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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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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Center for Børn med Handicap - Baunegård

Hovedadresse Bavnestedet 201 
3500 Værløse

Kontaktoplysninger Tlf.: 23816719
E-mail: JQ1E@kk.dk
Hjemmeside: http://www.cbh.kk.dk/baunegaard

Tilbudsleder Anne Maj Johannsen

CVR-nr. 64942212

Virksomhedstype kommunal

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

Pladser i alt 12

Målgrupper Autismespektrum 
Opmærksomhedsforstyrrelse 

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Trine Balling Majewicz
Mette Kondrup Nielsen

Tilsynsbesøg 17-08-2022 13:00, Uanmeldt, Center for Børn med Handicap - Baunegård 

Afdeling Målgrupper
Pladser i
alt Afdelinger

Center for Børn med Handicap -
Baunegård

Autismespektrum,
Opmærksomhedsforstyrrelse

12 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr.
7
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Basisinformation (Afdelinger)
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Baunegård er en åben døgninstitution som drives jf. Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7. Baunegård har 12 pladser fordelt på to døgnafdelinger for 
børn og unge i alderen 8-18 år med autisme og eventuelt tillægsdiagnoser som fx ADHD eller indlæringsvanskeligheder.

Socialtilsynet hovedstaden har været på uanmeldt tilsyn d. 17 august 2022. Ved dette tilsyn har socialtilsynet haft fokus på følgende temaer:

 

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændigheder og relationer
Fysiske rammer

 

Socialtilsynet vurderer, at Baunegård stadig leverer den fornødne pædagogiske kvalitet, og fortsat lever op til kravene i kvalitetsmodellens temaer.

 

Socialttilsynet vurdere ligeledes, at Baunegård i høj grad understøtter børnene og de unge i deres skolegang og ved tilsynetsbesøget er alle
børn/unge tilknyttet et skoleforløb.

Socialtilsynet vurderer ydermere, at Baunegård i høj grad styrker børnenes og de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå
selvstændighed. Socialtilsynet vurderer, at Baunegårds medarbejdere forsøger at tage udgangspunkt i børnenes og de unges egne ønsker og
drømme i tilbuddets bestræbelser på at hjælpe børnene og de unge til at blive mere selvstændige og selvhjulpne, ligesom Baunegård søger at
introducere eller vedligeholde sociale aktiviteter for de unge udenfor Baunegård.

Socialtilsynet vurdere ligeledes, at de fysiske rammer pt. i middel grad understøtter børn/de unges trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Ved
tilsynsbesøget er det meste af stueetagen i gang med en større ombygning og efter planen skal håndværkerne gå i gang ugen efter på 1.sal.

Dette skaber selvfølgelig meget byggerod og for nogle børn/unge usikkerhed omkring deres egne værelser og hvor de skal bo. Dog skal det nævnes,
at de fleste børn og unge fik ny indsigt i, at kunne klare nye udfordringer langt bedre end forventet.

Socialtilsynet vurderer, at det er positivt, at der er store udendørs arealer med boldbane, skov osv. Socialtilsynet konstaterer, at tilbud og driftsherre
er midt i den afsluttende byggeproces, således at bygninger og rammerne for de unge og for medarbejdere bliver tidssvarende med større værelser
til børn/de unge og der er ligeledes taget højde for at lyd- og støjdæmpning bliver mærkbart forbedret.
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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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Sanktioner
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Uddannelse og beskæftigelse$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Baunegård i høj grad støtter børnene/de unge i at komme i skole/uddannelse, i det omfang de formår.

Det vægtes, at alle børn/unge på Baunegård er tilknyttet en skole eller uddannelsessted. Der er ligeledes lagt vægt på, at langt størstedelen af
børnene/de unge har et rimelig stabilt fremmøde i deres skole og de få børn/unge der ikke har et stabilt fremmøde i skolen, har mål for dette, som
der arbejdes hen imod. 

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne er meget vedholdende i at motivere de unge til at komme afsted, tilbyder støtte og forskellige løsninger
fx at de kan blive hentet tidligt. Der er ydermere lagt vægt på, at alle børnene/de unge har mål der relatere sig til skolen og at der ses i det
fremsendte dokumentationsmateriale, at Baunegård arbejder med disse mål løbende. 

Socialtilsynet ser positivt på, at Baunegård er i dialog med skoletilbuddene, specielt når der er børn/unge med skoleværing, således at barnet/den
unge stadig får tilbudt en eller anden form for undervisning eller aktivitet. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Kriterium 1
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 1$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Baunegård i høj grad støtter børnene/de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og
beskæftigelse. 

Der er i vurderingen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at alle børn/unge har mål i forhold til deres skolegang. Det ses ligeledes i den
fremsende dokumentation, at der er sat mål og at der arbejdes aktivt med disse mål. 

Socialtilsynet har ligeledes lagt vægt på, at hovedparten af alle børn/unge har et stabilt fremmøde i skolen og at der motiveres og arbejdes hen
imod, at de unge der pt. ikke er skole stabile, langsomt og i den unges tempo, kan blive mere trygge ved at komme mere i skole og den vej blive
mere stabil. Der er i dokumentationen tilbuddet har tilsendt, beskrevet hvorledes tilbuddet arbejder individuelt med disse problematikker og at der
kontinuerligt bliver fulgt op på hvorledes det går med den unges mål.

Der er ydermere lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at for de børn/unge der i en periode ikke formår at komme i skole/uddannelse grundet
deres massive udfordringer, vil der altid være dialog med skolen/uddannelsesstedet med henblik på at få barnet/den unge stille og roligt tilbage
igen.

Indikator 1.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  4

Bedømmelse af Indikator 1.a
Bedømmelsen fastholdes.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der i det fremsendte dokumentation på 4 af børnene/ unge, er en rød tråd i mellem handleplanen,
borgerplanen, borgerbeskrivelser og de løbende notater der relatere til skole/udannelse. Der er ligeledes lagt vægt på, at der i følge dokumenterne
følges op på de mål og aftaler der laves i samarbejde med barnet/den unge.

Der ses yderligere i dokumenterne et eksempel på, hvorledes tilbuddet har samarbejde med skolen omkring et barns manglende trivsel i skolen på
den pågældende dag og at der tages højde for dette, når barnet kommer hjem fra skole af. Der ses i flere af børnenes/de unges journaler, at der er
lavet faste aftaler med barnet/den unge om hvad der skal til for at komme i skole til tiden, det kan handle om faste stå-op-tider, morgenmadstider
og afhentningstider af eksempelvis taxa, ipad-forbrug om morgenen mm. for således at understøtte muligheden for en god skolestart.
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Indikator 1.b

Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller
grundskoletilbud.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Bedømmelsen hæves fra 4 til 5.

I bedømmelsen er der lagt vægt på,  at både medarbejdere og ledelsen oplyser, at alle børn og unge er tilknyttet et skoletilbud, hvilket også
afspejles i den dokumentation der er tilsendt til socialtilsynet efterfølgende.

Indikator 1.d

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.d
Bedømmelsen fastholdes.

I bedømmelsen ligges der vægt på, at alle børnene/de unge er tilknyttet et skoletilbud og at 10 ud af 12 unge, har et rimeligt stabilt fremmøde. Der
er ydermere lagt vægt på, at medarbejderne gør et stort arbejde ved at forberede, motivere og være i dialog med de unge, der har svært ved at
komme afsted om morgenen.

Endvidere er der lagt vægt på, at der i dokumenterne tilbuddet har tilsendt, fremgår at medarbejderne støtter børnene/de unge i at komme afsted
og de dage hvor det kan være svært at komme afsted, gerne kører dem og eller laver aftaler med dem, om hvordan og hvornår de så kan komme
afsted. Det fremgår også, at der er to af børnene/de unge der ikke har et stabilt fremmøde, men at der arbejdes konstruktivt med dem, i forhold til
at få dem mere stabilt tilbage i skole igen.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Selvstændighed og relationer$eg-print-section-heading-end$

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 netværk og relationer på sociale medier, samt 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.

Det er socialtilsynets vurdering, at Baunegård yder en relevant indsats, der understøtter og styrke børnene og de unges sociale kompetencer og
færdigheder, der på sigt fører til en større selvstændighed.

Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at Baunegård arbejder med fastsættelse af konkrete individuelle mål for det enkelte barn og ung, som
har til hensigt at understøtte den unges udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Derudover understøtter den pædagogiske indsats og
aktiviteterne på Baunegård og i det omkringliggende miljø, børnene og de unges sociale udvikling, samt evner til konstruktivt at indgå i relationelle
samspil med andre.

Ligeledes tilrettelægges indsatsen ud fra det enkeltes barn og unges behov i forhold til alder, modenhed og eventuelle særlige aftaler og
udfordringer m.m.

Socialtilsynet vurderer ligeledes, at Baunegårds medarbejdere forsøger at tage udgangspunkt i børnenes og de unges egne ønsker og drømme, i
tilbuddets bestræbelser på at hjælpe børnene og de unge til at blive mere selvstændige og selvhjulpne, ligesom Baunegård forsøger at introducere
eller vedligeholde sociale aktiviteter for de unge udenfor Baunegård.

Ligeledes vurdere socialtilsynet, at børnene og de unge på Baunegård, i høj grad har en fortrolig relation til en voksen, der har en positiv betydning
for deres liv. Dette ses der bla. eksempel på i det indsendte dokumentation, ved et barn der ønsker godnathistorie af en bestemt medarbejder der
skaber en særlig tryghed for barnet.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

Kriterium 2
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Baunegård i høj grad styrker de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed.

Der er lagt vægt på fremsendt dokumentation for to unge, som begge viser individuelle mål, udarbejdet sammen med den unge. Målene
understøtter eller sigter mod udvikling af de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt liv.

Socialtilsynet har lagt vægt på, at Baunegård i høj grad har fokus på, at børnene og de unge har kontakt med deres familier og andet netværk i en
grad hvor det giver bedst mulig mening for den unge. Medarbejderne har den unge i fokus og der ses derfor også eksempler på, at den unge
fravælger kontakt med forældrene, for at tage vare om sig selv.

Socialtilsynet har ligeledes lagt vægt på, at Baunegård har fokus på, at der tilbydes aktiviteter, hvor børnene og de unge kan få styrket det sociale
fællesskab, samt gode oplevelser både inden for Baunegårds regi og ude i det lokale samfund, blandt andet gennem regelmæssige arrangementer,
deltagelse i måltider samt kontinuerlige aktiviteter, såsom svømning.

Ydermere har socialtilsynet lagt vægt på, at medarbejderne både har fokus den enkeltes ønsker, samt de planlagte aktiviteter, der er en del både
relationsdannelsen og selvstændighedstræningen. 
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Indikator 2.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

Bedømmelse af Indikator 2.a
Bedømmelsen fastholdes.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøget i 2021, hvor socialtilsynet observerede tre
indsatsmøder, hvor medarbejderne og en tilknyttet psykolog opstillede, drøftede og evaluerede de unges mål. Det fremgik af tilsynsrapporten, at:
”Gennemgående for de tre møder var, at det fremstod tydeligt, at der blev taget udgangspunkt i de unges egne ønsker i formuleringen af målene og at
der i drøftelserne blev gjort bestræbelser for at gøre målene så præcise og konkrete som muligt. Fælles for målene var desuden, at de alle sigtede mod,
eller havde som konsekvens, at de unge opnåede en større grad af selvhjulpenhed eller selvstændighed. Som eksempler på mål kan nævnes at kreere en
specifik ret fra bunden, herunder også borddækning, servietfoldning, indkøb, at følge en opskrift osv., og som andet eksempel kan nævnes en ung, der
ønskede at indgå i en frivillig forening.”

Observationerne fra 2021 blev understøttet af det skriftlige dokumentationsmateriale socialtilsynet har modtaget i forbindelse med det uanmeldte
tilsyn i 2022, og oplysningerne har derfor ikke givet anledning til ændringer af bedømmelsen.

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Bedømmelsen fastholdes.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de indskrevne børn og unge indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund, i det omfang de formår.
Medarbejderne facilitere ligeledes forskellige aktiviteter ud af huset. Svømning har været en fast aktivitet over flere perioder, hvor medarbejderne
tager de børn og unge der har lyst med i svømmehallen, og efterhånden er der dannet et svømmehold af faste børn og unge der hver uge drager
afsted. Der tages højde for både det fysiske element i at få rørt sig, men i den grad også det sociale i sådan en aktivitet.

Ydermere tilbydes der aktiviteter ud af huset, både aktiviteter som børnene/de unge kommer med og eller aktiviteter der er forud bestemt af
medarbejderne.

Indikator 2.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.c
Bedømmelsen fastholdes. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at alle børn har kontakt til deres familier med udgangspunkt i deres ønsker og
behov. Der er et enkelt barn, der har valgt ikke at have særlig hyppig kontakt til sin familie, for at passe bedre på sig selv.

Der er ligeledes lagt vægt på, at der i det fremsendte dokumentation ses, at flere af børnene/de unge har planer for hvornår de har samvær med
deres forældre, og at der ligeledes for nogle af børnene/de unge er beskrevet mål for at genskabe en god relation og eller instrukser for, hvor
meget eller hvor lidt barnet kan klare i samværet med forældrene. Der ses ligeledes eksempel på, hvorledes en ung har et konkret mål, om at få
etableret positivt kontakt til mor og at de støttes i at forbedre samværet. 
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Indikator 2.f

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.f
Bedømmelsen fastholdes.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at de fleste børn/unge har en fortrolig relation til en voksen, enten på Baunegård
eller hjemme hos deres forældre. Medarbejdere oplyser, at børnene/de unge kan have forskellige opfattelser af hvad en fortrolig voksen er og i
nogen tilfælde ikke vide af, at der er adskillige voksne omkring barnet det er fortroligt med.

I de interviews socialtilsynet har med de unge, har de unge svært ved at svare på, om de har en eller flere fortrolige voksne omkring sig. Dette kan
muligvis afspejle de unges usikkerhed omkring, hvad der menes med en fortrolig voksen og eller, at de ikke selv har en opfattelse af, at der er
voksne omkring dem de er fortrolige med.  

Der er ligeledes lagt vægt på, at der i de fremsendte dokumenter er beskrevet, hvorledes et barn kun ønsker godnathistorie af bestemte
medarbejdere i puttesituationen, idet barnet føler en tættere tilknytning til visse medarbejdere, hvilket respekteres. Der vægtes derfor trods tvivl
fra de unge, at der i dokumentationen er beskrevet situationer, hvor børnene giver udtryk for at vælge bestemte voksne til, som tryghedspersoner i
givne situationer.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet har også ved dette års tilsyn besigtiget det igangværende byggeprojekt på Baunegård.

Men da tilsynet endnu ikke kan se det færdige resultatet af ombygningerne og implementeringen af ny praksis med de fysiske rammer, kan dette
års tilsyn ikke konkludere noget endeligt på denne baggrund. Dette er dog ikke et udtryk for, at de fysiske rammer er bedømt højere eller lavere i
år, men blot et udtryk for, at der ikke er andet grundlag for en bedømmelse, end projektplaner, byggeplaner og en fysisk besigtigelse af byggeriet
før færdiggørelsen.

Intentionerne med ombygningen er i store træk identiske med de ønsker både tilbuddet og tilsynet har haft gennem årene,  om en mulighed for en
opdeling af de unge, en bedre lydafskærmning, større og mere tidssvarende værelser og bedre fællesrum inkl. køkken- og toilet/badefaciliteter.
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i middel grad understøtter de unges udvikling og trivsel. Socialtilsynet vurderer på den ene side, at det
er positivt, at der er store udendørs arealer med boldbane, skov osv. Socialtilsynet vurderer dog også, at  de fysisk trange rammer på
døgnafdelingerne på Baunegård er - og har været - en udfordring. De fysiske rammer vil efter ombygningen formentlig imødegå mange af de
problemstillinger, der har været tidligere blandt andet vedr. skærmning for støj, sikring af privatliv (bad og toilet) og bedre pladsforhold
på værelser mv.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,3

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i middel grad understøtter de unges udvikling og trivsel.

Socialtilsynet ligger dog vægt på, at Baunegård er igang med en større renovering af tilbuddet, således at de fysiske rammer i langt højere grad
kommer til at understøtte de unges udvikling og trivsel fremadrettet.

Udendørsarelaerne med den store have og boldbane, skov mm. er med til at fremme både de unges udvikling og trivsel, dog har de fysiske trange
rammer hidtil været en udfordring, men hvilket den igangværende renovering af tilbuddet gerne skulle være med til at løfte, således at nogle af de
unge både får lidt større værelser, flere badeværeser og lydisoleret vægge, der kan skabe større ro for den enkelte.

Den gennemgribende renovering vil være færdig inden år 2023 og det forventes ved næstkommende tilsyn, at der kan skabes større overblik over
det færdige resultat af hele Baunegårds ombygning.
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Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.a
Bedømmelsen fastholdes.

I bedømmelsen er der taget højde for, at byggeprojektet ikke var færdiggjort, hvilket bedømmelsen derfor også er et udtryk for.

Trods stor "byggeplads" i stueetagen og at stueetagen ikke var i brug endnu, giver både børnene og de unge udtryk for, at de trives med de vilkår
det er at bo i et hus under ombygning. Medarbejderne giver udtryk for, at flere af børnene har fundet ud af, at de har mestret forandringer langt
bedre end forventet og at medarbejderne har gjort meget ud af at forberede børnene, hver gang der kom forandringer i byggeprojektet. Dette har
resulteret i, at børnene har kunne skifte værelse uden problemer og har fundet sig fint til rette i de nye midlertidige værelser, imens deres eget er
blevet gjort i stand.

På 1. sal havde en ung fået tilbudt et større værelse, men ønskede ikke at flytte værelse, idet den unge følte sig bedst tilpas i sit nuværende
værelse. Dette tolker Socialtilsynet som, at den unge trives på det værelse han hele tiden havde boet i. Ligeledes gav flere andre unge udtryk for, at
det blev rart med større værelser. De unge gav udtryk for at de ikke vidste om de selv kunne være med til at indrette deres værelser.
Medarbejderne fortæller dog, at de unge altid er med til at sætte deres eget præg på værelset og kan have deres personlige ting med.

Medarbejderne fortæller, at der har været meget lydt på værelserne, hvilket de unge samt deres forældre tidligere har haft som kritikpunkter.
Dette er der nu taget højde for i byggeprojektet, således at væggene nu er lydisoleret. Når byggeprojektet er færdigt, skulle børne og de unge gerne
kunne profitere af en højere grad af ro på værelserne, hvilket ligeledes kan være med til at påvirke trivslen hos den enkelte.

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.b
Bedømmelsen hæves fra 2 til 3. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ved det igangværende byggeprojekt, er taget højde for, at der bliver bygget flere badeværelser/toiletter,
både på 1.sal og i stueetagen. I stueetagen bliver der på det ene badeværelset lavet badekar, efter ønske fra de unge. 

I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at ved tilsynsbesøget var stort set hele stueetagen, underlagt et større byggeprojekt og kan derfor
først kan besigtiges i sin endelige form ved tilsynet 2023.

På 1. sal ses både opholdsstuerne og køkken-alrummene imødekommende, lyse og indbydende til at socialisere sig i. Der var ligeledes taget højde
for, at få vendt indgangen til toilet/badeværelset, således at de unge ikke skulle igennem stuen for at komme på toilettet, men der imod kan gå
igennem køkken-alrummet. 

Der vil med den nye ombygning, skabes større værelser til børnene/de unge og der bliver lydisoleret, således at der skabes mere ro og det er
tænkt nøje ind, hvor børnene skal have værelser i forhold til deres udfordringer, alder og behov.

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.c
Bedømmelsen fastholdes.

I bedømmelsen er der taget højde for, at byggeprojektet ikke er færdiggjort. Værelserne på 1. sal som Socialtilsynet så, samt fællesstuer og
køkkener, afspejler hjemelighed og at der bor børn og unge på Baunegård. Dette ses bla. ved at stuerne var gjort hyggelige, med et
børne/ungdomspræg. 

Værelserne havde børnene/de unge selv været med til at indrette og værelserne bar tydeligt præg af, hvad der optog den specifikke unge der boet
på værelset.

Trods de fysiske rammer afsejler en  høj grad af hjemelighed, fastholdes scoren, idet hele stueetagen ved tilsynsbesøget stadig var under
ombygning og hverken afspejlede hjemelighed eller indbydende at entrere i. Dette er et øjebliksbillede og idet byggeprocessen har taget længere
tid end forventet, er byggeprojektet ved tilsynsbesøget derfor heller ej færdig. 
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

*Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets 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.

 

*Vurderingsgrundlag

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2022 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2020. Socialtilsynet har
endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

 

*Begrundelse

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 22.03.2022 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.

 

 

Tilbuddets økonomiske bæredygtighed

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

 

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig

De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med
driftstilsynet.

 

Socialtilsynet har konstateret, at der for 2020 fremstår væsentlige afvigelser mellem budgettal og økonomiske nøgletal for budgetåret 2020. 

Af tilbuddets nøgletal på Tilbudsportalens faneblad ”Årsrapporter” fremgår et realiseret underskud på t.kr. -5676, men hverken den relativt lavere
omsætning eller de realiserede lønomkostninger i 2020 indikerer, hvorfra eller hvordan tilbuddet har realiseret et underskud på t.kr. -5676. Dog
har tilbuddet haft betragtelige omkostninger i forbindelse med corona samt relativ høj personalegennemstrømning i 2020/2021.

 

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 2020 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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Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornøden faglig 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.

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
Der budgetteres med en personalenormering på 1,33 årsværk til borgerrelateret personale pr. barn/ung i budget 2022.

Socialtilsynet har den 22.03.2022 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.

Tilbuddets økonomiske forhold har været mindre stabile i perioden med corona-pandemien for 2020 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.

 

Den faglige kvalitet vurderes 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
De økonomiske oplysninger 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 2020 fremstår væsentlige afvigelser mellem budgettal og økonomiske nøgletal for budgetåret 2020.

Af tilbuddets nøgletal på Tilbudsportalens faneblad ”Årsrapporter” fremgår et realiseret underskud på t.kr. -5676. men hverken den relativt lavere
omsætning eller de realiserede lønomkostninger i 2020 indikerer, hvorfra eller hvordan tilbuddet har realiseret et underskud på dette beløb. Dog
har tilbuddet haft betragtelige omkostninger i forbindelse med corona samt forholdsvis høj personalegennemstrømning i 2020/2021.

 

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 2020 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

Tilbudsportalen
Hjemmeside
Pædagogiske planer
Kompetence og anciennitetsoversigt
Handleplan
Tidligere tilsynsrapport
Dokumentation
Medarbejderoversigt

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

Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Ledelse
Borgere

Beskrivelse
2 unge, 1 medarbejder og 1 afdelingsleder. Der var ikke andre i huset.

Side 15 af 1609-12-2022



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

Observationskilder
Kilder

Borgere
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