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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 Opholdsstedet Lille Valbygård

Hovedadresse Valby Engvej 003
4200 Slagelse

Kontaktoplysninger Tlf: 22159219
E-mail: mail@lillevalbygaard.dk
Hjemmeside: www.lillevalbygaard.dk

Tilbudsleder Helle Pedersen

CVR nr. 25783336

Virksomhedstype Privat

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

Målgrupper 12 til 23 år (angst)

12 til 23 år (omsorgssvigt)

12 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse)

Pladser i alt 11

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Opholdssted for 3 
unge mellem 12-23 
år. Typisk de ældste 
unge på 
opholdsstedet, der 
evt har fokus på

 
3 § 66, stk. 1, nr. 5 

(almindeligt 
socialpædagogisk 
opholdssted)

Opholdssted for 
børn og unge 
mellem 12-23 år, - 
ialt normeret til 8 
unge

Valby Engvej 003
4200 Slagelse

8 § 66, stk. 1, nr. 5 
(almindeligt 
socialpædagogisk 
opholdssted)

Pladser på afdelinger 11
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet Lille Valbygård i meget høj grad er et veldrevet tilbud med en 
faglig kompetent ledelse, som arbejder med at sikre medarbejderne kontinuerlig faglig udvikling og optimale 
udviklingsbetingelser for de indskrevne børn og unge. 
Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på opholdsstedet Lille Valbygård får den uddannelse, erfaring og 
viden, der er nødvendig set i forhold til opholdsstedets målsætning og målgruppe. Medarbejderne har kendskab til 
de metoder, der anvendes, og der er en fælles forståelse af målgruppens behov.
Det er tillige socialtilsynets vurdering, at det pædagogiske arbejde er tilrettelagt med klare og konkrete mål for det 
enkelte barn/den enkelte unge. Opholdsstedets faglige tilgange er funderet i miljøterapien, og der arbejdes ud fra 
en psykodynamisk forståelse af, hvordan mennesker udvikler sig, hvilket vurderes er relevant i forhold til 
målgruppen.

Opholdsstedet Lille Valbygård er et opholdssted, der drives i henhold til Lov om social service § 66, stk.1, nr. 5. 
Opholdsstedet er godkendt til at modtage 11 børn/unge med følgende fordeling:
- 8 børn/unge på opholdsstedet
- 3 unge i efterværn i "udslusningslejligheden"

Målgruppen er normalt begavede unge med sociale eller psykiske problemer fra 12 år på indskrivningstidspunktet. 
Unge, der har haft ophold på institutioner eller akutte tilbud, som har brug for et længerevarende op følgende 
ophold i et professionelt miljø.

Særligt fokus i tilsynet

Der har ved tilsynsbesøget været særligt fokus på temaerne uddannelse og beskæftigelse, målgruppe., metode og 
resultater samt organisation og ledelse. De øvrige temaer er opdateret ved ændringer i forhold til tilsynsrapporten 
fra 2015.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Irene Rasmussen (Tilsynskonsulent)

Michael Mortensen ()

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 18-08-16: Valby Engvej 003, 4200 Slagelse (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

Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedet i meget høj grad arbejder relevant og målrettet i forhold til børnene og de 
unges skole/uddannelse. Der er i vurderingen lagt vægt på leder og medarbejdernes oplysning om, at der er et tæt 
samarbejde med den interne skole med, således at vigtige oplysninger vedr. det enkelte barn/den enkelte unge 
overleveres med det formål, at skoledagen kan blive bedst mulig for barnet/den unge. For de børn/unge, der går i 
andre skoletilbud/uddannelser, etableres et tæt samarbejde omkring barnet/den unge. 
Det vurderes, at opholdsstedet opstiller konkrete mål for børnene/de unges skolegang/uddannelse, samt at der 
følges op på disse mål.

Gennemsnitlig vurdering 4,8

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet Lille Valbygård i meget høj grad støtter børnene/ de unge i at 
udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. 

Uddannelse er højt prioriteret og det er et krav, at alle børn og unge går i skole eller er i beskæftigelse. 
Opholdsstedet har et tæt samarbejde med de respektive skolers lærere omkring det enkelte barn eller ung, og der 
aftales konkrete mål for skolegangen i samarbejde med barnets forældre og den anbringende kommune.
Opholdsstedet er udtaget til at deltage i Projekt styrket indsats, der har fokus på at sikre, at flest muligt unge 
gennemfører folkeskolens afgangseksamen og i størst mulig grad søger optagelse på en ungdomsuddannelse, 
samt at de unges skolegang sker i et tæt samarbejde mellem medarbejderne på opholdsstedet og medarbejderne i 
skolen.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysning fra leder og 
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medarbejdere om, at det er et krav,  at børnene/ de unge går i skole eller er i beskæftigelse. Der er i bedømmelsen 
tillige lagt vægt på, at opholdsstedet har et tæt samarbejde med de respektive skolers lærere omkring det enkelte 
barn/den enkelte unge, samt at der aftales konkrete mål for skolegangen i et tæt samarbejde med børnenes 
forældre og den anbringende kommune. De børn/unge, der går på Ll. Valbygårds skole inddrages i en aftale om 
målet for skolegangen gennem kontinuerlige samtaler.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysning fra leder og 
medarbejdere om, at samtlige børn og unge er i et skole eller uddannelsesforløb.  
Det oplyses, at de aktuelle børn/unge frekventeret hhv. Ll. Valbygårds skole, den lokale X-class,  STU- forløb og 
uddannelse.

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 til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysninger fra 
ledelse og medarbejde om, at de på opholdsstedet har gode resultater i forhold til, at børnene/de unge 
gennemfører 9. klasse med folkeskolens afgangseksamen i flere fag. Deres udfordring er at finde tilbud de unge 
efterfølgende, der kan matche den enkeltes egne forestillinger om egne evner.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Bedømmelsen tager udgangspunkt i oplysning fra leder 
og medarbejdere om, at alle kommer af sted hver dag og ingen får lov at trække sig fra skole eller uddannelse og 
bare være hjemme. Skoledagen kan i en periode afkortes, hvis et barn/en ung ikke magter at gennemføre en hel 
skoledag. 
Det er et grundlæggende syn på Lille Valbygård, at der også er en læring i at komme ud og integrere sig udenfor 
opholdsstedet.
Ledelsen oplyser, at de ældste på opholdsstedet er gode rollemodeller for de yngre i forhold til at vise interesse for 
uddannelsen og beskæftigelse.
Børnene/de unge bekræfter, at de skal i skole hver dag, samt at medarbejderne er meget vedholdende og støtter 
dem i at komme af sted hver dag.
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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

Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedet Lille Valbygård i det pædagogiske arbejde i høj grad understøtter, at 
børnene/de unge indgår i sociale relationer, samt at de får 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 opholdsstedet Lille Valbygård medvirker til, at børnene / de unge sikres 
mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber udenfor opholdsstedet 
gennem skole, venner, fritidsaktiviteter eller fritidsjob.

Gennemsnitlig vurdering 4,2

Udviklingspunkter

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet i høj grad styrker børnene/de unges sociale kompetence og 
selvstændighed. I  vurderingen er der lagt vægt på, at målsætningen for opholdsstedet er at støtte barnet/den unge  
i  at skabe et godt ungdomsliv, at gennemføre folkeskolen og senere få en ungdomsuddannelse og et arbejde, 
således, at den unge som voksen kan klare en selvstændig tilværelse i egen bolig. 
Børnene/de unge medinddrages i tilrettelæggelsen af deres hverdag under hensynstagen til alder og udvikling. 
Dagligdagen har fokus på den enkeltes udvikling, hvor omsorg, pligter, aktiviteter og fritidsliv indgår. 
Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedet i tæt samarbejde med barnet / den unge aftaler konkrete mål for, hvad 
barnet/ den unge skal have hjælp til at lære og hvordan, samt  at opholdsstedet støtter børnene i at etablere, 
udvikle og fastholde deres kontakter med familie og netværk.
Det er ligeledes tilsynets vurdering, at børnene alle har mindst en fortrolig voksen.

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)
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Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysninger fra 
opholdsstedets hjemmeside, Tilbudsportalen samt interview, hvoraf fremgår, at hverdagslivet er basis i arbejdet 
med at give børnene/de unge gode muligheder for at udvikle sig. 
Det oplyses, at der udarbejdes behandlingsplaner, som bliver revideret ca. hvert halve år. Behandlingsplanen bliver 
gennemgået med barnet/den unge, og der aftales konkrete mål for, hvad barnet skal have hjælp til og hvordan. 
Behandlingsplanen tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer. Målet for arbejdet med barnet/den unge og 
barnet/den unges udvikling beskrives i halvårlige statusrapporten til den anbringende kommune. Denne rapport 
danner grundlag for halvårlige statusmøder med de involverede parter.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der gøres en målrettet 
indsats for støtte børnene i at etablere netværk i det omgivende samfund gennem skole, uddannelse, 
fritidsinteresser og fælles arrangementer i lokalområdet.  
Det oplyses, at de unge kan være svære at motivere til at deltage i tilbud udenfor opholdsstedet, da de får dækket 
deres behov for socialt samvær gennem de andre unge på opholdsstedet. 
Opholdsstedet støtter op om, at de unge benytter / deltager i ungdomsskolen og ungdomsklubben

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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet, at  ledelse og medarbejdere 
anerkender, at det er en stor udfordring for forældrene, når deres barn skal anbringes. Det vægtes i bedømmelsen, 
at  ledelse og medarbejdere inddrager forældrene i barnet/den unges hverdag i det omfang, forældrene har 
ressourcer til det. 
Der lægges vægt på, at indsatsen overfor det enkelte barn/den enkelte unge sker i et tæt samarbejde med de 
pårørende, således at barnet/den unge oplever, at forældrene bakker op om opholdet på opholdsstedet. 
Opbakningen handler om selve anbringelsen, de daglige forhold omkring barnet – både i skolen og i hverdagslivet 
på opholdsstedet. 
 Det oplyses, at 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 barn. Opholdsstedet Lille Valbygård 
lægger vægt på, at der er kontakt med forældre i forbindelse med hjemmeweekend, der er faste ugentlige 
ringeaftaler, og forældrene kan altid kontakte ledelsen af opholdsstedet, hvis de har behov for det.
Børnene/de unge bekræfter i interview ved tilsynsbesøget, at får hjælp til at holde kontakten til deres familie, det 
samme gælder også til kammerater og øvrige personer, der betyder noget for dem.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.d

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder og medarbejder 
oplyser i interviewet, at de opfordrer, motiverer og støtter op om barnet/den unge, så det bliver i stand til at deltage i 
fritidsaktiviter uden for opholdsstedet. Det fremgår af opholdsstedets målsætning, at der lægges vægt på, at alle de 
unge får mulighed for at blive en del af et idræts- eller foreningsliv i lokalmiljøet for derved at møde andre unge. 
Aktuelt er der børn/unge, der går til fodbold, D.J, bordtennis og i Fitness center.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.e

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på leder og medarbejders 
oplysning om, at børnene/de unge stort set ikke har venner, når de flytter ind på opholdsstedet, samt at børnene/de 
unge etablerer venskaber med de andre børn/unge på opholdsstedet. Dette bekræftes af de unge i interview under 
tilsynsbesøget. 
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I bedømmelsen er der tillige lagt vægt på oplysning om, at børnene/de unge opfordres til at invitere venner på 
besøg, samt at de sørger for  at gøre det nemt for børnene/de unge at besøge venner. Det oplyses, at børnene/de 
unge kan have overnattende gæster, hvilket også gælder for kærester, hvis den unge er over 18 år.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Der er i bedømmelsen lagt vægt på oplysning fra 
ledelse og medarbejdere om, at samtlige børn/unge har 2 kontaktpersoner på opholdsstedet, samt at de gerne må 
bruge de øvrige medarbejdere til fortrolige samtaler. 
Børnene/de unge fortæller i interview under tilsynsbesøget, at de har voksne, de er fortrolige med, samt at det ikke 
altid er deres kontaktperson, de betror sig til - de vælger ofte en voksen ud fra, hvad det er, barnet/den unge har 
brug for at tale om. De fortæller, at de voksne er meget forstående og hjælpsomme.
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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

Socialtilsynet vurderer, at der på opholdsstedet Lille Valbygård arbejdes med afsæt i en klar målgruppe beskrivelse, 
samt at der tilbydes en miljøterapeutisk behandlingsindsats. Der arbejdes ud fra en psykodynamisk forståelse af, 
hvordan mennesker udvikler sig, og der er fokus på en individuel forståelse af hver enkelt barn/ung.
På opholdsstedet tilbydes en planlagt og genkendelig dagligdag, hvor børnene får hjælp og støtte til at udvikle sig i 
et trygt omsorgsmiljø indenfor kendte rammer.

Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet kan dokumentere gode resultater, de fleste af de børn og unge, 
der har boet på opholdsstedet klarer sig efterfølgende godt i et selvstændigt voksenliv med uddannelse eller 
arbejde, det fortælles, at medarbejderne fortsat har kontakt til en del af disse børn og unge..

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

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

Det er socialtilsynets vurdering, at der på opholdsstedet Lille Valbygård anvendes, faglige tilgange og metoder, der 
er relevante i forhold til opholdsstedets målgruppe og målsætning. Det pædagogiske arbejde er tilrettelagt ud fra en 
målrettet indsats, der tager afsæt i en miljøterapeutisk behandling, indenfor en psykodynamisk forståelsesramme.
Den målrettede tilgang og den kontinuerlige evaluering sikrer, at der anvendes faglige tilgange og metoder, der 
fører til positive resultater af behandlingsindsatsen overfor det enkelte barn.
Det er socialtilsynets vurdering, at den systematiske dokumentation og kontinuerlige evaluering giver grundlag for 
egen læring og dermed udvikling af den behandlingsmæssige indsats.

Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgruppe
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at opholdsstedet er 
godkendt til at modtage 11 normalt begavede børn og unge med sociale eller følelsesmæssige problemer. Børn og 
unge med meget udadreagerende adfærd eller misbrugsproblemer indskrives ikke. Der lægges vægt på, at 
barnet/den unge er velbeskrevet inden anbringelsen. Ved visiteringen til opholdsstedet lægges der vægt på, at 
barnet/den unge på sigt vil kunne indgå i en tilknytning til medarbejderne og de øvrige børn/unge. Børn/unge med 
en psykiatrisk diagnose indskrives som hovedregel ikke.
Den faglige tilgang på opholdsstedet og den tilknyttede skole tager udgangspunkt i det miljøterapeutiske 
behandlingsperspektiv, hvor der foregår en gennemtænkt og systematisk tilrettelæggelse af miljøet, både 
psykologisk, socialt og materielt. Strukturen i dagligdagen kendetegnes ved et sæt af tilbagevendende hændelser, 
som danner ramme om medarbejdernes kontakttilbud til barnet.
I bedømmelsen er der tillige lagt vægt på medarbejdernes oplysning om, at de møder barnet/den unge, hvor den 
pågældende er, hvilket medfører, at alle behandles forskelligt.
I kombination til den miljøterapeutiske tilgang styrkes medarbejdernes tilgang til børnene/de unge gennem det 
igangværende Styrket -Indsats.

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 til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der på 
opholdsstedet udarbejdes behandlingsplaner for det enkelte barn/unge med klare udviklingsmål, samt at disse 
behandlingsplaner evalueres hvert halve år, hvor der vurderes på psykologisk forståelse og valg af metoder, samt 
opstilles mål for det kommende halve år. Der føres dagligt interne journaler på hvert barn/ung, derudover drøftes 
indsatsen overfor det enkelte barn/ung jævnligt, da børnene gennemgåes på personalemøder  o.lign.
Opholdsstedet afholder statusmøde 2 gange årligt med anbringende myndighed, forældre og andre relevante 
aktører.
Som en del af Projekt Styrket-Indsats afholdes der møde mellem opholdssted, skole og barn/ung hver 2. uge, hvor 
forløbet efterfølgende drøftes med barnet/den unge.

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 er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der taget udgangspunkt i oplysninger 
fra opholdsstedet, der omhandler en oversigt over samtlige børn/unge, der har været indskrevet på opholdsstedet 
gennem de 15 år, opholdsstedet har været i drift.
Oversigten indeholder oplysning om 28 unge, hvoraf de 27 har gennemført folkeskolens 9. kl. afgangseksamen, 8 
unge har gennemført 10. klasse, hovedparten af de unge er i gang med en uddannelse eller i arbejde (20 unge). 
Socialtilsynet har tillige modtaget en oversigt over udskrevne børn og unge i 2015 (4), hvoraf fremgår, at 3 af de 
unge er fortsat med skolegang eller en ungdomsuddannelse.

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 er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelse tages udgangspunkt i oplysninger fra 
opholdsstedet om, at der er et tæt samarbejde med de skoler/uddannelsessteder børnene/de unge frekventerer. 
Der beskrives et tæt samarbejde med det lokale PPR omkring børnene/de unges skolegang, der er et samarbejde 
med den lokale UU vejleder omkring de unge, der har afsluttet folkeskolen, ligesom der samarbejdes med de 
relevante ungdomsuddannelsesinstitutioner. Dertil kommer samarbejdet med ungdomspsykiatrien omkring de 
unge, der er medicineret.
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Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet 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. De individuelle 
børnesamtaler giver børnene mulighed for at have indflydelse på egne vilkår og muligheder.
De unge i udslusning støttes i at tilrettelægge egen hverdag ud fra egne ønsker og behov - og de ind går i 
opholdsstedet som gode rollemodeller for de yngre børn/unge.
Som en del af Projekt styrket-Indsats bliver der arbejdet med børnene/de unges forståelse af og refleksion over de 
kontinuerlige opsamlingsmøder, som børnene/de unge deltager i.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedet Lille Valbygård understøtter børnene/ og de unges fysiske og mentale 
sundhed og trivsel. Der er i vurderingen lagt vægt på, at det pædagogiske arbejde på opholdsstedet og 
tilrettelæggelsen af miljøet er gennemtænkt og fagligt funderet, således at børnene/unge sikres mulighed for  fysisk 
og mental trivsel.

Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysning fra leder, 
medarbejdere og de unge om, at der dagligt, når børnene/de unge kommer fra skole/uddannelse, holdes "samling", 
hvor der snakkes om, hvad der skal ske resten af dagen for hvert enkelt barn/ung. Barnet/den unge kan komme 
med forslag og ideer til aktiviteter. 
Barnet / den unge bliver inddraget i hverdagen og i de overordnede mål bl.a. 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/de unge fortæller i interview ved tilsynsbesøget, at de oplever at de voksne lytter til dem, og at de har 
indflydelse i dagligdagen.

Indikator 04.b Borgerne 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 til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på de unges udtalelser 
om, at de kan komme med ønsker og ideer til deres kontaktpersoner, ligesom de kan tage emner op på 
"ungemøder". Børnene/de unge fortæller, at medarbejderne tager positivt imod deres ønsker, og imødekommer 
dem i det omfang, det kan lade sig gøre. Forespurgt fortæller børnene/de unge, at de selv bestemmer deres frisure 
og påklædning. De må ikke få tatoveringen og piercinger eller have huller i strømperne.
I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt op, at de unge, der er i udslusning støttes i at klare dagligdagen ud fra 
egne ønsker og behov, således at de er rustet til at flytte i egen bolig udenfor opholdsstedet. 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.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på udtalelser fra de 
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Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

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.
I vurderingen er der lagt vægt på, at der ikke har været nogen form for magtanvendelse gennem adskillige år. Der 
er tillige lagt vægt på, at medarbejderne kan give eksempler på, hvordan de i det pædagogiske arbejde støtter et 
barn/en ung i at udleve sine evt. frustrationer fremfor at opsøge en konfrontation.

børn/unge socialtilsynet har interviewet ved tilsynsbesøget, hvoraf fremgår, at de er glade for at bo på 
opholdsstedet, at de har det godt indbyrdes, de får den hjælp og støtte, de har brug for og de føler sig anerkendt og 
respekteret med de svære ting, de skal arbejde med. i bedømmelsen er der tillige lagt vægt på socialtilsynets 
oplevelse af, at der var en rigtig god stemning blandt de unge og medarbejderne.

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 at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysningerne om, 
at børnene/de unge kommer til regelmæssige læge og tandlæge kontrol, samt at børnene/de unge konsulterer 
lægen, når de er syge. Derudover er flere af de unge medicineret og dermed tilknyttet en psykiater

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 er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen indgår oplysninger fra opholdsstedet 
hjemmeside, Tilbudsportalen samt ledelse og medarbejdere om, at de i det daglige  har fokus på madens betydning 
for børnene/de unges trivsel. Der arbejdes på opholdsstedet på at begrænse børnene/de unges sukkerindtag. 
Morgenmaden er f.eks. uden hvidt sukker og juice. Aftensmaden beskrives som almindelig dansk mad. Børnene/de 
unge har fri adgang til køleskabet, de kan altid tage sig en rugbrødsmad, ligeledes er der altid adgang til frugt.
Der er på opholdsstedet fokus på, at børnene/ de unge får motion. De børn/unge der kan klare det, cykler i skole, 
medarbejderne forsøger at få børnene/de unge med i fitnesscenter og i svømmehallen.  
Der er på opholdsstedet en rygepolitik. Rygning blandt de unge foregår på anvist område udenfor på 
opholdsstedets grund. Medarbejderne skal forlade matriklen ved rygning.
.

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 til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysninger fra 
ledelse og medarbejdere om, at der ikke har været nogen form for magtanvendelse i adskillige år. Ledelse og 
medarbejdere fortæller, at de arbejder ud fra en psykodynamisk forståelse af, hvordan mennesker udvikler sig. Der 
er fokus på en individuel forståelse af hvert enkelt barn. Der arbejdes ud fra en tro på, at mennesker kun udvikler 
sig i et miljø, de selv oplever som meningsfyldt. De krav der stilles til det enkelte barn/den enkelte unge er aftalt på 
behandlingsmøderne og afstemt med barnet/den unge, så barnet/den unge kender forventningerne.

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 til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på  oplysningerne om, 
at der ikke har fundet nogen form for magtanvendelse sted gennem adskille år samt oplysninger fra medarbejderne 
om, hvordan medarbejderne vælger at følge et barn/en ung, der f. eks. ønsker at forlade opholdsstedet, fremfor at 
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Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at der på opholdsstedet Lille Valbygård i høj grad arbejdes med at forebygge 
overgreb. I vurderingen er der lagt vægt på, at struktur og rammer i hverdagen, der sikrer, at overgreb ikke 
forekommer, ligesom, der en kultur hvor anvendelse af magt eller overgreb ikke finder sted. Der er tillige lagt vægt 
på, at ledelse og medarbejdere er i dialog med børnene om, hvordan de voksne kan hjælpe børnene/de unge, så 
de ikke kommer til at gøre noget dumt ved hinanden.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysningerne om, at der 
arbejdes målrettet på, at der ikke forekommer overgreb, eksempelvis må børnene/de unge ikke lege sammen med 
lukket dør, hvis medarbejderne har mistanke om, at børnenes leg ikke er ligeværdig. De unge oplyser i interview 
ved tilsynsbesøget, at de ikke må besøge hinanden efter det tidspunkt, hvor der er sagt godnat. Forespurgt 
fortæller de, at hvis de gør det, får de en samtale med deres kontaktperson, hvor de snakker om, hvordan 
medarbejderne kan hjælpe barnet/den unge til at overholde aftaler. 
I bedømmelsen lægges der tillige vægt på, at ledelse og medarbejdere er i dialog med børnene om, hvordan de 
voksne kan hjælpe børnene/de unge, så de ikke kommer til at gøre noget dumt ved hinanden.
Ledelse og medarbejdere er på tidspunktet for tilsynsbesøget ikke bekendt med episoder, hvor der er forekommet 
overgreb.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysninger fra ledelsen 
om, at der på opholdsstedet er en 'hvidbog' med alskens generelle vejledninger, herunder magtanvendelses 
bekendtgørelsen. Det oplyses, at der af medarbejdernes ansættelses kontrakt fremgår, at medarbejderen skal være 
bekendt med bekendtgørelsen om magtanvendelse.
Opholdsstedet har ikke en beredskabsplan nedskrevet, men der drøftes ofte på behandlingsmøder( og tages til 
referat )hvordan man bedst muligt nedtrapper konfliktadfærd fra de unge. Det drøftes dog sjældent, hvordan man 
håndterer selve magtanvendelserne, idet de ikke forekommer, og der er en kultur på stedet hvor de undgås,
Ledelsen oplyser, at der vil blive arbejdet videre med en decideret beredskabs plan, samt at "hvidbogen" er ved at 
blive overført til Danjournal.

tage en konfrontation med barnet/den unge. Det oplyses, at alle medarbejdere er bekendt med 
magtanvendelsesbekendtgørelsen.
Dersom der skulle ske en magtanvendelse vil denne blive gennemgået i supervision med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen overfor barnet/den unge.
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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 socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet Lille Valbygård i meget høj grad ledes af en faglig kompetent 
ledelse, der i kraft af relevant uddannelse og erfaring er i stand til at udvikle strategier for opholdsstedets fortsatte 
udvikling og drift. Det vurderes endvidere, at ledelsen er engageret, anerkendende og respektfuld og understøtter 
personalets faglige kompetencer.  
Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at den daglige drift varetages af en kompetent medarbejdergruppe med 
en bred vifte af ressourcer såvel uddannelses - videns- og erfaringsmæssigt i forhold til målgruppen.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder ændrede vedtægter for fonden Lille Valbygård, således at de tilpasses 
Lovbekendtgørelse nr. 124 af 12.02.16 om socialtilsyn.

Kriterium 08 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet Lille Valbygård er et velorganiseret opholdssted, der drives af en 
faglig kompetent ledelse. Ledelsen har de nødvendige uddannelsesmæssige og faglige kompetencer, der er 
nødvendige i forhold til målgruppens problemstillinger. I vurderingen er der tillige lagt vægt på, at bestyrelsen har 
udarbejdet en beredskabsplan, der sikrer opholdsstedets drift under leders forfald.
Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at såvel ledelse som medarbejdere sikrer, at de kontinuerligt er fagligt 
klædt på til at løse deres kerneopgaver.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at opholdsstedets 
konstituerede leder, der er uddannet pædagog, har erfaring fra behandlingsarbejde fra tidligere ansættelse på 
opholdssted og sikret afdeling samt fra 16 års behandlingsarbejde i nuværende opholdssted. Dertil kommer 
ledererfaring fra behandlingsinstitution samt erfaring fra ledelse af nuværende opholdssted, da ledelsen af 
opholdsstedet har foregået i et tæt samarbejde mellem opholdsstedets konstituerede leder og opholdsstedet leder, 
der er langtidssygemeldt p.gr.a en livstruende sygdom. Endvidere har den konstituerede leder diplom i miljøterapi.
Da opholdsstedets leder og konstituerede leder er ægtefæller, berører lederen kritiske sygdom den samlede 
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Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Det er  socialtilsynets vurdering, at driften af opholdsstedet Lille Valbygård i meget høj grad varetages kompetent, 
dette  er begrundet med, at medarbejdergruppen er en bred vifte af ressourcer såvel uddannelses- videns- og 
erfaringsmæssigt. I vurderingen er der lagt vægt på, at ledelsen lægger vægt på inddragelse af medarbejderne, 
således at de følger sig ansvarlig for opholdsstedets drift, samt at medarbejderne sikres kontinuerlig faglig 
udvikling.
Det et endvidere socialtilsynets vurdering, at personalegennemstrømningen og sygefraværet er lavere end på et 
sammenligneligt tilbud.

personalegruppe og ikke mindst den konstituerede leder, der har fået en aftale med bestyrelsen og medarbejderne 
om, at en del af det administrative arbejde kan foregå fra hjemmet, der ligger i umiddelbar nærhed af 
opholdsstedet.
Bestyrelsen har under lederens fravær udvidet ledelsen ved at give særlig kompetence til 2 af de faste 
medarbejdere. der som faglige ledere har delt en del opgaver imellem sig, således, at opholdsstedet drives 
forsvarligt under fravær af den konstituerede leder.
Medarbejderne oplyser, at den konstituerede leder er tilgængelig, selvom han fysisk ikke opholder sig på opholder 
sig på opholdsstedet. De to faglige ledere har faglig sparring med opholdsstedets leder hver 3. uge.
Det oplyses tillige, at samtlige medarbejdere har fået flere opgaver, hvilket de synes er rart.

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 er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysningerne om, at 
opholdsstedet Lille valbygård er tilknyttet SEDAC, som er et uddannelsesfællesskab mellem 5 opholdssteder med 
fokus på at tilbyde en fortløbende miljøterapeutisk uddannelse for opholdsstedernes medarbejdere og ledelse. Det 
at være en del af SEDAC giver en fælles forståelse og et fælles teoretisk ståsted. Det giver en mulighed for at 
ansætte medarbejdere uden en lang pædagogisk uddannelse, da det uddannelsesforløb, som ligger i SEDAC giver 
medarbejderne en god viden og teoretisk indføring i opholdsstedets målgruppe og det pædagogiske arbejdde. Der 
er ligeledes lederudvikling i SEDAC, som er med til at styrke de ledelsesmæssige kompetencer.
Der er faglig sparring for ledelsen gennem SEDAC fire gange årligt samt to hele dage.
Medarbejderne oplyser, at temadagene i SEDAC er målrettet arbejdet med de unge på opholdsstedet, hvor 
undervisningen tager udgangspunkt i cases fra dagligdagen. Ud over uddannelsen gennem SEDAC modtager de 
faglige ledere og medarbejderne supervision fra ekstern supervisor.

Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på ledelsens oplysning om 
bestyrelsens sammensætning, samt oplysninger fra indkaldelse samt referat fra bestyrelsesmøderne 17.03.15, 
24.11.15, 29.02.16.
Formanden er institutionsleder på et behandlingshjem, har mastergrad i organisationspsykologi, uddannet 
miljøterapeut og socialpædagog.
Herudover er:
- 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. 
Der foreligger altid en dagsorden inden møderne og der er faste temaer som drøftes hver gang. Ledelsen beskriver 
bestyrelsen som aktive og deltagende. De oplever ligeledes at få en god og faglig sparring gennem bestyrelsen.

Bestyrelsen er anmodet om opdatere fondens vedtægter, således at de er i overensstemmelse med 
Lovbekendtgørelse nr. 124 af 12.02.16 om socialtilsyn.
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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 til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelse er vægtet oplysninger fra ledelsen om, at 
der på opholdsstedet sikres en personaledækning, der giver mulighed for at støtte den enkelte unge. Der er 
således mindst 4 medarbejdere på opholdsstedet i tidsrummet fra kl. 14.30 til kl. 22.00, hvor de fleste unge er 
hjemme fra skole eller arbejde. Det oplyses, at ved sygdom blandt personalet, bliver der indkaldt en vikar.
Ledelsen oplyser, at de lægger vægt på, at medarbejderne har en god personlighed, er loyale, respektfulde og er 
åbne for at udvikle sig fagligt. Det er højt prioriteret, at medarbejderne er gode rollemodeller, som børnene og de 
unge kan spejle sig i. 

Ledelse og medarbejdere beskriver, at alle børn får 2 kontaktpersoner, når de flytter ind på opholdsstedet, det 
betyder dog ikke, at børnene ikke må bruge de andre medarbejdere. Børnene kan frit vælge at snakke med den 
medarbejder, de har lyst til. Ved eventuelle konflikter er der altid mulighed for at ringe til ledelsen.

De interviewede børn/unge oplyser, at de godt kan lide at være på opholdsstedet Lille Valbygård, samt at de altid 
kan finde en pædagog at tale med.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysninger fra 
ledelsen om, at der aktuelt er 1 medarbejder (opholdsstedets leder) sygemeldt. Der er 1 medarbejder, der er 
fratrådt for at få ansættelse på Lille Valbygård skole. 
Der er således tale om en meget stabil medarbejdergruppe, der vil blive udvidet med yderligere 2 medarbejdere pr. 
01.10.2016.

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 til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen indgår oplysningen om, at sygefraværet i 2015 
er opgjort til at være 6,8, hvilket udelukkende skyldes en langtidssygemelding på 5 mdr. Ses der bort fra den 
pågældende sygeperiode er sygefraværet opgjort til at være 2.07%
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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 socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på opholdsstedet Lille Valbygård får den uddannelse, erfaring og 
viden, der er nødvendig set i forhold til opholdsstedets målsætning og målgruppe. Medarbejderne har kendskab til 
de metoder, der anvendes, og der er en fælles forståelse af målgruppens behov. I vurderingen er der tillige lagt 
vægt på, at samtlige medarbejdere deltager i kontinuerlig uddannelse, der er målrettet målgruppen.
 Det er socialtilsynets vurdering, at børnene og de unge har en tryg og genkendelig hverdag med nære og stabile 
relationer.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er i høj grad socialtilsynets vurdering, at medarbejderne besidder de relevante kompetencer, der skal til for at 
kunne støtte børnene og de unge videre i deres udvikling. 

Medarbejderne, som arbejder med børnene og de unge, er alle tilknyttet et uddannelsesforløb med det formål at 
sikre et fælles teoretisk grundlag med afsæt i miljøterapi og psykodynamisk tænkning. Dette uddannelsesforløb 
indeholder ligeledes fællesdage, procesdage og en god faglig sparring med andre opholdssteder. Derudover 
modtager medarbejderne kontinuerlig supervision, samt deltager i behandlingsmøder med deltagelse af intern 
psykolog.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a
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Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysningerne om, 
at den samlede medarbejdergruppe, der på tidspunktet for tilsynsbesøget omhandler 15 medarbejdere, omhandler 
7 pædagoger inkl.. ledelsen, 1 fængselsbetjent, 1 pædagog merit studerende, 3 medhjælpere, hvoraf den ene er på 
orlov frem til juli 2017, 1 psykolog ansat 30 timer ugtl., 1 bogholder og 1 pedel begge på deltid.
I bedømmelsen er der tillige lagt vægt på, at alle medarbejdere er tilknyttet et uddannelsesprogram med afsæt i 
miljøterapi og psykodynamisk tænkning. Dette program er fortløbende og gennemføres sammen med 4 andre 
opholdssteder i SEDAC.

Medarbejderne oplyser, at SEDAC er med til at skabe faglig udvikling på flere planer. Der er selve uddannelsen, 
der er niveau inddelt, dertil  kommer fællesdage, procesdage og underviseren besøger tilbuddet. I forhold til de 
andre opholdssteder, som indgår i SEDAC bliver det oplyst, at den faglige sparring er meget givende. 
Medarbejderne beskriver det som godt tilrettelagt, gennemtænkt og med konstant ny faglig viden. 

Medarbejderne oplyser, at der på opholdsstedet Lille Valbygård  er en klar forventning til, i hvilken retning man skal 
gå. Det handler om, at man som medarbejder hele tiden skal være undersøgende i forhold til børnene og være 
bevidst om det, man gør. Alle medarbejderne kender til rammerne, men det er ikke så snævert, at man ikke må 
komme med nye ideer. Der bliver lyttet til nye forslag, og hvis det giver mening er der mulighed for at gå en anden 
vej. Som ny medarbejder får man en mentor, der skal sørge for, at man introduceres til arbejdet.
Alle medarbejdere modtager kontinuerligt gruppesupervision.

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 er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på socialtilsynets 
observationer ved tilsynsbesøget, hvor der sås en forbilledlig høj grad af triangulering i samtalen, hvorved 
børnene/de unge inddrages i samtaleemnet, hvilket ses som tegn på, at medarbejderne viser forståelse for 
børnene/de unge med respekt og anerkender.
Der er tillige lagt vægt på, at opholdsstedet 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, de er 
sammen med.

De børn og unge socialtilsynet har interviewet oplyser, at det er godt at bo på opholdsstedet Lille Valbygård. Der er 
altid nogen at være sammen med og medarbejderne bliver beskrevet som søde og som nogen, der giver sig tid til 
at lytte. Det er også deres oplevelse, at medarbejderne tager hensyn og er opmærksomme på deres behov.
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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

På baggrund af tilbuddets evne til at genere overskud de senere år er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt.

På baggrund af modtagne materiale og indberetning vedr. økonomi på Tilbudsportalen er det ligeledes 
socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for både socialtilsynet og de visiterende 
kommuner.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 11 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt

Bedømmelse af kriterium

På baggrund af seneste årsregnskab er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. I 
vurderingen lægges der vægt på tilbuddets evne til at genere overskud, samt tilbuddets belægningsgrad.

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)

Bedømmelse af Indikator 11.a

Indikatoren bedømmes på baggrund af seneste årsregnskab.
Der er ikke anført forbehold eller supplerende oplysninger, der har væsentlig betydning for socialtilsynets vurdering 
af regnskabet, og på denne baggrund bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.

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)

21

Tilsynsrapport



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

Bedømmelse af kriterium

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet  i tilbuddet i forhold til 
prisen og målgruppe.

Kriterium 13 Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende 
kommuner

Bedømmelse af kriterium

Tilbuddets gennemskuelighed over for de visiterende kommuner kan i høj grad måles på de tilgængelige data på 
Tilbudsportalen. Som det fremgår af indikator 13.a har tilbuddet indberettet årsrapporten korrekt på Tilbudsportalen.
Socialtilsynet er ikke umiddelbart blevet forholdt oplysninger og har modtaget de oplysninger, som socialtilsynet har 
efterspurgt.
På baggrund af ovenstående vurderes tilbuddets økonomi som værende gennemskueligt for socialtilsynet og de 
visiterende kommuner.

Bedømmelse af Indikator 11.b

Indikatoren bedømmes på baggrund af seneste godkendte budget.
Den forventede omsætning er kr. 7.427.750, mens dækningsgraden er 7,5 %. Dækningsgraden er på niveau med 
tidligere år, og det er socialtilsynets vurdering, at den er tilfredsstillende sammenlignet med sammenlignelige tilbud. 
Der er i tilbuddets budget ikke planlagt væsentlige nye investeringer.
På denne baggrund bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.

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 bedømmes på baggrund af seneste årsregnskab. Tilbuddet er kommet ud af seneste regnskabsår med 
et overskud, hvilket har resulteret i en stigning i soliditetsgraden.
Niveauet i soliditetsgraden anses for tilfredsstillende set i forhold til egenkapitalens størrelse i forhold til 
omsætningen, og på denne baggrund bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.

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. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at budgettet 
afspejler opholdsstedets målgruppes behov, metoder og planer for faglig udvikling og større ændringer.
Der er i budgettet taget højde for løbende opkvalificering og uddannelse af medarbejderne gennem SEDAC 
(miljøterapeutisk  fortløbende uddannelsesforløb.) samt kontinuerlig supervision.

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 på baggrund af tilbuddets indberettede årsrapport på Tilbudsportalen og tilbuddets seneste 
årsregnskab.
Socialtilsynet har konstateret, at nøgletallene i årsrapporten på Tilbudsportalen er i overensstemmelse med seneste 
årsregnskab, og på denne baggrund bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.
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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

Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer på opholdsstedet Lille Valbygård både inde og ude danner en 
hensigtsmæssig ramme om den behandlingsmæssige indsats, der er opholdsstedets kerneydelse.¨
I vurderingen er der lagt vægt på, at de fysiske rammer er en trelænget gård, der er blevet bygget om og som siden 
år 2000 har været ramme om både opholdssted og udflytningslejlighed, boligen er på ca. 500 m2 med ca. 9.500 m2
 udendørsområde.
Opholdsstedet ligger ca. 4 km fra en større købstad med skoler, videregående uddannelser, fritidsklubber, 
ungdomsklubber, indkøb og offentlige transportmidler.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer omkring opholdsstedet Lille Valbygård i meget høj grad 
understøtter børnene/de unges udvikling og trivsel. I vurderingen er der lagt vægt på, at de fysiske rammer er en 
trelænget gård, der er blevet bygget om og som siden år 2000 har været ramme om både opholdssted  og 
udflytningslejlighed.
Der er ca. 500 m2 beboelse og ca. 9.500 m2 udendørsområde.
Tilsynet oplever, at ledelse og medarbejder på opholdsstedet 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. Børnene/de unge 
giver udtryk for, at de trives i de fysiske rammer.

Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

”Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015”
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Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på udtalelse af 
børnene/de unge om, at de selv har været med til at indrette deres værelse. Der er tillige lagt vægt på 
socialtilsynets observationer ved tilsynsbesøget, hvor børnene/unge bevæger sig hjemmevant rundt i huset og 
samles omkring aktiviteterne i køkkenet.
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. tennisbane, petanque og fodboldbane.

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 til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen indgår oplysning om, at det er nøje 
gennemtænkt, hvilket værelse barnet/den unge tilbydes, samt hvornår og hvordan der byttes værelser. Der indgår 
tillige, at de fysiske rammer giver mulighed for, at de unge, der er i udslusning, kan øve sig i et selvstændigt 
voksenliv, i en selvstændig bolig, adskilt fra opholdsstedet. Socialtilsynet har endvidere vægtet oplysninger om, at 
de fysiske rammer giver mulighed for at børnene/de unge kan spise deres måltider i mindre grupper, fysisk adskilt 
fra hinanden.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at opholdsstedet er 
indrettet som et hjem med spiseplads, opholdsrum med mulighed for at slappe af, rum med computer, hvor flere 
børn/unge kan spille samtidig.
Samlet set fremstår de fysiske rammer velholdte, lyse og imødekommende.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Referat fra bestyrelsesmøde d. 23.03.2015
Referat fra bestyrelsesmøde d. 24.11.2015
Indkaldelse til og referat fra bestyrelsesmøde d. 29.02.2016
Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn modtaget febr. 2016
Opgørelse over tidligere unge på opholdsstedet Ll. Valbygård 2001-2015
Handleplan og opfølgning pige f. 26.01.01
Referat fra behandlingsmøde 02.02-.2016 pige f. 26.01.01
Udviklingsplan 2016 - pige f. 26.01.01.
Udviklingsplan dreng f. 04.03.00 november 2015
Handleplan og opfølgen dreng f. 04.03.00
Lejekontrakt Ll. Valbygård.
Oversigt over børn og unge indskrevet på opholdsstedet 01.08.2016.
Opgørelse over fastansat personale 01.08.2016
www.lillevalbygaard.dk

Observation Observation af samspillet mellem børn/unge og medarbejdere på opholdsstedet ved 
tilsynsbesøget d. 18.08.2016.
Observation af samspillet mellem ledelse og medarbejdere på opholdsstedet ved 
tilsynsbesøget d. 18.08.2016

Interview

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

Sagsbehandler
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