
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Syd

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne 
for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Børnehuset

Ørbækvej 051
5700 Svendborg
Tlf.: +4523326227
E-mail: anette.nielsen@svendborg.dk
Hjemmeside: 

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

Mitra Vatandoust (Socialtilsyn Syd)

11-04-2016

Pladser i alt: 6

*Målgrupper: 0 til 18 år (medfødt hjerneskade, udviklingshæmning, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse)

1. Stamoplysninger

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Samlet vurdering: Socialtilsyn Syd vurderer, at Børnehuset i Svendborg har den fornødne kvalitet i tilbuddet, og kan således fortsat 
godkendes efter gældende lovgivning.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Godkendelserapport fra 2015
Afgørelsesbrev
Oversigt belægning
Handleplaner for alle samtlige borgere
Kompetenceudvikling
Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn
5 magtanvendelser i perioden 11/10- 15 til 1/1-16 vedr. 3 borgere
Budget 2016
Stillingsbeskrivelse for pædagoger
Handleplan pædagogisk og faglig udvikling
Nyhedsbrev(mail) til forældrerådet
Medarbejderoversigt
Fraværsprocenter
Sygefravær

Observation

Interview Interview af leder
Interview af 2 medarbejdere samt 1 vikar

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt
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Interview af 2 forældrer
Interview (mail) af 1 sagsbehandler

Interviewkilder Anbringende kommune
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende

4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato Start: 02-03-2016. Slut: 11-04-2016.

Oversigt over tilsynsbesøg 02-03-16: Ørbækvej 051, 5700 Svendborg

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Mitra Vatandoust

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Der er tale om en anmeldt driftsorienteret tilsyn og Socialtilsyn Syd har haft fokus på alle temaer undtagen tema 
1: "uddannelse og beskæftigelse".
De relevante indikatorer er beskrevet fra anmeldt tilsynsbesøg, mens indikatorernes øvrige overføres fra seneste 
tilsynsbesøg d. 26. feb. 2015.
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

4,5 Det er socialtilsynets vurdering, at Børnehuset i høj grad 
understøtter borgerne i forhold til de skole/dagtilbud 
borgerne er i. Det vurderes, at tilbuddet vægter et tæt 
samarbejde med skole/dagtilbud til gavn for målgruppen 
som er borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk 
og/eller psykisk funktionsevne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

Temaet er ikke belyst ved anmeldt tilsynsbesøg den 2. marts 2016.
Overført fra seneste tilsynsbesøg den 26. feb. 2015:

Det vurderes, at Børnehuset i samarbejde med skolen understøtter borgerne i deres skolegang. I Børnehuset går 
alle borgere i skole undtagen en der går i børnehave.
Det vurderes, at Børnehuset indenfor rammerne af at være et tilbud til borgere med betydelig og varig nedsat 
funktionsevne arbejder relevant i forhold til borgernes skole/uddannelse. 
I vurderinger er der lagt vægt på, at lederen og medarbejdere kan redegøre for, at tilbuddet støtter op omkring 
borgernes dagtilbud i form af forberedelse til dagen, så borgerne møder velforberedte op til skoledagen, og ved 

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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orientering om borgernes trivsel via skolens kontaktbog. 
Det vurderes ligeledes, at borgerne i Børnehuset har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud.
På baggrund af samtaler med lederen, forældre samt tilsendte handleplaner vurderes det væsentligt, at tilbuddet 
med hensyn til borgernes behov og forudsætninger fremadrettet tydeliggør hvordan borgernes konkrete mål for 
deres skolegang kan opnås.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, uddannelse 
eller beskæftigelse, og der følges 
op herpå

3 (i middel 
grad opfyldt)

Temaet er ikke belyst ved anmeldt tilsynsbesøg den 2. marts 2016.
Overført fra seneste tilsynsbesøg den 26. feb. 2015:

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at såvel leder som medarbejdere redegør for, at hvordan der er 
mål for borgernes skolegang i samarbejde med skolen og handlekommune. Det oplyses, at 
kontaktpersonen sammen med skolen og sagsbehandleren inden opstart i skolen mødes sammen og 
laver en fælles plan for borgernes skolegang.  Der laves fælles mål eks. en borger skal i ståstativ så 
skal det helst ske både på skolen og i Børnehuset. Man prøver at give borgerne en rød tråd i 
hverdagen så skole og tilbud hænger sammen.

Der lægges i samme forbindelse vægt på, at der løbende bliver holdt møder for at ensrette arbejdet 
på tilbuddet og skolen, samt der er daglig overlapning. Desuden er der lagt vægt på at der sker 
opfølgningsmøde en gang årligt i forhold til de fælles mål mellem tilbuddet og skolen.

Der er samtidig lagt vægt på, at der i 4 af 5 handleplaner- individuelle opfølgningsplaner-, som 
socialtilsynet har gennemgået ikke fremgår at være opstillet konkrette mål for borgernes skolegang 
og uddannelse. I bedømmelsen er ligeledes lagt vægt på at forældrerådet har oplevet 
usammenhængende målsætning mellem tilbuddets og skolen.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 

5 (i meget 
høj grad 

Temaet er ikke belyst ved anmeldt tilsynsbesøg den 2. marts 2016.
Overført fra seneste tilsynsbesøg den 26. feb. 2015:
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beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

opfyldt)
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på at alle borgere går 
enten i børnehave eller skole. Et barn på 3 år går i almindelig børnehave og de andre 5 børn/unge går 
i Byhaveskole og dennes fritidsordning.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 
i tilbuddet i den 
undervisningspligtige alder 
opfylder undervisningspligten 
ved at gennemføre et 
grundskoletilbud med 
undervisning fra 
børnehaveklasse til 9. klasse.

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Temaet er ikke belyst ved anmeldt tilsynsbesøg den 2. marts 2016.
Overført fra seneste tilsynsbesøg den 26. feb. 2015:

Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt, da alle borgere i den 
undervisningspligtige alder går i skole.

Indikator 01.d: Børnene/de unge 
i tilbuddet har et stabilt 
fremmøde i deres 
undervisningstilbud, 
uddannelsestilbud eller 
beskæftigelse. Medfølgende 
børn på voksentilbud er i dag- 
eller undervisningstilbud

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Temaet er ikke belyst ved anmeldt tilsynsbesøg den 2. marts 2016.
Overført fra seneste tilsynsbesøg den 26. feb. 2015:

Indikatoren bedømmes til i meget højt grad at være opfyldt. Det ligges til grund for bedømmelsen, at 
det ved interview med medarbejderne fremgår, at alle borgere har et stabilt fremmøde og at der er 
et godt samarbejde med skolen. Ligeledes lægges det til grund for bedømmelsen, at medarbejderne 
afleverer og afhenter borgerne hverdag til og fra skolen.

Lederen oplyser, at der er en aftale om, at Børnehuset skal være skarpe på om borgeren er raskt 
inden det sendes i skole. Ved sygdom midt på dagen, hvor der ikke er personale på Børnehuset, skal 
lederen kontaktes.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 4 Socialtilsynet vurderer, at Børnehuset yder en kompetent 
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og relationer støtte til udvikling af selvstændighed og sociale 
relationer indenfor de rammerne der er givet af, at der er 
tale om et døgntilbud til borgere med betydelig nedsat 
funktionsevne. Borgerne indgår i sociale relationer 
fortrinsvist i tilbuddet og i skoletilbud og fritidsordning, 
men også ved at borgernes familie inddrages i deres 
hverdag og ved at tilbuddet understøtter at forældrene 
har en stor rolle i borgernes liv. Ud over det har tilbuddet 
stor fokus på at understøtte borgerne til at danne 
venskab uden for tilbuddet ved at lave hyggeligt samvær 
med borgere fra andre sammenlignende tilbud.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad 
understøtter borgernes kontakt til og samvær med 
familie og netværk. Dette med blandt andet at invitere 
forældrene til forskellige arrangementer og 
fællesaktiviteter.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ud fra en individuel tilgang understøtter borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed. Dog har borgerne for alle vedkommende store funktionsnedsættelser og har 
omfattende vanskeligheder i forhold til kommunikation og sociale kompetencer, herunder begrænsede muligheder 
for at have sociale kompetencer og selvstændighed.

Der lægges vægt på, at tilbuddet har stor fokus på borgernes udviklingspotentiale og i den forbindelse har 
udarbejdet et skema, hvor der kan konkretiseres borgernes udviklingspunkter ud fra deres opstillede mål. Dog ud 
fra forældrenes udsagn vurderes der, at der har brug for at klarlægges, hvordan der arbejdes med udvikling af 
borgernes basale funktioner i hver dag.
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Det vurderes ligeledes, at tilbuddet forsøger at understøtte borgernes sociale kompetencer ved at deltage i 
forskellige arrangementer for handicappede, deltage i fritidsaktiviteter, arrangere udflugter og invitere deres 
forældre og pårørende til fælles aktiviteter og arrangementer.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at socialtilsynet på baggrund af tilsendte handleplaner for 
samtlige borgere kan konstatere, at der for hver enkelt borger er opsat individuelle, konkrete mål for 
sociale kompetencer og selvstændighed med henblik på borgernes funktionsniveau. 

Det vægtes, at ved interview af leder oplyses, at de har stor fokus på at tydeliggøre hver enkeltes 
udvikling og i den forbindelse har de udarbejdet et indsatsområdes skema, som består af "Konkret 
mål", "Uddybende målsætning", "Barnets/den unges perspektiv/forældrenes input", 
"Succeskriterium", "Pædagogisk praksis", " Hvad skal andre gøres for at målet nås", "Scoring". Dette 
skal udfyldes for hver borger og evalueres løbende. Dette skema skal i nær fremtid implementeres i 
tilbuddet.

I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at leder kan redegøre for hver borgeres udvikling i 
forhold til selvstændighed og for hvordan pædagogerne ved samarbejde med skolen prioriterer i 
hverdagen at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.  

Desuden er i bedømmelsen der lagt til grunde, at de interviewede forældre giver udtryk for at 
borgerne har flotte handleplaner, men de har ikke altid oplevet at der følges op på det og at de bliver 
effektueret. De udtaler, at deres børn profiterer at se andre mennesker og glade for det, men at de 
oplever, at den del er mangelfuld på tilbuddet. De ønsker, at tilbuddet var mere engegeret i at styrke 
deres børns sociale kompetencer og kunne træne dem med henblik på at forbedre deres 
funktionelle færdigheder.
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Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på oplysninger fra medarbejdere, at tilbuddet deltager i Svendborgs løb sammen 
med borgerne hvert år og deltager også i "Diskotek handicap festival", hvor sidste år forgik i Egeskov. 
Borgerne har sidste sommer deltog i koncert med Sigurd Barret.

I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at borgerne på grund af deres funktionsnedsættelse er 
meget begrænset i deres muligheder for at indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det 
omgivende samfund.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på at ved interviews med leder og medarbejdere fremgår, at 
forældrene og søskende altid er velkomne til at komme på besøg deres børn på tilbuddet, såsom at 
børnene har samvær med deres forældre og er hjemme på besøg. Dette bekræftes af de 
interviewede forældre.
I fremsendte handleplaner/pædagogiske målopfyldelse fremgår ligeledes, at alle borgere jævnligt 
kontakt til deres familie, hvor de får besøg og kommer på besøg ved familien.

Der er ligeledes lagt vægt på at forældrene har mulighed for deltagelse sammen med deres børn eks. 
julearrangementet, sommerfest, påskemiddag, arbejdsdag en gang årligt, samt de inddrages i 
handleplansmøder omkring den enkelte borger.

Indikator 02.d: Børnene/de unge 
deltager i fritidsaktiviteter uden 
for tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder og medarbejdere oplyser, at der i samarbejde med 
forældrene er planlagt fritidsaktiviteter til borgerne. 2 af borgere kommer på udflugt hver anden uge. 
Borgerne går til svømning og ridning efter deres behov og konkret vurdering fra fysioterapeut. Der 
kommer frivillige musiker i huset og spiller for borgerne. De har været 4-6 gange sidste år. 
Alle borgere går til fritidsordning efter skolen. Borgerne tager på koloni hvert år. De deles i to 
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grupper, 2 overnatning for hver gruppe. 

I bedømmelsen er der desuden vægt på, at interviewede forældre giver udtryk for at de er glade for 
borgernes fritidsaktiviteter.

Indikator 02.e: Børnene/de unge 
har venskaber uden for tilbuddet

3 (i middel 
grad opfyldt)

På baggrund af nye informationer fra partshøring bedømmes indikatoren til i middel grad at være 
opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der er tale om et tilbud med en målgruppe, der har svært ved 
at danne sig venskab uden for tilbuddet og borgerne har som konsekvens ringe kontakt til venner 
uden for tilbuddet. 
Borgerne har generelt kun kontakt med deres forældre og søskende, og deres forældre bliver 
inddraget i at de kan danne relationer til deres børn.
Partshøringssvar den 11. april 2016:
lederen anfører, at flere gange i det forløbne år, er der arrangeret samvær mellem en af husets unge, 
samt en kammerat, der bor på Ryttervej. De har begge samtidigt boet i Børnehuset og kender 
hinanden derfra og viser, at de er glade for hinandens selskab. De unge har været på besøg hos 
hinanden, hvor de er blevet støttet i hyggeligt samvær med musik, film og spisning. Dette på 
foranledning af Børnehuset.
Der er planer om at arrangere samvær mellem en af huset yngste børn, samt en pige han går i 
Børnehave med og som af og til er i aflastning i nabohuset. Medarbejderne i Børnehaven fortæller 
nemlig, at børnene er meget interesserede i hinanden og det ønsker vi at støtte - efter aftale med 
forældrene.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 
har mindst en fortrolig voksen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

I bedømmelse er der lagt vægt på, at såvel leder og medarbejder oplyser, at der er primær og 
sekundær kontaktperson på hver borger, men at alle kender til borgerne og vil kunne støtte dem. 
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Tilbuddet har fornyligt udarbejdet en stillingsbeskrivelse for pædagoger, hvor der er tydeliggjort, 
hvilket ansvar pædagogerne/kontaktpædagogerne i forhold til borgernes trivsel og udvikling har.

I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at ved interviews med forældre giver de udtryk for 
tilfredsheden for pædagogernes kontakt med deres børn.
Der lægges desuden vægt på socialtilsynets observation ved det anmeldte besøg at der udvises stor 
omsorg i relation mellem medarbejderne med borgerne.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

3,8 Det er socialtilsynets vurdering, at Børnehuset arbejder 
med afsæt i en klar og tydelig målgruppebeskrivelse, 
ligesom socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender 
faglige tilgange og metoder der er i overensstemmelse 
med målgruppen.
Socialtilsynet vurderer generelt, at de faglige metoder, 
den pædagogiske intervention samt den stuktur og 
forudsigelighed borgerne mødes med på Børnehuset, 
støtter målgruppen i at opnå de opstillede mål med et 
positivt resultat.
Det vurderes, at tilbuddet tilbyder borgerne et miljø 
præget at tryghed og en holdningsmæssig rummelighed 
ved at udvise borgerne interesse således at de får en 
acceptabel livsrytme.
Det vurderes at tilbuddet har stor fokus på borgernes 
fysiske og mentale sundhed samt forebyggelse af 
magtanvendelse og overgreb.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse, at tilbuddet har stor indsigt i og viden om 
målgruppens særlige behov og arbejder ud fra bevidste faglige tilgange og metoder, der er relevant i forhold til 
målgruppen. Tilbuddet arbejder især ud fra individuel tilgang og vægter relative- og kommunikative metoder, der 
fører til målgruppens udvikling og trivsel. Dog skal tilbuddet arbejde ud fra en for tilbuddets ny metode "Systematik 
pædagogik", som snart skal implementeres i pædagogiske arbejde.

Børnehuset er et kommunalt tilbud til 6 borgere med betydelig nedsat funktionsevne fra 0-18/23. 
 
Det vurderes, at Børnehuset har en systematisk arbejdsform fremgår af de handleplaner/pædagogisk målopfyldelse 
som socialtilsynet har haft indblik i. Disse handleplaner er en tydelig beskrivelse af borgernes udviklingspunkter 
samt medarbejdernes indsats.

Det vurderes relevant løbende at evaluere og justere hvert år på individuelle opfølgningsplaner for at relatere sig 
hensigtsmæssigt til metoden, samt finde den overvejende meningsfuld.

Socialtilsynet vurdere endvidere, at tilbuddet har det nødvendige samarbejde med borgernes skoletilbud og 
behandlingstilbud, der medvirker til en sammenhængende indsats til borgerne samt at tilbuddets indsats til 
borgerne kvalificeres og optimeres med aktuel viden om borgernes funktionsnedsættelse.
Der er i vurderingen især lagt vægt på oplysninger fra forældrene, om at tilbuddet skal arbejde mere målrette med 
borgernes opsætte mål og udvikling af deres funktionsniveau, samt at personale skal være bedre til at informere 
hinanden og forældrene om borgernes hverdag.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen lægges der vægt på, at tilbuddet med henvisning til både handleplaner/pædagogisk 
målopfyldelse for hver enkel borger, samt beskrivelse på Tilbudsportalen kan dokumentere at faglige 
tilgange og metoder er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe. Dog vægtes det, at metoden 
"Systematik i pædagogik" ikke endnu er implementeret i tilbuddet og medarbejderne skal på kursus 
6 gange i 2 dage. Kursus starter først i maj. 
Det er i øjeblikket (marts 2016) indskrevet 5 borgere på tilbuddet i alderen 3½- 17 år med 
mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse, udviklingshæmning og medfødt hjerneskade. 
Tilbuddet har visiteret en borger, vedkommende flytter ind i april.

Socialtilsynet har fået indblik i alle 5 borgeres handleplaner, hvor der er sat langsigtede og 
kortsigtede mål for hver enkelt borger. Der er ligeledes beskrevet anvendte metoder for hver enkelt 
borger. På Børnehuset tilrettelægger man metoderne individuel efter det enkeltes behov. 
Udgangspunktet er borgernes tarv, omsorg, nærvær og deres trivsel i et tæt samarbejde med 
forældre. Her er der fokus på personalets kendskab til borgernes kommunikationsmuligheder og 
deres erfaring omkring aflæsning af den enkelte borgers signaler. 

I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at leder oplyser, at de benytter video i nogle relevante 
tilfælde. Dette anvendes såvel i forbindelse med læring og udvikling af metoderne samt aflevering af 
informationer vedrørende konkret borger. Eks. Hvordan man kan hjælpe borger i krampeanfald. 
Tilbuddet undersøger om hvordan de lovmæssigt kan opbevare filmene til senere brug.
Desuden er der i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejdere oplyser, at de nu har mere fokus på 
selvstændighed i deres pædagogiske arbejde med borgerne, således at have mere opmærksomme 
på hvad borgerne selv vælger.

Indikator 03.b: Tilbuddet 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
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dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

opfyldt)
I bedømmelsen er der lagt vægt på at såvel leder, medarbejdere som vikar fortæller, at der skrives i 
hver enkeltes borgers dagbog hver aften, hvor der notes praktiske oplysninger samtidig at de skriver i 
kardex om borgernes tilstand, som er tilgængeligt for alle personalet samt forældrene. 
Medarbejdere oplyser, at det nye IT system fungerer godt og det er mindre tidskrævende. På det nye 
IT system kan de se hvilke delmål/mål hver borger har og hvordan man skal arbejde med en konkret 
borger i hver dagen. Man kan ligeledes se i hvilke punkter vedkommende har udviklet sig. Disse 
skrives også på tavlen så medarbejdere og vikarer kan læse det. Borgernes udviklingspotentialer 
drøftes og evalueres i de månedlige børnemøder og deres signaler og målsætninger gennemgås med 
henblik på bedre kendskab til hver enkelt borger. 

På Børnehuset holdes der statusmøder med deltagelse af kontaktpædagog, leder, skole, forældre, 
Kolibrien (fritidsskole) og ergoterapeuten en gang om året, hvor borgerens udvikling drøftes.
 
I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på at de interviewede forældre oplyser, at de oplever, at 
borgernes ændring af adfærd og behov ikke altid informeres videre til det næste hold og dette 
medvirker at borgernes funktioner ikke udvikles optimale.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokumentere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 
mål, de visiterende kommuner 
har opstillet for borgernes 
ophold

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet udarbejder borgernes handleplaner i samarbejde 
med visiterende kommune, borgernes skole og borgernes forældre. Borgernes mål afspejler i så høj 
grad som muligt at skabe udvikling og færdigheder hos borgeren gennem træning og omsorg. Disse 
er også genstand for faglige drøftelser og årsagsforklaringer i den daglige refleksion og tilpasning af 
indsatsen omkring borgeren.

I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at de interviewede forældre generelt er tilfreds med 
opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Dog oplever de, 
at borgernes mål for vedligeholdelse og udvikling af deres basale funktioner herunder at komme i 
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træningsredskaber kan effektueres meget mere. 

I bedømmelsen er der desuden lagt vægt på, at en sagsbehandler oplyser, at hun har et tæt og godt 
samarbejde med Børnehuset. Hun giver udtryk for at tilbuddet arbejder målrettet med målene for 
borgeren og at personale arbejder med stort engagement, men at det kan svært at måle på 
borgerens udvikling, da det drejer sig om meget små udviklingspunkter.

Socialtilsynet har forsøgt forgæves at kontakt samtlige sagsbehandlere for anbragte borgere.
Indikator 03.d: Tilbuddet 
samarbejder aktivt med 
relevante eksterne aktører for at 
understøtte at målene for 
borgerne opnås.

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der er et tæt samarbejde med skolen, som ligger i meget kort 
afstand fra tilbuddet. Der overlappes ved aflevering og afhentning af borgerne. Socialtilsynet har ved 
tilsynsbesøget deltaget i afhentning af 2 borgere fra skolen. Der observeres at borgernes tilstand og 
deres arbejdspunkter blev informeret videre til tilbuddets medarbejdere. 

Det vægtes, at leder oplyser, at ved opfølgning på statusmøder deltager skolen, fysioterapeut, 
forældre og tilbuddet. Ved ud- og indskrivningssamtaler på sygehus, ved kontroller på sygehus, med 
henblik på at sikrer den nødvendige sparring og viden i tilbuddet omkring borgernes 
funktionsnedsættelser deltager der en medarbejder.

Leder oplyser ligeledes, at der er et forældreråd/pårørenderåd i tilbuddet, alle borgerens forældre 
undtagen én deltager i forældrerådet. Der sendes dagsorden til forældrene ligesom skrives referat 
fra møderne. Typisk dagsorden er personale situationer, ændringer, pædagogiske tiltage og kursus. 
Leder sender endvidere nyhedsbrev til samtlige forældre med hensyn til at styrke 
forældresamarbejdet.
Leder og medarbejder oplyser, at de oplever at de har et godt samarbejde med forældrene.

Side 17 af 40

Tilbud: Børnehuset



I bedømmelsen er desuden lagt vægt på, at de interviewede forældre oplever, at de ikke altid bliver 
informeret i forhold til deres børn. De oplever, at nogle medarbejdere glemmer at skrive nøjagtig 
hvad deres børn har lavet og oplevet i løbet af dagen og/eller glemmer at informere dem mundtlig.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Kriteriet er ikke belyst ved anmeldt tilsynsbesøg den 2. marts 2016.
Overført fra seneste tilsynsbesøg den 26. feb. 2015:
Det vurderes, at der på Børnehuset er en anerkedende tilgang til borgerne. Det vægtes i videst muligt at borgerne 
inddrages og får indflydelse på dagligdagen, dette ved hjælp af forskellige kommunikations metoder.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at  borgerne jf. tilbuddets målgruppebeskrivelse generelt har omfattende 
nedsatte funktionsevner og der er vanskeligt at inddrage dem direkte i beslutninger.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Kriteriet er ikke belyst ved anmeldt tilsynsbesøg den 2. marts 2016.
Overført fra seneste tilsynsbesøg den 26. feb. 2015:

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at såvel 
leder, medarbejdere og praktikanten/studerende beskriver, at det vægtes højt at tale med borgerne i 
hver handling og at medarbejdere aldrig foretager sig noget uden at borgeren er forberedt. 
Personalet bruger forskellige kommunikations metoder til at kommunikere med borgeren og de er 
meget opmærksomme på borgernes signaler for at forstå deres budskab. I bedømmelsen er der 
yderligere vægt på at borgerne jf. tilbuddets målgruppebeskrivelse generelt har omfattende nedsatte 
funktionsevner og socialtilsynet ikke har haft mulighed for at inddrage dem selv i interviewet.

Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og hverdagen 
i tilbuddet i overensstemmelse 

3 (i middel 
grad opfyldt)

Kriteriet er ikke belyst ved anmeldt tilsynsbesøg den 2. marts 2016.
Overført fra seneste tilsynsbesøg den 26. feb. 2015:

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad, idet borgerne jf. tilbuddets 
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med deres ønsker og behov målgruppebeskrivelse har omfattende nedsatte funktionsevner, og der er vanskeligt at inddrage dem 
direkte i beslutninger. Medarbejderne har en væsentlig opgave i forhold til at tolke borgernes 
signaler med henblik på at kunne involvere dem i hverdagens beslutninger. Der lægges i indikatoren 
vægt på at medarbejderne har fokus på at lære borgernes mimik at kende og at inddrage dem især i 
forhold til hvad de vil spise, drikke, hvilke film de vil se og hvem de ønsker at have på besøg. 
Medarbejderne fortæller, at borgernes signal kan være deres udtryk i ansigtet, smilende eller 
afvisende.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at Børnehuset har fokus på borgerne trivsel i tilbuddet og at de forholder sig aktivt og 
pædagogisk adækvat til borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er lagt til grund at såvel leder og 
medarbejdere kan redegøre for at de er opmærksomme på borgernes særlige behov i forhold til deres fysiske 
sundhed og de vægter samarbejde med forældrene i forbindelse med forskellige lægebesøg.
Det er lagt vægt på, at medarbejderne kan tolke på borgernes signaler således at indsatsen til borgerne kan 
tilpasses den enkelte.

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet beskriver retningslinjer for ledsagelse/besøg ved indlæggelser på sygehuset, 
deltagelse af ambulante konsultationer, deltagelse i indskrivnings -og udskrivningssamtaler ved sygehuset samt 
procedure for beslutning om evt. ekstra sygehusledsagelse med henblik på at konkretisere hvordan tilbuddet 
forholder sig i disse situationer samt med henblik på at fremme forældresamarbejde.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejdere oplyser, at borgernes trivsel sikres gennem 
handleplaner, statusmøder og opfølgningsmøder med skoler, forældre og andre samarbejdspartnere. 
De oplyser, at de i deres pædagogiske og praktiske arbejde har stor fokus på kerne opgaver i forhold 
til det enkeltes borgers daglige behov for omsorg og træning. De sikrer samtidig at oplysninger gives 
videre til det næste hold med henblik på kontinuiteten af borgernes udvikling og trivsel og de drøfter 
med hinanden, hvad det virker og det ikke virker i forhold til den enkelte. 
 
I bedømmelsen er samtidig lagt vægt på forældrenes oplevelse af deres børns trivsel. De fortæller, at 
deres børn bliver hjulpet i forhold til praktiske ting, men at de kan bemærke, at der en gang imellem 
sker uenighed mellem deres og tilbuddets opfattelse af hvordan der skal arbejdes/trænes med 
borgerne for at vedligeholde og forbedre borgernes funktionsniveau.  
De forældre der blev interviewet giver udtryk for, at de oplever at overleveringer af oplysninger er 
mangelfuldt og at medarbejderne ikke altid er klare over, hvad der er sket for hver enkelt borger i 
løbet af dagen.

Partshøringssvar den 11. april 2016:
Lederen anfører, at " Børnene fordeles før hver vagt mellem medarbejderne, således at disse kun 
arbejder med 2 (og en gang imellem 3) af børnene under en vagt. Overleveringen sigter direkte mod 
de børn, man skal tage sig af. Så det forventes altså ikke, at alle medarbejdere er klar over, hvad der 
er sket for hvert enkelt barn i løbet af dagen".

Indikator 05.b: Borgeren har med 
støtte fra tilbuddet adgang til 
relevante sundhedsydelser

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejdere oplyser, at tilbuddet har stort samarbejde med 

Side 20 af 40

Tilbud: Børnehuset



læge, ergoterapeuter, hjemmesygeplejerske og OUH, og kontakt med eksternsamarbejder sker altid i 
samarbejde med forældrene. 

På baggrund af handleplaner kan konstateres, at en del af borgerne har behov for at komme til 
kontrol på sygehus eller de indlægges i perioder på grund af operationer eller forværringer i deres 
tilstand. En af forældrene oplyser i den sammenhæng, at tilbuddet ikke imødekommer 
personaleledsagelse ved hele forløbet på indlæggelse. Hun mener, at det er problematisk, da hun 
oplever, at sygehuses personale ikke er opmærksomme på borgernes specifikke behov for 
medicinering og pleje.

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet beskriver retningslinjer for ledsagelse/besøg ved indlæggelser 
på sygehuset, deltagelse af ambulante konsultationer, deltagelse i indskrivnings -og 
udskrivningssamtaler ved sygehuset samt procedure for beslutning om evt. ekstra sygehusledsagelse 
med henblik på at konkretisere hvordan tilbuddet forholder sig i disse situationer. 

I bedømmelsen er der yderligere lagt vægt på at borgerne får mad 5 dage om ugen fra 
Blomstercafeen. Borgerne får hjemmelavede mad mandag og onsdag hver uge. Dette skaber et 
hjemligt atmosfære på tilbuddet.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj rad at være opfyldt.

I bedømmelsen er lagt vægt på at der i følge leder og medarbejdere har kendskab til hver enkelt 
borgers helbredsmæssige udfordringer og der er blandt andet nedskrevet procedurer for de enkelte 
situationer omkring hver borger. De procedurer ligger tilgængelige for alle, således at vikarerne også 
får kendskab til borgernes forhold.

Der lægges ligeledes til grund, at leder oplyser, at der er fokus på hygiejne, idet der er borgere der 
kravler rundt på gulvet. I den forbindelse er der rengøring hver dag fra et firma. Leder overvejer at 
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drøfte med medarbejderne om evt. man skifter sko eller bruger "blå træk" når man kommer ind i 
tilbuddet. Det oplyses, at flere medarbejdere har indesko på når de er indenfor.

I bedømmelsen er der desuden lagt vægt på medarbejdernes oplysninger om, at de vægter, at 
borgerne i forhold til deres mentale trivsel kommer uden for på turer eller blot ud i 
haven/legepladsen, der hører til tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Det er socialtilsynets vurdering, at Børnehuset generelt er god forståelse for magtanvendelsesregler og den 
forebyggende indsats. Børnehuset er opmærksom på at undgå magtanvendelse, dette med udgangspunkt i 
anerkendende tilgang ligesom den daglige struktur og forudsigelighed. Dette er især tydeligt i borgernes 
handleplan.
Der lægges til grund, at magtanvendelsesregler inddrages løbende i de drøftelser der er omkring den enkelte 
borger i dagligdagen i tilbuddet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats sikrer, at 
magtanvendelser så vidt muligt 
undgås

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ifølge borgernes handleplaner er fokus på forebyggelse af 
magtanvendelse og at for nogle vedkommende er der sket ændring, således at der eksempelvis ikke 
længere har brug for magtanvendelse i tandbørstning for nogen, men der er stadig borgere der 
bespændes på toilet med hensyn til sikkerhed.
Ved bedømmelsen er der lagt til grund , at medarbejdere løbende drøfter, hvad der er magt og hvad 
der ikke er, specielt i relation til målgruppen, der har vanskeligt ved at give udtryk for, hvis der er 
noget, de ikke vil.

I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at der er forekommet 5 magtanvendelser i løbet af nov. 
2015- jan 2016 for 3 borgere. En magtanvendelse er vurderet ulovligt fra leders side. Dette vil leder 
undersøge nærmere for at blive bedre klædt på i forhold til reglerne.

Socialtilsynet har ikke fået dokumentation for at kommunalbestyrelsen i borgerens 
hjemmekommune har givet tilladelse til bespænding af borgere, jf. Bekendtgørelse om 
magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemme § 1, stk. 2.

Partshøringssvar den 11. april 2016:
Lederen anfører, "Efter dialog med Pædagogisk konsulent i Svendborg Kommune vurderes 
magtanvendelsen ikke ulovlig, da der forud for episoden var forsøgt forskellige pædagogiske 
redskaber for at få den unge til at spise og da hans almentilstand var så påvirket af sygdom, at det i 
den givne situation ville have kollideret med omsorgspligten ikke at presse ham til at indtage mad".

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er ved anmeldt tilsynsbesøg den 2. marts 2016 belyst i begrænset omfang. 
Bedømmelsen på indikator 6.b bliver uændret fra seneste tilsynsbesøg den 26. feb. 2015:
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med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

I bedømmelsen er lagt vægt på, at der er lavet en procedure i forhold til magtanvendelse. Denne er 
implementeret på tilbuddet, således at medarbejderne udfylder indberetningsskema hver gang der 
forekommer magtanvendelse. 
Lederen er blevet orienteret, at der skal være en forhånds godkendelse fra anbringende kommune 
vedrørende eksempelvis tandbørstning, brug af hofteseler og lignende bespændinger for borgeren.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Kriteriet er ikke belyst ved anmeldt tilsynsbesøg den 2. marts 2016.
Overført fra seneste tilsynsbesøg den 26. feb. 2015:

Det vurderes, at tilbuddet har en stor bevidsthed i forhold til at forebygge overgreb. Der er lagt til grund at såvel 
leder som medarbejdere kan redegøre for at personalet i de faglige tilgange har fokus på relationen til borgerne 
samt at forstå borgernes mimik for at forebygge eventuelle episoder.
Det beskrives, at der er særlig opmærksomhed på sammensætning af borgere og eventuelle problematikker i 
forhold til overgreb. 
Det ligges til grund for bedømmelse, at medarbejderne er opmærksomme på at borgerne ikke opholder sig alene 
sammen uden opsyn. 
På baggrund af interview af medarbejderne vurderes det, at der er en opmærksomhed på personalets behov for 
gensidig støtte, hvilke understøtter, at man kan hente hjælp, når der er brug for det.
Det vurderes ligeledes relevant, at der har været et VISO- forløb i forbindelse med en af borgernes selvskadende 
adfærd. Resultatet har været at personalet fandt ud af at de skulle være bedre til kommunikation, dette har ifølge 
medarbejderne reduceret den selvskadende adfærd.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Kriteriet er ikke belyst ved anmeldt tilsynsbesøg den 2. marts 2016.
Overført fra seneste tilsynsbesøg den 26. feb. 2015:

I bedømmelsen er der lagt vægt på at såvel lederen som medarbejderne fortæller, at der er stor 
opmærksom på at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Der lægges vægt på at medarbejderne 
har stort kendskab til borgernes adfærd og de holder øje med dem der eventuel kan lave overgreb. 
Eksempelvis der er en borger der bider. Man registrerer hvornår vedkommende gør det. Dette blandt 
andet med henblik på forebyggelse af overgreb til andre borgere. Man forsøger at lave strategier for 
hvordan man afhjælper at den borger bider. Der er besluttet at være en til en kontakt med borgeren. 
Medarbejderne har oplevet at strategien har hjulpet. 
Man er også begyndt at registrere vold fra borgerne i forhold til personalet både i forhold til at 
evaluere hvorfor det skete men også for at beskytte personalet og eventuelle arbejdsskader.
I bedømmelsen er desuden lagt vægt på forældrenes oplysning vedrørende en borger der har 
formået at bide to borgere efter hinanden på en dag.

Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab i forhold til at 
forebygge overgreb er tilpasset 
målgruppen og er kendt af 
medarbejderne

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Kriteriet er ikke belyst ved anmeldt tilsynsbesøg den 2. marts 2016.
Overført fra seneste tilsynsbesøg den 26. feb. 2015:

I bedømmelsen er der lagt vægt på at der ligger kriseberedeskab i tilbuddet og dette er kendt af 
personalet. Desuden lægges der vægt på at der er hjælpemidler til rådighed for at undgå 
arbejdsskade og at der i følge medarbejderne kan de være 2 til at behandle en borger for blandt 
andet at undgå overgreb fra borgernes side.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 3,8 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig 
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ledelse kompetent ledelse, der såvel har fokus på borgernes 
behov og trivsel som arbejdsmiljøet. Det vurderes, at der 
er tilstrækkelig mulighed for sparring mellem 
medarbejderne og der er mulighed for supervision i det 
omfang medarbejderne ønsker det. Det vurderes 
ligeledes, at lederen har stor fokus på et stabilt psykisk 
arbejdsmiljø.
Det vurderes, at den samlede medarbejdergruppes 
kompetencer, modsvarer borgernes behov og at der er 
fokus på ajourføring og løbende opdatering af viden.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Der lægges til grund for vurderingen, at 
lederen har relevant uddannelse samt faglig erfaring med målgruppen.  
Det vurderes relevant og hensigtsmæssig, at lederen har udarbejdet funktionsbeskrivelse for forskellige stillinger 
for at anskueliggøre funktionerne i tilbuddet.
Der ligges til grund for bedømmelsen at medarbejderne giver udtryk for en generel tilfredshed med arbejdet samt 
en god kontakt og et godt samarbejde med lederen.
På Børnehuset er der mulighed for supervision i det omfang medarbejderne ønsker det. Desuden er der lagt vægt 
på, at tilbuddet har en særlig opmærksomhed på at indhente viden og sparring omkring magtanvendelse, 
kompetenceudvikling og diverse andre relevante spørgsmål ved en ekstern konsulent fra Svendborg Kommune.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på at lederen har relevante uddannelse og faglig erfaring for at lede 
tilbuddet. Hun er også i gang med systemisk leder- og konsulent uddannelse.
Der lægges vægt på oplysninger fra medarbejdere om, at de betragter lederen som kompetent og en 
som man har tillid til.
Der lægger samtidig vægt på at lederen har udarbejdet en funktionsbeskrivelse for pædagoger, 
pædagog med koordinerende funktion samt stillingsbeskrivelse for leder med henblik på 
tydeliggørelse af funktionerne og for at styrke samarbejdet og kobling mellem ledelse og 
medarbejdere. 
Der er især lagt vægt på at lederen fortsat har stor opmærksom på arbejdsmiljøet. 
Leder og medarbejdere oplyser, at de er i gang med at ændre metoden, således at de skal arbejde ud 
fra systematik i pædagogik og ikke længere "aktiv læring". Der arbejdes fokuseret på 
kompetenceudvikling og kommunikation og i den forbindelse har inviteret en ekstern konsulent for 
at være behjælpelig for at fremme udvikling. 
Ifølge fremsendte materiale blev alle medarbejdere sendt til forskellige kurser bl.a. 
forflytningskursus, arbejdsmiljøuddannelse, kommunikationsteori, smertemåling og SMARTE mål. De 
skal til Systematisk pædagogik kursus 6 gange i 2 dage.

Der er ligeledes lagt vægt på, at der i følge lederen foreligger dokumentation for medarbejdernes 
kompetencer samt straffe- og børneattester om hver enkelt medarbejder, og at der er opmærksom 
på at de medarbejdere, der kører med borgerne har gyldigt kørekort.

Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form for 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på at leder oplyser, at hun hyppig og næsten daglig har kontakt og 
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sparring for ledelse og 
medarbejdere

sparring med medarbejderne. Leder og koordinator deltager på skift i hver anden børnemøder og 
personalemøder. En gang om måneden afholdes børnemøde, hvor medarbejdergruppen deles af 2 
teams, 4 medarbejdere for 3 borgere. Leder oplyser endvidere, at de har afholdt 3 fælles 
personalemøder med Hus 53, hvor kerne opgaver og socialkapital blev drøftet. 

I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at der ikke er kontinuerligt supervision i tilbuddet, men 
medarbejderne giver udtryk for at de er gode til at sparre med hinanden og ikke ønsker om fast 
supervision.
Leder oplyser ligeledes, at de ikke har råd til at få iværksat sparring for medarbejderne via video 
(plan 98 pædagogik), men at hun har tilpasset nogle værketøjer og har lånet nogle redskaber for at 
selv arbejde med det.

Desuden er der lagt vægt på, at medarbejdere oplyser, at der er en god stabilitet i personalemøder, 
som afholdes hver 14 dage. Der er plads til uenigheder og plads til at komme til udtryk. Der arbejdes 
specifik med arbejdsmiljø. De oplever at personalemøder er blevet mere struktureret, effektive og 
der er plads for uddybelse. De angiver, at ny IT system fungerer godt, nemt at orientere de eksterne 
og mindre administrativt arbejde for medarbejdere.
Medarbejdere fortæller, at der er sket meget i forhold til arbejdsmiljø, bedre stemning, mere fagligt 
udvikling, nærværende leder som har mange planer for fagligudvikling.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante uddannelse og kompetencer for at imødekomme borgernes 
behov. Der lægger til grund for vurdering, at der er tale om engagerede medarbejdergruppen som brænder for 
arbejdet med målgruppen, og med kompetencer som modsvarer de udfordringer som målgruppens problematikker 
giver. 
Der lægges til grund, at medarbejderne oplever lederen som meget lydhøre, meget opmærksom på faglig 
udviklingen og en leder der vil sikre at personalet oplever at have indflydelse på. 

Side 28 af 40

Tilbud: Børnehuset



Ledelsen vurderes at være opmærksom på balancen mellem ressourcer og opgaver. Dette kan især ses i forbindelse 
med den nye situation med mindre normering. Dog gør socialtilsynet opmærksomt på, at lederen sikrer sig, at der 
altid er den fornødne personaledækning, som er afstemt efter tyngden i målgruppen og de nødvendige 
behandlingsbehov.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 09.a: Borgerne har i 
forhold til deres behov 
tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante 
kompetencer

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet har redegjort for personalegruppens kompetencer, 
ligesom der er lagt vægt på, at der normalt giver tilbuddets normering mulighed for en tilstrækkelig 
kontakt mellem borgerne og personalet. Dette er også bekræftet af de interviewede forældre. Dog er 
pt. en stilling ikke genbesat, idet tilbuddet indtil 1. april har 5 indskrevet borgere i stedet for 6. I 
denne periode skal medarbejdere i nogle tilfælde være 2 på vagt i stedet for 3.
Leder oplyser, at hun er meget opmærksom på det og i den forbindelse har indkaldt en timeløn vikar 
for at hjælpe medarbejderne i den periode. Medarbejderne siger, at "det er bare en måned og vi har 
snakket om, at nogle behandlinger går til skolen i den periode".

Socialtilsynet har modtaget oversigt over personalekategorier. Af det fremsendte materiale fremgår 
det, at der er 7 socialpædagoger (1 er koordinator og 1 er på barsel), 1 pædagogisk assistent, 3 
omsorg- og pædagogmedhjælper (1 langtidssygemeldt), 1 pædagogstuderende, 5 timelønnede vikar 
samt 1 i seniorjob. Der fremgår, at en del af ansatte har efteruddannelse som diplomuddannelse, 
kurser i forflytningsvejledning og førstehjælpskurser.

Ifølge medarbejderoversigt er samlet antal arbejdstimer pr. uge 242,5, men på Tibudsportalen er 
arbejdstimer 342 uglt. Dette viser at tilbuddet benytter ca. 30% vikartimer, som vurderes for høj. Dog 
lægges der vægt på, at der er faste vikarer på tilbuddet og de nye vikarer ikke får alene vagter før 
personale er sikker på, at de er helt inde i den enkelte procedure i forhold til borgerne.
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Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på at der har været en del skift i personalet. Pt. er en på barsel, 1 
langtidssygemeldt og 1 stilling der ikke er genbesat. Det vægtes at tilbuddet benytter faste vikarer. 
(Henvises også til 9.a)
I bedømmelsen er ligeledes lagt vægt på at forældrene stadig oplever stor 
personalegennemstrømningen på tilbuddet.

Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
Socialtilsynet modtaget sygefravær for 2015. Sygefravær er i gennemsnit (Feb. 2015- feb. 2016) 
12,18% . Leder anfører i ansøgningsskemaet, at der afholdes bekymrings- og sygefraværssamtaler 
ved behov med fokus på fastholdelse i jobbet.
PT. er en langtidssygemeldt. Vedkommende har været syg ca. et år og har det svært ved at komme 
tilbage. Hun er fratrådt sin stilling med genansættelsesgarant indtil 1. aug. 2016.
En anden langtidssygemelding vedrører en nattevagt. Vedkommende er opsagt uden 
genansættelsesgaranti fra udgangen af maj.
Medarbejdere oplyser, at det har været usikkerheds periode, hvor der var uvished hvornår de 
medarbejdere kunne komme tilbage på arbejde, nu er de lettet. Medarbejdere oplyser, at de har følt 
sig godt klædt på, da lederen har været meget åbent over for situationen.
Medarbejdere oplyser, at de generelt oplever, at de ikke har høj sygemeldinger ud over de 2 
medarbejdere.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en erfaren 
medarbejdergruppen, som har relevante kompetencer i 
forhold til målgruppen. Tilbuddet arbejder ud fra en klar 
og tydelig målgruppebeskrivelse; børn fra 0-18 år med 
medfødt hjerneskade, udviklingshæmning, 
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kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse.
Tilbuddet arbejder aktivt med metoderne, herunder 
imødekomme den enkelte borgers aktuelle behov for at 
øge borgernes trivsel.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Socialtilsynet vurderer, at medarbejdere gruppens kompetencer afspejler målgruppens behov og deres komplekse 
og forskelligartede problemstillinger.
Der lægges til grund for vurdering, at medarbejdergruppen har relavanet uddannelsesbaggrund, samt erfaring med 
målgruppen og de anvendte faglige tilgange og metoder. Og at medarbejderne i meget høj grad er i stand til at 
redegøre for de anvendte metoder.
Det vurderes ligeledes, at samspillet mellem medarbejdere og borgere forekommer at være naturligt og 
nærværende, ligesom det lægges til grund, at medarbejdernes kompetencer sættes i spil i samværet med borgerne 
på tilbuddet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

Indikator 10.a: 
Medarbejdergruppen har samlet 
set relevant uddannelse, 
opdateret viden og erfaring med 
målgruppen og tilbuddets 
metoder

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er ikke belyst ved anmeldt tilsynsbesøg den 2. marts 2016.
Overført fra seneste tilsynsbesøg den 26. feb. 2015:

På baggrund af indhentet kompetencekortlægning omkring personalesammensætningen vurderes 
det, at personalet er i høj grad besidder viden og erfaring omkring målgruppen og tilbuddets 
anvendte metoder. Tilbuddet benytter sig overordnet af anerkendende tilgang, 
kommunikationspædagogisk tilgang og ressourceorienteret tilgang. Af konkrete metoder anvendes 
primært Picture Exchange Communication System (PECS) og aktiv Læring. Alle medarbejdere er 
faguddannede og et par stykker har relevante efteruddannelser. Der er tæt kontakt med ergo- 
fysioterapeuter og personalet lærer meget af dem som er relevant i forhold til målgruppen. 
Målgruppen er meget specifik defineret og personalet har kompetence til at varetage målgruppens 
interesser.
Socialtilsynet vurderer med udgangspunkt i ovenstående at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på observationer ved det anmeldte tilsynsbesøg. 5 borgere er 
kommet hjem fra skolen og daginstitution. Socialtilsynet har været med til afhentning af 2 borgere. 
En borger har været på daglig tur sammen med en personale, en borger bringes efter spisning og 
medicinering ned fra sin kørestole for at kunne kravle på gulvet og høre opvaskemaskinen, som han 
elsker. En borger er i gang med spisning og efterfølgende leger med sine legetøj. En hviler sig i sit 
værelse. Den mindste ligger på sengen i stuen under opsyn og leger med legetøj.
Socialtilsynet har observeret samspillet mellem medarbejdere og borgere. Samspillet mellem 
medarbejdere og borgerne blev synliggjort ved en omsorgsfuld tilgang til borgerne. Der er afslappet 
stemning og godt humør. Det er tid til småsnak og kærlige bemærkninger.
På baggrund af ovenstående betragtning og interviews bedømmes indikatoren til i meget høj grad at 
være opfyldt.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 4,7 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er 
gennemskuelig og bæredygtigt i forhold til de aktiviteter 
der er på stedet, og at den giver tilbuddet den fornødne 
kvalitet i forhold til deres målgruppe.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Kommunale og regionale tilbud skal ikke indsende regnskaber til Socialtilsyn Syd.
Overordnede set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, idet det må formodes at kommunen til 
enhver tid vil understøtte tilbuddets økonomiske bæredygtighed.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren vurderes opfyldt i meget høj grad.
Der foreligger ikke en revideret årsrapport.
Kommunale og regionale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov 
om Socialtilsyn § 17 og 18.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren vurderes opfyldt i meget høj grad.
Det vurderes at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på 
både kort og lang sigt.
Socialtilsyn Syd forudsætter, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets bæredygtighed på 
kort og mellemlang sigt fordi bæredygtigheden garanteres af den samlede økonomi i kommunen.
Det vurderes, at der således ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager.
Planlagte investeringer vedrørende kommunale tilbud vil som udgangspunkt indarbejdes som 
kommunale anlægsprojekter og afskrives via taksten over en længere fastlagt årrække.
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Der oplyses, dog ikke om store planlagte investeringer i den nærmeste fremtid.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

Det vurderes, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet.
Det vurderes, at det samlede budget giver mulighed for den nødvendige kvalitet i forhold til målgruppen.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgruppe, 
metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større 
ændringer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren vurderes opfyldt i høj grad.
Vurderingen er foretaget på baggrund af budget 2016:
Personale:
Den primære udgift er relateret til løn – svarende til 69,75 % af omsætningen.

Der er budgetteret med 6 pladser.

Jfr. Tilbudsportalen er der en normering svarende til 11,27 fuldtidsstillinger som fast personale for 
2016.
Ud fra en gennemsnitsberegning af lønudgifter i forhold til antal ansatte vurderes budgetteret at 
være retvisende.

Der er samlet afsat kr. 73.684 til kompetenceudvikling, Det svare til 1 % af omsætningen, hvilket 
vurderes at være på niveau sammenlignet med lignende tilbud.

Aktivitetsomkostninger:
Aktivitetsomkostninger er markant højere sammenlignet med lignende tilbud. Der er afsat 
kr.1.158.890 til borgerrelateret aktivitetsomkostninger. Det svarer til 15,81 % af omsætningen.

Ejendomsomkostninger:
De indregnede ejendomsomkostninger vurderes ok.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 

Styringen af tilbuddets økonomi er fastlagt i retningslinjerne i styringsaftalen for Region Syddanmark.
Overordnet set anses tilbuddet økonomi derfor for værende gennemskuelig for Socialtilsyn Syd.
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visiterende kommuner
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonomiske nøgletal, som 
fremgår af tilbuddets årsrapport, 
er i overensstemmelse med 
regnskabet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren vurderes opfyldt i meget høj grad.
Da der ikke er indsendt regnskab fra de kommunale og regionale tilbud, er det ikke muligt at 
bedømme, om nøgletallene er i overensstemmelse med regnskabet.
Der er ved bedømmelsen lagt vægt på at nøgletal vedrørende årsrapport er udfyldt.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 3,3 Socialtilsynet vurderer, at Børnehuset har et 
velfungerende fysisk arbejdsmiljø med relevante 
hjælpemidler̊ der er relevant i forhold til borgernes 
behov. Dog er der en del udfordring i forbindelse med 
plads til 6 borgere, således at det ikke vurderes, at der er 
kapacitet til inden dørs aktiviteter til alle 6 borgere på en 
gang.
Svendborg Kommune har besluttet at bygge et stort hus 
for både Børnehuset og Aflastningstilbud Hus 53 senest 
2017.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Bedømmelser på indikatorniveau er i begrænset omfang ændret, idet der ikke er fundet anledning til at ændre 
vurderingerne på. Vurderingen på såvel kriterierniveau og temaniveau vil derfor blive næsten uændret, idet den 
tidligere vurdering i stort omfang vurderes at være gældende.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i middel høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. 
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Der lægges i vurderingen til grund, at der er fokus på at benytte de fysiske rammer efter hensigten og at skabe en 
hjemlig og hyggelig atmosfære i tilbuddet. I vurdering er der ligeledes lagt vægt på at den nuværende normering 
har gjort en del udfordring i forhold til pladsen, således at sanserummet kun benyttes af én borger og 
aktivitetsstuen ikke har kapacitet til alle 6 borgere på en gang.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

3 (i middel 
grad opfyldt)

Bedømmelser på indikatorniveau er i begrænset omfang ændret, idet der ikke er fundet anledning til 
at ændre
vurderingerne på. Vurderingen på såvel kriterierniveau og temaniveau vil derfor blive næsten 
uændret, idet den tidligere vurdering i stort omfang vurderes at være gældende.
I bedømmelsen er der lagt vægt på at forholdende ikke lever op til at 6 borgere. Det vurderes, at 
køkkenet og sanserummet er for småt og der er ikke ret plads i stuen for 6 borgere, der nu er vokset 
rimeligt op. 
I bedømmelsen er ligeledes lagt vægt på at der er rumdækkende loftliftsystem i hele huset og at 
huset er tæt på den skole, som fleste borgere går i.
Det er oplyst, at Svendborg Kommune har besluttet sig at bygge et nyt hus for Børnehuset og Hus 53, 
huset skal være færdig i udgangen af 2017.
Medarbejderen giver udtryk for at de glæder sig meget til at flytte ind i det nye hus med mere plads 
til borgerne. Medarbejderrepræsentant og en del forældre er i følgegruppen der følge 
bygningsprocessen.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Bedømmelser på indikatorniveau er i begrænset omfang ændret, idet der ikke er fundet anledning til 
at ændre
vurderingerne på. Vurderingen på såvel kriterierniveau og temaniveau vil derfor blive næsten 
uændret, idet den tidligere vurdering i stort omfang vurderes at være gældende.
I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysninger fra leder og medarbejdere der giver udtryk for 
manglende plads til interne aktiviteter. Dette blandt andet kan se i forhold til sanserummet, som nu 
kun benyttes af én borger. 
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I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på at vågnenattevagt har stor mulighed for at komme i 
kontakt med samtlige borgere i huset og se ind til hver borger og der er en kort afstand mellem 
tilbuddet og skolen.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Bedømmelser på indikatorniveau er i begrænset omfang ændret, idet der ikke er fundet anledning til 
at ændre
vurderingerne på. Vurderingen på såvel kriterierniveau og temaniveau vil derfor blive næsten 
uændret, idet den tidligere vurdering i stort omfang vurderes at være gældende.
Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt 
på, at Børnehuset er opmærksomt på at tilbuddet skal afspejle at være borgernes hjem. Der er i den 
sammenhæng gjort overvejelser i forhold til valg af farverne, og farvernes betydning for borgerne. 
Huset fremstod rent og ryddeligt på tilsynsbesøgt. Dog er det tydeligt at der ikke er ret meget plads 
til aktiviteter til alle borgere i stuen.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad

Overskud

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 6.
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