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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 Botilbuddet Elevkollegiet

Hovedadresse Høvej 35
8200 Aarhus N

Kontaktoplysninger Tlf.: 61614371
E-mail: birgit@elevkollegiet.dk
Hjemmeside: http://www.elevkollegiet.dk

Tilbudsleder Birgit Larsen

CVR-nr. 25841832

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Midlertidigt botilbud, § 107
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Pladser i alt 15

Målgrupper Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Anden udviklingsforstyrrelse
Andet socialt problem
Angst
Autismespektrum
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Omsorgssvigt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Personlighedsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Simon Rødgaard Pedersen
Susanne Bay Sønderbæk

Dato for tilsynsbesøg 20-08-2020 09:00

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Botilbuddet Elevkollegiet 12 Midlertidigt botilbud, § 107

3 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
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Basisinformation (Afdelinger)
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Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at Botilbuddet Elevkollegiet lever op til kravene jf. § 6 i Lov om Socialtilsyn. Elevkollegiet er godkendt til 15
pladser til borgere i alderen 17,5 til 30 år. 10 pladser efter SEL §107, 2 pladser efter SEL § 66, stk. 6, samt 3 pladser der kan anvendes fleksibelt efter
SEL §66, nr.1 stk.6/ SEL §107. Målgruppen er borgere som kan have forskellige former for emotionelle, psykiske, sociale og kognitive
vanskeligheder.

Der er i vurderingen lagt vægt på. at:

- Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og at tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder der er relevante for målgruppen.
Elevkollegiets målgruppe omfatter borgere der har brug for støtte på følgende områder: Botræning, Erhvervstræning og Social færdighedstræning.
Tilbuddet er i proces med en vedtægtsændring da socialtilsynet ved tilsynet i 2019 konstaterede at tilbuddets vedtægter ikke stemte overens med
flere af de indskrevne borgere.   

-  Tilbuddet dokumenterer indsatsen med afsæt i konkrete mål for borgerne. Tilbuddets arbejder fokuseret med afsæt i de anvendte metoder, hvor
omdrejningspunktet er KRAP og dertilhørende redskaber og modeller. Tilbuddet er i proces med at udvikle på dokumentationen og konkrete
skemaer fra KRAP anvendes som måle- og styreredskaber, således at målene i borgernes handleplaner løbende kan evalueres og justeres efter
behov.

- Tilbuddet har et aktivt og konstruktivt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med at støtte borgerne i enten deres
uddannelsesforløb, arbejdsforløb, afklaringsforløb mm. Borgerne støttes til at opbygge selvstændige ADL færdigheder, samt sociale færdigheder
med hensigt på, at skulle videre til et på sigt mindre indgribende tilbud. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet opnår positive resultater på
baggrund af indsatsen.

- Tilbuddet understøtter borgerne i, at de indgår i sociale relationer. Via arbejde med sociale relationer i fællesskabet på Elevkollegiet og ud fra
konkrete mål samt aktiviteter, arbejder tilbuddet med, at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed med udgangspunkt i den
enkeltes behov.

- Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er i vurderingen lagt vægt på, at borgerne mødes med en
anerkendende tilgang, og at de inddrages i forhold vedrørende eget liv og hverdag ved tilbuddet.

- Tilbuddet forebygger magtanvendelser. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at medarbejderne anvender en konfliktnedtrappende og
anerkendende tilgang ved konfliktsituationer. Endvidere at tilbuddet har en ikke konfronterende tilgang til borgerne, hvilket er med til at sikre, at
vold og overgreb forebygges.

- Tilbuddet er organiseret hensigtsmæssigt og at der foreligger en tydelig rollefordeling mellem forstander og souschef. Ledelsen vurderes
kompetent såvel med henblik på at sikre den faglige drift, at udvikle tilbuddet i tæt samarbejde med tilbuddets bestyrelse samt at sætte retning for
dokumentationen og for den pædagogiske og metodiske tilgang der har sit udspring i KRAP og de dertilhørende redskaber.

- Medarbejdernes kompetencer tilgodeser målgruppens behov og er med til at sikre en kvalitet i tilbuddet. Medarbejderne har erfaring med
målgruppen og tilegner sig løbende viden i form af uddannelse/temadage og sparring. Der er fokus på borgernes medinddragelse og borgerne har
gode muligheder for kontakt til personale.

- Tilbuddets økonomi er gennemsigtig for tilsynet i det omfang Lov om Socialtilsyn lægger op til.

 

På baggrund af tilsynet fastholder socialtilsynet fortsat opmærksomhedspunktet fra 2019:

- Socialtilsyn Midt henstiller til, at Botilbuddet Elevkollegiet skal sikre, godkendelsen er i overensstemmelse med tilbuddets vedtægter.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Ved dette driftsorienterede tilsyn har der været fokus på følgende temaer, kriterier og indikatorer: Tema: Selvstændighed og relationer,
temabeskrivelsen, kriterium 2, indikator 2a, 2b samt 2c. Tema: Målgruppe, metoder og resultater, kriterium 3 samt indikator 3a, 3b og 3c. Tema:
Sundhed og trivsel: indikator 4b. Tema: Organisation og ledelse: Kriterium 8, indikator 8a, 8b, 8c, kriterium 9, indikator 9, 9b samt 9c. Socialtilsynet
er ikke orienteret om ændringer i de øvrige temaer, kriterier og indikatorer, hvorfor disse er overført fra tilsynet i 2019.

$eg-print-section-heading-start$Særligt fokus i tilsynet$eg-print-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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Vurdering af tema
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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.

Det er Socialtilsynet vurdering, at Elevkollegiet støtter borgerne i, at udnytte deres potentiale ifht. at gøre dem klar til at indgå i eller vedholde et
beskæftigelses- eller uddannelse. Målgruppen er generelt udfordret i forhold til uddannelse og beskæftigelse og det vurderes, at en stor del af
borgergruppen ikke vil kunne indgå i et ordinært uddannelses- eller beskæftigelsestilbud. Elevkollegiet ser det som en vigtig del af borgernes
udvikling, at borgerne motiveres til at få et uddannelses- eller beskæftigelsestilbud og det er socialtilsynets vurdering, at Elevkollegiet i samarbejde
med borgerne opstiller konkrete mål for borgernes uddannelse og beskæftigelse med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, ønsker og
interesser.

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
Det er socialtilsynets vurdering at Elevkollegiet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale ift beskæftigelse og uddannelse. Dette sker både
gennem en individualiseret og differentieret indsats, som kan foregå både i interne som eksterne uddannelses- eller beskæftigelsestilbud. Der
arbejdes aktivt med eksterne aktører for at skabe de bedste betingelser for et skræddersyet uddannelses eller beskæftigelsestilbud.

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  5

Bedømmelse af Indikator 1.a
i bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen fortæller, at de ofte samarbejder med myndighed og jobcenter for at sætte mål for de unges
beskæftigelse, samt at der er en del afklarings- og ressourceforløb med de unge, der skal afklares til evt. flexjob, førtidspension eller beskyttet
beskæftigelse. Ofte er der brug for møder med jobcentrene, for at afstemme og skabe realistiske mål og aftaler. En af lederne fortæller, at de
bruger deres kendskab til de unge til at få lavet realistiske mål for beskæftigelse udfra nærmeste udviklingszone og at der blandt andet anvendes
måltrappen fra KRAP hertil. Der gives et eksempel med en borger, som i første omgang skal lære at stå op om morgenen, dernæst senest kl. 12 og
så udarbejdes der nye mål, når disse er opfyldt. Som led i tilsynet så socialtilsynet hvordan tilbuddet arbejder med dokumentation på daglig
praksis, samt hvordan det afspejler sig i dokumentationen at der arbejdes med KRAP. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der er systematik i
måden der dokumenteres på ift. mål for uddannelse og beskæftigelse, der er tydelige mål for uddannelse og beskæftigelse, endvidere fremgår det
tydeligt via forskellige skemaer, at KRAP er et aktivt redskab. I dialogen med borgerne fortæller de hver især om hvad de laver og hvordan de
støttes til at have en aktiv hverdag. En ung, som har boet ved tilbuddet i et år fortæller, at hun er nået længere end hun troede var muligt, og at det
har betydet, at hun nu kan passe sit praktikforløb.

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
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at Socialtilsynet er oplyst om, at borgerne er i dagtilbud,
uddannelse eller beskæftigelse. Ved tilsynet oplyser tilbuddet, at der er 4 borgere i intern beskæftigelse, 1 borger går på produktionsskole, 3
borgere er i fleksjob og 1 borger er på førtidspension. Medarbejder giver udtryk for, at der er meget fokus på at borgerne er i en eller form for
uddannelse og beskæftigelse, og at borgerne er involveret i målene for deres beskæftigelse. Det er socialtilsynets indtryk, at der arbejdes fokuseret
på at mål omkring uddannelse og beskæftigelse og at der følges op på dette.
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Indikator 1.d

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 1.d
Indikatoren bedømmes i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at tilbuddet oplyser, at borgerne har svært ved at være
stabil i deres uddannelses- og beskæftigelsestilbud. Eksempelvis nævner medarbjeder, at særligt de borgere, der er i intern beskæftigelse er
udfordret i forhold til at være stabile og at det kræver megen støtte fra medarbejderne at få skabt stabile rammer omkring borgerne, som også
involverer stabilitet i deres fremmøde i den interne beskæftigelse. Medarbejder oplyser, at tilbuddet støtter borgerne i at være stabile i deres
fremmøde og at de oplever, at jo bedre match der er i forhold til beskæftigelsestilbud, jo bedre er stabiliteten
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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.

Socialtilsynet vurderer, at Elevkollegiet understøtter borgerne i, at de indgår i sociale relationer. Via arbejde med sociale relationer i fællesskabet på
Elevkollegiet og ud fra konkrete mål samt aktiviteter, arbejder tilbuddet med, at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed med
udgangspunkt i den enkeltes behov. Dette med henblik på, at de på et tidspunkt skal fraflytte Elevkollegiet og varetage en selvstændig tilværelse.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, ud fra borgernes individuelle ønsker og formåen, søger at understøtte borgernes deltagelse i sociale
aktiviteter i det omgivende samfund, ligesom der støttes op om samvær og kontakt til familie og netværk, såfremt dette er borgernes ønske.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,8

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
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed. Det indgår i
vurderingen, at tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller mål i forhold til selvstændighed og sociale relationer og at dette har en kontinuerligt
fokus for indsatsen under borgernes ophold i tilbuddet. Dette, da der er tale om pladser efter SEL§107 og efter SEL §66, stk. 1, nr. 6 i efterværn,
hvor sigtet er at gøre borgerne parate til egen bolig. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet søger at understøtte, at borgerne deltager i sociale
aktiviteter uden for tilbuddet f.eks. ved at bistå med kørsel til aktiviteter, der er betydningsfulde for borgerne, eller ved at en medarbejder har stillet
sig selv til rådighed for borgerne i det lokale fitness center. Det er også socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter kontakten til familie og
netværk, med afsæt i den enkelte borgers ønsker og behov. 

 

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
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Det indgår i bedømmelsen, at ledelsen oplyser, at der er 3 fokusområder i tilbuddet, som er socialfærdighedstræning, jobtræning og botræning
(ADL). Ledelsen fortæller, at der ikke er borgere, hvor der der ikke arbejdes med social træning, ligesom der er fokus på at borgerne bliver så
selvstændige som muligt, idet der er tale om §107 pladser og pladser efter SEL §66, stk. 1, nr. 6 i efterværn, hvor sigtet er en god overgang til en
selvstændig voksentilværelse.. Ledelsen fortæller, at der derfor er mange borgere der har individuelle mål ift. selvstændighed og sociale relationer.
Dette understøttes af fremsendt handleplan for en borger i tilbuddet, hvor der er opstillet konkrete mål såvel i forhold til sociale relationer, som i
forhold til at blive mere selvstændig. 

Det indgår også i bedømmelsen, at medarbejderen fortæller, at handleplanen udarbejdes i samarbejdet med borgeren og at dette indebærer, at
der foregår en del afdækningsarbejde for at klarlægge hvilke drømme og ressourcer borgeren har i forhold til at kunne sætte realistiske mål og
også mål som kan opfyldes. Medarbejderen forklarer, at borgeren aldrig må sættes i en situation, hvor de ikke oplever succes, hvorfor det er bedre
med mindre og overskuelige mål frem for store komplekse mål. Medarbejderen beskriver, at målene er meget konkrete og at der anvendes
skemaer til at arbejde med struktur - f.eks. ift. borgerens døgnrytme og her støtter medarbejderne op alt efter hvor selvstændige borgerne er i
forhold til de enkelte mål. 

Det indgår tillige i bedømmelsen, at ledelsen fortæller, at der løbende følges op på borgernes mål, hvilket også fremgår af den fremsendte
handleplan. Her fremgår, at målene er evalueret ved opfølgningsmøde og at mål eller indsats justeres eller afsluttes, alt efter borgerens udvikling i
forhold til målene. 
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Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.

Det indgår i bedømmelsen, at ledelsen beskriver, at det er meget individuelt hvor meget borgerne indgår i sociale aktiviteter uden for tilbuddet.
Nogle borgere er meget aktive, mens andre borgere ikke ønsker aktiviteter uden for tilbuddet. Ledelsen beskriver, at der er en medarbejder som
har stillet sig selv til rådighed i det lokale fitnesscenter for at understøtte de borgere som er lidt flove over at have problemer med deres vægt. En
af borgerne er meget aktiv og arbejder også selv i det lokale fitness center. En anden borger er aktiv når denne inviteres til LAN party, men ønsker
derudover ikke deltagelse i sociale fællesskaber. Andre borgere vil kun afsted til en øl inde i Aarhus en gang imellem, mens der også er borgere der
har venner eller bekendtskaber som de besøger uden for tilbuddet., dog uden at det er egentlige faste sociale aktiviteter. Det indgår i
bedømmelsen, at medarbejderen beskriver, at der er en borger der kommer i UFL (Unge for ligeværd). Medarbejder og ledelse beskriver, at de
understøtter at borgerne kommer afsted ved at tilbyde kørsel når der er mulighed herfor. Derudover tilbydes der ture og sociale aktiviteter, som
sommerhustur, bowling eller f.eks. lerdueskydning hver fredag. Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderen beskriver, at situationen omkring
Covid-19 har bevirket, at det har været sværere for borgerne at deltage i sociale aktiviteter uden for tilbuddet. Dette har dog også betydet at der er
lavet anderledes aktiviteter i tilbuddet, som f.eks. bål eller havearbejde for at kompensere herfor.  

 

Indikator 2.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Det indgår i bedømmelsen, at ledelsen beskriver, at det er meget individuelt hvor meget kontakt borgerne har til familie og venner. Ledelsen
udfolder, at det er voksne mennesker som bor i tilbuddet og at støtten hertil skal være på deres præmisser. Nogle af borgerne har forældrene
meget tæt, mens andre borgere ikke ønsker kontakt grundet forskellige årsager. Ledelsen forklarer, at forældresamarbejdet altid er på borgerens
foranledning, men at der er tæt samarbejde med de forældre, hvor der er borgere der ønsker støtte hertil. Det indgår i bedømmelsen, at
medarbejderen fortæller, at medarbejderne afdækker med den enkelte borger hvor meget kontakt tilbuddet må have med borgerens venner og
familie. Medarbejderen fortæller også, at de tilbyder kørsel til de borgere der har brug for støtte til at komme på besøg hos familie eller venner idet
der er borgere der har svært ved at tage offentlig transport pga. individuelle udfordringer.  Det er også tilladt, at borgerne har overnattende
kærester, eller gæster i weekenden. Medarbejderen beskriver, at der afholdes faste pårørende arrangementer, som sommerfest, men at dette har
været aflyst i år pga. Covid-19.  Det vægtes i bedømmelsen, at socialtilsynet har talt med en borger og en pårørende, som på forskellig vis giver
udtryk for, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt med familie og venner alt efter borgernes behov og ønsker.  

 

 

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  1

Bedømmelse af Indikator 2.f
Indikator ikke gennemgået
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og
resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder.
Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er
opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og
kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt.

Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at der ved Elevkollegiet er en klar målgruppebeskrivelse og at tilbuddet arbejder systematisk med faglige
tilgange og metoder der er relevante for målgruppen. Elevkollegiets målgruppe omfatter unge borgere, der har brug for støtte på følgende
områder: Botræning, Erhvervstræning og Social færdighedstræning. Målgruppen omfatter unge med emotionelle, psykiske eller sociale
vanskeligheder herunder borgere med psykiatriske diagnoser, autisme. ADHD, samt andre intellektuelle og kognitive forstyrrelser. Det er
socialtilsynets vurdering, at tilbuddet dokumenterer indsatsen med afsæt i konkrete mål for borgerne, men er i proces med at udvikle yderligere på
dokumentationen. Resultaterne af indsatsen dokumenteres via udviklingsplaner og statusrapporter til løbende brug for opfølgning med borgerne,
egen læring og evt. forbedring af indsatsen samt ift dokumentation til aktuelle kommuner. Det er tillige socialtilsynets vurdering, at tilbuddet 
opnår positive resultater på baggrund af indsatsen. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,8

Udviklingspunkter

Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange i forhold til målgruppen, som er borgere ml. 17½-30 år, som har
emotionelle, psykiske, sociale eller kognitive vanskeligheder, herunder borgere med ADHD, hjerneskade eller autisme. Tilbuddet henvender sig til
velfungerende borgere med de førnævnte problemstillinger, og rummer således en målgruppe der ellers er vanskelig at finde egnede botilbud til.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets arbejder fokuseret med afsæt i de anvendte metoder, hvor omdrejningspunktet er KRAP og
dertilhørende redskaber og modeller. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er i proces med at udvikle på dokumentationen og at
konkrete skemaer fra KRAP anvendes som måle- og styreredskaber, således at målene i borgernes handleplaner løbende kan evalueres og justeres
efter behov. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet opnår positive resultater på baggrund af indsatsen. 
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Indikator 3.a

Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Det indgår i bedømmelsen, at det på tilbuddets hjemmeside fremgår, at "målgruppen omfatter unge mennesker i alderen 17½-30 år, som har en
form for emotionel, psykisk, social eller kognitiv vanskelighed. Ofte er målgruppen kendetegnet ved ikke at være i stand til at leve op til de krav,
forventninger samt forpligtelser, der stilles på det ordinære arbejdsmarked, traditionelle virksomhedspraktikker eller i uddannelsessystemet. " Det
fremgår af tilbuddets godkendelse, at Elevkollegiet rummer i alt 15 pladser: 10 pladser efter SEL §107, 2 pladser efter SEL § 66, stk. 6, samt 3
pladser der kan anvendes fleksibelt efter SEL §66, nr.1 stk.6/ SEL §107. Endvidere fremgår, at målgruppen er borgere som kan have forskellige
former for emotionelle, psykiske, sociale og kognitive vanskeligheder. Tilbuddet oplyser, at der ikke indskrives borgere, hvor misbrug er en primær
problemstilling. Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderen beskriver, at borgerne generelt er velfungerende, men er karakteriseret ved
forskellige kognitive udfordringer, herunder eksempelvis ADHD, hjerneskade eller autisme. Det indgår i bedømmelsen, at ledelsen fortæller, at
målgruppen derudover er kendetegnet ved dårlig begavelse og lettere psykiatriske problematikker. Endvidere, at borgerne er "for gode til at være
dårlige og for dårlige til at være gode", hvorfor det er borgere, som det er svært at finde egnede løsninger til. Det tillægges i bedømmelsen vægt, at
ledelsen beskriver, at der ikke er tale om et diagnosespecialiseret tilbud og at tilbuddet har en grundig visitationsprocedure for at sikre at borgerne
vil kunne profitere af tilbuddet. Der indskrives derfor ikke borgere, som har udadreagerende adfærd eller misbrug. Det indgår tillige i
bedømmelsen, at ledelse og medarbejder beskriver, at målsætningen for borgerne er at blive mere selvhjulpne, da der er tale om et §107 tilbud,
hvor målet er, at borgerne på sigt flytter i egen bolig eller så selvstændig boform som muligt. Endvidere et efterværnstilbud jf. § 66, stk. 1, nr. 6,
hvor sigtet er en god overgang til en selvstændig voksentilværelse. 

Det tillægges i bedømmelsen vægt, at medarbejderen og ledelsen fortæller, at de anvendte metoder beror sig på KRAP og de redskaber der knytter
sig hertil. Herunder nævnes blandt andet "perspektiveringsskemaer", "hinandens årsag" samt "måltrappen". Medarbejderen fortæller, at særligt
"forandringscirklen" er et særligt fokus i tilbuddet og er et redskab, som tilbuddet er i færd med at anvende ift. alle borgerne. Medarbejderen
fortæller, at de fortsat er i en læringsproces, men at redskabet har vist sig særligt gavnligt på baggrund af et VISO forløb for en borger.
Medarbejderen fortæller også, at der er fokus på at arbejde ensartet, således at borgerne altid ved hvad der kan forventes af medarbejderne.
Endvidere anvendes "successikring" i forhold til tilbuddets dokumentation. Tillige er der fokus på arbejde med borgernes struktur og dette arbejde
støttes af registreringsskemaer, som dels hjælper borgerne i dagligdagen, men også da disse kan anvendes til statusskrivelser til visiterende
myndighed.
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Indikator 3.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Det indgår i bedømmelsen, at ledelsen beskriver, at it-platformen Bosted anvendes til løbende dokumentation og målopfølgning. Siden sidste
tilsyn har tilbuddet tilkøbt VUM modulet for yderligere at kvalificere de daglige beskrivelser og successikringsslemaet fra KRAP er overført til VUM
modulet, men ledelsen beskriver, at det stadig er i process i forhold til at blive tilpasset systemet. Det indgår i bedømmelsen, at der fremgår
følgende i fremsendte oplysningsskema:

"Vi arbejder altid med afsæt i målene beskrevet i den kommunale § 141/140 handleplan. Disse mål er i udgangspunktet formuleret på de
halvårlige/årlige statusmøder i en dialog/samarbejde mellem myndighedsrådgiver, beboer og ElevKollegiet. Arbejdet med målene i den
kommunale handleplan pågår løbende i den pædagogiske praksis bl.a. i udviklingssamtalerne mellem tovholder og beboer samt mere formaliseret
på vores ugentlige p-møder.  Med udgangspunkt i den kommunale handleplan udformes en Intern Pædagogisk Udviklingsplan (IPU), hvor der i et
samarbejde mellem beboer og tovholder (personalet) fastsættes delmål og fokuspunkter/arbejdspunkter, som skal være det centrale fokusområde
i en given periode. Dette sker som beskrevet i en tæt dialog og i samarbejde mellem tovholder (personalet) og den enkelte beboer, og det er et helt
centralt tema , at der opleves et ejerskab samt mening hos beboeren i forhold til arbejdspunkterne. Beboerens ejerskab i forhold til både indhold,
mål og metode betragtes som afgørende. Tilgangen til arbejdet med udformningen af den Interne Pædagogiske Udviklingsplan Afhænger af, hvad
beboeren profiterer mest af og tilrettelægges således at inddragelsens form tilpasses den enkeltes udviklingsniveau.  Det er intentionen, at KRAP-
tænkningen og visse af KRAP-skemaerne (bl.a. måltrappe og Successikring) er udgangspunktet for udviklingen og arbejdet med vores Interne
Pædagogiske Udviklingsplaner, og således målarbejdet."

Det indgår også i bedømmelsen, at socialtilsynet har modtaget handleplan og dagbogsnotater for en borger samt eksempel på tilbuddets
resultatdokumentation for en anden borger. Det fremgår af handleplanen for borger 1, at der er opstillet konkrete mål, som er operationaliseret ud
i konkrete målsætninger til borgeren. I handleplanen fremgår ligeledes tilbuddets scoring ved enkelte af målene i forhold til hvor meget støtte
borgeren har brug for. Det indgår dog samtidig i bedømmelsen, at det ikke er alle opstillede mål der er anført scoring ved ligesom der i
handleplanen ikke fremgår konkrete delmål på baggrund af de opstillede mål. Eksempelvis er der opstillet følgende mål: "X arbejder med at at
indgå i mere hensigtsmæssige sociale relationer". Der er dog ikke beskrevet i rubrikken delmål, hvad der kan hjælpe borgeren til at opnå dette,
eller hvilken indsats borger eller tilbud skal udføre for at understøtte målet.  Det fremgår dog under feltet "status", hvor langt borgeren er i forhold
til de opstillede mål. Det tillægges samtidig i bedømmelsen positiv vægt, at det fremsendte eksempel på resultatdokumentation indeholder mål,
konkrete delmål, scoringer samt en grundig beskrivelse af borgerens formåen/udvikling i forhold til de opstillede mål. Herunder er der beskrevet
tilbuddets arbejde med KRAP redskaberne sammen med borgeren og resultatet heraf, ligesom der er klare beskrivelser af den indsats tilbuddet
udfører i forhold til borgeren og dennes mål.

Det indgår også i bedømmelsen, at medarbejder og ledelse beskriver, at der afholdes ugentlige samtaler med borgerne, hvor målene drøftes, men
at mål også drøftes på p-møde, således at der kan drages læring af indsatsen. Derudover evalueres indsatsen på beboerkonferencer (1 time af p-
mødet) 5 uger forud for statusmøder, hvor de enkelte mål også drøftes.   

 

 

Indikator 3.c

Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.c
Det indgår i bedømmelsen, at ledelse og medarbejdere samstemmende kan give konkrete eksempler på borgere som har flyttet sig positivt i
forhold til de opstillede mål fra myndighed. Ledelsen beskriver, at dette eksempelvis vedrører en borger, som havde mål i forhold til en stabil
døgnrytme, hvilket nu er opnået. Medarbejderen beskriver, at en anden borger havde undgåelsesadfærd, hvilket tilbuddet arbejdede med og
opdagede et hashmisbrug gennem et kontinuerligt arbejde med tillid og tryghed. I dag er både misbrug og undgåelsesadfærd væk. Det tillægges i
bedømmelsen vægt, at medarbejdere og ledelse beskriver, at der er et godt samarbejde med borgernes myndighedsrådgivere, og at der er løbende
mulighed for at justere på målene i samarbejde med borgere og myndighed. 
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Indikator 3.d

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen i interviewet oplyser at de har et aktivt samarbejde med eksterne aktører bla myndighedsrådgiver,
jobcenter, arbejdsgiver samt behandlingspsykiatri. Det oplyses, at borgerne ofte har brug for ledsagelse til eksterne aktiviteter.
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Vurdering af tema

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

Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og
indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning samt
uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes
værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv
samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder
dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet
forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i
forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at Elevkollegiet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er i vurderingen lagt vægt
på, at borgerne mødes med en anerkendende tilgang, og at de inddrages i forhold vedrørende eget liv og hverdag ved tilbuddet. Flere borgere
efterspørger at beboermøder startes op, hvilket ledelsen bakker op omkring. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne trives på Elevkollegiet, og
at der er et godt sammenhold mellem borgerne, ligesom tilbuddets støttebeboere støtter op omkring den daglige trivsel. Det er socialtilsynets
vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed gennem den pædagogiske tilgang og via samarbejde med relevante
instanser. Det er socialtilsynets vurdering, at Elevkollegiets faglige tilgang til borgerne forebygger magtanvendelse, samt at overgreb opstår.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,9

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at Elevkollegiet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet, dette
blev på forskellig vis bekræftet ved samtaler med en borger, en pårørende samt en medarbejder og ledelsen. Der er i vurderingen lagt vægt på, at
tilbuddet er gået væk fra aflåst løkken og lås på køleskab om natten efter opmærksomhedspunktet desangående i 2019. Det er socialtilsynets
vurdering, at tilbuddet har arbejdet relevant med at borgerne nu har adgang til et lille pålægsfad om natten og at det har givet tilbuddet læring
gennem interne drøftelser ift. tilgang og pædagogik. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er opmærksomme på, at etablere husmøder
såfremt der er borgere der ytrer ønske herom.  Der er i vurderingen lagt vægt på, at borgerne medinddrages og har indflydelse på indholdet i deres
hverdag og deres liv ved Elevkollegiet. Borgerne mødes med anerkendelse, empati og omsorg.

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledere og en medarbejder fortæller, at borgerne har store aktier i deres mål og status herom. Udgangspunkt
er altid borgerne og at sikre at de har ejerskab. Det udtales videre, at det kan være et dilemma, hvis kommunens mål ikke stemmer overens med
borgernes ønsker. Aktuelt er der kontakt til sagsbehandler omkring en borger, som ikke er motiveret til det, som er formålet med den indsats
kommunen ønsker. Den borger som socialtilsynet taler med, fortæller, at han lige fra start er blevet lyttet til i forhold til egne ønsker og behov,
endvidere at medarbejderne lytter til dem, og har tiden til det.
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Indikator 4.b

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Det indgår i bedømmelsen, at ledelsen beskriver, at tilbuddet har afholdt sig fra at låse køkken og køleskabet efter at socialtilsynet i 2019 opstillede
opmærksomhedspunktet "Socialtilsyn Midt henstiller til, at Botilbuddet Elevkollegiet ikke aflåser køleskab og køkken for natten, men arbejder
pædagogisk med at løse eventuelle udfordringer." Ledelsen beskriver, at opmærksomhedspunktet gav anledning til nogle gode pædagogiske
drøftelser vedr. beboernes adgang til mad, men også til tilgangen mere generelt. Ledelsen forklarer, at den sidste medarbejder som er på arbejde,
laver et lille pålægsfad som stilles ind i køleskabet til om natten. Om morgenen smides eventuelle rester ud af hensyn til hygiejnen. Ledelse og
medarbejder udtrykker samstemmende at dette fungerer godt. 

Det indgår også i bedømmelsen, at ledelsen beskriver, at tilbuddet har forsøgt sig med beboermøder, men at det ofte har vist sig at borgerne ikke
bakker op om det da mange af borgerne mere har brug for at tale om tingene individuelt. Ledelsen beskriver, at så snart der er borgere der igen
har ønske herom etableres der beboermøder. Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderen beskriver, at borgerne generelt har meget
medbestemmelse. Borgerne kan f.eks. komme med ønsker til mad, aktiviteter/ture og indkøb. Medarbejderen udfolder, at fundamentet i tilgangen
i tilbuddet er at arbejde ud fra borgerens selvbestemmelse og livsduelighed, hvorfor det ligger naturligt at borgerne har meget indflydelse. Dette
understøttes også af en pårørende og en borger i tilbuddet, hvor begge beskriver at tilbuddet er gode til at give borgerne medbestemmelse og
indflydelse på beslutninger der vedrører dem selv og de fælles rammer i tilbuddet. 

Det indgår også i bedømmelsen, at socialtilsynet har modtaget svar på socialtilsynets smileyskema fra i alt 6 borgere i tilbuddet vedr. spørgsmålet
"Lytter medarbejderne til dig?". Her har 3 borgere svaret med en glad smiley, mens 3 borgere har svaret med en neutral smiley. 

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

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilbuddet har fokus på, at borgeren
trives i deres daglige liv, herundet at borgerne indgår i fællesskaber i og udenfor tilbuddet. Elevkollegiet har fokus på sund livsstil med fokus på
kost og motion. Det er tillige socialtilsynets vurdering, at Elevkollegiets støttebeboer er med til at understøtte borgernes sundhed og trivsel med
deres tilstedeværelse i hverdagen.

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.a
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at socialtilsynet taler med fire borgere, der alle fortæller om deres hverdag ved tilbuddet. En af borgerne
fortæller, at hun har fået rigtig meget hjælp i den tid hun har boet her, at der er sket en hurtig positiv udvikling, som har gjort at hun nu fast
kommer afsted til sit arbejde, samt er ved at afslutte et behandlingsforløb. En anden borger, som fortæller, at han får hjælp til dagligdagsting,
såsom madlavning, rengøring mm, og fortæller videre at han ofte er alene ud af tre andre borgere i weekender, hvorfor han der oftest kommer op
til de andre i hovedhuset. Borgeren fortæller, at han synes det kan være træls at han ofte skal komme til hovedhuset og spise, hvis han er alene, og
at han ikke bliver tilbudt at få hjælp til at lave mad hos sig selv. Alle borgere fortæller uafhængigt af hinanden, at de er glade for at bo ved Elev
Kollegiet, og for den hjælp og støtte af medarbejderne.

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen fortæller om, hvordan de eksempelvis aktuelt støtter en borger, der er i behandling ved
specialtandlægen. I følge en medarbejder er der meget motivationsarbejde forbundet med at komme i gang med diverse processer, det kan både
være ledsagelse, følgen til bussen mm. Mange borgere har dårlig sundhedstilstande, det er forskelligt hvilket støtte niveau de har brug for hertil.
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Indikator 5.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og
mentale sundhed. En medarbejder fortæller, at de lige har modtaget undervisning fra Socialstyrelsen, der blandt andet vedrørede seksualitet og
omgangsformer. Medarbejderen fortæller, at de med undervisningen fik italesat og rammesat hvordan de kan tale seksualitet med de unge, ved at
få et fælles sprog. Derudover er der, som ved tidligere tilsyn, forsat fokus på livsstil, herunder at servere en sund og alsidig kost.

Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at Elevkollegiet forebygger magtanvendelser. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at medarbejderne anvender en
konfliknedtrappende tilgang, således der ikke forekommer magtanvendelser. Medarbejderne har fokus på, hvordan de kan støtte hinanden som
medarbejdere, og være tilstede i konfliktsituationer. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne har fokus på konfliktmægling. Det er
tillige socialtilsynets vurdering, at medarbejderne kender til magtanvendelsescirkulærerne.

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.a
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det er socialtilsynets bedømmelse at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser
undgås. Tilbuddet har udarbejdet konflikthåndteringsstrategier. Socialtilsynet har modtaget en indberetning, som af medarbejder og ledelsen bliver
uddybet ved tilsynet. En leder fortæller, at de arbejder i et felt hvornår der skal stilles krav. De fleste af borgerne er undgående i deres konflikter, de
trækker sig på værelset.

Indikator 6.b

Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.b
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at en medarbejder fortæller om den procedure der trådte i kraft efter magtanvendelsen. Videre at
medarbejderne er tætte på borgerne, og dermed har en god føling med huset. Forud for magtanvendelsen var der en proces i gang med at finde et
nyt tilbud, da rammerne ikke var optimale for ham. Medarbejderen oplever at beredskabet fungerede, endvidere at der er en synlig procedure for
ledelsesansvar, hvis der har været en magtanvendelse.

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at Elevkollegiet har en anerkendende og ikke konfronterende tilgang til borgerne, hvilket er med til at sikre, at
overgreb forebygges. Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på, at tilbuddet arbejder aktivt med socialfærdighedstræning, og medarbejderne
bruger sig selv som rollemodeller, således at borgerne får redskaber og bliver støttet gennem mægling til at håndtere svære situationer borgerne
immellem eller mellem borgere og medarbejdere. Ved vurderingen er der endvidere lagt vægt på, at tilbuddet har arbejdsgange og procedurer for
indberetning af vold og trusler mod personalet.
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Indikator 7.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 7.a
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at en medarbejder fortæller, at borgerne er gode til at tage sig af hinanden, at der er et lavt konfliktniveau i
huset, men at borgerne kan have deres interne fnidder. Ledelsen fortæller, at de italesætter de problematikker der måtte være, eksempelvis hvis
nogle borgere har andre regler end andre. I samtalen med medarbejderne fortæller ledelsen om, at de som led i ny ansættelser fortæller om deres
forventninger til omgangstone, påklædning mm.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Organisation og ledelse$eg-print-section-heading-end$

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og
ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling
og varetage den daglige drift.

Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddet er organiseret hensigtsmæssigt og at der foreligger en tydelig rollefordeling mellem forstander og
souschef. Ledelsen vurderes kompetent såvel med henblik på at sikre den faglige drift, at udvikle tilbuddet i tæt samarbejde med tilbuddets
bestyrelse samt at sætte retning for dokumentationen og for den pædagogiske og metodiske tilgang der har sit udspring i KRAP og de
dertilhørende redskaber. Bestyrelsen vurderes kompetent og som en aktiv aktør i at sætte rammen for det strategiske arbejde omkring tilbuddet.
Det er endvidere socialtilsynets vurdering at tilbuddet tilbyder gode rammer for sparring for medarbejdere og ledelse, såvel internt, som gennem
ekstern supervisor. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at borgerne har gode muligheder for en kontinuerlig kontakt til medarbejdere med
relevante kompetencer ligesom sygefravær og medarbejdergennemstrøm vurderes på et lavt niveau. Tilbuddet er i proces med en
vedtægtsændring da socialtilsynet ved tilsynet i 2019 konstaterede at tilbuddets vedtægter ikke stemte overens med flere af de indskrevne
borgere.  

 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,4

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsyn Midt henstiller til, at Botilbuddet Elevkollegiet skal sikre, godkendelsen er i overensstemmelse med tilbuddets vedtægter.

Kriterium 8
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 8$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets ledelse har en relevant uddannelse, efteruddannelse og kompetencer i forhold til at drive tilbuddet
samt varetage målgruppens og medarbejdernes interesser og behov. Det er socialtilsynets vurdering, at forstander og souschef har en tydelig
rollefordeling og at ansættelse af en administrativ medarbejder har frigivet mere tid til fordybelse i tilbuddets pædagogiske udvikling og faglige
dokumentation. Det er socialtilsynets vurdering at souschefen udstikker en tydelig og kvalificeret faglig retning, hvis omdrejningspunkt er KRAP. 
Det er også socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har relevante sparringsmuligheder for medarbejdere og ledelse. Dette være sig intern sparring,
men også gennem ekstern supervision. Bestyrelsen er bredt sammensat, så den tilsammen udgør en faglig og kompetent bestyrelse. På baggrund
af indsendt materiale samt dialog med forstander, medarbejder og beboer har socialtilsynet, indtryk af en bestyrelse, der forholder sig aktivt til de
aktuelle problematikker og udfordringer, der måtte være i forhold til tilbuddet.

Ved tilsynet i 2019 konstaterede socialtilsynet, at tilbuddets vedtægter ikke stemte overens med flere af de indskrevne borgere. Tilbuddet har
indledt en proces omkring vedtægtsændringer som aktuelt fortsat er undervejs grundet længere sagsbehandlingstid ved involverede instanser 
Socialtilsynet fastholder derfor opmærksomhedspunktet fra 2019 til ændringen er effektueret: "Socialtilsyn Midt henstiller til, at Botilbuddet
Elevkollegiet skal sikre, godkendelsen er i overensstemmelse med tilbuddets vedtægter." Dette medfører en lavere score på indikator niveau
(indikator 8a).  
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at forstanderen, der har været ansat ved tilbuddet siden foråret 2015, er uddannet socialpædagog i 1991
og tidligere har været ansat som afdelingsleder på en større regional institution indenfor specialområdet i gennem 23 år. Forstander har relevante
efteruddannelser bl.a 4 moduler i diplom i ledelse, 2 årig supervisor uddannelse fra Albatros, uddannet stofmisbrugsbehandler og ART instruktør
(Agression Replacement Training). Udover forstanderne er der ansat en souschef med uddannelse som socialrådgiver og relevant erfaring.
Ledelsen oplyser at souschefen har deltaget i en PAS uddannelse (Pædagogisk Analyse System). Det indgår i bedømmelsen, at ledelsen oplyser, at
der siden sidste tilsynsbesøg er ansat en administrativ medarbejder da ledelsen bruger meget tid på dokumentationsdelen. Den administrative
medarbejder er under indkøring og forestår indtastning af arbejdsplanen, som tidligere blev udført af souschefen. Ledelsen udfolder, at dette har
givet mere tid til ledelsesmæssig fordybelse og at souschef nu er mere tilgængelig for sparring til medarbejderne. Det indgår i bedømmelsen, at
medarbejderen beskriver, at ledelsen opleves meget kompetent såvel i forhold til personaleledelse som fagligt. Medarbejderen beskriver, at
souschefen generelt højner det faglige niveau og er spydspis for at KRAP er så velintegreret i tilbuddet. Endvidere at der er en tydelig rollefordeling
mellem forstander og souschef. Det indgår i bedømmelsen, at en pårørende udtaler, at ledelsen opleves meget kompetent og at der er et tæt og
konstruktivt samarbejde mellem tilbuddet og den pårørende.  

Det tillægges i bedømmelsen særlig vægt, at tilbuddet er i proces med at ændre tilbuddets vedtægter da socialtilsynet i 2019 konstaterede, at
vedtægterne ikke stemte overens med målgruppen. Da vedtægtsændringerne ved indeværende tilsynsbesøg endnu ikke er effektueret, grundet
lang sagsbehandlingstid, fastholdes opmærksomhedspunktet fra 2019 frem til ændringen er slået igennem. 

 

Indikator 8.b

Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision. Supervisionen er sagssupervision og tager udgangspunkt
i KRAP, hvilket medarbejderen beskriver er meget gavnligt i forhold til tilbuddets profil og faglige tilgang. Der er såvel mulighed for
gruppesupervision, som enkeltsupervision efter behov. Det indgår i bedømmelsen, at medarbejder og ledelse beskriver, at der er mulighed tæt
sparring i det daglige. Medarbejderen forklarer, at ledelsen giver sig tid til at medarbejderne bliver hørt og at ledelsen altid tager hånd om opståede
udfordringer eller spørgsmål. Det indgår i bedømmelsen, at ledelsen beskriver, at forstander er med i forstandernetværket i JBF (Jysk Børneforsorg)
og at der her muligheder for ledelsessparring. Souschef har mulighed for ekstern supervision og der er løbende sparring mellem leder og
souschef.    

 

Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.c
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at socialtilsynet ved tidligere tilsynsbesøg har fået oplyst bestyrelsesmedlemmers baggrund og erfaring og
bedømt at bestyrelsen er aktiv og kompetent. Der er ikke sket ændringer i bestyrelsen siden sidste tilsyn. Ledelsen oplyser at bestyrelsen over tid
er blevet mere professionaliseret og at ledelsen bruger kompetencerne aktivt. Der afholdes bestyrelsesmøder hver 3. måned, hvor det er en
konsulent fra Jysk Børneforsorg der sørger for, at dagsorden sendes ud samt optager referat. Generalsekretæren og forretningsføren fra Jysk
Børneforsorg deltager ved bestyrelsesmøderne efter behov. Socialtilsynet har fået fremsendt  bestyrelsesreferater samt forstanders beretninger til
bestyrelsen fra de senest 2 afholdte bestyrelsesmøder. Tilsynet har ved gennemlæsning af referat sammenholdt med oplysninger under tilsynet
fået indtryk af at tilbuddet fortsat har en kompetent og engageret bestyrelse.
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Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Det indgår i vurderingen, at der er søgt at sikre, at boligen på
Elstedvej, for borgere og medarbejdere, ikke føles adskilt fra det øvrige tilbud ved at medarbejderne har vagter på begge matrikler. Socialtilsynet
vurderer, at vagtplanen er sammensat hensigtsmæssigt og at borgerne har gode muligheder for kontakt til medarbejderne. Det er endvidere
socialtilsynets vurdering, at medarbejdergruppen har relevante grunduddannelser og erfaringer, som tilgodeser det behov som målgruppen kalder
på. Socialtilsynet vurderer, at personalegennemstrømning og sygefravær ligger på et relativt lavt niveau. 

 

Indikator 9.a

Borgerne har, i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Det indgår i bedømmelsen, at socialtilsynet har modtaget en medarbejderoversigt, hvor det fremgår, at de 7 fastansatte medarbejdere (herunder 1
medarbejder i flexjob) besidder følgende socialfaglige grunduddannelser: Pædagog, ergoterapeut og socialrådgiver. Dertil er der en administrativt
uddannet medarbejder. Det fremgår af oversigten at de tilknyttede vikarer primært enten er lærer- eller pædagogstuderende. Det fremgår ligeledes
af oversigten, at størstedelen af medarbejderne har længere anciennitet i tilbuddet - dvs. 3 år eller mere.  Af oversigten fremgår endvidere, at de
faste medarbejdere har deltaget i relevante kurser, temadage eller efteruddannelser, som eksempelvis KRAP, medicinhåndtering, autismerettet
pædagogik og undervisning i Bosted.

Det indgår i bedømmelsen, at ledelsen oplyser, at medarbejderne er fordelt således at alle faste medarbejdere har vagter på Høvej og Elstedvej.
Ledelsen forklarer, at rationalet bag er at der har været fokus på at Elstedvej, som er beliggende på en særskilt matrikel, ikke skulle ses som en
adskilt enhed fra det øvrige tilbud. Ledelsen fortæller, at der derfor altid er medarbejdere tilgængeligt på begge matrikler. Det indgår i
bedømmelsen, at medarbejderen fortæller, at vagtplanen er tilrettelagt således, at der er medarbejdere der møder ind fra kl. 07.00-14.30 i
dagvagt. Aftenvagterne starter kl.14.30 og er der til hhv. kl. 21, 22 eller 23. Lørdag er der medarbejdere i dagvagt fra fra kl. 10.00-16.30 og i
aftenvagt fra 16.00-23.00. Om søndagen møder medarbejderne ind fra 10.00-19.00. Dertil er der en bagvagt i weekender som kan tilkaldes efter
behov. Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderen forklarer, at der altid mindst er 3 medarbejdere på arbejde i det samlede tilbud og at der i
køkkenet hænger en oversigt så borgerne kan se hvem der er på arbejde. Dette observerer socialtilsynet også ved rundvisning på de to matrikler. 

Det tillægges i bedømmelsen vægt, at en borger og en pårørende til en borger i tilbuddet beskriver, at medarbejderne er tilgængelige og at man
kan komme i kontakt med en medarbejder når der er brug for det. Det indgår dog samtidig i bedømmelsen, at to bórgere via svar på socialtilsynets
smileyskemaer giver udtryk for at der kunne ønskes mere personale i tilbuddet og at personalet ofte sidder på kontoret (har travlt med
kontorarbejde).

 

 

Indikator 9.b

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Det indgår i bedømmelsen, at ledelsen oplyser, at der er to medarbejdere der er stoppet, hvilket også fremgår af den fremsendte
medarbejderoversigt. Ledelsen beskriver, at det var nødvendigt at opsige en medarbejder grundet mange og langvarige sygdomsperioder og at
denne ikke formåede at løse sine arbejdsopgaver. En anden medarbejder har sagt op, hvilket skyldtes private forhold som ikke var
arbejdsrelateret. Ledelsen beskriver, at opsigelserne er foregået stille og roligt og at det opleves som et naturligt gennemstrøm i en ellers meget
stabil medarbejdergruppe. 
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.c
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Det indgår i bedømmelsen, at den fremsendte sygefraværsoversigt viser, at sygefraværet siden sidste tilsyn er opgjort til 5,77%. Det vægtes i
bedømmelsen, at ledelsen oplyser, at sygefraværet primært relaterer sig til de medarbejdere, hvor en er stoppet (se indikator 9b), mens en anden
har en fysisk sygdom og er ansat i flexjob. Ledelsen oplyser, at sygefraværet ikke er arbejdsrelateret. Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderen
beskriver, at der sker hurtig opfølgning fra ledelsen hvis der er sygefravær ud over det sædvanelige. 
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Vurdering af tema

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

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold
til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg
hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på,
hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et
vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på
borgernes retssikkerhed.

Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at medarbejdernes kompetencer tilgodeser målgruppens behov og er med til at sikre en kvalitet i tilbuddet.
Medarbejderne har erfaring med målgruppen og tilegner sig løbende viden i form af uddannelse/temadage og sparring. Der er fokus på borgernes
medinddragelse og borgerne har gode muligheder for kontakt til personale. Der bor to støttebeboere ved tilbuddet, hvis opgave er at være
rollemodel, samt støtte op omkring det sociale liv i huset. Medarbejderne opkvalificeres løbende i metoderne bag KRAP.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne besidder relevante kompetencer. Udover medarbejderne bor der to støttebeboere, hvis rolle
blandt andet er at støtte op omkring det sociale liv i huset. Der er i vurderingen lagt vægt på, at der er en proces i gang med at opkvalificere
medarbejderne til KRAP, hvilket er en proces, som sker løbende.

Indikator 10.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.a
I bedømmelsen er der lagt vægt på, i behandlingen af den væsentlige ændring, der indbefatter en opnormering af pladser og dermed
personaleopnormering, fortæller ledelsen at de tænker primært at ansætte pædagogisk personale, og måske en socialrådgiver, der kan aflaste
pædagogerne i det skriftlige arbejde. Ledelsen vægter højt, at nye medarbejdere bærer det menneskesyn de har i Jysk Børneforsorg, og de har
derfor brug for medarbejdere, der har værdier der taler ind i det. Ledelsen er åbne over for at åbne op for andre faggrupper, i så fald der kommer
kvalificerede ansøgere. Udover de faste medarbejdere, er der tilknyttet to støttepersoner, som er studerende over 18 år, som bor i hver deres
lejlighed på stedet. De fungerer som rollemodeller for beboerne og forpligter sig socialt i huset. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at en
medarbejder fortæller, at hun vurderer at de har de rette kompetencer, men at de altid skal stræbe efter at blive endnu bedre, hvilket blandt andet
gælder i forhold til at koble det skriftlige på daglig praksis. Til sidst er der lagt vægt på, at en ny indflyttet borger fortæller, at han har fået god hjælp
fra medarbejderne ved indflytning, og synes at han får den hjælp han har brug for. Han er glad for det sociale liv der blandt andet er med fælles
hygge om fredagen, og fortæller at han trives.

Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at en ny indflyttet borger fortæller, at han har det godt. Det er rart at komme til et sted, hvor medarbejderne
inddrager borgerne og arbejder for, at der bliver et godt sammenhold mellem borgerne, og at medarbejderne er der for borgerne. Tingene sker
hurtigt, og bliver ikke kun ved snakken. Der er endvidere lagt vægt på, at en medarbejder fortæller at borgerne inddrages i alt vedrørende deres
hverdag ved tilbuddet. Under rundvisning observer socialtilsynet at medarbejderne har en anerkendende tilgang til borgerne. I et af værkstederne
sidder en borger, som for socialtilsynet udstråler, at han ikke ønsker at blive kontaktet. Medarbejderne hilser på ham, men lader ham ellers sidde
for sig selv.
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Vurdering af tema
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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.

Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne trives i de fysiske rammer. Borgerne er tilfreds med de rolige omgivelser og den lette adgang ind til
byen. De fysiske rammer imødekommer borgernes behov både i forhold til det sociale fællesskab, men også i forhold til det, at kunne trække sig til
sit private rum. De interne beskæftigelsesmulighed tilgodeser borgernes specielle behov, ligesom det er en tryghed at der er to støttepersoner, der
bebor stedet. De fysiske rammer er indrettet hjemmeligt både af personale og borger er opmærksomme på at gøre spiserum og opholdsstue mere
hyggelige og hjemlige. Socialtilsynet har godkendt at tilbuddet kan benytte en nærved liggende lejebolig, der kan rumme tre pladser, men hoved
huset renoveres.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

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
Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer i tilbuddet understøtter borgernes udvikling og trivsel. Hovedhuset og udslusningsboligen
ligger ved siden af hinanden, hvilket betyder at der er medarbejdere tæt på, som de kan kontakte alt efter behov. Det er socialtilsynets, vurdering
at borgerne trives under de fysiske rammer. Socialtilsynet har i forbindelse med en opnormering og restaurering, godkendt en lejebolig, som
forventes benyttet i ca. 1,5 år, mens renovering står på. Lejeboligen ligger tæt på hoved huset, som borgerne i lejeboligen får tæt adgang til.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Der er i bedømmelsen lagt vægt på tidligere tilsyn, hvor det beskrives at borgerne trives med de fysiske rammer og kan både indgå i et fællesskab
og have et privatliv i form af eget værelse. Socialtilsynet får fremvist de fysiske rammer, herunder: udendørsarealer inkl. værksted og
musikcontainer, indendørs fællesarealer, 3 kontorer, 2 af beboernes værelser. Socialtilsynet taler med en borger, som fortæller, at han er glad for
sit værelse, at det er rart at det er lyst og rummeligt.

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at socialtilsynet i forbindelse med ansøgning om en mernormering, har besigtiget et nærved liggende hus, som
skal rumme tre borgere, mens renovering af hoved huset står på. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at de fysiske rammer tilgodeser
målgruppens særlige behov, og det vægtes at det ligger tæt på hoved huset, endvidere at huset er indrettet med et hjemligt præg. Ledelsen
fortæller socialtilsynet om planerne for renoveringen og deres ønske om en større sammenhæng mellem træningsboligen og hoved huset.
Tilbuddet afventer tilsynets godkendelse, og forventer at påbegynde udvidelsen snarest herefter. Efter endt renovering opsiges lejeboligen,
hvorefter de tre pladser flyttes til matriklen ved hoved huset. De fysiske rammer og faciliteter imødekommer i meget høj grad borgernes behov for
både at kunne indgå i et fællesskab, have et privatliv samt have besøg af familie og venner. Derudover er der gode muligheder for aktiviteter og
intern beskæftigelse. Flere af borgerne har brug for intern beskæftigelsestræning, inden de kan klare ekstern beskæftigelse. Borgerne deler bad og
toilet med anden/andre borgere. De fysiske rammer giver mulighed for intern beskæftigelse (værksted, køkken og have), ift at imødekomme de
borgere, som har brug herfor, inden de kan indgå i ekstern beskæftigelse. Der er mulighed for at deltage i aktiviteter, fx spille musik,
udendørsaktiviteter, ordne knallerter m.m. generel vedligeholdelse. Elevkollegiet er beliggende ca. 12 km fra centrum Århus. Der er adgang til
offentlige transportmidler og indkøbsmuligheder i Lystrup, der grænser op til Elev.
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Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.c
Der er lagt vægt på beskrivelser fra tidligere tilsyn, hvor det fremgår, Borgernes værelser afspejler, at det er deres hjem, da borgerne har mulighed
for at medbringe deres personlige ejendele hertil mhp at gøre det personligt og hjemligt. Socialtilsynet observerer, at værelser bærer præg af, at
beboerne kan have deres personlige ting med. Desuden bevæger beboerne sig rundt i huset, som efterlader det indtryk, at det er deres hjem.
Tilsynet observerer, at stedet fremstår rent og ryddeligt. Desuden, at bygningerne er af ældre dato, hvorfor de kræver løbende vedligeholdelse.
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Vurdering af tema
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Økonomi

Økonomi

Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig og bæredygtig samt at forholdet mellem prisen og den socialfaglige kvalitet er
rimeligt. Dette medfører, at socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets økonomi understøtter en stabil anbringelse af borgere.

Tilbuddets takster er uændrede fra 2019 til 2020.

 

Vurderingsbaggrund

Vi har vurderet økonomien ud fra det godkendte budget for 2020 og tilbuddets reviderede regnskab for 2019.

 

Begrundelser

Økonomisk bæredygtighed

Vi har lagt 3 væsentlige forhold til grund for vurderingen:

Tilbuddets regnskab viser en soliditetsgrad på ca. 58%.
Regnskabet 2019 viser et overskud på ca. 320.000 kr.
Budgettet for 2020 viser et overskud på ca. 6% af omsætningen ud fra en forventet belægning på 93%.

 

Sammenhæng mellem pris og kvalitet

Vi vurderer, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet af 4 grunde:

Den økonomiske ramme i budgettet giver grundlag for den fornødne kvalitet i tilbuddet.
Tilbuddet har fastholdt taksterne fra 2019 i 2020.
Der er et rimeligt forhold mellem forventet omsætning og forventede omkostninger.
Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.

 

Økonomisk gennemsigtighed

Den økonomiske gennemsigtighed understøttes af 3 væsentlige forhold:

Revisor har ikke haft væsentlige bemærkninger til regnskab og regnskabsnøgletal.
Budgettet hænger sammen med tilbuddets øvrige indberetninger på Tilbudsportalen.
Økonomien afspejler de faktiske forhold ved socialtilsynets tilsynsbesøg.

 

Øvrige bemærkninger om tilbuddets økonomi

Tilbuddets budget for 2020 viser:

At taksterne fra 2019 videreføres i 2020.
En omsætningsstigning på ca. 2,4%. Dette modsvares af en omkostningsfald på ca. 1,6%
En omsætning på ca. 7,6 mio. kr. og en belægning på 93,3%.
Et overskud på ca. 450.000 kr.
At ca. 61,2% af omkostningerne forventes anvendt på borgerrettet personale og borgerrelaterede aktiviteter.

Tilbuddets regnskab for 2019 viser:

At omsætningen har været ca. 1,3% højere end forventet.
At personaleomkostningerne har været ca. 5% lavere end forventet.
Et faktisk overskud på ca. 3% af omsætningen.

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem omsætning og omkostninger i budgettet samt at det budgetterede overskud understøtter
den fremtidige økonomiske bæredygtighed i tilbuddet.

Tilbuddet regnskab viser en egenkapital på ca. 1,35 mio. kr., hvilket vurderes fuldt ud tilstrækkeligt i forhold opretholdelse af økonomisk
bæredygtighed henset til tilbuddets alder og specialiseringsgrad.

Tilbuddets aktuelle økonomiske soliditet giver ikke grundlag for at budgettere med yderligere konsolidering fremadrettet. Derfor bedes tilbuddet
redegøre for konsolideringsbehovet, hvis der fremadrettet budgetteres med konsolidering ud over almindelig prisfremskrivning.
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Økonomi 2
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Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at det godkendte budget for tilbuddet har en økonomisk ramme, der kan understøtte et tilstrækkeligt niveau i forhold til
tilbuddets målgruppe for så vidt angår personalenormering, borgerrettede aktiviteter og kompetenceudvikling af personalet.

Tilbuddets omsætning er steget 2,4% fra 2019 til 2020. Tilbuddets omkostningsniveau er faldet 1,6%.

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig for tilsynet i det omfang Lov om socialtilsyn lægger op til.

Ved vurderingen har tilsynet lagt vægt på 3 forhold:

Tilbuddets regnskabsnøgletal ikke har givet anledning til bemærkninger udover de i konklusionen anførte.
Revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i tilbuddets regnskab og revisionsprotokol.
Tilbuddets budget er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen.

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
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Datakilder
Kilder

Dokumentation
Opgørelse af sygefravær
Borgeroversigt
Medarbejderoversigt
Godkendelsesbrev
Øvrige dokumentkilder
Tidligere tilsynsrapport
Bestyrelsesoversigt
Kompetence og anciennitetsoversigt
Pædagogiske planer

Beskrivelse
Bilag 1 – Personaleoversigt, sygefravær, vikarforbrug, faglig udvikling og forventede større ændringer
Bilag 2 – Borgeroversigt s. 17 - 23 
Bilag 3 - Dagsordener fra de seneste 4 bestyrelsesmøder s. 24 – 27
- Forstanderberetninger fra de seneste to bestyrelsesmøder s. 27-35
- Referater fra de seneste to bestyrelsesmøder s. 36 – 43
Bilag 4 – Oversigt over ElevKollegiets bestyrelse 
Bilag 5 – Nye/tilrettede retningslinjer, politikker, procedurer og evt. husregler s. 45 – 56 
Bilag 6 – separat vedhæftet dokument med titlen; 2020 - aug. Bilag med eks. på resultatdokumentation, HT - statusskrivelse i bosted plan for
perioden nov. 2019-juli 2020 (samlet). 
Bilag 7 – i brevet er anmodet om diverse ang. den beboer med fødselsdag nærmest d. 01. juli. Disse dokumenter er vedlagt som bilag i den form,
at de er vedhæftet separat under titlerne:
• 2020 - aug. tilsyn - bilag ang. udvalgt borger - dagbogsnotater for perioden 22.06.20 til 03.07.20
• 2020 - aug. tilsyn - bilag ang. udvalgt borger - handleplan fra Aarhus Kommune, Ungecentret juni 2020 –
• 2020 - aug. tilsyn - bilag ang. udvalgt borger - handleplan fra Aarhus Kommune, VH, pr. juni 2019
• 2020 - aug. tilsyn - bilag ang. udvalgt borger - ref. fra statusmøde med Aarhus Kommune, Ungecentret d. 04.06.2020
• 2020 - aug. tilsyn - bilag ang. udvalgt borger - statusskrivelse i plan for perioden juni 2019-juni 2020, pdf

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

Interviewkilder
Kilder

Pårørende
Borgere
Ledelse
Medarbejdere

Beskrivelse
Der er foretaget interview med en borger i forbindelse med tilsynet. Derudover er der foretaget telefoninterview med 1 pårørende. 
Desuden er der foretaget interview med
- Ledelse bestående af forstander og souschef
- 1 medarbejder
6 borgere har afgivet svar på socialtilsynets smileyskemaer i forbindelse med tilsynet.

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

Observationskilder
Kilder

Ledelse
Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
Socialtilsynet har modtaget rundvisning i tilbuddet og set de fysiske rammer, herunder enkelte borgeres værelser/lejligheder. 
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