
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Øst

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne 
for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

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

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

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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Opholdsstedet Lille Valbygård

Valby Engvej 003
4200 Slagelse
Tlf.: 22159219
E-mail: mail@lillevalbygaard.dk
Hjemmeside: www.lillevalbygaard.dk

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

Susanne Svendsen (Socialtilsyn Øst)

10-07-2014

Pladser i alt: 10

1. Stamoplysninger

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Samlet vurdering:
Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Lille Valbygård  er et velorganiseret miljøterapeutisk opholdssted, der I høj 
grad opfylder kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer på alle temaer. 
Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Lille Valbygård fortsat er egnet til at opfylde de indskrevne børns behov, jfr. 
Servicelovens § 46. Imidlertid forudsætter vurderingen, at Opholdsstedet Lille Valbygård sikrer, at kun børn og unge 
inden for målgruppen, indskrives i tilbuddet, og at Opholdsstedet Lille Valbygård fortsætter med, at gøre sig relevante 
overvejelser om, hvordan den miljøterapeutiske indsats virker på de anbragte børn og unge i dag.
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*Afgørelse: Godkendt

Det er tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Lille Valbygård er et behandlingssted, hvor der tilstræbes en tydelig systematik 
i indsatsen. Opholdsstedet Lille Valbygård arbejder efter klare og konkrete mål for børnene og de unges ophold. Tilsynet 
vurderer dog at Lille Valbygård, ved en mere løbende og systematisk dokumentation af mål og resultater for 
behandlingsindsatsen omkring det enkelte barn/unge, i højere grad vil kunne anvende resultaterne af den individuelle 
indsats til fortsat udvikling og læring.
Opholdsstedet Lille Valbygård kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, anbringende 
kommune har opstillet for børnenes ophold. ligeledes er det tilsynets opfattelse, at ledelse og medarbejdere på 
Opholdsstedet Lille Valbygård løbende evaluerer deres indsats, og forsøger forbedring af indsatsen.

Tilsynet oplever, at Opholdsstedet Lille Valbygård forsøger, at skabe et omsorgsfuldt og trygt miljø for de anbragte børn 
og unge, hvor der er respekt for det enkelte barn/ den unges særlige behov.
Det er tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Lille Valbygård gør en målrettet indsats for, at lære børnene/ de unge at kunne 
indgå i sociale fællesskaber og etablere betydningsfulde venskaber. Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Lille 
Valbygård i deres  miljøterapeutiske indsats forsøger at bygge på at danne relationer og handle i samspil med barnet 
/den unge.

Ligeledes er det tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Lille Valbygård guider, motiverer og støtter børnene i forhold til en 
god skolegang både fagligt og socialt.
Det er tilsynets vurdering, at det er lykkes dem, at etableret et professionelt samarbejde omkring det enkelte barn med 
barnets lærer. Så alle børn kan klare en 9. klasses eksamen.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: -Oplysningsskema til driftorienteret tilsyn
-Liste over bestyrelsesmedlemmer
-Oplysninger om indskrevne unge på Lille Valbygård (februar 2014)
-Oplysninger om overordnede behandlingsmål
-Artikel skrevet af lederparret "Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn" udgivet i 1999 i Bogen 
Børn på Behandlingshjem
-Beskrivelse af nogle af Lille Valbygårds politikker mv.

Observation Under tilsynsbesøget deltog tilsynet i en del af den daglige samling - hvor tilsynet havde mulighed for at observere 
børnene og medarbejdernes interaktioner. Tilsynet oplevede, at der var en god stemning, og alle talte pænt til hinanden.

Under interviewene observerede tilsynet, at ledelse og medarbejdere omtalte børnene og deres forældre med forståelse 
og respekt.

Interview

Interviewkilder

Opmærksomhedspunkter:
Overgangene fra almindelig folkeskole undervisning - til de unges fremtidige uddannelse.

Behov for en mere systematisk, tydelig og løbende dokumentation af mål og resultater i forhold til 
behandlingsindsatsen for det enkelte barn/unge.

Påbud:
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Dato Start: 06-02-2014. Slut: 17-06-2014.

Afdelinger omfattet

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på 
udvalgte temaer, 
kriterier eller 
indikatorer

Tilsynsbesøg

Tilsynskonsulenter Susanne Svendsen

Beboere
Ledelse
Medarbejdere
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4. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

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

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

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

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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Tema Gns. bedømmelse

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.

* Vurdering af tema

Vurderingen bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængig af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i 
kvalitetsmodellens indikatorer. 

*Uddannelse og 
beskæftigelse

4,3 Det er tilsynets vurdering, at Lille Valbygård i tæt samarbejde med den interne skole formår, at sørge for at 
børnene gennemføre mindst 9. klasses eksamen. Lille Valbygård støtter børnene / de unge i at udnytte deres 
fulde potentiale i forhold til uddannelse.

Udviklingspunkter Overgangen mellem grundskolen og et egentligt uddannelsesforløb
*Selvstændighed 
og relationer

4,2 Det er tilsynets vurdering, at Lille Valbygård med deres pædagogiske indsats understøtter, at børnene og de 
unge i så høj grad det er muligt for den enkelte, indgår i sociale relationer. Og for de større børn/unge, får de 
støtte til at forberede sig på at leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med den unges egne ønsker og 
behov. Børnene støttes i at fastholde og udvikle deres kontakter med familien.
Det er ligeledes tilsynets vurdering, at Lille Valbygård medvirker til, at børnene / de unge sikres mulighed for 
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber.

Lille Valbygård opfordrer de unge til, at få en fritidsaktivitet uden for huset eller eventuelt et fritidsarbejde. 
Dermed kan de møde andre unge og få nogle erfaringer med at være en del af et almindeligt 
ungdoms-/arbejdsmiljø.

Udviklingspunkter

 - 4.1 Temaer i kvalitetsmodellen
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*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,1 Det er tilsynets vurdering, at Lille Valbygård arbejder med afsæt i en forholdsvis klar målgruppe beskrivelse, 
dog er der i indberetningerne til TP meget fokus på diagnoser, under tilsynet drøftedes mulighederne for en 
mere beskrivende definering af målgruppen.
Lille Valbygård tilbyder en miljøterapeutisk behandlingsindsats. Der arbejdes ud fra en psykodynamisk 
forståelse af hvordan mennesker udvikler sig. De har fokus på en individuel forståelse af hver enkelt barn/ung.
Lille Valbygård tilbyder en planlagt og kontinuerlig dagligdag. Hvor børnene får hjælp og støtte til at udvikle 
sig i et trygt miljø indefor kendte rammer.

Det beskrives at Lille Valbygård har gode resultater, de fleste af de børn og unge der har boet på 
Opholdsstedet klarer sig efterfølgende godt, det fortælles, at de fortsat har kontakt til en del af disse børn og 
unge. Opholdsstedet kan dog ikke fremvise dokumentation for disse resultater.

Det er tilsynets vurdering, at Lille Valbygård arbejder målretet med metode og resultater, men mangler en 
mere systematisk, tydelig og løbende dokumentation af mål og resultater for behandlingsindsatsen omkring 
det enkelte barn/unge.

Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,4 Det er tilsynets vurdering, at Lille Valbygård er et velorganiseret og veldrevet opholdssted. 
Ledelsen sætter både rammerne for Lille Valbygårds strategiske  udvikling og varetager den daglige ledelse 
fagligt forsvarligt. Dette tilsyn har ikke haft fokus på Lille Valbygårds Økonomi, men det er dog tilsynets 
opfattelse at Lille Valbygård drives økonomisk forsvarligt.

Udviklingspunkter

*Kompetencer 4 Det er tilsynets vurdering, at Lille Valbygårds medarbejdere har / eller får den uddannelse, erfaring og viden 
der er nødvendig set i forhold til Lille Valbygårds målsætning og målgruppe,. Alle har kendskab til de metoder 
der anvendes og  der er en fælles forståelse af hvad der er børnene/ de unges behov. Hvilket er med til at 
sikre børnene / de unge en tryg hverdag, hvor der er fokus på nære og stabile relationer.
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Udviklingspunkter

*Økonomi 5 Den samlede vurdering af Lille Valbygårds økonomi er over middel, tilbuddet fremstår solvent, med et stabilt 
indtægtsgrundlag og en fornuftig økonomi styring.
Tilsynet vurderer endvidere:
At der er rimelig sammenhæng i mellem kvalitet og pris.
At der er tilfredsstillende gennemskuelighed i tilbuddets økonomi.

Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 4,3 Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Lille Valbygård både inde og ude danner en 
hensigtsmæssig ramme om den behandlingsmæssige indsats der er Lille Valbygårds kerneydelse.
Det er lykkes dem at skabe rammer der inde og ude tilgodeser børnenes behov, interesser og rettigheder - og 
sikrer børnene optimale betingelser for udvikling, trivsel og udfoldelsesmuligheder.

Udviklingspunkter

 - 4.2 Kriterier
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Tema Kriterium Vurdering af kriterium

Uddannelse og 
beskæftigelse

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

Det er tilsynet vurdering, at Lille Valbygård i tæt samarbejde med barnet /den unge, barnets forældre og 
sagsbehandler aftaler konkrete mål for indsatsen. Det er tilsynets vurdering, at der er stor respekt for 
barnet / den unges egne ønsker og behov og at barnet/ den unge inddrages i det omfang det giver 
mening.
Det er tilsynets opfattelse, at børnene / de unge opfylder undervisningspligten og gennemfører et 
grundskoletilbud, med den hjælp og støtte den enkelte har brug for. Alle Lille Valbygårds børn klarer 
mindst en 9. klasses eksamen, nogle med dispensation for enkelte fag, typisk tysk og fysik.
For de børn og unge der aktuelt er indskrevet på Lille Valbygård er det tilsynets vurdering, at alle børn har 
et uddannelsestilbud, 2 af de unge er dog ikke tilfredse med at gå på produktionsskole, da de oplever sig 
bedre fungerende end de øvrige.
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Selvstændighed 
og relationer

Tilbuddet styrker 
borgernes sociale 
kompetencer og 
selvstændighed

Målsætningen for opholdet på Lille Valbygård er at skabe et godt ungdomsliv. Den unge lærer sine egne 
ressourcer og vanskeligheder bedre at kende. Fokus er rettet mod at gennemføre folkeskolen og senere få 
en ungdomsuddannelse og et arbejde. Det langsigtede mål er, at den unge kan etablere sig som 
selvforsørgende og klare sig selv i egen bolig.
Deres tilgang til de unges hverdagsliv afhænger af børnenes alder og udvikling. De yngste børn har en 
meget velstruktureret og planlagt dag. Her er de voksne i høj grad med til at planlægge og give overblik og 
dagens muligheder.
Med de ældste unge lægges der i i høj grad op til dialog og medinddragelse. Dette har ikke kun noget med 
alder at gøre, men også hvor god den enkelte er til at tage ansvar for sine aftaler. Der kan sagtens være 
forskellige aftaler for de unge, selvom de har samme alder. Alle mennesker er forskellige. Og ved at 
behandle alle forskelligt behandler man alle ens.
Dagligdagen på opholdsstedet har fokus på den enkelte unges personlige udvikling. Lille Valbygård giver 
mulighed for et hverdagsliv med omsorg og pligter, aktiviteter og fritidsliv. Der er mange aktivitetstilbud 
på selve opholdsstedet, men Lille Valbygård lægger vægt på, at alle de unge også får mulighed for at blive 
en del af et idræts- eller foreningsliv i Slagelse – på lige vilkår med andre unge.

Det er tilsynets vurdering, at Lille Valbygård i tæt samarbejde med barnet / den unge aftaler konkrete mål 
for hvad barnet/ den unge skal have hjælp til at lære og hvordan. Det er også tilsynets opfattelse, at Lille 
Valbygård støtter børnene i at etablere, udvikle og fastholde deres kontakter med familie og netværk.
Det er også tilsynets opfattelse, at børnene alle har mindst en fortrolig voksen.
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Målgruppe, 
metoder og 
resultater

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

Det er tilsynets vurdering, at Lille Valbygård anvender, faglige tilgange og metoder, som er relevante i 
forhold til Lille Valbygårds målsætning og målgruppe.
Det er en målrettet indsats der tager afsæt i en miljøterapeutisk tilrettelagt behandling, indenfor en 
psykodynamisk forståelsesramme.
Den systematiske tilgang sikrer  de faglige tilgange og metoder - evaluering af resultaterne - også fører til 
positive resultater for behandlingsindsatsen overfor det enkelte barn.
Det er ligeledes tilsynets vurdering, at Lille Valbygård i langt højere grad kunne dokumentere deres 
opfølgning på mål og opnåede resultater ved, at anvende et mere systematisk opfølgnings og 
dokumentationssysten. Der dokumenteres ikke løbende på mål og resultater for det enkelte barn/unge 
hvilket gør det svært at se konkrete eksempler på opfyldelse af mål og resultater.

Målgruppe, 
metoder og 
resultater

Tilbuddet sikrer 
borgernes 
medinddragelse og 
indflydelse i hverdagen 
i tilbuddet

Det er tilsynets vurdering, at Lille Valbygård har etableret rammer der i høj grad giver børnene/ de unge 
mulighed for at føle sig medinddraget og have indflydelse i hverdagen.
Den daglige struktur hvor alle mødes til samling efter skoletid, sikrer at børnene bliver hørt dagligt. 
Samtidig giver de individuelle børnesamtaler, børnene mulighed for at have indflydelse på egne vilkår og 
muligheder.

Målgruppe, 
metoder og 
resultater

Tilbuddet understøtter 
borgernes fysiske og 
mentale sundhed og 
trivsel

Det er tilsynets vurdering, at Lille Valbygård understøtter børnene/ og de unges fysiske og mentale 
sundhed og trivsel

I Lille Valbygårds miljøterapeutiske behandlingsperspektiv, er der tale om  en gennemtænkt, systematisk 
tilrettelæggelse af miljøet, både psykologisk, socialt og materielt. En systematik der sikrer børnene og de 
unges trivsel og mulighed for udvikling.

Målgruppe, 
metoder og 
resultater

Tilbuddet forebygger 
og håndterer 
magtanvendelser

Det er tilsynets vurdering, at ledelse og medarbejdere gennem en målrettet og veltilrettelagt behandlings 
indsats overfor det enkelte barn er med til at forebygge magtanvendelser.
Ledelse og medarbejdere giver indtryk af at de ved hvordan de håndterer magtanvendelser hvis de ikke 
kan undgå dem, men man opsøger ikke konfrontationen.
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Organisation og 
ledelse

Tilbuddet har en faglig 
kompetent ledelse

Det er tilsynets vurdering, at Lille Valbygård er et velorganiseret opholdssted der drives af en faglig 
kompetent ledelse, der begge har de nødvendige uddannelsesmæssige og faglige kompetencer  der er 
nødvendige i forhold til målgruppens problemstillinger.
Det er ligeledes tilsynets vurdering, at ledelsen sørger for at medarbejderne bliver fagligt klædt på til at 
løse deres kerneopgaver.

Organisation og 
ledelse

Tilbuddets daglige drift 
varetages kompetent

Det er tilsynets vurdering, at Lille Valbygårds drift varetages kompetent. Hvor der er fokus på at kvaliteten  
i opgaveløsningen skal være i top.
Der har ikke været personalegennemstrømning på Lille Valbygård i 2013. Ligeledes berettes ikke om 
højere sygefravær end på sammenlignelige arbejdspladser, ledelsen har dog ikke registreret sygefraværet 
før 1.1.2014

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

Det er i høj grad tilsynets vurdering, at medarbejderne besidder de relevante kompetencer der skal til , for 
at kunne hjælpe børnene videre i deres udvikling. Alle medarbejdere har kendskab til Lille Valbygårds 
faglige metoder, og alle får undervisning i den teori der danner grundlag for den miljøterapeutiske ramme 
der er grundlaget for behandlingsindsatsen på Lille Valbygård.

Økonomi Tilbuddet er økonomisk 
bæredygtigt

Lille Valbygård fremstår i høj grad som værende økonomisk bæredygtigt, og har arbejdet sig op fra et lille 
underskud som skyldes underbelægning til et væsentligt stort overskud og har en pæn egenkapital, der 
forventes anvendt til vedligehold og forbedring af institutionens rammer.

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

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet  i tilbuddet i 
forhold til prisen og målgruppe.
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Økonomi Tilbuddets økonomi er 
gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

Lille Valbygård har en tilstrækkelig gennemskuelighed der sikre en rimelig og fair vurdering.

Fysiske rammer Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter 
borgernes udvikling og 
trivsel

Lille Valbygård er en trelænget gård der er blevet bygget om og har siden 2000 - været ramme om både 
opholdssted  og udflytningslejlighed.
Der er ca. 500 m2 beboelse og ca. 9.500 m2 udendørsområde.
Tilsynet oplever at de på Lille Valbygård har gjort meget ud af at gøre omgivelserne så hyggelige og 
hjemlige som muligt både ude og inde.

Alle børnene har deres egne værelser der er individuelt indrettet og afspejler barnets interesser.
Det er tilsynets vurdering, at Lille Valbygårds fysiske rammer understøtter børnenes udvikling og trivsel.

Kriterium Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Opholdsstedet har tæt samarbejde med skolens lærer omkring det enkelte barns 
behandling. Og der aftales konkrete mål for børnenes skolegang og behandling i 
tæt samarbejde med børnenes forældre, anbringende kommune og alt efter 
barnets alder og udvikling inddrages barnet / den unge i aftale om mål for 
indsatsen. Det oplyses, at der altid udarbejdes en uddannelsesplan, som alle 
omkring barnet støtter op omkring. Det oplyses endvidere, at der er aftalt 
kontinuerlig opfølgning.

 - 4.3 Indikatorer
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Tilbuddet støtter 
borgerne i at udnytte 
deres fulde potentiale 
i forhold til 
uddannelse og 
beskæftigelse

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Af Lille Valbygårds hjemmeside fremgår det, at:
”Lille Valbygård Skole er et mindre specialundervisningstilbud med plads til otte 
elever.
Skolen er et selvstændigt undervisningstilbud, som tager imod elever fra både 
opholdsstedet Lille Valbygård, samt elever der bor hos egne forældre, plejefamilier 
eller andre opholdsteder.
Der er et tæt samarbejde om den enkelte elev mellem skole og dér hvor den unge 
bor, således at den unge mødes af de samme grundholdninger gennem hele sin 
dag.
I interview af ledelsen fremgår det, at mange af Lille Valbygårds børn klarer en 
9.klasses eksamen, nogle med fritagelse for nogle fag.
I forhold til eksamen har de samarbejde med den lokale skole  Marievangsskolen. 
Lille Valbygård kan også bruge Skolen lokaler.
På Lille Valbygård går de meget op i børnenes skolegang.
Pt. Går 5 af børnene i Lille Valbygård skolen. Og kommer afsted hver dag. Lille 
Valbygård benytter også ”de gamle børn” når børnene skal motiveres til at passe 
skolen.
2 af de ældste unge går på produktionsskolen – de har dog svært ved at affinde sig 
med at de ikke kan klare sig i et mere almindeligt uddannelsesforløb. Det er ikke 
alle dage det lykkes at motivere dem til at tage af sted. Det er et mål, at de skal i 
gang, så der er aftalt møde med sagsbehandler.
Det oplyses, at det er et krav, at de unge er i gang med noget enten uddannelse 
eller beskæftigelse.
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Tilbuddet støtter 
borgerne i at udnytte 
deres fulde potentiale 
i forhold til 
uddannelse og 
beskæftigelse

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.

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Alle børnene aflægger mindst 9 kl. eksamen, ofte med dispensation for nogle fag 
typisk tysk og fysik
Alle klarer det  - det oplyses, at børnene / de unge har et billed af at de skal klare 
sig selv

En har svært ved at komme afsted – tidligere stak han af
- Særligt mål at han kommer over I skolen
- Lav fraværs procent
- Lærerne kommer og henter dem
- Total omsorg
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Tilbuddet støtter 
borgerne i at udnytte 
deres fulde potentiale 
i forhold til 
uddannelse og 
beskæftigelse

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det er tilsynets opfattelse, at børnene har et stabilt fremmøde i deres 
undervisningstilbud, der er dog 2 unge der pt. ikke er top motiverede for at tage 
afsted om morgenen, de går begge på produktionsskole, og opfatter ikke at de 
passer ind i tilbuddet.

Det oplyses af ledelse og medarbejdere, at Lille Valbygård arbejder med: "hvad kan 
vi gøre for at du kan klare dig? - Det oplyses, at Lille Valbygård hjælper barnet med 
at forfølge egne drømme"

Det oplyses at lærerne henter børnene eller de bliver kørt af Lille Valbygårds 
medarbejdere

Om deres resultater oplyses, at : 
- Af de 26 Unge der er udskrevet/ flyttet  - ved de  positivt at 14  er i gang med 
uddannelse, 4 hvor vi ikke tror de klarer sig
 en er Medicin studerende en anden læser på CBS.

Tilbuddet styrker 
borgernes 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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det fremgår af interview, beskrivelser af indsatsen på hjemmesiden og 
tilbudsportalen mv. at:
Hverdagslivet er basis i arbejdet med at give Lille Valbygårds børn og unge gode 
muligheder for at udvikle sig. Det sker med udgangspunkt i masser af omsorg og de 
krav og pligter, som den enkelte unge kan håndtere. Som udgangspunkt er børnene 
normalt begavede, hvor Lille Valbygård kan se at barnet har ressourcer.
Lille Valbygård tilstræber et gennemtænkt og velstruktureret miljø tilpasset den 
enkelte unge, og som over tid skaber forudsætninger for at lære og for at etablere 
gode relationer til de voksne, der er sammen med dem.
Selvom hver af de unge har mange individuelle aftaler i løbet af dagen, så er 
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hverdagen også fyldt med tilbagevendende faste forløb.

Det oplyses, at der udarbejdes behandlingsplaner som bliver revideret ca. hvert 
halve år. Behandlingsplanen bliver gennemgået med barnet, og der aftales 
konkrete mål for hvad barnet skal have hjælp til og hvordan.

Udslusning/efterværn: Efter endt ophold i lejligheden er næste skridt ofte egen 
lejlighed – ofte en ungdomsbolig, mens studiet gøres færdig. Tit er der behov for 
hjælp til etablering og støtte i det daglige i en opstartsfase.
Lille Valbygård tilbyder efterværn i denne periode, efter nærmere aftale. 
Efterværnet består som udgangspunkt af støttetimer til den unge. Oftest vælger 
den unge en voksen, de kender godt fra opholdsstedet, til at følge med sig ud i 
egen bolig. Den unge har selvstændig økonomi med eget budget og står som lejer 
af boligen – lig andre unge under uddannelse. 
Støtten til de unge er således rettet mod at kunne fungere på egen hånd og skabe 
netværk. Det største problem for de unge i egen bolig er oftest en følelse af 
ensomhed. De har ofte meget svært ved at tage initiativ til sociale kontakter og har 
brug for megen hjælp til at få etableret et netværk af jævnaldrende og få et godt 
skole- og fritidsliv.
På det praktiske plan handler hjælpen typisk om at komme på plads, måske hjælp 
til rengøring/indkøb. Vi hjælper altid den unge med at få overblik over økonomi – 
det ser Lille Valbygård som en afgørende forudsætning for at kunne passe studie 
eller arbejde.
Lille Valbygård / den unges støtteperson har et tæt samarbejde med de unges 
kontaktlærere og studievejledere.

Tilbuddet styrker Indikator 02.b: Borgerne 4 (i høj grad Dagligdagen på opholdsstedet har fokus på den enkelte unges personlige udvikling. 
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borgernes sociale 
kompetencer og 
selvstændighed

indgår i sociale relationer, 
fællesskaber og netværk i 
det omgivende samfund

opfyldt) På Lille Valbygård gives der mulighed for et hverdagsliv med omsorg og pligter, 
aktiviteter og fritidsliv. 
I interviewene oplyses, at børnene / de unge Ikke er meget på deres værelser – alt 
foregår i fællesrummene.
Børnene og de voksne er meget sammen
Ledelse og medarbejdere fortæller at de oplever, at børnene ønsker at være 
sammen, og de er gode til at opsøge de andre børn hvis der en der ikke deltager i 
fællesskabet.
Selv om der er mange aktiviteter på Lille Valbygård, arbejdes der målrettet på, at 
børnene alle skal gå til aktiviteter udenfor opholdsstedet og møde andre børn og 
unge.
Det oplyses, at der pt. er 2 børn der går til dj – 5 unge går i fitness 
En af de unge er svær at lokke ud i noget, men der arbejdes målrettet på at 
motivere den unge til at deltage.
Ellers støttes der op om, at de unge benytter / deltager i ungdomsskolen og 
ungdomsklubben
De unge beskriver, at de deltager i "Ung fest" i ungdomsskolen.

Børnene beskriver, at de får / har kammerater i skolen.
Det oplyses, at det er meget børne afhængigt om den enkelte har kammerater, 
Ledelse og medarbejdere beskriver, at de opfordrer børnene til at invitere 
kammerater med hjem. Hvis et barn har svært ved selv at indgå legeaftaler, kan 
Lille Valbygård støtte op ved f. eks at invitere naboens drenge til at komme ind og 
lege med børnene på Lille Valbygård.

Børnene oplyser, at de får hjælp og støtte til at have fritidsinteresser og 
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kammerater uden for opholdsstedet.
Det er tilsynets vurdering at der gøres en målrettet indsats for, at   støtte børnene i 
at fastholde og etablere  kammeratskaber / netværk. Samtidig arbejdes der 
målrettet på i samarbejde med barnet at finde deres fritidsinteresser og støtter 
dem i, at  gennemføre det at deltage i fritidsaktiviteter udenfor opholdsstedet.

Tilbuddet styrker 
borgernes sociale 
kompetencer og 
selvstændighed

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Af Lille Valbygårds hjemmeside og interviewene fremgår det, at Lille Valbygård 
anerkender, at det er en stor udfordring for forældrene, at få sit barn anbragt . Lille 
Valbygård beskriver at de forsøger at inddrage forældre mest muligt i deres børns 
liv. Primært fordi det er vigtigt for barnets liv og udvikling på opholdsstedet, at det 
oplever opbakning fra forældrene.
Opbakningen handler både om selve anbringelsen, men også om de daglige forhold 
omkring barnet – både i skolen og i hverdagslivet på opholdsstedet. 
 
Hvert barn har to kontaktpersoner på opholdsstedet og en kontaktlærer i skolen. 
Der laves faste aftaler med forældrene om, hvordan de bedst kan være orienteret 
om deres barns liv. Lille Valbygård lægger vægt på, at der er kontakt med forældre i 
forbindelse med hjemmeweekend. Derudover er der faste ugentlige ringeaftaler. 
Og forældre kan altid kontakte ledelsen af opholdsstedet, hvis de har behov for det.

Børnene oplyser, at de får hjælp til at holde kontakten til deres familie, det samme 
gælder også til kammerater og øvrige personer der betyder noget for dem.

Ledelse og medarbejdere oplyser, omkring den aktuelle situation: 
- der laves individuelle aftaler med forældrene og evt. andre familiemedlemmer
- en forældre kommer en gang om ugen og spiser med
- en ser sin mor 2 timer om året
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- forældrene kommer når det er noget vi arrangerer
- flere er hjemme hver 2. uge ofte hos den ene forældre
- 2 af de børnene / de unge er tvangs anbragte
Ledelsen oplyser, at de altid opfordre forældrene til at holde kontakten, der aftales 
fx ringeaftaler andre vil gerne flytte ind.

Ledelsen fortæller, at de er begyndt at lave familie arrangementer – dette fordi på 
børnene opfordrede til det - ellers har det ikke været kutyme

Tilbuddet styrker 
borgernes sociale 
kompetencer og 
selvstændighed

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Af interviewene og beskrivelserne af den pædagogiske indsats i øvrigt på Lille 
Valbygård fremgår det, at de opfordrer, motiverer og støtter op om barnet, så det 
bliver i stand til at deltage i fritidsaktiviter uden for Lille Valbygård, i det omfang 
barnet er i stand til dette. Det fremgår af Lille Valbygårds målsætning, at de lægger 
vægt på, at alle de unge får mulighed for at blive en del af et idræts- eller 
foreningsliv i Slagelse – på lige vilkår med andre unge.

Tilbuddet styrker 
borgernes sociale 
kompetencer og 
selvstændighed

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

Ledelse og medarbejdere oplyser, at de opfordrer børnene og de unge til at invitere 
venner på besøg, ligeledes sørger de for, at gøre det nemt for dem at besøge 
vennerne. børnene og de unge kan have overnattende gæster, dette gælder også 
kærester hvis den unge er over 18 år.

Det er ikke på de foreliggende oplysninger muligt for tilsynet at vurdere om 
børnene / de unge har venskaber uden for Lille Valbygård

Side 21 af 35

Tilbud: Opholdsstedet Lille Valbygård



Tilbuddet styrker 
borgernes sociale 
kompetencer og 
selvstændighed

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelsen beskriver, at det er deres oplevelse, at alle børnene har minimum en 
fortroelig voksen på Lille Valbygård, nogle børn har dog svært ved det - 
tvangsanbragte har det svært der er en indbygget loyalitets konflikt.
Når et barn flytter ind på Lille Valbygård får de 2 kontaktpersoner, men de må gerne 
bruge en anden voksen, hvis de har lyst til det. Det beskrives, at de jagter 
relationen, forsøger at gribe øjeblikket f. eks under en køretur. det beskrives også at 
børnene bruger hinanden.

Af interview med børnene bekræfter børnene, at de alle har mindst en fortrolig 
voksen, de kan tale med. De fortæller, at de voksne er meget forstående og 
hjælpsomme.

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

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Lille Valbygård er godkendt til at modtage normalt begavede børn og unge med 
sociale eller følelsesmæssige problemer. Det kan enten være direkte fra eget hjem 
eller efter et ophold på institution. Lille Valbygård lægger vægt på, at der er en 
grundig beskrivelse af den unge inden anbringelsen.
Lille Valbygård tager ikke imod unge med meget udadreagerende adfærd eller 
misbrugsproblemer.
Lille Valbygård har erfaring med børn og unge med ADHD, borderline, asberger 
syndrom, og har samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien. Generelt tages 
dog ikke imod unge med en ud præget psykiatrisk diagnose.
Der kan bo syv unge på opholdsstedet og derudover tre unge i separat 
udflytningslejlighed.

Lille Valbygård beskriver at de arbejder ud fra miljøterapeutiske 
behandlingsperspektiv – der lægges vægt på at der er tale om et gennemtænkt og 
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systematisk tilrettelæggelse af miljøet, både psykologisk, socialt og materielt. Med 
strukturer i dagligdagen,  der er kendetegnet ved et sæt af tilbagevendende 
hændelser som danner ramme om medarbejdernes kontakttilbud til barnet.

Ledelsens beskriver, at de har stor bredde i beskrivelse af målgruppen 
kendetegnende for de aktuelt indskrevne børn:
-  borderline piger
 - personlighedsforstyrrelser
- asperger
Fælles for de børn de tager ind er børn der har brug for struktur og som på sigt kan 
indgå fælles aftaler, hvorfor de ikke kan tage psykotiske børn.

Ledelsen oplyser at de i visiteringen går efter tilknytningsmulighederne – set i 
forhold til børnenegruppen – udgangspunkt udviklingsmuligheder
Børn med sociale og følelsesmæssge vanskeligheder
Ikke ud afreagerende børn

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

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Internt: drøftes indsatsen overfor det enkelte barn jævnligt, da børnene 
gennemgåes på personalemøderne o.lign.

Eksternt: Barnet / den unges udvikling evalueres 2 gange årligt på 
behandlingsmøder/statusmøder med anbringende myndighed, forældre og andre 
relevante aktører.

Behandlingen er tilrettelagt efter nogle overordnede behandlingsmål, der sikrer en 
kontinuerlig behandlings strategi inden for den miljøterapeutiske ramme Lille 
Valbygård tilbyder.

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

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

Der udarbejdes statusrapporter mindst 2 gange årligt.
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Tilbuddet sikrer 
borgernes 
medinddragelse og 
indflydelse i 
hverdagen i tilbuddet

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Hver dag når børnene er kommet fra skole holdes der "samling" her snakkes om 
hvad der skal ske resten af dagen.

Dagligdagen på Lille Valbygård har fokus på det enkelte barns udvikling.  Barnet / 
den unge bliver inddraget i hverdagen og i de overordnede mål b.la gennem 
børnesamtaler. Statusrapporterne bliver gennemgået med barnet, som har 
mulighed for at komme med egne kommentarer og punkter til statusmøderne. 
Barnet deltager desuden i statusmøder i det omfang den enkelte er i stand til dette 
og det giver mening.
Børnene oplyser, at de oplever at de voksne lytter til dem og at de har indflydelse i 
dagligdagen.

Tilbuddet sikrer 
borgernes 
medinddragelse og 
indflydelse i 
hverdagen i tilbuddet

Indikator 04.b: Borgerne 
har indflydelse på 
tilbuddets tilrettelæggelse 
og udnyttelse på et 
kollektivt niveau

4 (i høj grad 
opfyldt)

Børnene / de unge oplyser, at de kan komme med deres ønsker til de daglige 
samlinger. De beskriver, at medarbejderne tager positivt imod deres ønsker, og 
imødekommer dem i det omfang det kan lade sig gøre og er rimeligt.
På det individuelle plan oplyser Ledelse og medarbejdere, at det ofte er det et langt 
sejt træk,  at børnene/de unge får et mere realistisk billede af dem selv og er parat 
til at modtage den fornødne støtte undervejs til at arbejde med deres 
problemstillinger og udnytte deres ressourcer. Opholdsstedet har eksisteret siden 
2001, og  har mange gode rollemodeller blandt tidligere unge, som har klaret sig 
godt og er i arbejde eller under uddannelse og bor i egen lejlighed.

Tilbuddet 
understøtter 
borgernes fysiske og 
mentale sundhed og 
trivsel

Indikator 05.a: Borgerne 
trives i tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Af børnenes egne beskrivelser fremgår det, at de trives på Lille Valbygård, de 
beskriver at de får den hjælp og støtte de har brug for, og at ledelse og 
medarbejdere behandler dem pænt og der bliver talt ordentligt til dem.
Tilsynet oplevede at der var en rigtig god stemning
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Tilbuddet 
understøtter 
borgernes fysiske og 
mentale sundhed og 
trivsel

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det beskrives, at Lille Valbygård lægger vægt på, at børnene lever nogenlunde 
sundt, at kosten er sund og varieret og at børnene får motion. Det fortælles, at Lille 
Valbygård har fået en grøn Smiley fra Fødevarestyrelsen.

Børnene kommer til regelmæssige læge og tandlæge tjek. Og kommer til lægen når 
de er syge.
desuden oplyses, at flere af de unge er tilknyttet psykiatrisk udredning.

Tilbuddet 
understøtter 
borgernes fysiske og 
mentale sundhed og 
trivsel

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Ledelse og medarbejdere beskriver, at de i den daglige pædagogiske indsats har 
fokus på madens betydning for børnenes trivsel. Det beskrives, at der b.la. er fokus 
på at begrænse børnenes sukkerindtag i erkendelse af, at for meget sukker kan 
medføre manglende appetit til måltiderne og humørsvingninger.
Børnene har fri adgang til køleskabet, og kan altid tage sig en rugbrødsmad. 
ligeledes er der altid adgang til frugt.

Lille Valbygård har fokus på børnene/ de unges muligheder for motion, b.la tages 
der i fitnesscenter

Lille Valbygård har udarbejdet en rygepolitik, Rygning blandt de unge foregår på 
anvist område udenfor på opholdsstedets grund. Medarbejdere skal forlade 
matriklen ved rygning.

Side 26 af 35

Tilbud: Opholdsstedet Lille Valbygård



Tilbuddet forebygger 
og håndterer 
magtanvendelser

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats sikrer, 
at der ikke sker 
uforholdsmæssigt mange 
magtanvendelser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det oplyses, at der ikke har været magtanvendelser i 2013.

Det beskrives, at Lille Valbygård arbejder ud fra en psykodynamisk forståelse af, 
hvordan mennesker udvikler sig. De har fokus på en individuel forståelse af hvert 
enkelt barn. De tror på, at mennesker kun udvikler sig i et miljø, de selv oplever 
som meningsfyldt. De krav der stilles til det enkelte barn er aftalt på 
behandlingsmøderne og afstemt med barnet, så barnet kender forventningerne.

Der lægges vægt på en planlagt kontiuerlig dagligdag, hvor målet er at skabe en 
tryg og sikker base for børnene og de unge. samtidig med at børnene tilbydes basal 
omsorg, både fysisk, socialt og følelsesmæssigt.

Tilbuddet forebygger 
og håndterer 
magtanvendelser

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det oplyses, at alle medarbejdere er bekendt med 
magtanvendelsesbekendtgørelsen.

Det beskrives, at børnene gennemgås på personalemøderne, medarbejderne får 
kontinuerlig supervision.
og evt. episoder, magtanvendelser o.lign gennemgåes altid med henblik på løbende 
læring og forbedring af indsatsen overfor den enkelte, for herigennem at undgå 
magtanvendelser.
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Tilbuddet forebygger 
overgreb

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det oplyses, at de arbejder målrettet på at der ikke forekommer overgreb, 
eksempelvis må børnene ikke lege sammen med lukket dør, hvis de har mistanke 
om at børnenes leg ikke er ligeværdig.
Der lægges vægt på at ledelse og medarbejdere er i dialog med børnene om 
hvordan de voksne kan hjælpe dem, så de ikke kommer til at gøre noget dumt ved 
hinanden.
Der berettes ikke om episoder, hvor der er forekommet overgreb.

Tilbuddet har en faglig 
kompetent ledelse

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Jesper og Helle har begge løbende gennemført  lederudvikling /uddannelse på 
SEDAC og miljøterapi fra Socialpædagogisk Højskole (1993 - 1996). Begge er 
uddannet socialpædagoger og har over 20 års erfaring inden for 
behandlingsarbejde med børn og unge.

De har sammen oprettet og drevet Lille Valbygård siden 2000.
Lille Valbygård drives som en fond.

Tilbuddet har en faglig 
kompetent ledelse

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Alle medarbejdere er tilknyttet SEDAC, der er et uddannelsesfællesskab for 5 
opholdssteder, hvor der tilbydes fortløbende efteruddannelse / undervisning i 
psykodynamisk teoridannelse og miljøterapi. Lille Valbygård har været en del af 
SEDAC siden 2006, og har forud for dette tilknyttet uddannelsesforløb på 
behandlingshjemmet Nebs Møllegård. Dette sikrer ensartet teoriforståelse hos alle 
medarbejdere, uanset tidligere uddannelse og beskæftigelse. Se  www.sedac.dk for 
yderligere oplysninger.
Derudover er der en psykolog tilknyttet opholdsstedet siden 2001, dels som 
supervisor af personalegruppen og leder af behandlingsmøderne. derudover 
deltager psykologen i visitation og giver sparring til ledelsen.
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Tilbuddet har en faglig 
kompetent ledelse

Indikator 08.c: Tilbuddet 
har en kompetent og aktiv 
bestyrelse

4 (i høj grad 
opfyldt)

Formanden er afdelingsleder på et behandlingshjem, har mastergrad i 
organisationspsykologi, uddannet miljøterapeut og socialpædagog.
Herudover er:
- et medlem er uddannet Cand.psych med speciale i børnepsykologi og terapi
- et medlem er uddannet socialpædagog og miljøterapeut , er afdelingsleder på 
specialskole
- et medlem er Senior Operations Officer i Nordea
- et medlem er leder af en a-kasse

Det oplyses, at bestyrelsen afholder møder to gange årligt i forbindelse med 
godkendelse af årsrapport og budget. Bestyrelsen modtager ikke honorar.

Ledelsen oplyser, at de bruger bestyrelsen til sparring.
Tilbuddets daglige 
drift varetages 
kompetent

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Ledelse og medarbejdere beskriver, at alle børn får 2 kontaktpersoner når de flytter 
ind på Lille Valbygård, det betyder at dog ikke at børnene ikke må bruge de andre 
medarbejdere. Børnene kan frit vælge at snakke med den de har lyst til.

Børnene oplyser, at alle er meget forstående og hjælpsomme.
Tilbuddets daglige 
drift varetages 
kompetent

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det oplyses, at der ikke er medarbejdere der er fra trådt i 2013.
der er blevet ansat en ny medarbejder i september 2013.
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Tilbuddets daglige 
drift varetages 
kompetent

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Ledelsen oplyser, at de først er begyndt at registrere sygefravær 1. januar 2014.
De har haft langtidsfravær.
De har ingen fornemmelser for, at nogen pjekker

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

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det fremgår af beskrivelserne, at der er ansat :
6 pædagoger incl. ledelsen
3 medhjælpere
1 håndværker

Alle medarbejdere bliver uddannet indenfor psykodynamisk tænkning og 
miljøterapi. Alle deltager fortløbende i uddannelses - og efteruddannelsesforløb 
SEDAC. Dette sikrer et højt fagligt niveau i det daglige arbejde.

Alle medarbejdere modtager gruppesupervision hver 3. uge.
Tilbuddets 
medarbejdere 
besidder relevante 
kompetencer i forhold 
til målgruppens behov 
og tilbuddets metoder

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

ja, af børnenes beskrivelser af deres dagligdag fremgår det, at de møder forståelse 
og anerkendelse og at de oplever de får den hjælp og støtte de hver især har behov 
for.
Medarbejderne hjælper børnene til at forfølge deres drømme, og hjælper dem 
med at finde ud af hvad der skal til for at de hver især kan udleve deres drømme. 
Nogle gange handler det også om at hjælpe børnene til at blive realistiske i forhold 
til deres muligheder.
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Tilbuddet er 
økonomisk 
bæredygtigt

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ingen forbehold eller supplerende oplysninger.

Tilbuddet er 
økonomisk 
bæredygtigt

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. budgetskema

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

I forhold til det godkendte budget ser det godt ud, Lille Valbygård har i den 
sammenhæng forhøjet deres overskud med 4,6% i forhold til budgettet og med 
11,9% i forhold til 2012.

Der er en del afvigelser mellem budget og realiseret, der er afvigelser i 
aktivitetsomkostninger og kompetence udvikling  der ikke lever op til budgettet, 
hvilket bør tages i agt og ledelsen og bestyrelsen bør arbejde på at få lagt et 
realiseret budget.

Tilbuddet er 
økonomisk 
bæredygtigt

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Lille Valbygård har en høj soliditetsgrad 56 % hvilket til dels kan henføres til den 
besparelse de hovedsagligt har haft på vikarer.

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

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ja, budgettet afspejler Lille Valbygårds målgruppes behov, metoder og planer for 
faglig udvikling og større ændringer.
Der er i budgettet taget højde for løbende opkvalificering og uddannelse af 
medarbejderne i beskrivelserne fremgår det, at alle medarbejdere deltager i SEDAC 
(miljøterapeutisk  fortløbende uddannelsesforløb.)
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Tilbuddets økonomi 
er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende 
kommuner

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Vi har kontrolleret nøgletallene, der er i overensstemmelse med det de har 
indtastet på tilbudsportalen, de mangler blot at indsende tallene så de kan komme 
i tilsyn.dk ellers er der ikke væsentlige bemærkninger hertil.

Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter 
borgernes udvikling 
og trivsel

Indikator 14.a: Borgerne 
trives med de fysiske 
rammer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ja, i høj grad. Børnene fortæller, at de selv har været med til at indrette deres 
værelse. 
De fysiske rammer er hyggelige og hjemlige

Ud over børnenes egne værelser er der flere fællesrum, der indbyder til samvær og 
forskellige aktiviteter f.eks.
dart, bordtennis, musik, kreative aktiviteter, computere o.s.v.

Udearealerne indbyder til leg og andre aktiviteter der er bl.a er der tennisbane, 
petanque og fodboldbane.

Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter 
borgernes udvikling 
og trivsel

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

ja, med de individuelle indretning af børnenes værelser og de mange muligheder 
Lille Valbygård tilbyder både indendørs og udendørs er der taget højde for 
børnenes særlige behov.
F. eks fortæller ledelsen, at det er gennemtænkt hvilket værelse barnet tilbydes. 
Intet er tilfældigt men nøje planlagt ud fra et behandlingsmæssigt syn.

Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter 
borgernes udvikling 
og trivsel

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

ja, de fysiske rammer er hyggeligt og hjemligt indrettet.
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5. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

Formand: Thomas Birkhom, Hansensvej, 4200 Slagelse

Øvrige medlemmer:
- Iben Theilgård, Kildevej 12,3, th, 2600 Glostrup
- Ulla Døj, Slagstrupvej 38, 4200 Slagelse
- Henrik Hansen, Kildeagerhusene 6, 2690 Karlslunde
- Lone Maul, Brandsbjerg 31, 4400 Kalundborg

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgradkr. 6.660.904,00

Overskud

Lønomkostninger

(2,00)

Lønomkostninger, fast 
personale

68,00

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

2,00

7,00

51,00

5,00

2,00

64,00

10,00

Nej

-
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Takster
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