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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
-    Sundhed og Trivsel
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    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 Jesper Pedersen

CVR nr. 25783336

Virksomhedstype Privat

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

Målgrupper 11 til 22 år (angst)

11 til 22 år (omsorgssvigt)

11 til 22 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 almindeligt 

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

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

Valby Engvej 003
4200 Slagelse

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

Pladser på afdelinger 11
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-
18 i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en 
indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. 

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at 
sikre der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen. 

Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og 
medvirker til positive resultater og trivsel hos de unge. 

Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange 
og metoder i forhold til målgruppens særlige behov.

Det er vurderingen, at beboerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Lille 
Valbygård. Metodiske tilgange er godt implementeret i tilbuddet og ledelsen har fokus på faglig udvikling i 
personalegruppen. 

Tilbuddet har udfordringer i form af manglende vedligeholdelse af medarbejdernes viden om Lov om voksenansvar. 
Tilbuddet forholder sig konstruktivt til udfordringerne, og indarbejder udfordringerne i de planer, der pågår for 
uddannelse af medarbejdergruppen i det kommende år .

Særligt fokus i tilsynet

Ved tilsynet har der være fokus på følgende af kvalitetsmodellens temaer: Selvstændighed og relationer, 
Målgruppe, metoder og resultater, Sundhed og trivsel, samt eventuelle udviklingspunkter fra driftstilsyn 2017.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 07-08-2018

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Lau Alex Larsen (Tilsynskonsulent)

Susanne Svendsen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 04-06-18: Valby Engvej 003, 4200 Slagelse (Uanmeldt)

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. Uddannelse og 
beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som 
forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud 
eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er 
dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring.
Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er 
nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller 
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedet Ll. Valbygård i meget høj grad arbejder relevant og målrettet i forhold til at 
støtte børnene og de unge i at gennemføre folkeskolen med en afgangs eksamen, ligesom de unge støttes i at 
vælge en uddannelse. 
Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedet har et tæt samarbejde med opholdsstedets interne skole, 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 der ligeledes 
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 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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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 skolegang, uddannelse og beskæftigelse. 

Det er socialtilsynets vurdering, at uddannelse er højt prioriteret på opholdsstedet, samt at kravet om, at alle børn 
og unge går i skole eller er i beskæftigelse, efterleves. Opholdsstedet beskriver 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 har gennem 2 år deltaget i Egmont fondens 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. Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedets deltagelse i dette 
projekt har øget medarbejdernes opmærksomhed på vigtigheden af et tæt samarbejde mellem opholdssted og de 
skoler, børnene/de unge frekventerer.

Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og 
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysning fra ledelsen om, at det fortsat 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 dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud.

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 ledelsen om, at samtlige børn og unge er i et skole eller 
uddannelsesforløb. De unge socialtilsynet interviewede ved tilsynsbesøget bekræftede, at de går i skole.
Det oplyses, at de aktuelle børn/unge frekventeret hhv. Ll. Valbygårds skole, den lokale X-class, Produktionsskole 
samt den kommunale specialskole.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, 
grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

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 ledelsen om, at samtlige børn og unge kommer i skole hver dag. 
Der er ingen børn eller unge, der 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 er en læring i at komme ud og integrere sig udenfor opholdsstedet. 
Børnene/de unge bekræfter, at de skal i skole hver dag, samt at de er glade for deres respektive skoler.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad 
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for 
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at 
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er 
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette 
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre 
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at 
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder 
dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at 
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende 
lokal- og civilsamfund. 
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og 
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode 
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene 
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv 
betydning for deres liv.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at opholdsstedet Lille Valbygård gennem 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 4,8

Udviklingspunkter

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
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Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet i høj grad styrker børnene/de unges kompetencer til at indgå i 
sociale relationer og opnå 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 i forhold til 
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

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 tager 
udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer. Målet for arbejdet med barnet/den unge udvikling beskrives i 
halvårlige statusrapporten til den anbringende kommune. Denne rapport danner grundlag for halvårlige 
statusmøder med de involverede parter, hvor forældre og børn / unge har mulighed for at deltage.

Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 5 (i meget 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 - alligevel er der flere unge, der deltager i 
aktiviteter uden for opholdsstedet som fx spejder.

Det oplyses på tilsynsbesøget, at opholdsstedet har særligt fokus på at give børnene/de unge tilbud om at deltage i 
aktiviteter enten på opholdsstedet eller med ture til aktiviteter udenfor opholdsstedet, samt at de planlagte 
aktiviteter gennemføres, selv om der kun er få af de unge, der deltager.

Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov 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. 

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 træffes faste 
aftaler med forældrene om, hvordan de bedst kan være orienteret om deres barn. Opholdsstedet Lille Valbygård 
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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.

Det vægtes ligeledes, at tilbuddet i svære samarbejdssituationer mellem forældre og tilbud, bestræber sig på at i 
mødekomme forældrenes frustrationer over at have et barn anbragt, med lige dele omsorg og faglighed. 
Socialtilsynet er fx bekendt med et konkret eksempel, hvor dårligt samarbejde med forældre er vendt til 
velfungerende samarbejde - til positiv glæde og udvikling for barnet.

Det vægtes at samtaler med pårørende giver et modstriden billede af pårørendes oplevelse, af, hvordan tilbuddet 
kommunikere til og med pårørende, samt tilbuddets evne til at sikre børene / de unge en positiv udvikling. 
Socialtilsynet vurderer dog stadig, at tilbuddet generelt set leverer fin faglig kvalitet og pædagogiske rammer med 
mulighed for positiv udvikling for målgruppen.

Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.f Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en 
positiv betydning for deres liv

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, 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 metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgerne.
Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe
(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i 
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som 
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og 
trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de 
anbringende eller visiterende kommuner.
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynet samlede vurdering, at tilbuddets formål med indsatsen fremstår tydeligt - og at metoder og 
tilgange er relevante ift. målgruppen. Det er desuden Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder systematisk 
med børnene og de unges mål, og formår at samstemme den daglige målsætning med målsætning fra 
anbringende og visiterende kommuner. Ligesom det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samarbejder med 
relevante eksterne aktører med henblik på at styrke indsatsen overfor det enkelte barn eller ung, på opholdsstedet. 

Socialtilsynet oplever, at tilbuddet leverer fin faglig kvalitet i det daglige arbejde med målgruppen, med relevante 
tilgange, der giver mulighed for individuel progression hos børnene og de unge. 

Tilbuddet kan dokumentere gode resultater. Hovedparten af de børn og unge, der har boet på opholdsstedet klarer 
sig efterfølgende godt i et selvstændigt voksenliv med uddannelse eller arbejde. Medarbejderne på opholdsstedet 
har fortsat kontakt til en del af disse børn og unge.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en veldefineret målgruppe. Og at tilbuddet anvender 
relevante metoder og tilgange, ligesom tilbuddet evner en individuel tilpasning i arbejdet med det enkelte barn eller 
ung. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med målsætning ud fra en systematisk tilgang i 
den daglige behandlingsstruktur. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet formår at etablere en 
behandlingskultur omkring børnene og de unge, der fører til positive resultater.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 

Det vægtes, at medarbejderne er vidende ud i pædagogisk metode og praksis, ligesom det vægtes at 
medarbejderne har fint kendskab til tilbuddets beskrevet metoder og tilgange. Der arbejdes miljøterapeutisk, 
indenfor en psykodynamisk forståelsesramme. Medarbejder formår på fineste vis, overfor Socialtilsynet, at omsætte 
metoder og tilgange til relevant pædagogik ift. tilbuddets målgruppe. 

Det vægtes, at medarbejder beskriver en systematik i forhold til uddannelse af gamle såvel som nye medarbejdere i 
form af SEDAC. SEDAC er et uddannelsesfællesskab mellem 4 opholdssteder med fokus på at tilbyde en 
fortløbende miljøterapeutisk uddannelse for opholdsstedernes medarbejdere og ledelse.

Socialtilsynet oplever en medarbejder, der er velkendt med tilbuddets værdigrundlag og målsætning. Og en 
medarbejder, der derfor kender retningen i det pædagogiske arbejde.
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet fokuserer på barnet / den unges mulighed for at indgå i en tilknytning til 
medarbejderne og de øvrige børn/unge. I bedømmelsen er der desuden lagt vægt på, at de unge adspurgt, 
bekræfter en nærværende medarbejdergruppe, der netop har fokus på muligheden for at få mindst en fortrolig 
voksen.

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 i Danjournal på hvert barn/ung, derudover drøftes indsatsen overfor det enkelte barn/ung jævnligt, da 
børnene gennemgås på personalemøder o.lign.

Opholdsstedet afholder statusmøde 2 gange årligt med anbringende myndighed, forældre og andre relevante 
aktører.

Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, 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 tidligere oplysninger fra opholdsstedet, der omhandler en oversigt (maj 
2017) over samtlige børn/unge, der har været indskrevet på opholdsstedet gennem de 17 år, opholdsstedet har 
været i drift.

Oversigten indeholder oplysning om 38 unge, hvoraf de 32 har gennemført folkeskolens 9. kl. afgangseksamen, 12 
unge har gennemført 10. klasse, hovedparten af de unge er i gang med en uddannelse eller i arbejde (26 unge).

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, samt de anbringende kommuner.
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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, samt de anbringende kommuner.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i 
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for 
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af 
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, 
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og 
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at 
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra 
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er 
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om 
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan 
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at der på opholdsstedet Ll.. Valbygård i meget høj grad er fokus på at sikre 
børnenes/de unges sundhed og trivsel. 
Børnene/de unge inddrages i hverdagen i beslutninger omkring eget liv gennem individuelle samtaler eller samtaler 
i fællesskabet. Der afholdes kontinuerlige børne/unge møder, hvor børnene/de unge støttes i at tage de emner op, 
der aktuelt optager dem. 
Dagligdagen tilstræbes tilrettelag, således at det enkelte barn føler sig set, hørt og forstået. 
Det er på opholdsstedet fokus på kostens sammensætning, således at der tilbydes en sund og varieret kost, 
ligesom der er fokus på at motivere børnene/de unge til at bevæge sig gennem aktiviteter på opholdsstedet eller 
ved deltagelse i aktiviteter i de lokale tilbud.

Gennemsnitlig vurdering 4,8

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet har fornyet fokus på Lov om voksenansvar, med henblik på øget viden om 
børnene og de unges rettigheder.

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet har fornyet fokus på Lov om voksenansvar, med henblik på at alle 
medarbejdere har aktuel og aktiv viden om de praktiske og formelle dele vedr. Lov om voksenansvar (herunder 
især magtanvendelse).

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet har en pædagogisk drøftelse af "forbuddet" mod interne kæresteforhold. En 
mere hensigtsmæssig og pædagogisk italesættelse og bearbejdning af problemet omkring interne kæresteforhold, 
bør tilstræbes.

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet har en pædagogisk drøftelse af muligheden for en husorden på tilbuddet 
(forslag til husorden kan findes op Socialstyrelsens hjemmeside).

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på opholdsstedet Lille Valbygård i meget høj grad understøtter 
børnene/de unges selv- og medbestemmelse. 
Den genkendelige, daglige struktur, sikrer, at børnene bliver hørt og set. De individuelle børnesamtaler giver 
børnene mulighed for at få indflydelse på egne vilkår og muligheder, samt forståelse for egne udviklingspotentialer. 
Børnene/de unge støttes i at leve et liv, så tæt på andre børn og unges liv med skolegang, samvær med venner, 
fritidsaktiviteter og ungdomsfester.
De unge i udslusningen støttes i at tilrettelægge egen hverdag ud fra egne ønsker og behov, således at de er rustet 
til en selvstændig tilværelse uden for rammerne af opholdsstedet.

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 ledelse, medarbejdere og de unge om, at dagligdagen 
tilrettelægges ud fra den enkeltes aftaler og interesser. Om eftermiddagen holdes der "samling", hvor dagens forløb 
aftales med det enkelte barn/den enkelte unge. 
Barnet/den unge kan komme med forslag og ideer til aktiviteter. Medarbejderne oplyser, at en planlagt aktivitet 
gennemføres selvom samtlige børn/unge ikke ønsker at deltage i respekt for de unge, der gerne vil deltage og med 
det formål at motivere de øvrige børn/unge til at være med fremadrettet.

Ledelse og medarbejdere oplyser, at børnene og de unge reflekterer over fremtræden med det formål at forstå en 
given adfærd, samt med det formål, i fællesskab at støtte til ændring fx uhensigtsmæssig fremtræden. 

Ved indflytning er barnet / den unge selv med til at købe inventar til sit værelse sammen med sin kontaktpædagog, 
og det er den enkelte unge, der selv bestemmer, hvordan værelset skal indrettes.

Børnene/de unge fortæller, at de oplever at de voksne lytter til dem, og at de har indflydelse i dagligdagen. En 
enkelt af de interviewede giver udtryk for utilfredshed med reglerne for kærester på stedet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes 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", socialtilsynet har modtaget referater fra 
ungemøderne, der indikerer muligheden for at ønske fx nye fællescomputere. 

Forespurgt fortæller børnene/de unge, at de selv bestemmer deres frisure og påklædning. 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, der har eksisteret siden 2001, 
har gode rollemodeller blandt de tidligere indskrevne unge, som har klaret sig godt gennem uddannelse, arbejde og 
etablering i egen bolig.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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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.
Der er i vurderingen ligeledes lagt vægt på, at de børn/unge, som socialtilsynet interviewede ved tilsynsbesøget, 
synes at trives på opholdsstedet. Børnene/de unge kunne fortæller om regler, de synes kunne være anderledes, 
om forhold, hvor medarbejderne kunne have ageret anderledes samtidig med, at de pointerede, at de havde det 
godt og ikke ønskede at flytte fra stedet.

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 børn/unge socialtilsynet har interviewet ved tilsynsbesøget, 
hvoraf fremgår, at de er glade for at bo på opholdsstedet, at de får den hjælp og støtte, de har brug for, de føler sig 
anerkendt og respekteret med de svære ting, de skal arbejde med. 
I bedømmelsen er der tillige lagt vægt på, at de børnene/de unge indgår positiv i interviewet med socialtilsynet, 
hvor de giver udtryk for forhold, de synes kan være bedre, samtidig med, at de pointerer, at de er glad for at bo på 
opholdsstedet, og de ikke ønsker at flytte derfra. 

I bedømmelsen indgår endvidere, at socialtilsynet observerer en god, varm og positiv stemning blandt de unge og 
medarbejderne.

Indikator 05.b Borgerne 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.

Det er tidligere oplyst i forbindelse med tilsynsbesøg, at opholdsstedet har indgået aftale om et samarbejde med en 
sygeplejeske med henblik på at opfylde sundhedslovens § 123 c, samt at samtlige børn/unge får et sundhedstjek 
hos lægen umiddelbart efter indskrivningen.

Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 
modsvarer borgernes behov.

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, ledelsen og medarbejderne om, 
at der i det daglige er fokus på kostens betydning for børnene/de unges trivsel. Der er begrænsning på 
børnenes/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 er 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. 
Børnene/de unge opfordres til at bruge de udendørs faciliteter på opholdsstedet, der giver gode muligheder for bl.a. 
fodbold, basket. Medarbejderne forsøger at få børnene/de unge med i fitnesscenter eller i svømmehallen eller til at 
deltage i fælles aktiviter.

Der er på opholdsstedet en rygepolitik. Rygning blandt de unge foregår på et anvist område udenfor på 
opholdsstedets grund. Medarbejderne skal forlade matriklen ved rygning.
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Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen og medarbejderne gennem en målrettet og veltilrettelagt 
behandlingsindsats overfor det enkelte barn er med til at forebygge magtanvendelser.
I vurderingen er der lagt vægt på, at der har været meget få 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.

Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, 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 ledelsen om, at der har været meget få magtanvendelse i 
adskillige år. Ledelsen 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/hver ung. 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 kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge 
op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysningerne om, at der har været meget få 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 tage en konfrontation med barnet/den unge. Det oplyses, at alle 
medarbejdere er bekendt med "Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge", hvilket ikke stemmer overens 
med socialtilsynets interview med medarbejder..

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og 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 der på opholdsstedet er en struktur og nogle rammer i hverdagen, 
der burde forebygge overgreb. Der er tillige lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere er i dialog med børnene/de 
unge om, hvordan de voksne kan hjælpe børnene/de unge, så de ikke kommer til at gøre noget dumt ved hinanden 
eller udsætter sig selv for at blive udsat for overgreb.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget 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 være sammen med lukket dør, hvis medarbejderne har mistanke 
om, at børnene/de unges samvær ikke er ligeværdigt eller der er mistanke om, at de unge ikke tillægger et 
kæresteforhold samme betydning.

De unge oplyser i interview ved tilsynsbesøget, at de ikke må besøge hinanden efter det tidspunkt, hvor der er sagt 
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godnat. De unge fortæller ligeledes om regler for den fysiske kontakt mellem de unge.

Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar 2017.
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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 samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig 
ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk 
forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den 
daglige drift.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet Lille Valbygård ledes af en flerstrenget ledelse, der er fagligt 
kompetente. Der er en tydelig opgavefordeling mellem de 3 strenge i ledelsen, der er kendt af medarbejderne. 
Ledelsen er i kraft af relevant uddannelse og erfaring 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 4,4

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet Lille Valbygård er et velorganiseret opholdssted, der drives af en 
faglig kompetent flerstrenget ledelse. I vurderingen er der lagt vægt på, at den samlede ledelse har de nødvendige 
uddannelsesmæssige og faglige kompetencer, der er nødvendige i forhold til målgruppens problemstillinger. I 
vurderingen er der tillige lagt vægt på, at samtlige medarbejdere indgår i et fortløbende videre uddannelses forløb 
med 4 andre opholdssteder, samt at medarbejderne får kontinuerlig supervision af ekstern supervisor.
I vurderingen er det tillagt betydning, at bestyrelsen kun holder 2 årlige møde, samt at medarbejderne ikke er 
repræsenteret i bestyrelsens møde, eller at bestyrelsen på anden vis er i kontakt med medarbejderne.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at opholdsstedets leder er uddannet pædagog, har 7 års erfaring fra 
ansættelse på amtslig behandlingsinstitution Nebs Møllegård og sikret afdeling samt fra 17 års behandlingsarbejde 
i nuværende opholdssted. Endvidere har den leder diplom i miljøterapi.

Den daglige ledelse er delt imellem 2 af de faste medarbejdere, der som faglige ledere har delt en del opgaver 
imellem sig, således, at opholdsstedet drives forsvarligt under supervision af den overordnede leder. Fremsendt 
opgavefordeling dokumenterer en tydelig opgavefordeling mellem parterne. Lederen er ansvarlig for økonomi, 
ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, visitering af børn og unge, skriftlige materiale, der udgår fra 
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opholdsstedet, derudover er leder sparringspart for de to medarbejdere med særlige opgaver og altid tilgængelig for 
samtlige medarbejdere ved særlige situationer, der kræver her og nu handling. De to medarbejdere med særlige 
opgaver indgår i vagtplanen med timer svarende til en halvtids stilling, således at deres stillinger til sammen udgør 
én lederstilling og én pædagogstilling fordelt ligeligt imellem dem. De er på skift fysisk tilstede i opholdsstedet i 
tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 19.00.

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 4 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 
samtlige medarbejdere supervision fra ekstern supervisor.
Ledelse og medarbejdere har deltaget i internt kursus med Jørgen Steen Christensen, der er én af miljøterapiens 
frontkæmpere. Der udover har de deltaget i internt kursus omkring pædagogik, samarbejde og roller.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i middel grad. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysningerne om, at bestyrelsen holder møde 2 gange årligt i forbindelse med 
bestyrelsens godkendelse af budget og årsrapport. Der er ligeledes lagt vægt på, at bestyrelsen er sammensat af 
personer med en kompetent baggrund for bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen er sammensat af følgende: Formanden 
er institutionsleder på et behandlingshjem, har mastergrad i organisationspsykologi, uddannet miljøterapeut og 
socialpædagog. De øvrige er: et medlem, der er uddannet socialpædagog og miljøterapeut og afdelingsleder på 
specialskole, et medlem er Senior Operations Officer i Værdipapircentralen og det 4. medlem er leder af en a-
kasse. Det oplyses, at der foreligger en dagsorden for møderne samt, at der skrives referat af møderne.

Medarbejderne i opholdsstedet er ikke repræsenteret ved bestyrelsens møde. Det er dog besluttet på 
bestyrelsesmøde, at de to daglige ledere deltager sammen med overordnede leder i bestyrelsesmøderne fremover, 
uden stemmeret.  

I telefon interview med bestyrelsens formand er det tidligere oplyst, at formanden har kontakt med leder ud over de 
to årlige bestyrelsesmøder, samt at formanden løbende holder sig orienteret om driften af opholdsstedet. 
Formanden har adgang til Danjournal og har mødtes jævnligt med leder af stedet siden årsskiftet  - udover planlagt 
bestyrelsesmøde. Leder af opholdsstedet orienterer løbende bestyrelsen om økonomi og andre relevante 
fokuspunkter, fx belægningsprocent.

Det vægtes i bedømmelsen, at Socialtilsynet ikke er formelt orienteret fra bestyrelsen om, at der er ansat ny leder. 
Socialtilsynet har, på anmodning, modtaget bestyrelsesreferat, hvor det fremgår, at tilbuddet har fået ny leder og 
hvem det er. Ny leder er tidligere konstitueret leder, og medstifter af tilbuddet.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
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Det er socialtilsynets vurdering, at driften af opholdsstedet Lille Valbygård i meget høj grad varetages kompetent, 
hvilket begrundes med, at medarbejdergruppen repræsenterer 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 svarende til sammenlignelige tilbud. 
samt at sygefraværet er tilsvarende sammenlignelige tilbud.

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 3 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 oplyser, at alle børn/unge får 2 kontaktpersoner, når de flytter ind på opholdsstedet, det 
betyder dog ikke, at børnene ikke må bruge de andre medarbejdere. Børnene/de unge kan frit vælge at snakke 
med den medarbejder, de har lyst til. 
Ved eventuelle konflikter har medarbejderne altid mulighed for at ringe til den konstituerede leder.

Medarbejderne oplyser, at de aktuelt har gode muligheder for at tilbyde børnene/de unge én til én samvær, da der 
aktuelt kun er 8 børn/unge hjemme på opholdsstedet.

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 at personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end 
sammenlignelige arbejdspladser. ligesom det vægtes at medarbejderomtaler tilbuddet som en god arbejdsplads 
med mulighed for faglig sparring og udvikling, ligesom det kollegiale fællesskab er velfungerende.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end 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 2017 er opgjort til at være 33,9, hvilket primært skyldes 
en langtidssygemelding.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, 
relationelle og personlige kompetencer, 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 
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 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 har 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, samt at medarbejderne er særdeles nærværende i kontakten med børnene/de unge.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i meget høj grad besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddet metode. Der er i vurderingen lagt vægt på, at samtlige medarbejdere er tilknyttet et 
fortløbende uddannelsesforløb med det formål at sikre et fælles teoretisk grundlag med afsæt i miljøterapi og 
psykodynamisk tænkning. Uddannelsesforløbet indeholder fællesdage, procesdage og en god faglig sparring med 
andre opholdssteder. Derudover modtager medarbejderne kontinuerlig supervision med ekstern supervisor.

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

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 

I bedømmelsen er der 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 3 andre 
opholdssteder i SEDAC.

Medarbejderne oplyser, at SEDAC er med til at skabe faglig udvikling på flere planer. Der er selve uddannelsen, 
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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 
medarbejderen skal gå. Der lægges vægt på, at medarbejderen skal være undersøgende i forhold til børnene og 
være bevidst om sine handlinger. Alle medarbejderne kender til rammerne, der ikke er snævre , at der ikke er plads 
til nye ideer. Der bliver lyttet til nye forslag, og hvis det giver mening, er der mulighed for at gå en anden vej. Nye 
medarbejdere får tilknyttet en mentor, der skal sørge for, at den nye medarbejder introduceres til arbejdet.
Alle medarbejdere modtager kontinuerligt gruppesupervision af ekstern supervisor.

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 medarbejdernes kontakt 
med børnene med de unge afspejler anerkendelse og respekt for den enkelte. 
Der er tillige lagt vægt på, at opholdsstedet tilstræber et gennemtænkt og velstruktureret miljø, hvor den enkelte 
medarbejders kompetence kommer i spil i forhold til planlagte aktiviteter med børnene/de unge.

Den unge socialtilsynet har interviewet oplyser, at det er godt at bo på opholdsstedet Lille Valbygård, selvom der 
kan være regler der opfattes som uretfærdige, og at de voksne indimellem er dårlige til at kommunikere indbyrdes.

Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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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, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude 
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets 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 ombygget 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 i landlige omgivelser ca. 4 km fra en større købstad med skoler, 
videregående uddannelser, fritidsklubber, ungdomsklubber, indkøb og offentlige transportmidler.

Gennemsnitlig vurdering 5

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.

Boligen er på ca. 500 m2 med ca. 9.500 m2 udendørsområde.

Det er tilsynets vurdering, at ledelse og medarbejder på opholdsstedet lægger stor vægt på, at gøre de fysiske 
rammer for opholdsstedet og omgivelserne hjemlige og imødekommende. 

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 i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på udtalelse fra 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.
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Ud over børnenes egne værelser er der flere fællesrum, der indbyder til samvær og forskellige aktiviteter f.eks. dart, 
bordtennis, musik, kreative aktiviteter, computere osv.

Udearealerne indbyder til leg og andre aktiviteter, der er bl.a. basket bane, 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.
Det oplyses tillige, at der er opsat lyddæmpende materiale i lofterne i stue, gang og brygger. Ud over at give en 
bedre akustik, modvirker det, at børnene/de unge, der har deres værelse på 1. sal over spisestuen, kan høre, hvad 
der tales om i spisestuen, der også fungerer som møderum.

Det tillægges betydning, at tilbuddets børnegruppe og ungegruppe er fysisk adskilt i 2 afdelinger, ligesom det 
tillægges betydning at udearealerne rummer mulighed for aktivering af en yngre målgruppe.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i 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.

25

Tilsynsrapport



Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet 
ikke er økonomisk bæredygtigt.
Socialtilsynet er ligeledes ikke i besiddelse af oplysninger der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed 
for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig.

Økonomisk bæredygtig?

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet 
ikke er økonomisk bæredygtigt.

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

Socialtilsynet er ligeledes ikke i besiddelse af oplysninger der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed 
for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter 2 referater af ungemøder
Status på et barn
Funktionsbeskrivelse af ledelsesroller
Liste over indskrevet børn og unge
Referat fra bestyrelsesmøde

Observation Besigtigelse af 3 værelser
Omgangsform mellem medarbejdere og børn/unge
Omgangsform mellem medarbejder og ledelse

Interview 1 borger
1 medarbejder
2 ledere
2 forældre

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 Beboere

Ledelse

Medarbejdere

Pårørende
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