over en længere
periode, og at ledelsen bør have fokus på dette.  Derudover bor der en borger på Taastrup Hovedgade 160, som længe har ventet på et andet
tilbud. Der er desuden en borger så Selmosevej, der i lange perioder, ikke har været tilstede på tilbuddet. Ledelsen på sikre fokus på om borgerne
blive visiteret videre til andre tilbud, hurtigt nok. 

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i nogle grad anvender tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.

 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets dokumentationspraksis kan kvalificeres yderligere.
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Indikator 3.a

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddets boenheder er opdelt i to typer enheder, Intensiv og Standard. Jf. oplysninger fra tilbudsportalen, samt oplysninger op tilsynsbesøg.
Opdelingen afspejler borgernes støtte. Tilbuddet er godkendt til følgende målgruppe: unge og voksne i alderen 16 til 30 år, som er sent udviklede
eller har psykisk udviklingshæmning og eventuelt andre psykiske vanskeligheder.

 

Der er lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at tilbuddets indsatser tager udgangspunkt i krap og miljøterapi. Der er lagt vægt på, at såvel
ledelsen som medarbejderne oplyser, at de afsøger viden, der hvor der er behov for det.  

Socialtilsynet har modtaget materiale på konkret udvalgt borgere. Desuden er det sammenholdt med observationer under rundvisning, samt ved
interview med ledelsen, og medarbejdere. Der fremkommer forskellige oplysninger på tilsynsbesøget. Dokumentationen, afspejler ikke i
tilstrækkeligt grad hvordan tilbuddet arbejder metodisk og systematisk metodeinddragelse. Medarbejderne er gode til at redegøre for den
pædagogiske indsats, og kommer med forskellige eksempler på hvordan de arbejder med borgerne. Under observation bliver det fremlagt
hvordan tilbuddet skal arbejde med dokumentation og andre forhold omkring borgerne.  Der er enkelte observationer på rundvisning som
afspejler at det er varierende hvordan medarbejderne anvender metoder og tilgange. Ledelsen bliver på tilsynsbesøg forholdt tilsyns bekymring,
og er enige i vores vurdering i forhold til at der er udfordringer med tilgange, metodebrug og dokumentation. Der har i en længere periode været
en mere yderstyring af borgerne, og det har skabt områder hvor det er den enkelt medarbejder, der er styrende for indsatsen fremfor en metodisk
tilgang. Ledelsen har efterfølgende fremsendt en procesplan, som skabeloner for møder, dokumentationsprocesser mv.  Socialtilsynet har sammen
med ledelsen på tilsynsbesøget drøftet tilbuddets kommende strategi for udvikling. 

 

Det vægtes i bedømmelsen at socialtilsynet har tidligere fået oplyst at der ville ske et udviklingsarbejde, men det ikke er sket. Det bemærkes der er
nyere ledelse på tilbuddet. Det er nuværende leder der har oplyst at indsatsen skulle kvalificeres, og der skulle arbejdes med kulturen. 
Medarbejderne giver under interview udtryk for at sdr mangler tid til at nå sit pædagogiske arbejde og den refleksive del. Altså medarbejderne har
travlt med praktiske ting og der derved bliver for lidt tid til at drøfte praksis, for de praktiske ting bliver for styrende for indsatsen. Ledelsen
fortæller tillige at der er behov for et fagligt løft på tilbuddet, både i forhold til medarbejdernes praksis og den pædagogiske indsats. Ledelse
oplyser at de har fokus på processen, men at det tager tid. 

 

Med baggrund i ovenstående ændres scoren i lav grad at være opfyldt.

Indikator 3.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.b
Socialtilsynet vurderer, på baggrund af to stikprøver, at tilbuddet opstiller konkrete, klare mål/delmål, i samarbejde med borgerne. Det vurderes
dog med udgangspunkt i det oplyste af medarbejderne og ledelsen, at tilbuddet kan øge kvaliteten af dokumentationen. Det er ikke muligt at skabe
en råd tråd i evaluering og læring af denne til at bruge som faglig begrundelse for tilpasninger af indsatser til den enkelte borger.

Der ses brug af måltrapper og beskrivelser af borgerne som understøtter indsatsen.

Målgruppen er yngre borgere, i proces og udvikling som bor midlertidigt på tilbuddet. Dette vurderes, at det i meget høj grad kræver en øget fokus
på dokumentation og evalueringer, for at sikre der arbejdes intensivt med at skabe resultater for den enkelte.  

Det vægtes, at ledelsen har dette som fokuspunkt. Det vægtes desuden, at tilbuddets ledelse og medarbejdere ligeledes oplyser, at dokumentation
er i proces i forhold til at der har været mange forskellige andre ting som de har arbejdet med. Medarbejderne oplyser at de er ved at oplægge
arbejdstider, så der bliver mere tid til at dokumentere. 

 

Socialtilsynet fastholder scoren, og indikatoren vurderes opfyldt i middel grad.
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Indikator 3.c

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.c
Socialtilsynet vægter de oplysninger medarbejderne fremkommer med under interview. Herunder at det i meget høj grad er lykkes at skabe
motivation for borgere, således at de deltager i et tilbud.

Ledelse og medarbejdere kommer med forskellige oplysninger om at de arbejder mere med borgerinddragelse og derved skaber mere
sammenhæng i opfyldelse af mål.  Der ses i det fremsendte materiale at der er tæt samarbejde med visiterende kommuner.  Det fremgår af
borgerliste at der er 8 borgere der ikke har en bestilling fra visiterende kommune.  Der er 4 borgere, uden bestilling, som er flyttet ind fornyelig, og
er under udredning. Der er 9 borgere med bestillinger der er fra før 2020, den ene helt tilbage fra 2016.

 

Det vægtes, at tilbuddet er i proces i forhold til dokumentationen, og det derfor i mindre grad er skriftligt, at de kan fremvise dokumentation for
positive resultater.

 

Indikatoren er bedømt opfyldt i middelgrad, med begrundelsen at tilbuddet fortsat er i dokumentationsproces. 

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
Socialtilsynet lægger vægt på oplysninger i det fremsendte materialer. Tilbuddet støtter borgerne ved tandlæge- og lægebesøg samt ved møder
med sagsbehandler og jobcenter. Socialtilsynet er ved tidligere tilsyn oplyst om, at tilbuddet bl.a. samarbejder med OPUS. Tilbuddet kan fx ledsage
borgeren og evt. deltage i sidste del af samtale mellem borger og psykiater. 

 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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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.

Ledelsen på Bo- og Opholdsstedet Grennessminde har i den senere år, været igennem forskellige omorganiseringer og skift. Socialtilsynet
vurderer, at ledelsen fremstår kvalificeret med både fagfaglige og ledelsesmæssige kompetencer, og der er fokus på den strategiske udvikling. Det
konstateres samtidigt at tilbuddet står i driftsmæssige udfordringer, herunder et kvalitetsløft i den faglige indsats. 

 

Socialtilsynet vurderer at ledelsen er bekendt med de aktuelle udfordringer, og der er i værksat handleplaner for at sikre et kvalitetsløft. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,9

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, som både har fokus på den strategiske udvikling af tilbuddet. Men det
vurderes at der er nogle problemer på tilbuddet, i forhold til der skal ske et kvalitetsløft i den faglige indsats. Det er uvist om der har været for
meget fokus på denne proces fremfor den daglig drift af de forskellige afdelinger. Det er et  risikoparameter med fjernledelse på afdelinger, og
umiddelbart giver både borgere og medarbejdere udtryk for det ikke er så tit at ledelsen er på besøg i de forskellige huse.  

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse har fokus på en relevant strategisk udviklingsplan for tilbuddet som understøtter tilbuddets visioner og
mål. Tilbuddets ledelse har fokus på at skabe resultater for borgerne, udvikle tilbuddet og kontinuerligt sikre kvalitet i indsatsen, samt udvikling af
tilbuddets fysiske rammer.  Det bemærkes dog samtidigt at der kan jf. tema 2 og 3, er nogle udfordringer i den daglige drift, hvor der bør være
øget fokus.

 

Tilbuddet har i ansøgning om væsentlige ændringer ønsket at nedlægge aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, samt omlægning af
de fysiske rammer til medarbejder og borger faciliteter. 

 

Socialtilsynet vurderer, at omlægning af rammer og nedlæggelse af aktivitetstilbuddet afspejler ledelsen fokus på at sikre tilbuddets økonomiske
drift og et faglig miljø der understøtter borgernes behov udvikling. Det samme gælder udvidelse med et aktivitetstilbud, som er med til at
understøtte tilbuddets samlede indsatser. 
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 8.a
Der er lagt vægt på at tilbuddet igennem de sidste 2 år har været igennem en større udskiftningsproces. 

 

Der i sommeren 2020 sket en udskiftning af daglig leder af boenheden. Efterfølgende er daglig leder 1.januar 2021 blevet direktør af
Grennessminde i august 2021. Det vægtes, at leder har relevant erfaring og kompetencer i forhold til ledelse og tilbuddets målgruppe. Der er ansat
en leder som er har til opgave at sikre den pædagogiske ramme og medarbejdernes trivsel.

Der er derudover ansat en pædagogiske koordinator.  Pædagogisk koordinator er ikke uddannet pædagog. Begge leder og koordinator har
tidligere arbejdet sammen og arbejdsfordelingen er meget uformel, og ledelse oplyser at de hver især kender deres kompetencer og ved hvordan
de skal fordele opgaver. Koordinator indgår i medarbejder interview, hvilket drøftes med medarbejderne, da socialtilsynet vurderer at koordinator,
delvist også hører til i ledelsen.  Herunder med henvisning til koordinators rolle, i det personalemøde som tilsynet observere. Medarbejderne giver
udtryk for at det er fint at koordinator deltager i medarbejder interview.  Socialtilsynet bemærker at koordinator er uddannet terapeut og tilbuddet
bruger udtryk som terapi til borgerne mv. Tilbuddet er ikke godkendt til behandling.  Leder oplyser i partshøringsskrivelse at tilbuddet ikke udfører
vi ikke terapi, idet vi ikke er godkendt til dette. Socialtilsynet anser det som vigtigt at tilbuddet, sikre dette afspejles i tilbuddets skriftelige materiale,
samt I praksis. 

 

 

Det blive oplyst i 2020 at lederskift skyldes forskellige elementer, men at tilbuddet på nuværende tidspunkt har behov for en leder der kan skabe
stabil drift frem for udvikling. Tilbuddet har igennem en længere årrække været i en positiv udviklingsproces, og skal nu omsætte den skabte
udvikling til mere jævn drift.

 

Ledelsen fremkommer med oplysninger under interview i forhold til fremtidig drift. Der er fremsendte materiale i forhold til tilbuddets udvikling,
og strategier.  Socialtilsynet oplever dog under observation, og i dataanalysen at der er nogle udfordringer på tilbuddet,  i forhold til kvaliteten i den
pædagogiske indsats.  Under interview med ledelsen, drøftes dette, med fokus på dialog og drøftelse om socialtilsynets oplevelser og hvad
ledelsen tænker til dette.  Ledelsen oplyser der har været en uhensigtsmæssig kultur på tilbuddet. Hvilket socialtilsynet ligeledes har fået oplyst af
tidligere direktør.  Ledelsen oplyser at der har været mange arbejdspunkter at skulle arbejde i forhold til kultur forandringer.  Med baggrund i
drøftelserne har ledelsen fremsendt bestyrelsesreferater, samt en procesplan for hvordan de vil arbejde med at sikre borgerne har tilstrækkeligt
støtte og indsatsen er pædagogisk funderet på en systematisk og metodisk tilgang. 

 

Socialtilsynet bemærker, at ledelsen ikke selv er fremkommet med oplysninger om udfordringer, og det er på Socialtilsynet foranledning at der er
en drøftelse om udfordringerne. Ledelsen oplyser at de arbejder intensiveret for at opnå gode resultater, og det vil de gerne måles på.  Ledelsen
oplyser under tilsynsbesøg at de er enig i det konstaterede af socialtilsynet. Blandt andet fremkommer en kommentar som " det er måske først nu
socialtilsynet har set tilbuddet, som det er". Socialtilsynet oplever relevant dialog med ledelsen, og refleksion i forhold til udfordringer, og det er
socialtilsynets vurdering at ledelsen vil handle på de konstaterede udfordringer. 

 

Socialtilsynet, vurderer at tilbuddets direktør og leder af botilbuddet / pædagogiske leder, har relevante faglige kompetencer og viden om drift af
tilbuddet, samt målgruppen. Men det vurderes samtidigt at ledelsen udførte ledelse i praksis, ikke i alle sammenhæng afspejler formelle
kompetencer. Det vægtes der er fremsent procesplaner, men den forandringsproces der er beskrevet, bør omsættes til tydelig viden for
medarbejderne. Den igangsatte proces som er observeret på møde, afspejler ikke at det er kendt for medarbejderne, at der skal ske et kvalitetsløft.
Med denne begrundelse ændres scoren og det vurderes at indikatoren er bedømt opfyldt i middelgrad. 
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Indikator 8.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Indikatoren er ikke bedømt på indeværende tilsyn,

Det vurderes at tidligere bedømmelse fortsat er gældende.

 

Socialtilsynet lægger vægt på leders oplysning om, at der fortsat benyttes supervision i tilbuddet. Der har i en længere periode været supervision i
forhold til rammer og roller. Tilbuddet er i gang med at finde en ny supervisor, der skal stå for sagssupervision. Der er derudover modtager
medarbejderne ledelsessupervision fra pædagogiske ledere.

 

Leder oplyser, at der har været brug for at sikre stabilitet, og at der er fokus på at give medarbejderne redskaber til kollegial sparring ud fra en
stafetmodel. Det er et fokus, hvordan man taler med hinanden, fx hvis man undrer sig over en kollegas måde at agere på, uden at det bliver
personligt. Det fremgår desuden af det fremsendte notatark at for at fremme en ensartet tilgang til beboerne, har vi inddelt vores to teams i fire
mindre teams, som har separate teammøder, hvor de sammen reflekterer over observationer i dagligdagen og tilpasser indsatsen i forhold til den
enkelte beboer. Vi har underinddelt de to teams i to mindre teams med ansvar for forskellige bofællesskaber. Således at færre medarbejdere,
samarbejder tættere om en mindre gruppe beboere. Vi har tilpasset arbejdsplaner og beboernes ugemøder, så de videst muligt understøtter dette.
Vi afholder hyppigere teammøder og anvender zoom, da det giver alle medarbejdere mulighed for at deltage, da det kan foregå hjemmefra. 

 

En medarbejder oplyser supplerende, at der afholdes teammøder, og at intensiv og standard afdelinger er opdelt, mens supervisionen er fælles.
Socialtilsynet er tidligere oplyst om, at ledelsen og medarbejdere har fælles supervision hver anden gang. En medarbejder i en anden afdeling
ytrer, at medarbejderne i denne afdeling har ytret ønske om tid til særskilt teammøde kun for dem, hvilket er blevet imødekommet af ledelsen.
Socialtilsynet er desuden tidligere oplyst om, af ledelsen, at der er afsat tid til overlap i standardafdeling, til bl.a. at drøfte observationer. Tilbuddet
har organiseret sig med 1. og 2. tovholder til hver borger, og disse forventes i følge ledelsen at sparre vedr. den enkelte borger.

 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet er i proces med at sikre, at viden og indsats i forhold til borgerne hviler på flere medarbejdere. Dette for
at sikre kvalitet, kontinuitet og undgå sårbarhed i indsatsen. Indikatoren bedømmes fortsat til i meget høj grad at være opfyldt.

Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.c
Der er modtaget referater fra 3 bestyrelsesmøder, hvor det fremgår at tidligere direktør for Grennessminde fondene i perioden 2013 – 2021 er
indtrådt som medlem af bestyrelsen. 

 Der fremkommer oplysninger om ny vagtplan, da medarbejderne føler sig alene. Det er ikke umiddelbart det der bliver oplyst af leder på
tilsynsbesøg. Det beskrives som værende en del af den indsats der skal understøtte mere individuelt kontakttid til borgerne, samt tid til at sikre
dokumentationsarbejdet. 

Der ses beskrivelser af fokus på nye fysiske rammer, på sigt.
Der ses i de tre referater ikke beskrivelser i forhold til ledelsen eget udsagn i forhold til der kan være mangler i den pædagogiske indsats.

 

Det vurderes på baggrund af  ovenstående at tilbuddet har en aktiv bestyrelsen, men at det er uvist i hvilken grad de er informeret om de aktuelle
problemstillinger på tilbuddet.

 

Indikatoren bedømmes fortsat opfyldt i høj grad. 
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Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer generelt, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, og at borgerne modtager tilstrækkelig og relevant støtte i
overensstemmelse med deres ønsker. Det er usikkert om enkelte borgere har et større behov, end normering er tiltænkt, set i lyser at tilbuddets
målgruppe. der er enkelte borgere, der har boet meget længe på tilbuddet.

Derudover oplever medarbejderne at have travlt. Der har ligeledes været høj gennemstrømning på tilbuddet. Dette set i sammenhæng med der
skal ske et kvalitetsløft, bliver et risikoparameter for tilbuddets drift, vurderer socialtilsynet. Der er travlt, meget alene arbejde, gennemstrømning,
og tidligere har der været meget yderstyring af borgerne. Det vurderes at tilbuddet skal have fokus på medarbejdernormering, og om den enkelte
borger får de timer der er hensigten. En del af tilbuddets timer går til medarbejdere i klub, men ikke alle borgere, giver udtryk for at benytte
denne. 

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Der er fremsendt oversigter over hvordan normering er på tilbuddets forskellige afdelinger.  Af disse fremgår det hvornår medarbejderne er på
arbejde.  Der er ikke overensstemmelsen mellem oplysninger på tilbudsportalen, hvis man omstætter borgerrettede timer pr. plads til det oplyste. 

Der er lagt vægt på at medarbejderne oplyser at de har meget travlt.  Flere medarbejder giver udtryk for at der ikke er nok hænder til at løfte
opgaven.

Det vægter, at borgerne oplever, at der er  medarbejdere tilstede hele tiden, og de kan få relevant støtte. Det vægter, at socialtilsynet vurderer, at
medarbejderne på tilbuddet har relevante kompetencer.

Det vægtes at borgerne er indskrevet med få timer, og det er usikkert om støtte behov afspejler dette. Ledelsen giver udtryk for under interview at
de har fokus på takst tilpasning. 

 

Ledelsen oplyser, at de oplever, at der er personale tilstede, og i det omfang borgerne har behov. Den seneste tid har medarbejdernes opgaver
været anderledes, og det har haft nogle positive effekter i forhold til borgerne, og det kan give anledning til om støtten skal tilpasses på en anden
måde fremadrettet. 

 

Ovenstående begrunder, at scoren fastholdes, og indikatoren vurderes opfyldt i høj grad.

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.b
Socialtilsynet lægger vægt på, at af fremsendt materiale fremgår det, at der er fratrådt 9 medarbejdere, herunder direktør og regnskabschef. Jf.
tilbudsportalen er gennemstrømningen i 2020 på 19 % 

 

På baggrund af ændres scoren, med vægt på at personalegennemstrømningen er på højere niveau med sammenlignelige områder, og indikatoren
bedømmes i middelgrad opfyldt.
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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
Det er oplyst på tilbudsportalen at tallet for 2020 er 18,72 fraværsdage. Det har ligget stabilt i de senere år.

 

På baggrund af ovenstående med vægt på at sygefraværet er stabilt, og der er tale om en periode hvor corona har været en faktor, fastholdes
scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
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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.

Bo- og Opholdsstedet Grennessminde består af seks afdelinger/bofællesskaber, hvor der bor mellem 6 og 14 borgere. Værelsernes størrelse er
ned til 9 kvadratmeter. Afdelingerne har et til to fællesrum, med undtagelse af det største bofællesskab, hvor der ud over et køkken alrum, er to
yderligere stuer, samt to små køkkener og et fitnessrum. Der er typisk 3 eller 4 borgere, som deler toilet og badeværelse. Der er ikke i de enkelte
afdelinger toiletfaciliteter til personale. De skal benytte fælles personalefaciliteter, hvilket ikke fungerer i praksis, hvorfor de fortsat benytter
borgernes toiletter.

 

Tilbuddet bærer præg af at være etableret i ældre bygninger, som ikke er bygget til formålet, og som ikke løbende er blevet vedligeholdt.
Tilbuddets bestyrelse har indledt forhandling, som på sigt skal sikre mere tidsvarende bygninger og faciliteter for borgerne. Tilbuddet har højnet
rengøringsstandarden, sikret en løbende vedligeholdelsen af eksisterende byggeri, samt sørget for at udbedre forhold, så borgerne ikke udsættes
for gener i hverdagen.

 

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i de fysiske rammer, og oplever at boligerne er eget hjem. Det vurderes dog fortsat, at trivsel kan øges,
samt de fysiske rammer i højere grad vil kunne kvalificere den pædagogiske indsats ved tilpasning.

Gennemsnitlig bedømmelse 2,7

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vurderer fortsat at kvaliteten i tilbuddet vil øges ved sikring af mere tidssvarende bygninger, samt øge fokus på indretningen af
rammerne i forhold til de konkrete borgere, der bor på tilbuddet. 
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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
Socialtilsynet vurderer fortsat, at der er udfordringer i forhold til de fysiske rammer, som har små værelser med de begrænsninger dette medfører
for eksempelvis at have gæster på værelset og flere beboere om at dele toilet/bad. Socialtilsynet har opmærksomhed på, at der i forhold til
medarbejdernes brug af borgernes dele toiletter kan indgå positionering og magtforhold.

Socialtilsynet vurderer, tilbuddet har afhjulpet forhold, som kan give gener i hverdagen og sikret, at der sker en løbende vedligeholdelse af
eksisterende rammer.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i rammerne, og at de oplever det er deres eget hjem.  De fysiske rammer er dog ikke tidsvarende, men at
tilbuddets ledelse har fokus på dette, og det forventes at der i 2020, vil komme en konkret plan for tilpasning af fysiske rammer.  jf. det fremsendte
materiale i form af udviklingsarbejde og fleksible mursten.

 

 

Det mindste værelse på Taastrup Hovedgade 160 skal nedlægges. Den borger der bor der værelset skal på sigt fraflytte tilbuddet. Herefter vil
værelset blive lagt sammen med det andet værelse, der ligger overfor og skabe en mere rummelig bolig, som ligeledes er mere tilsvarende.  Det
værelse der ønskes godkendt er beliggende i anneks og vil kunne imødekomme en borger med en behov for skærmning, fra det øvrige tilbud, eller
som har behov for at øve i at bo mere selvstændigt, men stadig med intensiv indsats i samme bo-enhed. 

Leder oplyser i partshøringsskrivelse af 21.december 2021, at borgeren fraflytter pr. 31.12.2021..

 

Det bemærkes under rundvisning at rammer på Vesterparken, ikke afspejler at borgerne er inddraget i indretningen og det bærer præg af tidligere
borgeres behov for struktur. Der er talt med ledelsen omkring dette på tilsynsbesøg og det er tilkendegivet i eftersendt materiale at der vil blive
handlet på dette. Det er oplyst i procesplan at Der er d. 2.november 2021 truffet beslutning om at opdatere de fysiske rammer, med fokus på at
skabe en ramme der understøtter et ungemiljø og tager afsæt i tydelige grænser mellem privatliv, fællesarealer og fortrolige samtaler med
medarbejder.

Der opleves ved tilsyns besøg utydelighed omkring positionering, ansvars og bestemmelsesret mellem beboere og ansatte, blandt andet omkring
rygepolitik og indretning. I proces plan er det beskrevet hvordan tilbuddet vil arbejde med de fysiske rammer og den pædagogiske indsats i
rammerne. 

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.a
Der er lagt vægt på, at borgerne giver udtryk for at være glade for tilbuddet og de fysiske rammer. Derudover fremkommer borgerne med enkelt
oplysninger omkring fejl og mangler i de fysiske rammer.  

Tilbuddet blev i 2020 godkendt til aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Derudover er der en proces i gang i forhold til omlægning
og nedlægning af eksisterende fysiske rammer på afdelingerne Taastrup Hovedgade 160, samt ny administrationsbygning. Tilbuddet har i 2021
ønsket at nedlægge det godkendt § 104 tilbud, og rammerne skal overgå til servicearealer, for hele tilbuddets medarbejdere. Annekset vil blive
omlagt til servicearealer, til brug for hele tilbuddets medarbejdere og til brug for borgerne. Fx træning i køkken. 

 

Ledelsen oplyser i 2020, at det mindste værelse på Taastrup Hovedgade 160 skal nedlægges. Den borger der bor der værelset skal på sigt fraflytte
tilbuddet. Borgeren er tilfreds med værelset.  Det er konstateret at borger på tilsyn i 2021, ikke er fraflyttet tilbuddet.

 

På tidligere tilsyn er følgende oplyst.  Borgere har oplyst at værelserne er små, og der er ønske til bad/toilet på værelset. Ledelsen oplyser at have
fokus på tilbuddets fysiske rammer, hvilket ligeledes afspejler sig i fremsendte materiale,. Tilbuddet har i 2021, renoveret rundt omkring på
tilbuddet.

 

 

Med baggrund i ovenstående fastholdes scoren. Indikatoren bedømmes i middel grad at være opfyldt.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 14.b
Der er lagt vægt på, at socialtilsynet ved tidligere besøg har påpeget mangler i de fysiske rammer. De fysiske rammer lever på nuværende
tidspunkt ikke op til nutidig standard, med bl.a. eget toilet/bad, større værelser mm. Der er lagt vægt på, at der er forskel på tilbuddets fysiske
rammer i forhold til afdelinger, samt målgruppen i de forskellige afdelinger.  Borgerne har forskellige behov. 

 

Ledelsen oplyser, at det mindste værelse på Taastrup Hovedgade 160 skal nedlægges. Den borger der bor der værelset skal på sigt fraflytte
tilbuddet. Borgeren er tilfreds med værelset.  Socialtilsynet har besigtiget de fysiske rammer og enig med ledelsen om at værelset ikke er
tidssvarende. 

 

 

Tilbuddet har ligeledes oplyst, at der er tilknyttet vicevært til daglig vedligeholdelse og lavet plan for vedligeholdelse af de 5 matrikler.

 

Socialtilsynet bedømmer fortsat, at der er en række udfordringer i tilbuddets fysiske rammer. Der er grundlæggende tale om ældre bygninger, som
ikke er opført til formålet og som i mindre grad er egnede til botilbud, hvor unge skal trænes i at klare dagligdags funktioner med henblik på
efterfølgende at kunne bo mere selvstændigt. 

Der er lagt vægt på, at ledelsen har fremsendt dokumentation i forhold proces omkring fysiske rammer og tilpasning af disse, som skal sikre en
mere tidssvarende boligform.

 

 

Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt.

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.c
Der er lagt vægt på, at socialtilsynet under rundvisning på tilbuddet ser forskellige boliger og oplever at det er indrettet som borgernes hjem.

 

Der er lagt vægt på, at borgerne under rundvisning at de er glade for at bo på tilbuddet, og de er glade for rammerne. De oplyser, at deres værelse
er at betragte som eget hjem, og de trives i disse. 

 

Der er lagt vægt på, at borgerne samstemmende kommer med oplysninger om, at de har mulighed for privat liv på værelset og selv kan bestemme
over hvem der færdes på værelset. Desuden er der forskel på, i hvilken grad borgerne oplyser at benytte fællesarealer, og deres oplevelse af hvor
meget borgerne er medinddraget i brug og indretning af fællesarealer. 

 

Der er ligeledes lagt vægt på, at der på tilsyn i 2018, er fremkommet oplysninger om brugen af fællesarealer, samt medarbejderes brug af toiletter
i bofællesskabet forbeholdt beboerne.  Dette er fortsat gældende. 

 

Med baggrund i ovenstående hæves scoren fra 2 til 3, og indikatoren til i middel grad at være opfyldt.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig
kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

 

*Vurderingsgrundlag

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2021 og årsregnskab 2020 samt tilhørende budget- og regnskabsnøgletal og
revisionsprotokollat. Socialtilsynet har endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

 

Begrundelse

Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet

Den faglige kvalitet vurderes middel niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i
forhold til målgruppen.

 

Socialtilsynet har den 3.9.2020 godkendt tilbuddets årsbudget for 2020 i forbindelse med behandling af væsentligt ændring, idet der er lagt vægt
på følgende tre forhold:

*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

 

Tilbuddets økonomiske bæredygtighed

Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at levere ydelser af fornødne faglige kvalitet, og at kunne opfylde økonomiske krav fra
tredjemand.

 

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig

De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med
driftstilsynet.

 

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets regnskab er revideret af en godkendt revisor, og at revisor både har foretaget økonomisk og
forvaltningsrevision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.
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Økonomi 1
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Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at levere ydelser af fornødne faglige kvalitet, og at kunne opfylde økonomiske krav fra
tredjemand.

 

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af årsregnskab for 2018, at tilbuddets soliditetsgrad er lav,

Der budgetteres med et estimeret overskud på blot 0,71 %. hvilket fremstår påfaldende lille når der sammenholdes med soliditetsgrad på kun 0,8
% i nøgletal 2018.
Socialtilsyn Hovedstaden vil i forbindelse med gennemgang af revideret årsrapport for regnskabsåret 2019 se nærmere på tilbuddets
likviditet/kapitalberedskab og egenkapital.

 

 

 

På baggrund af årsrapport 2018 og protokollat: For så vidt angår fondens udlån på 1.800 t.kr. til Ejendomsfonden Grennessminde i Tåstrup
oplyser revisionen, at der er udfærdiget gældsbrev med rentebetaling på årligt 2 % og at lånet skal være fuldt tilbagebetalt senest 1. juli 2018,
hvilket har været drøftet med Tilsynet på tilsynsmødet d. 02.11.2017, jf. det her om anførte på side 34 i tilsynsrapporten. Fondsbestyrelsen har i
henhold til referat af bestyrelsesmøde den 28. august 2018 besluttet at forlænge lånet til udgangen af 2019 og med fortsat forrentning på 2% p.a.
Endvidere oplyser revisionen at Ejendomsfonden Grennessminde i Tåstrup seneste aflagte årsrapport pr. 31.12.2017 har Ejendomsfonden
Grennessminde i Tåstrup betydelige værdier hvorfor såvel Bo- og Opholdsstedets ledelse og vi anser Ejendomsfonden Grennessminde i Tåstrup
for som værende god for udlånet. Årsregnskabet for 2018 udviser et resultat på 449.607, samlede aktiver på 8.970.476 og en egenkapital pr. 31.
december 2018 på 61.328. Ved revisionens vurdering af fondens forventede økonomiske udvikling har revisionen modtaget kopi af rapportering
for de første tre måneder for 2019. Det fremgår heraf, at der er realiseret et overskud for disse måneder på 199 t.kr., hvilket er 176 t.kr. højere end
budgetteret for de første 3 måneder. På den baggrund forventes der for hele 2019 et overskud der mindst svarer til det budgetterede overskud på
36 t.kr. Socialtilsynet har vurderet revisionens oplysningerne og taget dem til efterretning. Socialtilsynet bemærker, at de kortfristede
gældsforpligtelser overstiger de samlede omsætningsaktiver med 2,7 mio. kr., hvilket kan indebære en risiko set i lyset af den lave soliditetsgrad.

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har den 3.9. godkendt tilbuddets årsbudget for 2020, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven.

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

*Tilbuddets budget sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

 

Den budgetterede indtægt fremstår som nævnt retvisende og for tilbuddets eksisterende ydelser kan budgetskemaets takster sammenholdes med
de oplyste indsats/takst på Tilbudsportalen.

Lønniveau for hhv. ledelse og borgerrelateret personale fremstår retvisende og rimelig med hhv. ca. 812.000,- kr. i estimeret lederløn og ca.
446.000,- kr. i gennemsnitlig årsløn pr. borgerrelateret personale, inkl. de ”sociale omkostninger” som pension, feriepenge, ATP osv.Lønniveauet
for TAP personale fremstår umiddelbart retvisende med ca. 454.000 kr. i estimeret årsløn

 

De borgerrelaterede omkostninger budgetteres med ca. 4-5.000,- kr. pr. plads pr. måned, afhængig af antal ydelser og dag- og døgnpladser efter
hel eller delvis godkendelse af den ansøgte ændring af godkendelsen. Niveauet for borgerrelaterede omkostninger fremstår på niveau med
hovedparten af kombinerede, og umiddelbart sammenlignelige, SEL §§ 66, 104 og 107 tilbud.

 

Der budgetteres med 0,79 % af tilbuddets samlede økonomi til kompetenceudvikling, hvilket er under niveauet for sammenlignelige private tilbud
og kan risikerer ikke at stå i forhold til målgruppens udfordringer og/eller personalets uddannelses- og kompetenceniveau.

 

 

Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen.
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Der fremstår umiddelbart gennemskuelighed i estimerede antal døgn, takster og delsumme for tilbuddets enkelte ydelser. Fuldkommen
sammenhæng afhænger, hvorvidt den ansøgte ændring godkendes helt eller delvist. På det foreliggende grundlag kan tilbuddets estimerede
indtægtsgrundlag godkendes. Eventuelle mindre afvigelser i tilfælde af delvis godkendelse af ansøgningen vil være uden væsentlig betydning for
den samlede budgetgodkendelse.

 

Den indberettede årsrapport er gennemgået med de nøgletal der fremgår af den indsendte årsrapport. I forhold til sygefravær er dette anført
under ledelsens beretning og ikke under nøgletal og det er anført % i den indsendte på 8,14 og dage på 17,9 i det indberettede.

Vi gør opmærksom på at de under note 19 viste nøgletal om sygefravær bør anføres i procent. Der opfordres fortsat til, at der i budget 2020 i
kommentarfeltet til koncernnoten beskrives hvordan de enkelte omkostninger er indarbejdet i budgetskemaet.

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.
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Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Andet

Beskrivelse
Der er forud for tilsynet fremsendt:
Handleplan for systematisk og metodisk praksis
APV Handleplan
Procedure Magtanvendelse
Procedure Akuthændelse
Bestyrelsens årsberetning
Liste indskrevne unge pr. september 21
Liste Udskrevne unge pr. september 21
Liste medarbejdere
Udviklingsarbejdet 2021
Oplysningsskema Social tilsyn Hovedstaden
Organisationsdiagram
4 unge sager
Notatark til opfølgning på udviklingspunkter
Der er desuden modtaget materiale vedr. bestyrelsen 
Materiale i forhold til dokumentation og proces i forhold til dette.
Procesplan
skema i forhold til timer.
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Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Borgere
Medarbejdere

Beskrivelse
Der er talt med borgere under rundvisning og ophold i fællesarealer. Der er interview medarbejdere og ledelse. Derudover indgår oplysninger fra
medarbejdere under ophold i fællesarealer.
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Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere
Ledelse

Beskrivelse
Der er observeret på et samlet personalemøde . Der er observeret på fællesarealer i forbindelse med rundvisning på tilbuddet.
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