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Seneste tilsyn

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har socialtilsynet vurderet, 

at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6.

Konklusionen på de enkelte temaer i 

kvalitetsmodellen

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet Skovsbovej med udgangspunkt i de 

mål, der er opstillet, og i samarbejde med hver enkelt af de unge, 

understøtter de unge i deres skolegang og uddannelse. Tilbuddet har 

som en del af deres pædagogiske vision og formål fokus på at motiverer 

de unge til at passe deres skoletilbud. 

Det vurderes endvidere, at tilbuddet løbende og i samarbejde med de 

unge følger op på målene.

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet medvirker til, at de unge 

sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale 

aktiviteter og netværk. Endvidere vurderes det, at tilbuddet har åbenhed 

mod det omkringliggende samfund. Tilbuddet medvirker til, at de unge 

opnår kompetencer og færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, 

forbedre livskvaliteten og fremme den enkeltes mulighed for så vidt 

Seneste tilsynsstatus

Godkendt

Tilsynet vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et 

tilbud
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muligt at kunne klare sig selv. Det er desuden socialtilsynets vurdering, 

at tilbuddet i meget høj grad understøtter de unge i deres relationer til 

familie og netværk

Målgruppe, metode og resultater

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder ud fra en klar 

målgruppebeskrivelse, og at de pædagogiske tilgange og metoder er 

afpasset herefter. Det er vurderingen, at tilbuddet har stor fokus på høj 

kvalitet i forhold til tilbuddets statusrapporter. Statusrapporterne 

fremstår gennemsigtige og med tydelige spor af den narrative tilgang. 

Det vurderes endvidere, at tilbuddet opnår positive resultater, samt at 

der foregår et understøttende samarbejde med relevante eksterne 

aktører. 

Organisation og ledelse

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en kompetent leder, 

som besidder relevant faglig viden og praksiserfaring. Tilbuddet har stor 

fokus på fagligheden og det fremgår af udtalelser fra medarbejdere og 

leder, at der er en gensidig forventning til hinanden omkring dette. 

Leder og medarbejdere modtager ekstern supervision. Det er ligeledes 

socialtilsynets vurdering, at der er gode sparringsmuligheder internt i 

tilbuddet, såvel medarbejdere imellem som mellem medarbejdere og 

ledelse.

Kompetencer

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere har de 

faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i 

forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe. Det er yderligere 

socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan 

de nødvendige kompetencer sikres, både på kort og langt sigt, samt 

hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Endelig er 

det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere møder de unge 

med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus 

på de unges retssikkerhed.

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.

Fysiske rammer
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 Tilbage 

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på tilbuddet understøtter 

de unges udvikling og trivsel. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at de 

unges værelser fremstår personligt indrettet, og hvor retten til privatliv 

respekteres. 

Fællesarealerne fremstår hyggelige og funktionelle, hvor der er god 

mulighed for fællesspisning og andet samvær.

Tilbuddet er centralt beliggende i Svendborg med kort afstand til bus, 

tog og indre by, hvilket giver de unge mulighed for at kunne klare fx 

indkøb og adgang til aktiviteter og fritidsinteresser på egen hånd.

Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddets ansøgning om en udvidelse 

med 2 pladser samt at pladserne gøres fleksible, kan imødekommes.

Sundhed og trivsel

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter de unges 

fysiske og mentale sundhed og trivsel, og at de unge bliver medinddraget 

i forhold til beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. 

Videre vurderes det, at de unge bliver hørt, anerkendt og respekteret, 

dette både etisk og verbalt. Ydermere er vurderingen, at tilbuddets 

indsats for forebyggelse af magtanvendelser og overgreb er 

hensigtsmæssig, og at procedure herfor er kendt og gennemarbejdet af 

personalet.

Tilsyn fra de seneste 3 år

Tilsyn 2019-12-04 - Godkendt 

Tilsyn 2019-04-12 - Godkendt 

Tilsyn 2019-04-08 - Godkendt 

Tilsyn 2018-10-02 - Godkendt 

Tilsyn 2018-03-02 - Godkendt 

Genveje 

Indberet 

Godkend 

Min plejefamilie 

Start et nyt tilbud 

Om Tilbudsportalen 

Tilbudsportalen formidler 

oplysninger om 

plejefamilier og sociale 

tilbud. Læs mere 

om Tilbudsportalen.

Har du brug for hjælp? 

Find hjælp og 

kontaktoplysninger under Support og hjælp

.

Supporten drives af 
Erhvervsstyrelsen i 
samarbejde med 
Socialstyrelsen. 
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Start en plejefamilie 

Whistleblow (Socialtilsyn) 

Se 

tilgængelighedserklæring.
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