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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

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 er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos 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 hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om 
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt 
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. 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 et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. 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 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.

Temaer
-    Uddannelse og beskæftigelse
-    Selvstændighed og relationer
-    Målgruppe, metoder og resultater
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Økonomi
-    Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra 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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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn PKC - Pædagogisk Kompetence Center ApS

Hovedadresse Vester Fjordvej 3
9280 Storvorde

Kontaktoplysninger Tlf: 60407041
E-mail: pkc@pkc-aalborg.dk
Hjemmeside: www.pkc-aalborg.dk

Tilbudsleder Henning Ludvigsen

CVR nr. 30732308

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

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

Pladser i alt 7

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Pædagogisk 
Kompetence Center
(PKC), Mou

Aalborgvej 10
9280 Storvorde

4 almindeligt 
socialpædagogisk 
opholdssted (§ 66, 
stk. 1, nr. 5), 
midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Pædagogisk 
Kompetence Center
(PKC), Ritavej

Ritavej 1
9000 Aalborg

3 almindeligt 
socialpædagogisk 
opholdssted (§ 66, 
stk. 1, nr. 5), 
midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Pladser på afdelinger 7
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Målgrupper 15 til 23 år (personlighedsforstyrrelse)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

15 til 23 år (anden udviklingsforstyrrelse)

15 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, 
omsorgssvigt)

15 til 23 år (personlighedsforstyrrelse, omsorgssvigt)

15 til 23 år (omsorgssvigt)

15 til 23 år (personlighedsforstyrrelse, dømt til strafferetslig foranstaltning)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, anden udviklingsforstyrrelse)

15 til 23 år (andre psykiske vanskeligheder, dømt til strafferetslig foranstaltning)

15 til 23 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, dømt til strafferetslig 
foranstaltning)

15 til 23 år (autismespektrum, omsorgssvigt)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse)

15 til 23 år (omsorgssvigt, dømt til strafferetslig foranstaltning)

15 til 23 år (andre psykiske vanskeligheder, omsorgssvigt)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, anden udviklingsforstyrrelse, omsorgssvigt)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, omsorgssvigt, dømt til strafferetslig 
foranstaltning)

15 til 23 år (autismespektrum, dømt til strafferetslig foranstaltning)

15 til 23 år (anden udviklingsforstyrrelse, dømt til strafferetslig foranstaltning)

15 til 23 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, omsorgssvigt)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, omsorgssvigt)

15 til 23 år (dømt til strafferetslig foranstaltning)

15 til 23 år (anden udviklingsforstyrrelse, omsorgssvigt)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, omsorgssvigt)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, dømt til strafferetslig foranstaltning)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder, 
omsorgssvigt)

15 til 23 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse)

15 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse, dømt til strafferetslig foranstaltning)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse)

15 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt)

15 til 23 år (andre psykiske vanskeligheder)

15 til 23 år (autismespektrum)

15 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse)
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

PKC - Pædagogisk Kompetence Center er godkendt som privat opholdssted i henhold til lov om social service § 
66.5. og 107.
Det er tilsynets vurdering, at PKC - Pædagogisk Kompetencecenter er et velfungerende opholdssted til 
målgruppen. Opholdsstedet er godkendt med 2 afdelinger henholdsvis på Ritavej i Vejgård og i Mou.
Målgruppen er børn/unge i alderen fra 15 - 18 (23) med 3 pladser hvert sted. Herforuden er opholdsstedet 
godkendt med 1 akutplads. Målgruppen er unge med varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke er i stand til at 
klare sig selv og som følge af funktionsnedsættelsen har udviklet særlige sociale problemer, der gør det vanskeligt 
for dem, at klare sig i sociale sammenhænge på uddannelsesinstitutioner
arbejdspladser, i fritidsaktiviteter og i mellemmenneskelige sammenhænge generelt.
Det er tilsynets vurdering, at begge afdelinger arbejder med faglige tilgange, der fører til positive resultater for de 
unge.
Tilbuddets pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret og anerkendende og har sit udgangspunkt i, at den enkelte 
unge skal have størst mulig grad af indflydelse.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er bæredygtig, der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, 
og tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsyn og visiterende kommuner. 
I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddet er konsolideret og tilbuddets revisor ikke har haft bemærkninger til 
tilbuddets regnskaber eller årsrapport. Endvidere er der lagt vægt på, at budgetter for  2016, ikke vurderes at 
indeholde poster, der er uvedkommende for tilbuddets virksomhed og tilsigter, at der sikres fortsat at være 
sammenhæng mellem betalt pris og leveret kvalitet i tilbuddets indsats. Med hensyn til tilbuddets økonomiske 
gennemskuelighed er der lagt vægt på, at tilbuddet udarbejder budgetter, der rummer relevante og tilstrækkelige 
oplysninger for socialtilsynet. Der er udarbejdet reviderede regnskaber med konsistente forklaringer, specifikationer 
samt uddybende materiale herunder anlægskartotek. Den foretagne forvaltningsrevision rummer god 
forklaringskraft i. f.t. ressource anvendelsen og dermed nyttig viden for bl.a. visiterende myndigheder.
Tilbuddet har fokus på dokumentation. Der dokumenteres på alle daglige observationer i dagbog/journalsystem, der 
også er tilgængelig for anbringende myndighed. Stedet udarbejder statusskrivelse i overensstemmelse med 
gældende regler herfor, og der afholdes statusmøde med sagsbehandler samt eksterne samarbejdspartnere.
 Det er tilsynets vurdering, at medarbejdergruppen er faglig kompetent, men at begge afdelinger har udfordring i 
forhold til stabilitet i medarbejdergruppen.
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Der 
er udformet beredskabsplan for magtanvendelse og voldsepisoder.

Særligt fokus i tilsynet

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 17-10-2016

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Nord

Tilsynskonsulenter Bente Melchiorsen (socialfaglig konsulent)

Niels Jørgen Lysdal Nielsen (Økonomikonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 05-09-16: Vester Fjordvej 3, 9280 Storvorde (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

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, herunder at 
tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt 
og fagligt. Desuden er det vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, 
der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller 
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter, at de enkelte unge bliver i stand til at klare eget liv. Tilbuddet 
tilbyder fra start af opholdet, at den unge vurderes på eget værksted med henblik på at finde den unges ressourcer 
og interesse for skolegang og uddannelse. Tilsynets oplevelse er, at stedet lægger vægt på samarbejdsrelationer 
med skole og praktiksted i forhold til den enkelte og i forhold til det omkring liggende samfund. Det er oplyst, at man 
har god kontakt med forskellige arbejdspladser. Det tætte samarbejde  vurderes, at medvirke til gode oplevelser for 
de unge.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse 
og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes opfyldt.
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet støtter de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og 
beskæftigelse.
Alle de unge er i enten dagbeskæftigelse eller skole, og stedet  har god erfaring med at finde praktik- og 
arbejdspladser til de unge.
I samarbejde med den enkelte unge og UU vejleder udarbejdes der en plan, hvori der indgår aftaler om et tæt 
samarbejde skole/arbejdsplads og opholdssted i mellem. Det tætte samarbejde medvirker til gode oplevelser for 
den unge.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på interview med ledelse, medarbejdere og unge 
samt fra de medsendte handleplaner, hvor det ses, at der er opstillet mål for de unges skolegang, uddannelse eller 
beskæftigelse, og at der følges op herpå.
De interviewede unge bekræfter, at der er mål for beskæftigelse.
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Fra interview med ledelse og medarbejdere fremgår, at tilbuddet vægter skolegang/beskæftigelse højt, og at der er 
mål for alle. Der udarbejdes individuelle målskemaer med fokuspunkter for den enkelte.
Det fremgår endvidere, at man er i tæt dialog med skoler/ beskæftigelsestilbud, og at der er  opfølgning i forhold til 
den enkeltes unges skolegang/beskæftigelse. Bl.a. gives eksempler på tæt opfølgning med en skole samt en 
kommune, der har stillet en fast kontaktperson til rådighed for samarbejdet.
Ledelsen tilkendegiver, at de til enhver tid arbejder hen imod, at den enkelte bliver i stand til at klare eget liv. 
Tilbuddet tilbyder, at den unge fra start får 2-3 mdr. på stedets eget værksted, med henblik på at finde den unges 
ressourcer og interesser, ligesom det anses  for vigtigt, at de unge bliver trygge, inden de kommer i skole eller 
arbejdspraktik. Der opstilles mål, som skal være opfyldt inden den unge sendes ud i skole eller beskæftigelse. I 
samarbejde med den enkelte unge og UU vejleder udarbejdes herefter plan for det videre forløb samt plan for 
hvordan målet fremadrettet nåes.

Indikator 01.b Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på interview med ledelse, medarbejdere og unge. Det 
fremgår af interview med de unge, at de er i skole/beskæftigelse - dog har en enkelt ikke p.t. konkret tilbud, men 
der er aftalt møde herom, ligesom en af de unge p.t. er hjemme nogle dage. 
Tilbuddets tætte samarbejde med skole og beskæftigelsestilbud medvirker til gode oplevelser for de unge, og der er 
eksempler på, at de unge har fået lærepladser. Tilbud etableres i samarbejde med den enkelte, således der er 
fokus på interesser, kompetencer og ressourcer.

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.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på interview med ledelsen, der oplyser, at alle de 
unge i den undervisningspligtige alder frekventerer folkeskole. De interviewede unge bekræfter, at de er i et 
skoletilbud. 
Fra interview med ledelse og medarbejdere fremgår, at der er god dialog og et tæt samarbejde med 
skolen/lærerne, som altid giver besked, hvis den unge forlader skolen. Tilbuddet stiller ligeledes medarbejdere til 
rådighed, hvis der er behov for at støtte den unge i skoletilbuddet.
De unge bliver kørt til og fra skole.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er i vurderingen lagt vægt på, at de interviewede unge bekræfter, at 
de har et stabilt fremmøde i deres skolegang, med kun få fraværsdage. 
Fra interview med ledelse og medarbejdere fremgår, at tilbuddet vægter skole og beskæftigelse højt, hvorfor der 
bliver gjort en stor indsats for, at de unge aktivt passer skole, job, praktik eller lignende. Det oplyses, at det er få 
dage, de unge ikke kommer af sted. Såfremt de unge ikke er i skole/beskæftigelse vil de lave noget praktisk.
Tilbuddet medvirker til, at de unge kommer af sted hver morgen ved bl.a. at køre dem.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et 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 fællesskaber, og at 
borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale 
relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter 
er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i dagligdagen, i personalets 
adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og 
involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund.
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk.

Vurdering af tema

Tilsynet vurderer, at PKC lægger stor vægt på den enkelte unges personlige udvikling i forhold til sociale 
kompetencer og selvstændighed. Der udarbejdes individuelle, overkommelige mål sammen med den enkelte unge, 
således at udviklingen er gennemskuelig og nye mål for anbringelsen kan overskues.  Det fremgår, at tilbuddet 
anser forældrene som vigtige samarbejdsparter og at forældrene holdes løbende opdateret, via telefonopkald, 
mails og besøg på stedet eller i eget hjem.
Alle de unge deltager i fritidsaktiviteter udenfor huset, f.eks. ishockey, motion, motorcross, fiskeri. De unge støttes 
heri, og transporteres gerne. Tilbuddet hjælper de unge med at finde interesser til hver enkelt.
Det vurderes således, at tilbuddet i høj grad understøtter at de unge indgår i sociale relationer og støttes i 
selvstændighed.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes opfyldt.
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet styrker de unges sociale kompetencer og selvstændighed.
I samarbejde med anbringende myndighed  udarbejdes handleplan, hvori indgår at der udarbejdes individuelle, 
overkommelige mål for den enkelte unges sociale kompetencer og selvstændighed.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er i vurderingen lagt vægt på interview af ledelse og 
medarbejdere samt fra det skriftlige materiale.
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Det fremgår af det skriftlige materiale, at udgangspunktet for den enkelte ung er handleplanen som er udarbejdet i 
samarbejde med anbringende myndighed. Efterfølgende, udarbejdes internt målskema, hvor mål, delmål og 
metoder udarbejdes. Disse evalueres løbende i medarbejdergruppen. Der  udarbejdes individuelle, overkommelige 
mål sammen med den enkelte ung, således at udviklingen er gennemskuelig og nye mål for anbringelsen kan 
overskues. F.eks. opstilles mål for sociale kompetencer.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på interview af ledelse, medarbejder og unge.
Alle de interviewede unge bekræfter, at de indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende 
samfund.
Fra interview med ledelse og medarbejdere fremgår, at man støtter op om de unges netværk. I dagligdagen trænes 
de sociale kompetencer og de unge introduceres i et foreningsliv.
De unges fællesskab i husene er godt. Der er  3 unge i hvert hus, som  på skift har noget sammen.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er i vurderingen lagt vægt på, at interview af de unge, ledelse 
og medarbejder.
Alle de interviewede unge bekræfter, at de har kontakt til og samvær med deres familie og netværk.
Fra interview med ledelse og medarbejdere fremgår, at der i tilbuddet gøres et stort arbejde ud af arbejdet med de 
unges familier og netværk. Der vises tillid og arbejdes på en bærende relation.
I tilbuddet anser man forældrene som vigtige samarbejdsrelationer - forældrene holdes løbende opdateret, via 
telefonopkald, mails og besøg på stedet eller i eget hjem. Både forældrene og den unge "klædes på" inden 
hjemmeweekend, så alle ved, hvad den unge må eller ikke må, ligesom personalet kontakter forældrene i løbet af 
weekenden for at høre hvorledes det går. Det er kontaktteamet på hver enkelt ung, der er ansvarlig for 
forældrekontakten.
Der afholdes 1 x  årligt familiedag, hvor forældre, søskende og bedsteforældre er inviteret. Der er her mulighed for 
at møde de andres forældre, alt personale og de andre unge. Familiedagen afholdes sammen med Nordkraft og 
Ritavej.
Er den unge over 18 år laves aftale med den unge omkring samarbejdet med forældrene.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.d

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
Fra interview med ledelse, medarbejder, unge og ud fra de fremsendte status fremgår, at alle de unge deltager i 
fritidsaktiviteter udenfor huset, f.eks. ishockey, motion, svømning, parkour og firmafodbold mm. De unge støttes 
heri, og transporteres gerne. Tilbuddet hjælper de unge med at finde interesser til hver enkelt. Der lægges stor 
vægt på, at de enkelte unge er aktive.

Indikator 02.e Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.e

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at de unge i interview oplyser, at de har 
venskaber uden for tilbuddet.
Alle de unge  har venskaber udenfor huset, men ikke alle er lige gode for de unge. I disse situationer er man i 
dialog med den/de unge i forhold til konsekvenser af uhensigtsmæssige bekendtskaber.
Man må gerne have venner på besøg, spise med samt have  overnatning, men det skal aftales med stedet. 
Personalet lægger vægt på, at kende vennerne, og har altid kontakt til forældre/voksne inden evt. overnatning.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 02.f

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er i bedømmelsen lagt vægt på interview med ledelse, 
medarbejder og de unge, hvor det oplyses at alle unge har en fortrolig voksen. Det kan være forskelligt, hvem det 
er og kan også være en udenfor tilbuddet. Man vælger selv sin fortrolige.
Det fremgår endvidere fra interview med ledelse og medarbejdere, at man i tilbuddet byder sig til, holder aftaler og 
taler om tingene. En enkelt ung, har skemalagt, at være i dialog og reflektere over sit liv.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets metode 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 mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling 
og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.
Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og 
sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende 
beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte 
borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og
overgreb.

Vurdering af tema

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive 
resultater for de unge. Tilbuddet har ved tilsyn redegjort for det daglige pædagogiske arbejde. 
Tilbuddets pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret og anerkendende og har sit udgangspunkt i, at den enkelte 
borger skal have størst mulig grad af indflydelse. Det vægtes at skabe rammer, hvor støttesystemer og 
pædagogiske tiltag er individuelt tilrettelagt.
Tilsynet vurderer, at opholdsstedet har fokus på den enkelte og dennes mål med opholdet. Stedet udarbejder 
individuelle måleskemaer med baggrund i anbringende myndigheds handleplan. Der anvendes systemanalyse i 
forhold til at arbejde med adfærdsændring. Det oplyses, at man på personalemøder drøfter metoder i arbejdet 
omkring den enkelte unge, således at alle er enige i metode og forståelse for, hvorfor man gør, som man gør.
Hver enkelt ung har et kontaktteam, som løbende drøfter udviklingen med den unge og i forhold til dennes mål. 
Der dokumenteres på  alle daglige observationer i dagbog/journalsystem,  der også er tilgængelig for anbringende 
myndighed. Stedet udarbejder statusskrivelse i overensstemmelse med gældende regler herfor, og der afholdes 
statusmøde med sagsbehandler samt eksterne samarbejdspartnere.
Evaluering og revidering af målskema udarbejdes individuelt. Dette sker hver tredje måned, eller hvis det vurderes, 
at målene er opnået/er urealistiske på det gældende tidspunkt.
Tilsynet vurderer at PKC `s metode i arbejdet med de unge medvirker til udvikling af den enkelte.
Det er endvidere tilsynets vurdering, at stedet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for 
de unge til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen og ligeledes, at der dokumenteres positive 
resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for de unges ophold. 
Fra interview med de unge tilkendegives, at de trives på stedet, og føler sig  hørt, respekteret og anerkendt. 
Det er endvidere tilsynets vurdering, at tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt 
undgås. 
Der er udformet beredskabsplan for magtanvendelse  og voldsepisoder.

Gennemsnitlig vurdering 5

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

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at PKC arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.
I forhold til resultatdokumentation, reflekteres på personalemøder og  til brug for refleksionen er udarbejdet 
"refleksionscirklen", som bl.a. er kritisk i forhold til hvordan der arbejdes med den enkelte unge. Det oplyses, at der 
er positiv tilgang til refleksion fra såvel ledelse som medarbejdergruppe.
Fra interview fremgår, at hver enkelt ung har kontaktteam, bestående af primær og sekundær kontaktperson. 
Kontaktteamet drøfter løbende udviklingen med den unge. Hver søndag, gennemgår personalet ugen, samt 
hvorvidt ugens mål er nået. Der afholdes personalemøde hver anden uge, hvor den enkelte unge drøftes og 
inddrages efterfølgende. 
 Der henvises i øvrigt til indikatorerne 3a, 3b, 3c og 3d..

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på det skriftlige fremsendte materiale samt fra 
interview med ledelse, hvoraf det fremgår, at der ikke siden regodkendelsen er sket ændringer i tilbuddets 
anvendelse af faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe.
I bedømmelsen er desuden vægtet interview med medarbejdere, der beskriver tilbuddet faglige tilgange i form af 
anerkendelse og relation. 
Målgruppen er unge i alderen fra 15 til 23 år med varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke er i stand til at klare 
sig selv og som følge af funktionsnedsættelsen har udviklet særlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der gør 
det yderst vanskeligt for dem at klare sig i sociale sammenhænge.
Tilbuddet arbejder på at skabe rammer, hvor støttesystemer og pædagogiske tiltag er individuelt tilrettelagt. Den 
pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret og anerkendende og har sit udgangspunkt i, at den enkelte borger skal 
have størst mulig grad af indflydelse.
Der anvendes systemanalyse i forhold til at arbejde med adfærdsændring. Både individuelt og i personalegruppen. 
På personalemøde drøftes metoder i arbejdet med den enkelte unge. Således at alle er enige i metode og 
forståelse for, hvorfor man gør, som man gør. Personalet er gode til at spare med hinanden.
Eksempler på stedets metoder bekræftes via stedets dagbog/journalsystem, der er tilgængeligt for  sagsbehandler.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på interview med ledelse og medarbejdere, hvor 
det fremgår, tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af indsatsen.
Der dokumenteres på  alle daglige observationer i dagbog/journalsystem,  der også er tilgængelig for anbringende 
myndighed. Sagsbehandler kan uploade systemet og skrive heri. Stedet udarbejder statusskrivelse i 
overensstemmelse med gældende regler herfor, og der afholdes statusmøde med sagsbehandler samt eksterne 
samarbejdspartnere.
Evaluering og revidering af målskema udarbejdes individuelt. Dette hver tredje måned, eller hvis det vurderes, at 
målene er opnået/er urealistiske på nuværende tidspunkt.

Indikator 03.c Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de 
visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er i vurderingen lagt vægt på det skriftlige fremsendte 
materiale i form af handleplaner, status og måleskemaer samt fra interview med ledelse, medarbejdere og 
kommunale sagsbehandlere.
Det fremgår, at der udarbejdes individuelle måleskemaer med baggrund i anbringende myndigheds handleplan. Ud 

13

Tilsynsrapport



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

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes opfyldt. 
Det er tilsynets vurdering, at PKC understøtter de unges medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet.
Der henvises til indikator 4a og 4b.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes opfyldt. 
Det er tilsynets vurdering, at PKC understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel
De unge støttes i at bruge sundhedsvæsenet og inddragelse af sagsbehandler hvor det er nødvendigt. 
Der er udarbejdet politikker på kostområdet, rygning og motion.

fra handleplanen, udarbejdes  behandlingsplan og målskema. Her udfra arbejder hele gruppen ensartet i forhold til 
den individuelle målsætning og metode i praksis. Der udarbejdes daglige observationsdagbøger, hvilke 
sagsbehandler har adgang til. Statusrapport efter tre måneder og efterfølgende hvert halve år indeholdenede: 1. 
Handleplan. 2. Behandlingsplan. 3. Målskema 4. Observationsdagbøger. 5. Status.
Sagsbehandlere bekræfter, at stedet opnår positive resultater i forhold til de opstillede mål.

Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at 
målene for borgerne opnås.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på interview med ledelsen, der oplyser, at stedet 
har et stort netværk af samarbejdsrelationer, og sætter en ære i at pleje disse. Stedet er åben overfor det eksterne 
samarbejde, der skal til, for at de unge får det bedst muligt ud af opholdet.
Der er fremsendt liste over aktuelle samarbejdspartnere, som f.eks. rådgiver i kommunerne, UU-vejledere, skoler, 
ungdomsskoler, produktionsskoler, rusmiddelteam, psykologer, psykiatrien, praktiserende læger, AMU, og diverse 
supervisorer.

Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er i vurderingen lagt vægt på interview med ledelse, 
medarbejdere og de unge.
De unge oplyser samstemmende, at de bliver hørt, respekteret og anerkendt.
Medarbejdere og ledelse oplyser, at de oplever sig meget anerkendende og lyttende  i forhold til de unges ønsker. 
Husmøder er et af stederne, hvor der bliver lyttet og imødekommet ting fra de unge.

Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at de unge i interview bekræfter, at de 
inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse 
med deres ønsker og behov. Der nævnes bl.a. lørdagsaktivitet, som en af de ting, de unge er medbestemmende 
på.
Ledelse og medarbejdere oplyser, at man imødekommer ønsker fra de unge, i det omfang, det er muligt.
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Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes opfyldt. Det er tilsynets bedømmelse, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser.
Tilbuddet har udarbejdet beredskabsplan og der er udfærdiget  rømningsplan ligesom der er procedure for, hvordan 
personalet takler den enkelte unges vrede.
Der henvises til indikator 6a og 6b.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen er vægtet interview med de 
unge, medarbejdere, ledelse, sagsbehandler samt observation under tilsynet. Der observeres en positiv stemning 
mellem medarbejderne og de unge. De unge udtaler samstemmende, at de er meget glade for at bo i 
opholdsstedet.  
Ledelsen oplyser, at de unge trives i tilbuddet, og at de er fortrolige og har tillid i forhold til de voksne. De unge er 
åbne overfor de voksne og fortæller om, hvad der rør sig hos dem.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at der fra interview med ledelse, 
medarbejdere og unge fremgår, at de unge har støtte fra tilbuddet  til relevante sundhedsydelser. 
Det fremgår, at de unge støttes i at bruge sundhedsvæsenet og inddragelse af sagsbehandler, hvor det er 
nødvendigt, f.eks ved medicinsk udredning og ændring af medicinen. Det vurderes altid, hvornår der er behov for 
personalets deltagelse. Personalet har ansvaret herfor, og kører den unge.

Indikator 05.c Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale sundhed

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at der fra interview med ledelse, 
medarbejdere og unge fremgår,
at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på forhold, som har betydning for de unges fysiske og mentale 
sundhed.
Der nævnes bl.a., at der er politik på kostområdet, hvor man på stedet har fokus på kosten. Der er f.eks. altid frisk 
frugt, og det tilstræbes, at der er grønsager eller salat som tilbehør til hovedmåltid. Personalet er rollemodeller.
De unge opfordres til at lave motion 3 gange ugentlig, og gerne en fast ugentlig aktivitet. Såfremt motivationen ikke 
er tilstede, forsøges at finde en form, som den unge kan være med til. Alle (både unge og voksne)  har fri adgang til 
motionscenter.
Der er udarbejdet rygepolitik.
Tilbuddet vægter, at de unge i fritiden kommer ud og deltager i diverse tilbud i lokalmiljøet, med henblik på at skabe 
relationer/netværk samt skabe mulighed for succesoplevelser.
Der arrangeres gerne aktiviteter i weekend og fritid som beboerne kan vælge til og vil blive forsøgt motiveret til. 
Aktiviteterne vil primært være af fysik karakter som eksempelvis, styrketræning, svømning, ishockey, fodbold m.v.
Det fremgår fra interview med medarbejdere og fremvises, at der er retningslinjer for medicinhåndtering samt 
udpeget medicinansvarlig.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på 
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Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet forebygger overgreb.
PKC har bl.a. procedure for hvorledes man takler de unges vrede og hvordan der tales til de unge. Man har 
individuel procedure i forhold til den enkelte.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på
interview med medarbejder under tilsyn d. 26.5.2015. Medarbejderen oplyser, at den pædagogiske tilgang til de 
unge er anerkendende og at det aldrig bliver "dem mod os". Der reflekteres meget i personalegruppen i forhold til 
den pædagogiske indsats.

Indikator 07.b Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og 
er kendt af medarbejderne

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at der er modtaget beredskabsplan, og at 
medarbejder har kendskab hertil og kan redegøre for procedure.

interview med ledelse og medarbejdere, hvor der redegøres for tilbuddets pædagogiske praksis og procedure i 
forbindelse med magtanvendelser.
Tilbuddet vægter relationen til de unge højt, og hvis der opstår optræk til magt trækker medarbejderne sig eller 
lader den unge trække sig.
På p-møde reflekteres over magtanvendelser, hvilke ord skal der bruges til den enkelte unge, hvad reagerer den 
unge på? og hvordan håndteres det, når den unge råber, og hvordan tales til de unge?
Tilbuddet har udfærdiget en skriftlig rømningsplan, i forhold til hvad personalet skal gøre, såfremt den unge rømmer 
fra stedet,  ligesom der i samarbejde med den unge er lavet aftale for, hvordan personalet takler den enkelte unges 
vrede. Disse aftaler  bliver nedskrevet i den unges dagbogsplanner.
Der er procedure for utilsigtede hændelser.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på interview med ledelse og medarbejdere, hvor 
der oplyses om stedets praksis i forhold til læring af indsatsen i forbindelse med magtanvendelser.
Tilsynet konstaterer endvidere, at medarbejderne har kendskab til magtbekendtgørelsen og til tilbuddets procedure 
i forbindelse hermed.
Der er desuden lagt vægt på, at tilbuddet har indberettet magtanvendelser korrekt, og at både medarbejdere og 
ledelse oplyser, at magtindberetninger gennemgås af faglig leder og derefter drøftes på  personalemøde samt evt. i 
en supervisionsseance med henblik på refleksion, fælles læring og forebyggelse.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig 
organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet 
fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets 
strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse.

Vurdering af tema

Det er tilsynets vurdering at PKC samlet set har en faglig kompetent ledelse, og at den daglige drift varetages 
kompetent.
Opholdsstedets leder har ingen pædagogisk uddannelse, men har arbejdet indenfor området gennem mere end 20 
år. Hans mangeårige erfaring indenfor området kompenserer for den manglende socialfaglige uddannelse.
Ledelsen består af leder og 2 afdelingsledere samt en faglig leder.
Ledelsen i  opholdsstedet har fokus på udstrakt grad af medarbejderindflydelse, og ser det som en afgørende 
faktor, at beslutningsprocesserne og den pædagogiske kompetence er placeret, så der kan tages ansvarlige og 
hurtige beslutninger i det daglige pædagogiske arbejde.  Dette indebærer, at alle medarbejdere optræder som 
engagerede rollemodeller og udviser accept og respekt for det enkelte menneske.
Pædagogerne er engagerede, fordomsfrie og troværdige, og søger altid en positiv og konstruktiv kommunikation i 
bestræbelserne på udvikling af det pædagogiske arbejde.

Gennemsnitlig vurdering 3,9

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes opfyldt. 
Det er tilsynets vurdering, at PKC har en faglig kompetent ledelse.
Den samlede ledergruppe  vurderes faglig kompetent i forhold til målgruppen, og det vurderes at ledelsen er lydhør 
og rummelig og giver i  stor grad medbestemmelse til personalet.
Der henvises i øvrigt til indikatorniveau.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at der fra interview med medarbejder under tilsyn 
maj 2015, er ros til ledelsen i forhold til involvering af pædagogisk personale. Der er lydhørhed overfor 
medarbejdere for pædagogiske metoder, såfremt de kan begrundes.  Medarbejdere  beskriver ledelsen som 
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rummelig, og at der gives en stor grad af medbestemmelse til personalegruppen. Desuden beskriver medarbejdere 
ledelsen, som meget lyttende og imødekommende, og altid tilgængelig.
Ledelsen består af leder og 2 afdelingsledere samt en faglig leder.
Scoringen på 4 gives idet lederen mangler pædagogisk uddannelse. Lederen har dog stor erfaring (over 20 år) med 
målgruppen. 
Tilbuddet har fået ny faglig leder. Der er modtaget CV på faglig leder, og det vurderes, at faglig leder har de 
kompetencer, der er nødvendige i forhold til at kunne give medarbejder og ledelse faglig sparring i forhold til 
tilbuddets målgruppe.
Tilbuddets afdeling på Ritavej har ligeledes fået ny afdelingsleder. Der er modtaget CV, og det vurderes, at 
afdelingslederen har kompetencer i forhold til at kunne varetage den daglige ledelse af afdelingen på Ritavej.

Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for 
ledelse og medarbejdere

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på interview med ledelse og medarbejdere, hvor 
det fremgår, at tilbuddet benytter ekstern faglig supervision efter behov.
I følge interview med medarbejderne fremgår, at der sparres på personalemøder, med deltagelse af faglig leder. 
Herforuden er der ca. to seancer med ekstern supervisor årligt. Såfremt der er behov for mere, kan medarbejderne 
ytre ønske herom, hvilket man har erfaring med imødekommes.
Bestyrelsesmedlem er supervisor/coach for leder.

Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Det er vægtet at der er uklarhed omkring hvilken vedtægt 
der er gældende og godkendt. Det er vægtet at der kun har været afholdt et bestyrelsesmøde i 2016. 

Den 15. december 2015 er der lavet en vedtægtsændring. Vedtægten er ikke underskrevet og der er ikke 
fremsendt referat fra generalforsamling hvoraf det fremgår at den er vedtaget, der er heller ikke fremsendt 
dokumentation for at Aalborg kommune har godkendt vedtægten, hvilket fremgår af vedtægten at de skal.  

Tidligere vedtægt fra 2014 indeholdte ikke angivelse af, hvorledes man forholder sig til budgettet. 

Bestyrelsens er sammensat korrekt ud fra kravene i vedtægten

Der er 4 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand med pædagogiske kompetencer, en tidligere 
ansat, med pædagogisk erfaring, samt et medlem der er salgsdirektør i en mindre entreprenør virksomhed og 
derudover har erfaring med andet bestyrelsesarbejde. Herudover er stedets leder med i bestyrelsen uden 
stemmeret.
Bestyrelsens kompetencer vurderes relevante i forhold til tilbuddet. 

Der er fremsendt dokumentation for, at der er afholdt bestyrelsesmøde den 21. september 2015, 22. oktober 2015 
og 8. august 2016. 
Derudover er der afholdt generalforsamling den 27. april 2016. 

I de fremsendte referater fra bestyrelsesmøder, fremgår det at bestyrelsen er orienteret om flere relevante punkter. 
Det fremgår ikke af referatet, at bestyrelsen er aktiv i forhold til at tage beslutninger omkring tilbuddet.

Tilbuddet er flere gange kommet med ønsker om udvidelser af tilbuddet. Det kan konstateres at udvidelserne er 
uden for det i vedtægten nævnte formål. Det er bestyrelsen der skal sikre at formålet efterleves.
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Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.
Alle medarbejdere beskrives som engagerede rollemodeller der udviser accept og respekt for den enkelte ung, 
ligesom alle i medarbejdergruppen tager ansvar for en grundig og indholdsrig dokumentation for den udvikling den 
enkelte unge gennemgår under opholdet på PKC.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på interview med ledelse og medarbejdere, hvor 
der redegøres for den samlede medarbejdergruppes ressourcer og kompetencer. Der er desuden lagt vægt på den 
fremsendte liste over medarbejdere med angivelse af uddannelse og anciennitet.
Personalegruppen beskrives af ledelsen, som en gruppe der formår at reflektere over egen pædagogiske virke og 
med rette kompetencer i forhold til målgruppens behov.
PKC har fokus på udstrakt medarbejderindflydelse, og ser det som en afgørende faktor, at beslutningsprocesserne 
og den pædagogiske kompetence er placeret, så der kan tages ansvarlige og hurtige beslutninger i det daglige 
pædagogiske arbejde. Dette indebærer, at alle medarbejdere optræder som engagerede rollemodeller og udviser 
accept og respekt for den enkelte unge. Der fokuseres på at skabe stabile, forudsigelige og genkendelige rytmer, 
og hvor der er mulighed for udvikling af en tæt relation til åbne, ærlige og tillidsfulde pædagoger. Der gives altid den 
enkelte unge mulighed for indflydelse på egen udvikling og livssituation.

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

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad. Der er lagt vægt på den fremsendte oversigt over medarbejdere, hvor det 
fremgår at der indenfor det seneste år er nyansat 6 af de 11 faste medarbejdere.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på indberetning af sygefravær på tilbudsportalen til 7,3. 
Herforuden er der lagt vægt på interview med ledelse og medarbejdere, hvor det fremgår, at sygefraværet er 
minimalt - til næsten ikke eksisterende.
Sygefraværet vurderes således ikke på højere niveau end sammenlignelige steder.
Tilbuddet har tegnet sundhedsforsikring for alle ansatte. 
Der foreligger APV handleplan, gennemgået juni 2016.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de 
kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i 
forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender 
samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag 
og opvækst med nære og stabile relationer.
Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et 
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som 
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er 
et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne på en etisk måde 
forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder 
borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på 
borgernes retssikkerhed.

Vurdering af tema

Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder.
Hovedparten af de ansatte har pædagogisk uddannelse.
Tilsynet vurderer endvidere, at opholdsstedet har fokus på faglighed og intensitet i det socialpædagogiske arbejde, 
og det opprioriteres, at medarbejdere uddannes og opkvalificeres til opgaven. 
Tilbuddets ledelse har fokus på ressourcer i personalegruppen, og de pædagogiske kompetencer vægtes højt. Der 
er stor imødekommenhed i forhold til uddannelse. 
Tilbuddets medarbejdere har gennem det seneste år deltaget i kompetenceudviklingsforløb, omhandlende 
rusmidler og har desuden afholdt faglig dag omkring institutionens kultur samt magtbekendtgørelsen. herforuden 
har hele personalegruppen deltaget i medicinhåndteringskursus.
Opholdsstedet inddrager eksterne samarbejdspartnere, og har fast  samarbejde med psykolog og supervisor.
Tilsynet vurderer således, at opholdsstedets medarbejdere har de kompetencer der er nødvendige i forhold til 
stedets målsætning, målgruppe og metode i det daglige arbejde, og det vurderes, at der løbende evalueres på 
medarbejderes kompetence og opkvalificering af viden.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i 
forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.
Tilbuddet har fokus på uddannelse for medarbejdere og lægger vægt på faglighed. 
Der inddrages eksterne samarbejdspartere, ligesom der er samarbejde med psykolog og supervisor.
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Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på den fremsendte opgørelse over medarbejder samt fra 
interview med ledelse og medarbejdere.
Det fremgår heraf, at der i alt er 13 fastansatte på tilbuddets 2 afdelinger. Heraf er 8 uddannet pædagoger og 2 
som lærere.  Fra interview med ledelsen fremgår, at alle medarbejdere har stor forståelse og indsigt i de unges 
problematikker, og at de er meget reflekterende over egen adfærd.
Ledelsen oplyser, at hovedparten af vikarvagterne tages af de faste medarbejdere, som er meget flexible. På den 
måde udnyttes erfaring fra gamle medarbejdere.
Tilbuddet har endvidere fokus på, at medarbejdere, der ikke er pædagogisk uddannet, skal opkvalificeres fagligt.
Der har i den forbindelse været afholdt kursusforløb i samarbejde med SOSU Nord i 2014 og 2015 for 
medarbejdere, der ikke har en pædagogisk uddannelse.
Det er endvidere oplyst, at tilbuddet har fokus på ressourcer og kompetencer i personalegruppen, samt faglig 
sparring medarbejdere. imellem. 
Fra interview med medarbejder er desuden oplyst, at der er imødekommenhed i forhold til uddannelse/kursus. 
Herudover fremgår, at alle medarbejdere i tilbuddet i 2015/2016 har gennemgået et kompetenceudviklingsforløb 
omhandlende "rusmidler", som har udmøntet sig i en rusmiddelpolitik og pædagogik. Der har endvidere været 
afholdt faglig dag med bl.a. gennemgang af organisationens kultur samt gennemgang af  magtbekendtgørelsen og 
hele personalegruppen  har deltaget i dagkursus omkring medicinhåndtering og magt.
Ovenstående forhold indgår i tilsynets bedømmelse af indikator.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på interview med 4 af de unge, der alle oplyser, at 
medarbejderne har forståelse deres problematikker og er behjælpelig hermed i dagligdagen.  
Fra interview med ledelse og medarbejder fremgår, at der lægges stor vægt på medarbejdernes faglighed og 
intensitet i det socialpædagogiske arbejde.
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      Vurdering af temaet 
Økonomi

Temavurdering

Økonomi

Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store 
konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet må lukke af økonomiske 
grunde, fordi det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at 
tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at 
der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal 
derfor sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med 
hensyn til gennemsigtighed i økonomien.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er bæredygtig, der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, 
og tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsyn og visiterende kommuner. 

I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddet er konsolideret og tilbuddets revisor ikke har haft bemærkninger til 
tilbuddets regnskaber eller årsrapport.
 
Endvidere er der lagt vægt på, at budgetter for  2016, ikke vurderes at indeholde poster, der er uvedkommende for 
tilbuddets virksomhed og tilsigter, at der sikres fortsat at være sammenhæng mellem betalt pris og leveret kvalitet i 
tilbuddets indsats.
 
Med hensyn til tilbuddets økonomiske gennemskuelighed er der lagt vægt på, at tilbuddet udarbejder budgetter, der 
rummer relevante og tilstrækkelige oplysninger for socialtilsynet. Der er udarbejdet reviderede regnskaber med 
konsistente forklaringer, specifikationer samt uddybende materiale herunder anlægskartotek. Den foretagne 
forvaltningsrevision rummer god forklaringskraft i. f.t. ressource anvendelsen og dermed nyttig viden for bl.a. 
visiterende myndigheder.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 11 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt.
Tilbuddet vurderes, at være  økonomisk bæredygtig. Der er en blank revisionspåtegning  og de centrale nøgletal 
dokumenterer den fornødne soliditet og bæredygtighed. Der er overskud på driften, stabil belægning og der 
foretages en hensigtsmæssig økonomistyring.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Kriterium 12 Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til 
prisen og tilbuddets målgruppe

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet vurderes at være opfyldt. 
Ved vurderingen er der lagt vægt på, at budgettet for 2016 udtrykker balance mellem pris og kvalitet i.f.t. 
målgruppens behov. Normeringens sammensætning understøtter den budgetterede kvalitet i tilbuddet. De afsatte 
rammer til kompetenceudvikling er tilstrækkelige for en fortsat kvalitetsudvikling af tilbuddet.

Bedømmelse af Indikator 11.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets revisor ikke har haft bemærkninger til tilbuddets årsregnskab eller 
årsrapport for 2015.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.b

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at uploadede separate  
budgetter som rummer de fornødne poster til tilbuddets drift. Det er vægtet, at tilbuddets omsætning kan dække de 
forventede omkostninger. Budgetterne vurderes ikke at indeholde omkostninger, der er tilbuddet uvedkommende. 

Bedømmelsesgrundlag er budgetter for  2016.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.c

.Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at tilbuddet samlet set har en 
soliditetsgrad som er tilstrækkelig i.f.t. tilbuddets alder og specialiseringsgrad.

Bedømmelsesgrundlag er regnskab for 2015.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 12.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at budgetter  indeholder de fornødne poster som tilsammen medvirker til at 
skabe balance mellem pris og kvalitet i.f.t. beboernes  behov. Samlet set  udtrykker budgetterne  forsvarlig 
anvendelse af offentlige midler. Budgetterne  for 2016 er blevet godkendt. 

Der budgetteres med udgifter til kompetenceudvikling svarende til 1075 kr.  pr medarbejder, hvilket vurderes at 
være på et lavere i.f.t. sammenlignelige tilbud.  

Der er ikke uploadet samlet budget i henhold til § 14 i bekendtgørelsen, men dette kan opgøres til 7.850.414 kr. og 
den budgetterede udgift per plads er på 1.308.402 kr. som stiger med 2% i.f.t. budget 2015. Lønudgifter er på 
7.850.414 kr. og udgør 74% af det samlede budget. og udgør en tilstrækkelig ramme til opretholdelse af 
normeringens størrelse og sammensætning.. Den samlede budgetterede normering er på uændret 13,4 
fuldtidsstillinger. Personalenormeringen  pr. plads er uændret 2,2.
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Kriterium 13 Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende 
kommuner

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være delvis opfyldt.

Det vurderes, at tilbuddet på væsentlige områder har en gennemskuelig økonomi som kommer til udtryk ved, at de 
nødvendige oplysninger og specifikationer er tilgængelige i form af  budgetter, der har en tilfredsstillende 
detaljeringsgrad omend ikke i den nyeste budgetskabelon samt  reviderede regnskaber  med de fornødne 
specifikationer, forklaringer på budgetafvigelser samt fordelingsnøgler. Der er også tilfredsstillende  
overensstemmelse mellem oplysninger på Tilbudsportalen og i budgetskemaet for såvist gælder takst. 

Der er dog ikke i tilstrækkelig omfang overensstemmelse mellem oplysninger i budgetskemaet vedr. 
personalenormering sammenlignet med oplysninger om personaleforhold på Tilbudsportalen.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 13.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der uploadet de lovpligtige nøgletal baseret på regnskab 2015, der er 
indsendt regnskaber for 2015
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      Vurdering af temaet 
Fysiske rammer

Temavurdering

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, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt 
hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens 
formål og indhold. Det er vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser 
borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet i forhold til at sikre 
borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at 
opretholde sociale netværk.

Vurdering af tema

Tilsynet vurderer, at opholdsstedet fysiske rammer  til fulde lever op til almindelig dansk standard og tilgodeser de 
unges behov for trivsel og udfoldelsesmuligheder.
Det er tilsynets vurdering, ud fra observation på tilsyn, at de indskrevne unge trives med de fysiske rammer, og det 
vurderes ligeledes, at rammerne understøtter de unges udvikling og trivsel.
Opholdsstedet er placeret 2 steder i henholdsvis Mou by og på Ritavej i Vejgård.
PKC Mou er beliggende centralt i Mou by ca. 20 km fra Aalborg, PKC, Ritavej er placeret i udkanten af Vejgaard, 
Aalborg. Begge med naboer og omgivelser der accepterer stedet som en del af samfundet.
For begge afdelinger gælder det, at de unge har eget værelse og fælles adgang til badeværelse. Der er fælles 
opholdsrum i form af bryggers/vaskerum, køkken/alrum og tv-stue. Tilhørende er der have og tilstødende terrasse. 
Der er personalefaciliteter i form af kontor/soveværelse, samt personalebadeværelse. Der er have til husene samt  
adgang til værkstedsfaciliteter.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes opfyldt.
Opholdsstedet PKC i Mou er placeret  med naboer og omgivelser der accepterer stedet som en del af samfundet.
På PKC Ritavej er der ligeledes god accept fra naboer.
For begge huse vurderes at de fysiske rammer i høj grad understøtter den unges udvikling og trivsel.

Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på interview med 4 unge, der alle tilkendegiver, at 
de trives med de fysiske rammer.
Der er desuden lægt vægt på observation under tilsyn, hvor der opleves trivsel i forhold til de unge og de fysiske 
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rammer.
Der er endvidere lagt vægt på interview med ledelse og medarbejdere, der oplyser, at tilbuddet lægger vægt på, at 
tilbuddet skal afspejle et almindeligt hjem. Der bliver derfor også prioriteret, at værelser og opholdsrum fremstår 
ordentlige. De unge får hjælp til oprydning og rengøring, hvis de ikke kan selv.
For nogle af de unge, er det en stor pædagogisk opgave, men det viser sig, at de pludselig kan selv.
Der er herudover lagt vægt på, at begge opholdssteder (Mou og Ritavej)  er beliggende med naboer og omgivelser, 
der accepterer de unge og opholdsstedet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på observation under tilsyn samt interview af 
ledelse, medarbejdere og unge samt fra det skriftlige materiale.
Opholdsstedet er placeret 2 steder i henholdsvis Mou by og Ritavej i vejgård.
PKC Mou er beliggende centralt i Mou by ca. 20 km fra Aalborg, med naboer og omgivelser der accepterer stedet 
som en del af samfundet.
Der er mulighed for indkøb af dagligvarer, pizzeria og bageri. I Mou IF er der  flere muligheder for at deltage i 
sportsaktiviteter; fodbold, håndbold, gymnastik og krop, motionscenter og floorball. Den offentlige transport er nemt 
tilgængelig, og ligger lige i nærheden af huset. 
PKC, Ritavej er placeret i udkanten af Vejgaard, Aalborg. Der er 20 minutters gang til centrum, ligesom den 
offentlige transport er nemt tilgængelig. Indkøbsmuligheder, kulturelle oplevelser, sportsmuligheder mv. er der et 
væld af i Aalborg.
Begge afdelinger har internt adgang til følgende: go-carts, motorcrossmaskiner, speedbåd, 
vandsportsaktivitetsudstyr(vandski mm), mountainbikes, kajakker, kano, fiskeriudstyr, outdoorudstyr, boldbane, 
diverse motionsudstyr, adgang til auto- og knallertværksted. Eksternt er der mulighed for hele paletten af aktiviteter 
indenfor sportsgrene; fodbold, håndbold, ishockey, parkour, gymnastik, crossfit etc. Desuden planlægges sammen 
med de unge, forskellige husaktiviteter i henhold til deres ønsker og interesser. Her kan nævnes; Fårup 
Sommerland, Randers Regnskov, Scarehouse, Zoologisk Have, biografen, ishockeykampe, fodboldkampe, 
koncerter etc.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på observation under tilsyn samt fra interviews.
For begge afdelinger gælder det, at de unge har eget værelse og fælles adgang til badeværelse. Der er fælles 
opholdsrum i form af bryggers/vaskerum, køkken/alrum og tv-stue. Tilhørende er der have og tilstødende terrasse. 
Der er personalefaciliteter i form af kontor/soveværelse, samt personalebadeværelse. Der er have til husene, samt 
adgang til fælles værkstedsfaciliteter. Husenes stand og møblering lever op til almindeligt dansk middelklassehjem. 
Som udgangspunkt, indeholder værelserne skab/kommode til tøj, seng og bord/natbord. Der er billeder, planter og 
pyntegenstande, så værelset er hyggeligt og indbyder til at blive brugt. Der  lægges stor vægt på, at værelset skal 
være ryddeligt og rent. Hver dag er der værelsestjek, og hver fredag skal værelset rengøres. Begge dele er i 
overenstemmelse med den unge.

De unges værelser respekteres som deres private, og der bankes på.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter liste over faste medarbejdere og vikarer
beskrivelse af faglig udvikling
APV handleplan
oplysningsskema
vagtplaner
handleplan, ICS og målskema for 3 indskrevne unge
indskrevne unge
fraflyttede unge
referat fra 2 personalemøder på Ritavej
referat fra 2 personalemøder i Mou
årshjul
referat fra seneste 4 bestyrelsesmøder
referat fra 2 husmøder

Observation

Interview - ledelsen, bestående af 2 afdelingsleder, faglig leder og overordnet leder.
4 unge - 2 fra hvert hus
2 sagsbehandlere
4 medarbejdere - 2 fra hvert hus

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.

Interviewkilder Anbringende kommune

Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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