
Tilsynsrapport
Driftsorienteret tilsyn

Tilbuddets navn: Center for børn med handicap -
Elmehuset

Dato for generering af rapport: 15-11-2022

Status for godkendelse: Godkendt

Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden



Indholdsfortegnelse
Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold 3

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen 3

Basisinformation 4

Basisinformation (Afdelinger) 4

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5

Særligt fokus i tilsynet 5

Sanktioner 5

Sundhed og trivsel 6

    Kriterium 4 6

    Kriterium 5 7

    Kriterium 6 9

    Kriterium 7 10

Kompetencer 11

    Kriterium 10 11

Økonomi 13

    Økonomi 1 13

    Økonomi 2 14

    Økonomi 3 14

Spindelvæv 15

Datakilder 15

Interviewkilder 16

Observationskilder 16

Side 2 af 1615-11-2022



Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller 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
der fremgår bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller 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 både
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt
eller uanmeldt.
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
kvaliteten.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. 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 en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den
fornødne kvalitet er til stede. 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 plejefamilien eller 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. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter 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.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet,
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af
et ”spindelvæv”.

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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http://www.socialstyrelsen.dk/


Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Center for børn med handicap - Elmehuset

Hovedadresse Alléen 3 
2200 København N

Kontaktoplysninger Tlf.: 23816719
E-mail: JQ1E@kk.dk
Hjemmeside: https://handicap.kk.dk/elmehuset

Tilbudsleder Anne Maj Johannsen

CVR-nr. 64942212

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 

Pladser i alt 28

Målgrupper Autismespektrum 
Opmærksomhedsforstyrrelse 

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Mette Kondrup Nielsen
Ulla Ditlev Garde

Tilsynsbesøg 28-09-2022 16:00, Anmeldt, Center for børn med handicap - Elmehuset - Rampen 
28-09-2022 12:00, Anmeldt, Center for Børn med Handicap - Elmehuset - Toppen 
28-09-2022 10:00, Anmeldt, Center for Børn med Handicap - Elmehuset - Hyblerne 

Afdeling Målgrupper
Pladser i
alt Afdelinger

Center for Børn med Handicap - Elmehuset -
Hyblerne

Autismespektrum,
Opmærksomhedsforstyrrelse

6 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1,
nr. 7

Center for Børn med Handicap - Elmehuset -
Toppen

Autismespektrum,
Opmærksomhedsforstyrrelse

8 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1,
nr. 7

Center for børn med handicap - Elmehuset -
Rampen

Autismespektrum,
Opmærksomhedsforstyrrelse

14 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1,
nr. 7

$eg-print-section-heading-start$Basisinformation (Afdelinger)$eg-print-section-heading-end$

Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsyn Hovedstaden har aflagt anmeldt driftsorienteret tilsyn i Elmehuset den 28. september 2022 hvor der er aflagt besøg i afdelingerne
Toppen og Rampen/Hyblerne.

Socialtilsynet har samlet set vurderet, at Elmehuset 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 børnene og de unge ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med
offentlige og private tilbud efter lov om social service.

 

I forbindelse med tilsynsbesøget har socialtilsynet behandlet følgende temaer i kvalitetsmodellen:

* Sundhed og trivsel

* Kompetencer

* Økonomi

 

Socialtilsynet er ikke kommet i besiddelse af oplysninger, der har ført til ændringer i de øvrige temaer, og teksten fra de øvrige temaer er derfor
overført fra 2021.

 

I forbindelse med tilsynsbesøget har socialtilsynet gennemført forskellige tilsynsfaglige aktiviteter med fokus på at afdække medarbejdernes
kompetencer. Socialtilsynet har observeret et personalemøde i aflastningsafdelingen Toppen, og gennemført en refleksionsøvelse med
medarbejdere fra bo-afdelingerne Rampen/Hyblerne. I forbindelse med begge aktiviteter har socialtilsynet haft en særlig opmærksomhed på
medarbejdernes viden om og indsatser konkret i forhold til at understøtte børnenes og de unges sundhed og trivsel.

En stor del af medarbejderne har relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse og indgår i relevant videreuddannelse inden for neuropædagogik,
som er udgangspunktet for tilbuddets faglige ståsted og fælles sprog, som styrker personalets fælles tilgang og fagidentitet, herunder at kunne se
bagom de unges adfærd og målrette den pædagogiske indsats.

I forbindelse med refleksionsøvelsen og personalemødet har socialtilsynet observeret, at medarbejderne i meget høj grad formåede at reflektere og
drøfte forskellige perspektiver i forhold til for eksempel selvbestemmelse, magtanvendelse, sundhed, de enkelte unges vanskeligheder og
betydningen heraf, seksualitet, identitet med videre. Derudover har socialtilsynet vurderet, at medarbejderne i høj grad kunne redegøre for
pædagogiske indsatser og tiltag i forhold til målgruppen og i forhold til den enkelte unge.

Socialtilsynet har endvidere vurderet, at medarbejderne fremstår respektfulde og anerkendende i samspillet med børnene og de unge, idet
medarbejderne i høj grad formår at justere indsatsen og samspillet med udgangspunkt i den enkelte unges udfordringer og særlige behov.

Socialtilsynets vurderinger understøttes af interviews med unge i Hyblerne/Rampen og observationer/samtaler med de unge i Toppen. Socialtilsynet
har vurderet, at de unge i meget høj grad trives og er trygge i tilbuddet. Samtlige unge har udviklet sig i tilbuddet og oplever, at medarbejdere i
meget høj grad forstår og støtter dem relevant i forhold til deres vanskeligheder der kalder på omsorg, støtte, sociale aktiviteter med videre.

Socialtilsynet har vurderet, at personalet i bo-afdelingerne i meget høj grad forebygger konflikter og episoder der kan føre til magtanvendelse,
hvilket generelt skyldes, at de unge har tillært sig strategier til at undgå at frustrationer føre til konflikt og udadreagerende adfærd. Socialtilsynet har
tilsvarende en opmærksomhed på, at der har været flere indgreb med magtanvendelse i aflastningsafdelingen, og anerkender, at personalet har
fokus på at forebygge konflikter og adfærd der kan føre til magtanvendelse. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Sundhed og tr ivsel$eg-print-section-heading-end$

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 samt
uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. 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.

I forbindelse med tilsynsbesøget den 28/9-2022 har socialtilsynet vurderet, at Elmehuset i meget høj grad har fokus på at understøtte børnenes og
de unges sundhed og trivsel.

Socialtilsynet har vurderet, at børnene og de unge i meget høj grad trives i tilbuddet, og at tilbuddet har fokus på relevante faktorer der
understøtter trivsel og udvikling. Medarbejderne har en respektfuld og anerkendende tilgang til børnene og de unge, og udviser oprigtig interesse
og nysgerrighed i forhold til at afdække børnenes og de unges behov og ønsker i dagligdagen i tilbuddet. Børnene og de unge inddrages i at opstille
mål for egen udvikling og i forhold til evaluering af egen udvikling for at sikre selv- og medbestemmelse i eget liv.

Elmehuset har en sygeplejerske der faciliteter de sundhedsfaglige indsatser i den daglige indsats. Sygeplejersken er løbende i dialog med de enkelte
unge, og understøtter de øvrige medarbejdere i at yde relevant støtte til at yde sundhedsfaglige indsatser. Sygeplejersken tilbyder løbende at støtte
de unge i at modtage forskellige ydelser i sundhedssystemet og socialtilsynet har vurderet, at de unge i høj grad profiterer af, at sygeplejersken kan
ledsage til undersøgelser og behandling, så viden om den enkelte unges sundhedstilstand ikke går tabt. Derudover har socialtilsynet vurderet, at
tilbuddets faciliteter i form at træningsrum og kostvejledning hos køkkenassistenten, er relevante tiltag i forhold til målgruppens behov.

Socialtilsynet har endvidere vurderet, at tilbuddet arbejder med faglige tilgange og metoder der har til formål at sikre, at børnene og de unge får
opfyldt deres basale behov og behov for struktur, genkendelighed, opmærksomhed og omsorg, så de unge ikke oplever frustrationer der kan føre
til udadreagerende adfærd og magtanvendelse.

Socialtilsynet har dog en særlig opmærksomhed på, at tilbuddet i enkelte tilfælde har foretaget fastholdelse af børn i aflastningstilbuddet.
Socialtilsynet vil løbende følge op, hvordan tilbuddet arbejder med at understøtte medarbejdernes kompetencer, for derigennem at sikre, at
medarbejderne har relevante kompetencer til, at forbygge og håndtere konflikter og udadreagerende adfærd uden brug af magtanvendelse.

Endelig har socialtilsynet vurderet, at Elmehuset har et relevant beredskab til opsporing af og indsatser i forhold til seksuelle krænkelser og
overgreb.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,6

Udviklingspunkter
Socialtilsynet forventer, at ledelsen sikrer, at medarbejderne i Toppen løbende opkvalificeres i forhold til at kunne forebygge og håndtere børn og
unge med udadreagerende adfærd med henblik på at sikre, at medarbejderne har relevante kompetencer i forhold til at forebygge
magtanvendelse.

Kriterium 4
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 4$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Elmehuset i meget høj grad understøtter de unges selv- og medbestemmelse.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på, at medarbejderne har en respektfuld og anerkendende tilgang til børnene og de unge, og at
medarbejderne afspejler en oprigtig interesse og nysgerrighed i forhold til at afdækkes børnenes og de unges behov og ønsker i dagligdagen i
tilbuddet. Der er endvidere lagt vægt på, at de enkelte unge i høj grad oplever frihed og anerkendelse.

Socialtilsynet har endvidere vægtet, at medarbejderne løbende inddrager de unge i at opstille mål for egen udvikling og i forhold til evaluering af
egen udvikling.
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på observationer og interviews i forbindelse med tilsynsbesøget den 28/9-2022.

Socialtilsynet har lagt vægt på samtaler med flere af de unge som har oplyst, at de i høj grad oplever, at medarbejderne lytter og respekterer dem i
dagligdagen. De unges udtalelser er blevet understøttet af socialtilsynets observationer af samspillet mellem de unge og medarbejderne, idet
medarbejderne i meget høj grad formåede at justere sig selv i rummet og indgå i respektfulde og anerkendende relationer til de unge.
Tilsynskonsulenterne deltog i et måltid i aflastningsafdelingen, og medarbejderne placerede sig mellem konsulenterne og de unge da de unge gav
udtryk for en grad af utryghed, samtidig understøttede medarbejderne de unge i at indgå i dialog med tilsynskonsulenterne om aktiviteter,
venskaber og dagligdagen i aflastningstilbuddet.

I refleksionsøvelse med medarbejderne fra Rampen og Hyblerne beskrev medarbejderne de unge i en respektfuld og anerkendende tone og
fortalte hvordan de i personalegruppen er optaget af at støtte de unge i forhold til for eksempel relationer til forældre, identitet med videre.

Indikator 4.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

Bedømmelse af Indikator 4.b
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra de unge og fra medarbejderne i forbindelse medtilsynsbesøget den
28/9-2022.

I forbindelse med refleksionsøvelsen med medarbejderne fra Rampen og Hyblerne valgte medarbejderne kortet med ordlyden "selv- og
medbestemmelse", og beskrev forskellige tiltag der skal understøtte de unges selv- og medbestemmelse. Medarbejderne fortalte at de allerede i
forbindelse med indskrivningen inddrager de unge i forhold til at formulere mål og støttebehov, medarbejderne oplyste endvidere, at de løbende
inddrager de unge i forbindelse med at de udarbejder statusrapporter.

Medarbejdere og unge i bo-afdelingerne har endvidere oplyst, at der afholdes beboermøde en gang om måneden, hvor de unge har indflydelse på
kost, udflugter, ferier, aktiviteter og andre forhold i dagligdagen. En ung fortalte, at vedkommende løbende deltager i møderne for at få indflydelse
på og indsigt i dagligdagen i tilbuddet. En anden ung oplyste at vedkommende forventer at flytte fra tilbuddet inden for en overskuelig tid, og
derfor ikke oplever at have brug for at få indflydelse på husmøderne. De unge lagde samstemmende vægt på, at de oplever stor frihed i tilbuddet,
til at leve deres liv som de ønsker det.

I aflastningsafdelingen oplevede de unge endvidere at have indflydelse på aktiviteter og andre forhold i dagligdagen. Medarbejderne oplyste, at
børnenes og de unges perspektiver løbende bliver inddraget indirekte for at sikre at de unge møder medarbejdere og rammer der imødekommer
deres behov. Medarbejdernes beskrivelser fremgik af pædagogiske drøftelser i forbindelse med personalemøde, hvor børnenes og de unges
perspektiver var i fokus i tilrettelæggelsen af indsatsen. 

Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har vurderet, at Elmehuset i meget høj grad understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på, at de unge generelt trives i tilbuddet. De unge i Hyblerne og Rampen oplever, at de har stor
frihed og ønsker at de kunne blive boende ud over det 23. år. De unge i Toppen trives i rammerne og i fællesskabet med de andre unge der er på
deres aflastningshold.

Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på, at Elmehuset har ansat en sygeplejerske der faciliteter de sundhedsfaglige indsatser enten i den direkte
dialog med de unge eller gennem sparring med de øvrige medarbejdere. De unge får støtte til at modtage undersøgelser og behandling i
sundhedssystemet, og profiterer af, at sygeplejersken kan deltage og fungere som "oversætter", så viden om den enkelte unges sundhedstilstand
ikke går tabt. I vurderingen har socialtilsynet endvidere lagt vægt på, at tilbuddet har et fitnessrum og en køkkenassistent der kan vejlede de unge i
forhold til kost.
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på egne observationer, interviews med unge samt dialog med medarbejdere den 28/9-
2022.

De unge som socialtilsynet har talt med har givet tydeligt udtryk for, at de trives i tilbuddet. En ung har oplyst at vedkommende kunne tænke sig, at
det var muligt at blive boende i tilbuddet ud over det 23. år, idet den unge trives og er tryg i Elmehuset. De unge i Toppen har ligeledes oplyst, at de
trives, og flere af de unge beskrev, hvordan de var usikre da de startede i tilbuddet men, at medarbejderne og de øvrige unge gjorde en indsats for
at byde nye ind i fællesskabet og aktiviteterne. De unges beskrivelser blev understøttet af socialtilsynets observationer fra personalemøde i
Toppen, hvor medarbejderne i høj grad havde blik for at sikre, at de enkelte børn og unge trives i tilbuddet. I refleksionsøvelsen med
medarbejderne fra Hyblerne/Rampen fremgik det endvidere, at begrebet trivsel er et centralt emne i personalegruppen. Medarbejderne oplyste at
de er bevidste om at de ikke kan forcere en given udvikling eller trivsel, men at medarbejderne har ansvar for at tilgå den unge på en måde der er
relevant og betryggende for den unge, og at trivsel kommer i takt med at den unge bliver tryg og oplever at kunne opnå små mål som er aftalt
mellem den unge og kontaktpædagogen. Medarbejderne lægger vægt på at stille sig til rådighed med nærvær og omsorg for de unge, så de kan få
den fornødne ro, og falde til i tilbuddet.

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra interview med ledelse, medarbejdere og unge ved tilsynsbesøget den
28/9-2022. Informanterne har oplyst, at de unge får støtte til at tage kontakt til relevante instanser i sundhedssektoren, tilbuddet har en
sygeplejerske der er i tilbuddet 32 timer om ugen. Sygeplejersken har det overordnede sundhedsfaglige ansvar og afholder samtaler med de unge
ud fra 12 sundhedsfaglige punkter, hvilket sikrer at de unge kommer rettidigt til undersøgelser eller behandling i sundhedssektoren.
Sygeplejersken har oplyst, at han tilbyder at ledsage de unge til for eksempel læge eller psykiater hvis de har behov for det.

Flere af de unge har bekræftet, at medarbejderne støtter de unge i forhold til at komme til læge, tandlæge eller andre former for behandling.

Indikator 5.c

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på dialog med ledelse og medarbejdere i forbindelse med tilsynsbesøget den 28/9-2022.

Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddet har en sygeplejerske der varetager specifikke sundhedsfaglige indsatser og dialog med de unge om
sundhed, undersøgelse og behandling. Sygeplejersken indgår tillige i andre borgerrettede indsatser og opnår dermed et holistisk kendskab til de
enkelte unge. Sygeplejersken tilbyder at deltage i samtaler, undersøgelser og behandlinger i sundhedssektoren for at støtte de unge og sikre at
viden og budskaber fra sundhedspersonalet ikke går tabt.

I forbindelse med rundvisning i tilbuddet fremgik det at tilbuddet har fitnessfaciliteter som angiveligt bruges af de unge, derudover har tilbuddet en
køkkenassistent, der udover indkøb og tilberedelse af måltider, løbende er i dialog med de unge om kostens betydning for sundhed.
Køkkenassistenten har indrettet et område med en sofa og plakater med kostråd, hvor køkkenassistenten kan afholde samtaler med de unge.

I forbindelse med tilsynsbesøget oplyste medarbejderne, at de har et særligt fokus på kønsforståelse, idet tilbuddet har flere unge der beskriver sig
som nonbinære eller transkønnede, og at der derfor ligger en væsentlig opgave i forhold til at støtte disse unge, hvis de for eksempel er tilknyttet
et særligt forløb på sexologisk klinik.

Endelig har socialtilsynet lagt vægt på at medarbejderne løbende sparrer med sygeplejersken og at medarbejderne har fået undervisning i
forskellige sundhedsindsatser herunder seksualitet og medicinhåndtering.
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Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har vurderet, at Elmehusets medarbejdere i høj grad forebygger magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på, at der ikke er foretaget magtanvendelser i afdelingerne Rampen og Hyblerne siden
tilsynsbesøget i 2021. Derudover har socialtilsynet vægtet, at medarbejderne har et særligt fokus på at tilrettelægge indsatsen med henblik på at
sikre, at de unge oplever at få basale behov opfyldt og med henblik på at sikre, at de unges hverdag er forudsigelig og tryg så de ikke oplever at
blive frustrerede og udadreagerende.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet taget højde for at der er foretaget flere magtanvendelser i afdelingen Toppen, der er en
aflastningsafdeling, hvor der ikke er lovhjemmel til at foretage magtanvendelse. Socialtilsynet har dog lagt positiv vægt på, at tilbuddet har
indberettet indgrebene og angiver at der ikke er lovhjemmel til indgrebet. Derudover har socialtilsynet vægtet, at medarbejderne løbende drøfter
hvordan de kan tilpasse rammerne og indsatserne så børnene oplever tryghed og udadreagerende adfærd dermed kan mindskes.

Indikator 6.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 6.a
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på gennemgang af tilbuddets magtanvendelsesindberetninger i 2022, og på dialog med
ledelse og medarbejdere i forbindelse med tilsynsbesøget den 28. september 2022.

Det fremgår af oplysningerne, at der ikke har været foretaget magtanvendelse i Rampen eller Hyblerne, og i forbindelse med refleksionsøvelsen
har medarbejderne fra disse afdelinger oplyst, at de har fokus på at dække de unges basale behov for mad, ro og tag over hovedet. Medarbejderne
er bevidste om at være mentalt og fysisk til rådighed for de unge, og kan for eksempel tilbyde gåture hvor de unge kan ventilere. Medarbejderne
sikrer, at dagen og aktiviteterne er forudsigelige for den unge, så han eller hun ved hvilke medarbejdere der er til rådighed, hvad de skal spise, og
hvilke aktiviteter der tilbydes.

Medarbejderne har endvidere lagt vægt på, at der er tre medarbejdere til rådighed for de unge om eftermiddagen og om aftenen, hvilket - ifølge
medarbejderne - imødekommer behovet for medarbejdertilstedeværelse i tilbuddet. Medarbejdere og ledelse har endvidere oplyst, at tilbuddet er
i færd med at implementere neuropædagogik, og at medarbejderne har oplevet et styrket fælles sprog og en anderledes forståelse af de unge, og
at den fælles fagidentitet styrker personalet i at se bagom de unges adfærd og målrette den pædagogiske indsats, for dermed at undgå, at de unge
oplever frustrationer der kan føre til udadreagerende adfærd og magtanvendelse

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet taget højde for, at aflastningsafdelingen Toppen løbende har foretaget magtanvendelser siden
tilsynsbesøget i 2021. Medarbejdere og ledelse begrunder dette med et højere konflikt niveau, som de tillægger målgruppens alder, idet
målgruppen er yngre end på de øvrige afdelinger, og at de unge derfor ikke har udviklet samme grad af strategier til at løse konflikter. I forbindelse
med personalemøde i Toppen observerede socialtilsynet, at medarbejderne drøftede udfordringerne med et barn der ofte går i affekt, og søgte at
lave fælles tilgang og aftaler. Derudover drøftede de hvordan de kan tilpasse rammerne og indsatserne så barnets stressniveau nedbringes, og
magtanvendelse kan forebygges.

Tilbuddet er vidende om, at der ikke er lovhjemmel til at fortage magtanvendelse i aflastningstilbud, og socialtilsynet vil fortsat have en særlig
opmærksomhed på, at ledelsen skal sikre, at personalet udvikler nødvendige kompetencer til at være forberedt på at imødegå opståede konflikter
og tilspidsede situationer ,så personalet i Toppen kan reagere med nødvendige forebyggende tiltag, allerede inden der opstår en kritisk situation,
som kan føre til magtanvendelse.
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Indikator 6.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

Bedømmelse af Indikator 6.b
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på egen analyse af Elmehusets skriftlige indberetninger af magtanvendelse, samt på
dialog med ledelse om dokumentation og opfølgning på de enkelte episoder. Der er ikke fremsendt indberetninger af magtanvendelse i Rampen og
Hyblerne, hvilket er i overensstemmelse med oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Ledelse og medarbejdere har oplyst, at de løbende har
fokus på forebyggelse af magtanvendelse i bo-afdelingerne, og på baggrund af beskrivelserne - som delvis fremgår af indikator 6a - forventer
socialtilsynet, at medarbejderne i disse afdelinger kan dokumentere eventuelle magtanvendelser og følge op på episoden med henblik på løbende
læring og forbedring af indsatsen.

Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på, at tilbuddet har indberettet de magtanvendelser der er foretaget i Toppen, og at tilbuddet har anført, at
der ikke er lovhjemmel til at foretage magtanvendelser i et aflastningstilbud. Socialtilsynet har endvidere vægtet observationer fra et
personalemøde, hvor medarbejderne har drøftet udfordringerne i forhold til de børn og unge der har haft en udadreagerende adfærd i tilbuddet.
Socialtilsynet har observeret, at medarbejderne har forholdt sig refleksivt til udfordringerne både konkret i forhold til børnene og i forhold til, hvad
det gør ved medarbejderne at skulle håndtere børn der er i affekt. 

Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har vurderet, at Elmehuset i høj grad forebygger vold og overgreb i tilbuddet.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddet har et beredskab til opsporing af og indsatser i forhold til seksuelle krænkelser
og overgreb. Beredskabet giver et tydeligt billede af formålet, definitioner og medarbejdernes handlemuligheder i forbindelse med mistanke eller
viden om eventuelle krænkelser mod de unge der benytter tilbuddet.

I vurderingen har socialtilsynet har en opmærksomhed på, at der enkelte gange har været konflikter mellem børnene i Toppen, og at nogle børn
har givet udtryk for, at de har følt sig mobbet eller provokeret.

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Socialtilsynet har fasthold bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på dialog med medarbejderne og oplysninger fra det skriftlige dokumentationsmateriale,
som tilbuddet har fremsendt i forbindelse med tilsynsbesøget den 28. september 2022. Det fremgår af det skriftlige dokumentationsmateriale, at
center for børn med Handicap har udarbejdet materiale til opsporing og definition af overgreb. Derudover indeholder materialet en vejledning som
medarbejderne kan følge hvis de har mistanke eller viden om at et barn eller en ung har været udsat for et overgreb.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet taget højde for beskrivelserne fra flere af magtanvendelsesindberetningerne hvor det fremgår, at
flere af episoderne udspringer af konflikter mellem børnene/de unge, hvor børn efterfølgende har givet udtryk for at føle sig mobbet eller
provokeret af de andre børn/unge.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Kompetencer$eg-print-section-heading-end$

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere, herunder ikkefastansatte 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, herunder ikkefastansatte medarbejdere,
møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed.

I forbindelse med tilsynsbesøget den 28/11-2022 har socialtilsynet vurderet, at Elmehusets medarbejdere samlet set besidder relevante faglige og
personlige kompetencer i forhold til at sikre relevante indsatser til de unge i tilbuddet.

En stor del af medarbejderne har relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse og indgår i relevant videreuddannelse inden for
neuropædagogik, der er tilbuddets fælles faglige ståsted og sprog. Medarbejderne fremstår kompetente og refleksive i forhold til de forskellige
temaer og begreber som socialtilsynet har bragt op i forbindelse med tilsynsbesøget, og kunne redegøre for pædagogiske indsatser og tiltag i
forhold til målgruppen og i forhold til den enkelte unge.

Medarbejderne fremstår endvidere respektfulde og anerkendende i samspillet med de unge, hvor medarbejderne formår at justere støtte og dialog
med udgangspunkt i den enkelte unges udfordringer og særlige behov. Endelig oplever de unge , at medarbejderne i meget høj grad har indsigt i
deres udfordringer og særlige behov, og at de unge derfor har god gavn af medarbejdernes støtte til praktiske og personlige udfordringer.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 10
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 10$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har vurderet, at Elmehusets medarbejdere i meget høj grad besidder relevante faglige og personlige kompetencer i forhold til
målgruppens behov og tilbuddets metoder.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på, at en overvejende andel af medarbejderne har relevant uddannelsesmæssige kompetencer,
og at de faste medarbejdere har afsluttet eller er i gang med et neuropædagogisk uddannelsesforløb. Det er vægtet, at opkvalificeringen giver
medarbejderne et fælles fagligt ståsted og sprog, og at metoden ses implementeret i medarbejdernes tilgang til de unge i tilbuddet. Socialtilsynet
har lagt særlig vægt på dialogen med unge og medarbejdere samt observationerne af samspillet mellem unge og medarbejdere, hvor det i høj grad
fremgik, at medarbejderne formår at reflektere fagligt, justere sig selv i forhold til de unge og at indgå i et respektfuldt og anerkendende samspil
med de unge. Endelig har socialtilsynet lagt vægt på de unges beskrivelser af medarbejderne som respektfulde, og som medarbejdere der giver
relevant støtte og omsorg til de unge.
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Indikator 10.a

Medarbejdergruppen, herunder ikkefastansatte medarbejdere, har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og
tilbuddets metoder.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra tilbuddets oversigt over medarbejdere og på oplysninger fra
medarbejdere, unge og ledelse i forbindelse med tilsynsbesøget den 28. september 2022. Det fremgår af oversigten over medarbejdere, at der er
11 fastansatte medarbejdere på Rampen/Hyblerne og 20 fastansatte medarbejdere i Toppen. 13 af disse medarbejdere har en relevant social- eller
sundhedsfaglig uddannelse. Tilbuddet har endvidere 6 fastansatte medarbejdere på nedsat tid som har opgaver i begge afdelinger samt en
køkkenassistent med ansvar for kostplanlægning. Derudover har tilbuddet tilknyttet 7 vikarer.

Det fremgår af medarbejderoversigten, at 12 af de faste medarbejdere har afsluttet eller er i gang med en uddannelse i neuropædagogik, ledelsen
har oplyst, at uddannelsesforløbet har været en proces der har kørt over 2 år, og at forløbet har været forsinket på grund af corona-restriktioner.
Ledelsen har endvidere oplyst, at denne opkvalificering har giver medarbejderne en fælles forståelsesramme og at der har udviklet sig et fælles
fagligt sprog og en fagidentitet der har styrket fællesskabsfølelsen i personalegruppen. Ledelsen har særligt bemærket, at medarbejderne har fået
styrket deres evne til at justere sig selv i rummet og dermed kunne tilgå de enkelte unge på relevant vis og med blik for den enkeltes særlige behov
i kontakten.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet endvidere lagt vægt på interviews med medarbejdere og observation af et personalemøde på
tilsynsdagen. Medarbejderne har i meget høj grad vist, at de reflekterer og forholder sig fagligt til de forskellige udfordringer og opgaver, som de
mødet i arbejdet.

I en refleksionsøvelse forholdt medarbejderne sig til forskellige ord og begreber som; "seksualpolitik", "trivsel", "selv- og medbestemmelse" samt
"magtanvendelse", og det fremgik af dialogen, at medarbejderne i meget høj grad tog udgangspunkt i de enkelte unges situation. En medarbejder
fortalte om begrebet "trivsel", at medarbejderne er meget opmærksomme på, at de enkelte unge skal bringes i trivsel på forskellige måder og at
tilbuddet ikke kan forcere den unges udvikling eller trivsel. Medarbejderne gav udtryk for, at tålmodighed og vedholdenhed, hvor medarbejderne
til stadighed stiller sig til råde for de unge, er væsentlig for, at den unge kan opnå tillid og tryghed i tilbuddet. Medarbejderne har endvidere oplyst,
at tillid og tryghed er væsentligt for, at den unge kan trives og udvikle sig positivt. I forbindelse med et personalemøde fremgik det, at
medarbejderne havde indsigt i de enkelte børn og unges særlige behov og udfordringer, for eksempel i forhold til sammensætning af
børnegrupper og i forhold til tilrettelæggelse af indsatsen til en konkret barn med særlige udfordringer.

Indikator 10.b

Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne, herunder ikkefastansatte medarbejdere, har relevante kompetencer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren hr socialtilsynet lagt vægt på egne observationer og dialog med børn og unge i forbindelse med tilsynsbesøget den
28. september 2022.

Socialtilsynet deltog i et måltid i aflastningsafdelingen Toppen sammen med en gruppe unge og to medarbejdere. Socialtilsynet observerede, at
medarbejderne fremstod rolige og nærværende sammen med de unge, derudover observerede tilsynskonsulenterne, at medarbejderne placerede
sig mellem de unge og tilsynskonsulenterne, hvilket socialtilsynet tolkede, som en metode til at betrygge de unge så de kunne deltage i måltidet og
samtalen, på trods af tilstedeværelsen af to fremmede personer. Under måltidet observerede socialtilsynet endvidere, at medarbejderne støttede
og guidede de unge i dialogen med socialtilsynet. Medarbejderne formåede i meget høj grad at justere sig selv, så medarbejderne ikke tog over i
samtalen, og så de unge blev guidet i retning af emner der gav mening for de unge at tale med socialtilsynet om. Medarbejderne afpassede
endvidere måltidets længde til de unge, og afsluttede måltidet da det fremgik, at de unge havde brug for et skifte.

I dialogen med de unge fra bo-afdelingen Rampen fremgik det, at de unge i meget høj grad oplever, at relationerne og samspillet med
medarbejderne er relevant og brugbart for dem. De unge oplyste, at de har en kontaktperson, som de bruger til samtaler og støtte i konkrete
situationer, derudover fortalte de unge, at de kender alle medarbejderne og at de generelt har tillid til medarbejderne. De unge oplever, at
medarbejderne er respektfulde over for de unge og anerkender den enkelte unges særlige udfordringer og personlighed.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Økonomi$eg-print-section-heading-end$

Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet har vurderet, at Elmehusets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende
faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe. 

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2022 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2021. Socialtilsynet har
endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet, den faglige kvalitet vurderes middel til høj. Det
er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen.  

Socialtilsynet har den 21.03.2022 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold: 
*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 
*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet og
bæredygtighed.

Socialtilsynet har endvidere vurderet, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig, idet de økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på
Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med driftstilsynet den 28/11-2022

Socialtilsynet har konstateret, at der for 2021 fremstår afvigelser mellem budgettal og økonomiske nøgletal for budgetåret 2021. Af tilbuddets
nøgletal på Tilbudsportalens faneblad ”Årsrapporter” fremgår et realiseret underskud på -1.251.851 millioner kr. dette kan forklares ved, at
Elmehuset har haft betragtelige omkostninger i forbindelse med corona, opnormering af pladser i Rampen/Hyblerne samt medarbejdere på
uddannelse i neuropædagogik i 2021.

Der udarbejdes som udgangspunkt ikke revideret årsrapport på kommunale og regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor ikke en revisionspåtegnet
årsrapport til verificering af tilbuddets økonomiske nøgletal, som de foreligger på Tilbudsportalens faneblad ”Årsrapport”. Tilbuddets nøgletal på
Tilbudsportalen tages derfor til efterretning.  

Der er dermed ikke ud fra det oplyste sket regulering af over-/ eller underskud fra 2021 i det indsendte budget for 2022, og socialtilsynet kan
derfor ikke verificere, hvorvidt driftsherre reviderer sig eller budgetterer i henhold til takstfinansieringsbekendtgørelsen af 2006.

Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har vurderet, at Elmehuset fortsat har relevante økonomiske rammer i forhold til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere
ydelser af fornødne faglige kvalitet. 

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2022, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de
relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.

Tilbuddets drift vurderes økonomisk stabil.
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Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Elmehuset har budgetteret med en personalenormering på 1,82 årsværk til borgerrelateret personale pr. barn/ung i budget 2022. 

Socialtilsynet har den 21.03.2022 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:
*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler. 
*Tilbuddets budget sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 

Elmehusets økonomiske forhold har været mindre stabile i perioden med corona-pandemien for 2020 og 2021 og da disse udgifter har været
dækket fra statens side, fremgår der ikke yderligere oplysninger i budget 2022 om, hvordan tilbuddets ordinære drift har udviklet sig, da der ikke
er indregnet over-/underskuds regulering, og der er ingen oplysninger på Tilbudsportalen om større ændringer i nærmest fremtid. 

Elmehusets faglige kvalitet vurderes middel til høj. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets
pris i forhold til målgruppen. 

Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets økonomioplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse
med driftstilsynet. Løn til øverste ledelse dækker ligeledes udgift til centerchef.

Socialtilsynet har konstateret, at der for 2021 fremstår afvigelser mellem budgettal og økonomiske nøgletal for budgetåret 2021.

 
Af tilbuddets nøgletal på Tilbudsportalens faneblad ”Årsrapporter” fremgår et realiseret underskud på -1.251.851 millioner kr. dette kan forklares
ved, at Elmehuset har haft betragtelige omkostninger i forbindelse med corona, opnormering af pladser i Rampen/Hyblerne samt medarbejdere på
uddannelse i neuropædagogik i 2021.

Imidlertid udarbejdes der som udgangspunkt ikke revideret årsrapport på kommunale og regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor ikke en
revisionspåtegnet årsrapport til verificering af tilbuddets økonomiske nøgletal, som de foreligger på Tilbudsportalens faneblad ”Årsrapport”.
Tilbuddets nøgletal på Tilbudsportalen tages derfor til efterretning.  

Der er dermed ikke ud fra det oplyste sket regulering af over-/ eller underskud fra 2021 i det indsendte budget for 2022, og socialtilsynet kan
derfor ikke verificere, hvorvidt driftsherre reviderer sig eller budgetterer i henhold til takstfinansieringsbekendtgørelsen af 2006.
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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.

$eg-print-section-heading-start$Spindelvæv$eg-print-section-heading-end$

Spindelvæv

$eg-print-section-heading-start$Datakilder$eg-print-section-heading-end$

Datakilder
Kilder

Medarbejderoversigt
Kompetence og anciennitetsoversigt
Tilbudsportalen
Magtindberetninger
Tidligere tilsynsrapport
Andet
Budget
Borgeroversigt

Beskrivelse
Mødereferater
Seksualpolitik
Ungehåndbog
Procedure for barn-barn-episoder
Procedure for indberetning af magtanvendelse
Kursusbeskrivelse
Kursusaktivitet
Personalemødereferater
Oversigt over aktiviteter for de unge
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$eg-print-section-heading-start$Interviewkilder$eg-print-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Medarbejdere
Borgere

$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Ledelse
Borgere
Andet

Beskrivelse
Fysiske rammer
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