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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 CSV Odense - Vestfyn- Brangstrup Boafdelinger

Hovedadresse Rismarksvej 80A, Højstrup, 5200 Odense V
5200 Odense V

Kontaktoplysninger Tlf: 29293908
E-mail: biaa@odense.dk
Hjemmeside: www.csv-odense.dk

Tilbudsleder Birger Aagaard

CVR nr. 35209115

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper § 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

§ 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution)

Målgrupper 16 til 25 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, 
anden udviklingsforstyrrelse)

16 til 25 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, 
anden udviklingsforstyrrelse)

Pladser i alt 35

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

STU Brangstrup
 

28 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 
almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

STU Vestfyn 
Kollegiet  

7 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Pladser på afdelinger 35
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. 
lov om socialtilsyn § 6.

Særligt fokus i tilsynet

Socialtilsynet har ved det anmeldte tilsynsbesøg d. 17. september 2019 haft fokus på nedenstående temaer – 
herunder kriterier og indikatorer, som er ændret hvor det har været relevant: 

Målgruppe, Metode og Resultater
Sundhed og Trivsel

Øvrige temaer, som fremgår nedenfor, er overført fra seneste tilsynsrapport, da dette tilsynsbesøg ikke har givet 
anledning til ændringer af disse. 

Uddannelse og Beskæftigelse
Selvstændighed og Relationer
Organisation og Ledelse
Kompetencer
Fysiske Rammer

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 24-09-2019

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Syd

Tilsynskonsulenter Trine Sandahl Als ()

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 17-09-19: Rismarksvej 80A, Højstrup, 5200 Odense V, 5200 Odense V (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 tilbuddet stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte 
paratheden og mulighederne for uddannelse og beskæftigelse. 

Det vurderes også, at tilbuddet arbejder med udgangspunkt i fastsatte mål og under hensyn til borgernes behov og 
forudsætninger. 

Endelig vurderes det, at tilbuddet indgår i forpligtigende samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at opnå 
borgernes beskæftigelses- og uddannelsesmål.

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

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og 
beskæftigelse.

Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, 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 i meget høj grad opfyldt. 
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Ledelse og medarbejdere fortæller samstemmende, at der i samarbejde med borgerne opstilles mål i forhold til at 
understøtte borgernes STU forløb og der følges op herpå. 

Borgerne bekræfter, at de får hjælp og støtte til at passe deres skole, samt at der opstilles mål i form af 
uddannelsesplaner og pædagogiske planer. 

Anbringende kommuner fortæller, at tilbuddet arbejder meget målrettet med målene.

Det fremgår af fremsendte pædagogiske planer, at der arbejdes med udgangspunkt i opstillede mål, og at der 
følges op på disse.

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 bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

Alle borgere er i uddannelses- eller beskæftigelsestilbud.

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 i meget høj grad opfyldt. 

Borgere, medarbejdere og ledelse fortæller, at borgerne har et stabilt fremmøde i deres uddannelsestilbud. 
Endvidere fortælles, at borgerne får individuel støtte til at fremmøde i uddannelsestilbuddet.
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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 tilbuddet understøtter borgerne i at indgå i sociale relationer. 
Tilbuddet har fokus på at styrke borgerne sociale kompetencer gennem deltagelse i fællesspisning og fælles 
aktiviteter internt i tilbuddet og ved at motivere borgerne til deltagelse i aktiviteter i det omgivende samfund.

Videre vurderes det, at tilbuddet arbejder målrettet med at styrke borgernes selvstændighed, hvilket er et af 
tilbuddets absolutte formål. Tilbuddet arbejder med udvikling af borgernes kompetencer i forhold til praktiske 
færdigheder, og borgerne deltager i regelmæssige evalueringer af egne mål.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.

Dette med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, drømme og behov, hvorfor det fremstår individuelt, hvilke 
mål den enkelte borger har og hvorledes disse opnås.

Videre bedømmes det, at tilbuddet understøtter borgernes samvær med familie og netværk, som konkret både kan 
være at øge eller at mindske en relation. Slutteligt bedømmes det, at tilbuddet motiverer borgerne til at benytte 
lokalsamfundet, dette både i forhold til sociale relationer til jævnaldrende og i forbindelse med praktikophold.
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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

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

Leder og medarbejder oplyser, at der udarbejdes konkrete individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed, hvilket gøres ud fra borgerens ønsker og drømme. I lighed med tema 1, følges der op på alle mål 
hver tredje måned. 

Borgerne giver ved tidligere tilsyn flere eksempler herpå.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

Borgerne udtaler ved tidligere, at have sociale relationer i det omgivende samfund. Dette dels ved venskaber 
udenfor botilbuddet dels ved benyttelse af det lokale fitness center eller praktikpladser i bowlingcentret og på det 
lokale autoværksted. 

Videre oplyser leder og medarbejder, at borgerne går ture og handler ind lokalt, dette både alene, med andre 
borgere og med personalet alt afhængig af borgernes individuelle kompetencer og behov.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

Leder og medarbejder beskriver, at borgerne har med udgangspunkt i ønsker og behov kontakt til familie og 
netværk. Der er borgere som støttes i, at holde jævnlig kontakt, mens andre borgere understøttes i en 
løsrivelsesproces fra eksempelvis forældre.

Borgerne gav ved tidligere tilsynsbesøg flere eksempler herpå.

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

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

Leder og medarbejder beskriver, at personalet fungerer som kontaktpersona for et antal borgere, men at alle 
borgere altid er velkomne ved alle medarbejdere.

Alle borgere udtaler ved tidligere tilsynsbesøg, at have en fortrolig voksen, hvilket både kan være personale, 
forældre eller venner. En borger beskriver, hvorledes en pædagog fra tilbuddet har haft konkret positiv betydning for 
hans liv
Tilsynet observerede en afslappet og naturlig dialog borger/borger og borger/medarbejder i mellem.
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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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et klart formål med indsatsen og at tilbuddets metoder medvirker til, at sikre 
borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. 

Tilbuddet kan redegøre for målsætning, målgruppe og metoder, ligesom der kan redegørees for hvordan og i 
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne 
sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. 

Endelig kan tilbuddet sandsynsliggøre, at tilbuddets indsats opnår en forventet og positiv effekt.

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 bedømmer, at tilbuddet arbejder med en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige 
tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. 

Dog beskrives, at målgruppen langsomt ændrer sig således, at psykiatri og misbrug kommer til at fylde stadig mere, 
hvilket stiller nye krav til tilbuddets indsats og metode. Tilbuddet er vejledt i at ansøge om ændret målgruppe, 
ligesom der er vejledt i at ansøge om at få lukket afdelingen Vestfyn Kollegiet, som ikke længere benyttes.

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)

Bedømmelse af Indikator 03.a

I bedømmelsen vægtes følgende: 
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Det fremgår af interview med medarbejdere, borgere og ledelse, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, 
der er relevante i forhol til tilbuddets målsætning og målgrupper.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

I bedømmelsen vægtes følgende: 

Det fremgår af interview med borgere, medarbejdere og ledelse, at tilbuddet dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

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

I bedømmelsen vægtes følgende: 

Det fremgår af interview med borgere, medarbejdere og ledelse, at tilbuddet opnår positive resultater i forhold til 
opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.

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

I bedømmelsen vægtes følgende: 

Det fremgår af interview med borgere, medarbejdere og ledelse, at tilbuddet samarbejder aktivt med relevante 
eksterne aktører, for at understøtte, at målene for borgerne opnås.
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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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det vurderes 
også at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer borgernes behov, samt at 
der er fokus på at efteruddanne og opkvalificere medarbejderne, så indsatsen kan tilpasses ved nyopståede 
problemstillinger. 
Det vurderes også, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og sikrer borgernes 
medinddragelse og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. 
Her ud over vurderes det, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats effektivt forebygger magtanvendelser, samt har 
viden om hvordan magtanvendelser skal dokumenteres og en procedure for hvordan viden fra eventuelle 
magtanvendelser anvendes til løbende læring og forbedring af indsatsen. 
Endeligt vurderes det, at tilbuddet forebygger vold og overgreb, samt at medarbejderne har relevant faglig viden 
om forebyggelse af vold og overgreb, set i forhold til tilbuddets målgruppe. Desuden vurderes det, at tilbuddet kan 
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Gennemsnitlig vurdering 4,6

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 04.a

I bedømmelsen vægtes følgende: 

Det fremgår ved interview med borgere, medarbejdere og ledelse, at borgerne bliver hørt, respekteret og 
anerkendt.

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

I bedømmelsen vægtes følgende: 

Det fremgår ved interview med borgere, medarbejdere og ledelse, at borgerne inddrages i og har indflydelse på 
beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet generelt understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. 
Dog spores et øget konfliktniveau blandt borgerne. 
Endvidere mangler tilbuddet specialiseret viden om misbrug og psykiatri.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

I bedømmelsen vægtes følgende: 

Det fremgår af interview med borgere, medarbejdere og ledelse, at borgerne trives i tilbuddet. Der er dog en 
bevægelse i målgruppen, så en større andel af borgere er mærket af misbrug og psykiatriske problemstillinger, 
hvilket kan påvirke deres og de andre borgeres trivsel. 

Medarbejdere og ledelse fortæller, at der har været borgere med så omfattende misbrug, at tilbuddet har udskrevet 
borgere. Ligeledes har tilbuddet været udfordret af en borger med konfliktsøgende og udadreagerende adfærd. 
Tilsynet er af den opfattelse, at der er taget hensigtsmæssige tiltag for at sikre trivslen blandt borgerne.

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

I bedømmelsen vægtes følgende: 

Det fremgår ved interview med borgere, medarbejdere og ledelse, at borgerne med støtte fra tilbuddet har adgang 
til relevante sundhedsydelser.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

I bedømmelsen vægtes følgende: 

Det fremgår af interview med medarbejdere og ledelse, at tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske 
og mentale sundhed generelt modsvarer borgernes behov. 
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Ledelse og medarbejdere beskriver også, at der er behov for opkvalificering af medarbejdernes viden inden for 
psykiatri og misbrug. Ledelsen har i gangsat en proces hvor nogle medarbejdere efteruddannes i opsporing af og 
håndtering af misbrugsproblematikker og alle medarbejdere skal gennemgå et endagskursus i håndtering af 
misbrug og samarbejde med rusmiddelcenteret.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet effektivt forebygger magtanvendelser.

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

I bedømmelsen vægtes følgende: 

Det fremgår af interview med borgere, medarbejdere og ledelse, at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter at 
magtanvendelser så vidt muligt undgås.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

I bedømmelsen vægtes følgende: 

Det fremgår af interview med borgere, medarbejdere og ledelse, at tilbuddet kan håndtere eventuelle 
magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af 
indsatsen.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet forebygger vold og overgreb og tager hånd om de episoder der opstår, som 
kan forårsage konflikter og virke utryghedsskabende.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

I bedømmelsen vægtes følgende: 

Det fremgår ved interview med borgere, medarbejdere og ledelse, at tilbuddet pædagogiske indsats generelt 
understøtter, at der ikke forekommer vold og overgreb i tilbuddet. 

Dog fortæller medarbejdere og ledelse, om et forøget konfliktniveau blandt borgerne. Det er særligt forårsaget af en 
enkelt borger, som har udadreagerende adfærd, når borger bliver frustreret. Der er gjort flere tiltag for at dæmme 
op for dette. Til eksempel er der indgået aftale med borger, at denne skal i seng om aftenen tidligere end de andre 
borgere, ligesom der er aftalt fysiske zoner hvor borger må opholde sig.  Endvidere er borger blevet omplaceret til 
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et værelse, der ligger tættere på personalet, så medarbejderne hurtigere kan intervenere ved konflikter. Endelig 
beskrives det – også af borger selv – at der er lavet en aftale med borger, om at denne skal gå væk fra konflikten 
og gå eller cykle en tur. Dette beskriver borgere, medarbejdere og ledelse har haft den fornødne effekt, så 
konfliktniveauet er dalet igen. 

Endvidere beskriver medarbejdere og ledelse, at der har været problemer med misbrug på tilbuddet, hvor en borger 
har haft et dagligt forbrug af hash. Dette har medført, at borgers misbrugsnetværk har været til stede på tilbuddet 
ved flere lejligheder, hvilket har skabt noget utryghed på tilbuddet. Borger er dog udskrevet og problematikken er 
ikke til stede på tilbuddet mere. 

Borgerne fortæller ved interview ikke noget om episoder med misbrug.
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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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret med en meget kompetent og ansvarlig ledelse, 
og at tilbuddet drives med fokus på at sikre borgerne mulighed for kontakt med medarbejdere med relevante 
pædagogfaglige kompetencer.  Desuden vurderes det, at medarbejderne sikres ekstern supervision efter behov, 
mulighed for faglig sparring og deltagelse i relevante temadage og uddannelsesforløb.

Videre vurderes det, at sygefravær og personalegennemstrømning ikke er højere end på sammenlignelige 
arbejdspladser.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse.

Medarbejderne tilbydes ekstern supervision efter behov, og kontinuerlig interne sparring og supervision.

Det fremgår af hjemmesiden www.CSV-odense.skoleporten.dk, at bestyrelsen for CSV består af ni medlemmer, og 
at bestyrelsen holder møde 6 gange om året.

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

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

Leder er uddannet socialpædagog i 1988, og har pædagogisk diplomuddannelse i pædagogisk arbejde (2013). 
Desuden har leder været tilknyttet CSV i mange år, først som pædagog og siden som leder. 

Medarbejderne betegner leder som meget fleksibel, lydhør, støttende, handlekraftig og altid til at få fat i. 
Medarbejderne nævner, som noget meget positivt, at der er fleksibilitet i forhold til at være medarbejder på en 
døgnarbejdsplads. 
Leder beskriver at de kompetencer, leder bruger mest, er at håndtere udfordrende elever, at give personalet ansvar 
og tro på, at de kan magte opgaven og at skabe ro, stabilitet og overblik.
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De adspurgte borgere udtaler ved tidligere tilsynsbesøg, at leder er en god og lyttende leder.

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

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

Leder benytter ugentlig sparring med Chef Kirsten Haaning, hvilket både kan være på organisatoriske- 
pædagogiske samt sagsniveau. Derudover er leder tilknyttet en ledernetværksgruppe, som jævnligt mødes. Leder 
deltager på diverse konferencer og temadage, der har relevans i forhold til målgruppen og tilbuddets metoder. 

Medarbejderne er til årlig MUS, og derudover kan medarbejderne altid opsøge leder for sparring og supervision. 
Videre udtaler medarbejder, at personalegruppen er gode til at sparre med hinanden, og skulle der opstå yderligere 
behov, er det muligt at tilkøbe ekstern rådgivning og supervision.

Både leder og medarbejder udtrykker tilfredshed med nuværende niveau.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, og at borgerne generelt har 
mulighed for tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.
Socialtilsynet vurderer desuden, at sygefravær og personalegennemstrømning ikke er på et højere niveau end 
sammenlignelige arbejdspladser.

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

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

Personalet er pædagogisk uddannet (pædagoger eller lærer), og leder udtaler, at man godt kan have travlt, men at 
borgerne altid har mulighed for at få fat i en medarbejder.  

Socialtilsynet konstaterer, at borgerne på Boafdeling Brangstrup har mulighed for medarbejderstøtte hele døgnet, 
idet der er rådighedsvagt om natten. På Boafdeling Vestfyn har borgerne mulighed for personalestøtte fra kl 13 - 
ca. 21 i hverdagene i weekender fra kl 10 - 21.

Borgerne giver udtryk for ved tidligere tilsynsbesøg, at får den hjælp de har behov for og får den relevante hjælp

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

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

Det oplyses af leder, at personalegennemstrømningen er særdeles lav, der er snarere en personaletilstrømning. 
Dette er ligeledes medarbejders forståelse.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:
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Tilbuddet har et særdeles lavt sygefravær på 1,8% fra januar - december 2018 (jf. udleveret sygefraværsoversigt)
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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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har de nødvendige kompetencer i forhold til tilbuddets 
målsætning, målgruppe og metoder.
Personalegruppen har relevante kurser og mulighed for at vedligeholde og opdatere viden gennem 
kursusdeltagelse. 
Desuden vurderes det, at medarbejderne møder borgerne med en anerkendende og støttende tilgang.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder, hvilket blandt andet afspejles i samspillet mellem personale og borgere.

Videre er bedømmelsen, at der tilbydes relevante kurser og efteruddannelse samt afholdes tema- og pædagogiske 
dage for fælles forståelse og videndeling medarbejderne i mellem.

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

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

Af oversigt over medarbejdere fremgår, at der i tilbuddet udelukkende er ansat uddannede personale. Leder 
beskriver derudover, hvilke kurser og uddannelser der netop nu er i spil for medarbejderne, og at tilbuddet ofte 
inviterer eksterne kursusudbydere ind i huset.

Medarbejder udtaler, at have gode muligheder og stor ledelsesmæssig opbakning til kursusdeltagelse og 
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efteruddannelse. Derudover iværksættes pædagogiske dage, for fælles forståelse, udarbejdelse af procedure og 
videndeling på tværs af medarbejderne. 

Det er leder og medarbejders forståelse, at personalegruppen samlet set har de fornødne kompetencer og erfaring 
i forhold til målgruppen og tilbuddets målsætning. Dog påpeges det, at målgruppen konstant ændre sig, hvorfor der 
løbende er behov for opdateret viden på særlige områder. Både leder og medarbejder opfatter, at dette 
imødekommes på en konstruktiv og relevant måde.

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

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

Leder beskriver medarbejderne som yderst kompetente og med relevant viden. Når der opstår nye pædagogiske 
udfordringerne, søger personalet altid viden på området, for herved at kunne yde den bedste indsats for den 
enkelte borger. 

Medarbejdernes samspil med borgerne afspejler en anerkendende og støttende tilgang til borgerne. Medarbejder 
uddyber, at tilgangen altid er individuel og med udgangspunkt i borgernes egne ønsker og drømme. Hvis en borger 
har et ønske, som personalet kan betvivle er muligt at opfylde, drøftes det med den enkelte borger, og hvis 
borgeren stadig ønsker at arbejde efter målet; udarbejdes i et samarbejde delmål herfor. 
Endvidere påpeger medarbejder, at personalegruppen til sammen har en bred viden, og at man derved supplerer 
hinanden. Videre bygger samspillet på relationer og tillid til hinanden - borgerne ved hvor de har personalet.

Borgerne giver alle udtryk for ved tidligere tilsynsbesøg, at medarbejderne yder den pædagogiske støtte som 
borgerne hver især har behov for. En borger bekræfter ovenstående under nærværende tilsynsbesøg.

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

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe og understøtter 
indsatsens formål. 
Borgerne har mulighed for privatliv i egne værelser eller lejligheder, og fællesarealerne understøtter mulighed for 
botræning og socialt fællesskab. På Brangstrup Boafdeling er borgerne opdelt i mindre bogrupper. Der er tilknyttet 
en "prøvelejlighed" samt "Det hvide hus", hvor borgerne individuelt for en kortere periode kan afprøve og støttes i 
en mere selvstændig levevis. 
Socialtilsynet vurderer endvidere, at borgernes lejligheder/værelser er individuelt indrettet og afspejler borgernes 
interesser og smag, samt at indretningen i fællesarealerne matcher målgruppens behov og interesser.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. De 
fysiske rammer afspejler, at det er borgernes egne hjem, og på Boafdelingen Brangstrup er oprettet en 
prøvelejlighed samt "Det hvide hus", hvor borgerne kan træne mere selvstændig livsførelse.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

Borgerne udtaler ved fremvisning af værelser/lejligheder, at de trives i de fysiske rammer, hvilket ligeledes er leder 
og medarbejders opfattelse.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

Borgere, medarbejder og leder forstår, at de fysiske rammer imødekommer borgernes behov. Der tages hensyn til 
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borgere, der f.eks. har behov for ro, og der balanceres mellem at skærme borgerne og "ikke pakke dem ind i vat".
Boafdelingen Brangstrup har, udover borgernes værelser, en prøvelejlighed samt "Det hvide hus", hvor borgerne 
kan afprøve det, at bo i egen lejlighed. Lejligheden rummer et værelse samt et køkken med spiseplads.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

I bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

Leder beskriver, at Boafdelingen Brangstrup er sammenlignelig med et efterskoleophold, hvor værelserne er 
indrettet med møbler. Borgerne kan selv hænge billeder på væggene. Boafdelingen Brangstrup er opdelt i mindre 
bogrupper, og der er flere fælles toilet- og badefaciliteter samt ene-baderum. Fornylig er der renoveret badeværelse 
i Det hvide Hus, da dette hus særligt benyttes til elever, med behov for botræning. Videre udtaler leder, at der 
foretages løbende vedligeholdelse uden- og indendørs; eksempelvis ny terrasse og gulvbelægning. 
Tilbuddet har nedsat et "forskønnelsesudvalg", der løbende drøfter hvilke fysiske ændringer og justeringer, som kan 
gavne målgruppen. 

Socialtilsynet observerer, at fællesarealer er funktionelt og hjemligt indrettede med mulighed for fælles aktiviteter. 
Der er mulighed for at se fjernsyn sammen, og der tilbydes forskellige spil. 
Brangstrup Boafdeling er opdelt i mindre bogrupper.

Videre er boafdelingen Vestfyn indrettet med små lejligheder, hvor borgerne selv kan indrette med møbler og 
pyntegenstande.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, herunder at 
* tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
* tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris/målgruppe
* der er gennemsigtighed med tilbuddets økonomi.

Økonomisk bæredygtig?

JA:  Offentlige tilbud skal indsende den kommunale eller regionale revisions beretning om kommunens eller 
regionens regnskab til Socialtilsynet, men er ikke omfattet af kravet om revideret regnskabsaflæggelse.
Vurderingen af disse tilbuds økonomiske bæredygtighed er derfor foretaget på baggrund af budgetter, nøgletal og 
eventuelle supplerende oplysninger om tilbuddets økonomi. Det er i den forbindelse vurderet, at der er et rimeligt 
forhold mellem den forventede omsætning og tilbuddets omkostninger. 
Da kommunale og regionale tilbud desuden er oprettet ved politisk beslutning, hvorefter kommunalbestyrelse eller 
regionsråd er ansvarlig for understøttelse af driften, og da en betydelig del af disse tilbud er forpligtet af regionale 
rammeaftaler mv. er tilbuddet samlet set vurderet bæredygtigt.

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

JA: Vurderingen af tilbuddets mulighed for at levere den fornødne kvalitet i forhold til prisen og i forhold til 
målgruppen er foretaget på baggrund af tilbuddets budget.
Centrale nøgletal i budgettet, herunder vedrørende normering og midler til kompetenceudvikling, afspejler 
tilbuddets metoder samt planer for faglig udvikling, hvorfor det er vurderet, at tilbuddets økonomi giver mulighed for 
den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

JA: Det er vurderet, at tilbuddets økonomi har den fornødne gennemsigtighed. Tilbuddet har indberettet seneste 
budget og nøgletal til Tilbudsportalen, ligesom seneste årsregnskab er fremsendt til Socialtilsynet til orientering.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Seneste tilsynsrapport. 
Tilbudsportalen

Observation Observation ved ophold i miljøet

Interview Interview med 3 borgere
Interview med 3 medarbejdere
Interview med tilbudsleder.

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
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