
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Hovedstaden

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.

1. Stamoplysninger

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

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Elleslettegård

Gøngehusvej 162
2950 Vedbæk
Tlf.: 45890084
E-mail: mravn@elleslettegaard.dk
Hjemmeside: www.elleslettegaard.dk

§ 103 (beskyttet beskæftigelsestilbud)

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

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

Kirsten Ølshøj (Socialtilsyn Hovedstaden)

10-05-2016

Pladser i alt: 2

*Målgrupper: 17 til 27 år (medfødt hjerneskade, udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, anden udviklingsforstyrrelse, anden 
intellektuel/kognitiv forstyrrelse)

17 til 65 år (medfødt hjerneskade, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse)

17 til 24 år (erhvervet hjerneskade)
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2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Samlet vurdering:
Elleslettegård henvender sig primært til unge mellem 17 og 27 år, der er sent udviklede, psykisk umodne og har 
intellektuelle vanskeligheder. Det er unge mennesker, der har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig under 
forhold, der er tilpasset deres særlige situation. Tilbuddet giver en bred vifte af tilbud, som henvender sig til unge, der 
har interesse for udvikling af praktiske færdigheder, opbygning af sociale relationer og tæt kontakt til dyrehold. 

Tilbuddet har gennem en periode haft opstillet et vilkår for at sikre en bæredygtig økonomi. I efteråret 2015 besluttede 
socialtilsynet fortsat at følge udviklingen i tilbuddet tæt, trods mange gode tiltag. 
Tilbuddet opstillede i den forbindelse en strategi- og handleplan. 
Planen er til fulde indfriet og socialtilsynet kan konkluderer at der er sket en markant positiv udvikling i tilbuddet. 
På den baggrund vil socialtilsynet godkende Elleslettegård uden vilkår.
Socialtilsynet finder tilbuddet arbejder målrettet på at stabilisere økonomien i tilbuddet. 
For at sikre den positive udvikling fortsætter vil socialtilsynet følge tilbuddet tæt. 

Tilbuddet har stort fokus på borgernes trivsel i såvel bo- som dagtilbud. 
Socialtilsynet modtages af borgere, som viser stor åbenhed og umiddelbar tillid til alle ansatte i tilbuddet. 
Åbenhed bliver der også vist fra ledelsen til at invitere lokale klubber til at afholde deres arrangementer i tilbuddets 
fysiske rammer. 

Tilbuddet har opstillet en særlig plan på at sikre målarbejdet bliver synligt lige fra bestilling fra visiterende enhed til 
dokumentation af den daglige indsats. Både hos ledelse og medarbejdere er der stor opmærksomhed på ændring af 
hidtidig praksis. 

Tilbuddets ledelse har stort fokus på den faglige indsats, som skal understøtte borgernes udvikling. I den forbindelse er 
der planlagt kompetenceudvikling og forventning om yderligere tilgang af faglige kompetencer.

Side 3 af 47

Tilbud: Elleslettegård



3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Oplysningsskema
Sygefravær
Personalegennemstrømning
Opfølgning på handleplan
Bestyrelse samt referater af møder i 2015
Indskrevne borgere
stikprøve vedrørende borgere
Borger A
Borger B
Borger i beskyttet beskæftigelse
Mødereferater uge 3 og 4

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse:

Socialtilsynet vurderer at tilbuddets økonomi fortsat er sårbar og der er behov for et tæt følgeskab. Socialtilsynet vil 
fastholde opmærksomheden ved at tilbuddet fremsender referater fra bestyrelsesmøder og møder med bank samt 
økonomioversigt kvartalsvis første gang pr. 30. juni 2016. Ved udgang af 2016 ligeledes en status på opfyldelse af temaer 
opstillet i tilbuddet handleplan for 2016/2017. Der kan herudover blive aflagt besøg i løbet af året.

Tilbuddets vedtægter er under revidering og vil snarest blive fremsendt socialtilsynet.

Socialtilsynet har fokus på fortsættelse af proces med implementering af dokumentationsredskab, hvor metoder og 
faglige tilgange synliggøres. 
Samtidig ser socialtilsynet at borgernes inddragelse i processen kan tydeliggøres.

Godkendt
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Resultat af APV
Opgørelse over episoder
Kompetenceudvikling
Retningslinjer og procedurer
Resultatdokumentation
Tilsyn fra andre myndigheder:
Fødevarestyrelsen, Miljø- og fødevareministeriet,
Brandsyn, Arbejdstilsyn, Teknik og miljø, Miljøtilsyn
Dagsorden for møde med Bosted
Tilbuddets hjemmeside
Tilbudsportal.

Observation Rundvisning i fysiske rammer og under frokost.

Interview Ledere:
Forstander Morten Ravn ansat siden august 2015 uddannet pædagog, diverse lederuddannelser.

Souschef, PB Ernæring & sundhed, HD Afsætning, PD Psykologi. Ansat 2008

Fuldmægtig, merkonom i regnskab, ansat 2007.

Områdeleder af grønne områder , deltaget løbende i kurser bl.a. om ledelse, ansat 1988

Medarbejdere:
Souschef, PB Ernæring & sundhed, HD Afsætning, PD Psykologi. Ansat 2008

Medarbejdere:
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Værkstedsassistent, Uddannet ridelærer og voksenpædagog + efteruddannelse. Ansat 1980

Værkstedsassistent, PB Ernæring & sundhed, Certificeret ICC Coach, StressCoach, C.H.E.K Nutrition & Lifestyle Coach 
(NLCL), Stud. PD Psykologi. Ansat i Bodelen 2007.

Værkstedsassistent,  Uddannet maskinarbejder, har pædagogiske kurser, uddannet i forsvaret og haft kursus i 
neuropsykologi. Ansat 1993.

Interviewkilder Beboere
Ledelse
Medarbejdere

4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato Start: 18-03-2016. Slut: 10-05-2016.

Oversigt over tilsynsbesøg 18-03-16: Gøngehusvej 162, 2950 Vedbæk (Anmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Kirsten Ølshøj

Rene Lykke Jensen

Stald og gårdmandsfuktion
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Botræning

Kantine

Blomsterværksted

Maskinværksted

Rideskole

Monteringsværksted/kørsel

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Opfølgning i forbindelse med udløb af vilkår
Tilsynet vil primært tage afsæt i kvalitetsmodellens tema 3, Målgrupper, metoder og resultater samt tema 4, 
Ledelse.
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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

3 Socialtilsynet vurderer at Elleslettegård stimulerer 
borgernes udvikling og læring med udgangspunkt i 
borgerens behov og forudsætninger. 
Tilbuddet giver en bred vifte af tilbud, hvor borgerne har 
mulighed for at udvikle især praktiske og sociale 
færdigheder.

Tilbuddet har i deres strategi for 2016-2020 uddannelse 
og beskæftigelse herunder tydeliggørelse af borgeres 
indsatsmål. Socialtilsynet har i den forbindelse særlig 
opmærksomhed på borgernes inddragelse.

Tilbuddet kan med fordel synliggøre, hvor borgeren er 
inddraget i forhold til opstilling af mål under opholdet.

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

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har fokus på at udnytte borgernes fulde potentiale i forhold til uddannelse og 
beskæftigelse. 
Tilbuddet er i proces med at opstille mål for borgernes beskæftigelse. Endelig procedure for dokumentation 
forventes udfærdiget foråret 2016. Socialtilsynet vurderer det vigtigt, at tilbuddet synliggør hvor i processen 

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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borgerne er inddraget.  

Tilbuddet skal have opmærksomhed på, at der er forventning til at der opstilles mål i forhold til beskæftigelse både 
for borgere, som bor på stedet og for borgere som er visiteret til § 103 beskæftigelse i tilbuddet.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår indsendt oplysningsskema samt bilag med resultatdokumentation, 
fremsendte stikprøver på dokumentation samt dialog med borgere under tilsynsbesøg.

Ifølge oplysningsskemaet arbejder tilbuddet pt. på at gennemgå samtlige §103 borgeres 
statusbeskrivelser mhp. at tydeliggøre den enkelte borgers indsatsmål.

Det fremgår ligeledes at procedure for dokumentation forventes udfærdiget i løbet af foråret 2016. 
Tilbuddet ønsker ifølge ledelsen at være mere skarpe på at opstille mål og delmål. 

De fremsendte stikprøver giver indtryk af at der opstilles mål men ikke hvordan de er opstillet 
herunder samarbejdet med borgerne og opfølgningen.

De borgere som socialtilsynet på tilsynsdagen var i dialog med kunne ikke umiddelbart huske hvilke 
mål der er opstillet i forhold til deres beskæftigelse. Dog kunne nogle borgere adspurgt, redegøre for 
ting de kunne/ville blive bedre til.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysning fra ledelsen som oplyser, at alle borgere er i beskæftigelse enkelte 
er imellem beskæftigelsestilbud. Alle er visiteret til tilbud.

Under rundvisning møder socialtilsynet borger som tilbydes beskæftigelse mens vedkommende er i 
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samværstilbud en afklaring om den fremtidige beskæftigelse.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

3,7 Socialtilsynet vurderer Elleslettegård sikrer borgerne 
mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i 
sociale aktiviteter og fællesskaber. Tilbuddets egne 
fysiske rammer giver mulighed for at borgerne under 
deres midlertidige ophold kan indgå i sociale samspil 
med ligestillede.
Tilbuddet har ligeledes vist åbenhed overfor det 
omkringliggende samfund og blandt andet inviteret lokal 
aftenskole til at afholde kurser på stedet henvendt til 
borgere tilknyttet stedet og udefrakommende.

Tilbuddet arbejder med kreative løsninger for at sikre, at 
borgerne understøttes til en udvikling med mindre 
indgribende støtte og den sker gradvis. 

Tilbuddet er i proces om udvikling af værktøjer som 
synliggør målarbejdet herunder dokumentationsdelen. 
Socialtilsynet har i den forbindelse særlig 
opmærksomhed på borgernes inddragelse

Socialtilsynet vurderer tilbuddet kan tydeliggøre hvordan 
borgernes kompetencer afdækkes samt hvor i processen 
borgeren er inddraget

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.
I vurderingen indgår de faciliteter som tilbuddet selv stiller til rådighed for at styrke og opbygge sociale relationer 
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og selvstændighed under de unges midlertidige ophold i tilbuddet. 
Ligeledes indgår fremvisning af nuværende muligheder for afprøvning af mere selvstændig boform i trygge rammer 
samt ledelsens oplysning om at der er tanker om udvidelse af denne boform.
Tilbuddet er i proces med at definere delmål for borgernes ophold.
Socialtilsynet vurderer tilbuddet kan tydeliggøre, hvordan borgernes kompetencer afdækkes samt hvor i processen 
borgeren er inddraget. 
Tilbuddet har stor bredde i faciliteter og muligheder for at opbygge relationer til ligestillede. 
Målgruppen er borgere med forskellige boformer både i og udenfor tilbuddet. Socialtilsynet vurderer tilbuddet også 
har opmærksomhed på netværk til borgerne som bor udenfor tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer tilbuddet har et godt samarbejde med pårørende og borgernes netværk i øvrigt.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår interview med ledelse samt bilag fremsendt i forbindelse med tilsynsbesøget.

Ledelsen forklarer, at tilbuddet er begyndt på at definere delmål for mange af borgerne og de regner 
med at alle borgere er gennemgået inden sommerferien, erfaringen viser at det tager noget tid også 
med bostedsystemet. 
Ledelsen har tidligere lavet spørgeundersøgelse ift. resultatdokumentation. Inden der samles op på 
resultater eller mål inddrages borgerne altid.

I bilag vedr. resultatdokumentation støtter op om den proces som leder oplyser tilbuddet er i gang 
med. 

Af stikprøve på borger fremgår at der er opstillet mange mål både i forhold til botilbud og 
beskæftigelse. Det er ikke tydeligt hvordan borgeren er inddraget samt hvordan tilbuddet har 
afdækket borgerens kompetencer.

Side 12 af 47

Tilbud: Elleslettegård



Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysning fra Tilbudsportalen samt samtale med borgere og ledelse.
Her fremgår det at tilbuddet har klublokaler til fritidsaktiviteter, med muligheder for kreativitet og 
hygge, og lokaler, hvor der kan dyrkes fitness og spilles musik på en velassorteret instrumentsamling. 
Elleslettegård har eget ridecenter, hvor der er mulighed for at få rideundervisning. 
Elleslettegård har indgået et samarbejde med DOF Birkerød Fritidsskole om, at der forgår handicap - 
og specialundervisning om eftermiddagen på stedet. I øjeblikket er der følgende muligheder for 
undervisning: Drama, Kreativ design, Akrylmaling, Den store Bagedyst, Yoga, Wellness, Foto og 
Rockband. Ligeledes er der mulighed for ugentligt at deltage i svømmeundervisning i en lokal klub.
Ledelsen oplyser, at mål for fritidsaktiviteter generelt også er for at borgerne kan blive en del af 
samfundet.

Borgerne oplyser at de benytter indkøbsmuligheder i nærheden. 
Flere af borgerne i værkstederne fortæller om et aktivt fritidsliv i nærheden af deres bolig. 
Ledelsen fortæller om tiltag hvor der f.eks. har været fælles tur til Bakken i forbindelse med 
åbningen.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysning på Tilbudsportalen samt oplysninger fra borgere. 
Af Tilbudsportalen fremgår at "samarbejde med de unges forældre eller andre pårørende varierer, 
under hensyn til hvorvidt den unge har givet sit samtykke dertil".

Borgere oplyser under besøget at de tager hjem efter eget ønske og behov. Under tilsynet fik borger 
besøg af sin kæreste, som spiste med i kantinen.
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.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

3,3 Elleslettegård modtager en yngre målgruppe med lettere 
psykosocial funktionsnedsættelse. Det er typisk unge, 
som er sent udviklede eller psykisk umodne og har 
intellektuelle vanskeligheder. Målgruppens borgere 
spreder sig med diagnoser fra ADHD, Tourette Syndrom, 
autismespektrumforstyrrelser, personlighedsforstyr-
relser, sproglig dysfunktion, adfærdsvanskeligheder til 
borgerne med erhvervet hjerneskade.  

Tilbuddets faglige tilgange er med til at sikre at borgerne 
trives og der sker udvikling. 
Tilbuddet er opsøgende og har fokus på at tilegne sig 
viden om tilgange og metoder så hele målgruppen kan 
favnes og få det fulde udbytte af opholdet. 

Tilbuddets har et grundigt kendskab til borgerne og er i 
færd med at synliggøre de metoder og tilgange som 
benyttes. Det sker blandt andet ved et nyt 
dokumentationssystem som er ved at blive 
implementeret. 

Tilbuddet har opmærksomhed på den pædagogiske 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bør sikre
- der er fokus på borgernes retsstilling herunder sikre 
borgernes samtykke, når tilbuddet udveksler oplysning 
om borgeren med andre personer/instanser samt at 
personfølsomme oplysninger behandles korrekt
- opstilling af beredskab i forhold overgreb samt 
fortsætte tiltag og bevidsthed om gråzoner ved bl.a. 
kontinuerlige drøftelse af magtanvendelser og 
pædagogiske metoder i den forbindelse.
- fortsættelse af proces med implementering af 
dokumentationsredskab samtidig med at borgernes 
inddragelse i processen synliggøres.
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indsats og vil fremadrettet proaktivt sikre at indsatsen og 
de positive effekter også synliggøres for visiterende 
kommuner. 

Borgerne er inddraget i dagligdagen. Det gælder både for 
borgere i bodelen som borgere i de forskellige 
beskæftigelsestilbud/arbejdsfunktioner.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddets værdier med 
anerkendelse og respekt, ansvarlighed, engagement og 
mod er meget tydeligt i den daglige omgang.  Det er 
blandt andet med til at sikre borgernes fysiske og 
mentale sundhed. 

Tilbuddets nye ledelse har sat øget fokus på såvel 
medindflydelse som på borgernes selvbestemmelsesret 
og retssikkerhedsbegrebet i al almindelighed.

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 tilbuddets målgruppe er meget bred og det stiller særlige krav til systematik og kendskab 
til borgerne og deres behov samt hvilke faglige tilgange og metoder som kan benyttes for at opnå positive 
resultater. 

Socialtilsynet vurderer tilbuddet er proaktive og opsøgende på at erhverve viden om den enkelte borger og dennes 
forudsætninger og støttebehov. Ligeledes vurderer socialtilsynet at tilbuddet med de forholdsvis mange og lange 
ansættelsesforhold blandt medarbejderne har dannet betydningsfulde relationer og har stort kendskab til den 
enkelte borger.
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Socialtilsynet vurderer at tilbuddet yderligere kan være opsøgende på hvad faglige tilgange og metoder mere 
præcist betyder for at optimere udførelsen af den pædagogiske indsats. 
Implementeringen af det digitale dokumentations-system vil være en stor hjælp til at få synliggjort en fælles 
platform for tilgang og metodevalg i forhold til den enkelte borger. Fokus på arbejdet med mål herunder opfølgning 
og evaluering vurderes ligeledes at være et godt tiltag som fremadrettet vil give tydelighed i den faglige indsats.
Borgerens egen deltagelse i målarbejde kan med fordel blive mere synlig.

Socialtilsynet vurderer tilbuddet i højere grad bevidst kan arbejde med visualisering samt brug af 
velfærdsteknologiske løsninger.

Tilbuddets tiltag om fremadrettet at indsætte målarbejdet i et årshjul og blandt andet informere visiterende 
kommuner om progression vurderer socialtilsynet som et oplagt og positivt initiativ.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysninger fra Tilbudsportalen, interview med medarbejdere og ledelse samt 
oplysninger i forbindelse med rundvisning samt fremsendte dagbogsnotater på borgere.
Målgruppen angives på Tilbudsportalen til at være unge i alderen 17 - 27 år med lettere psykosocial 
funktionsnedsættelse. Det er typisk unge, der er sent udviklede eller psykisk umodne og har 
intellektuelle vanskeligheder. 
Tilbuddet oplyser på Tilbudsportalen at de benytter faglige tilgange og metoder som anerkendelse, 
ressourceorienteret tilgang samt KRAP, Kognitiv Ressource-fokuseret og Anerkendende Pædagogik. 

Medarbejderne støtter op om disse oplysninger ved at forklare, at målgruppen er bred, og de blandt 
andet læner sig op af tilgangen KRAP, som ifølge medarbejderne dybest set handler om anerkendelse 
og respekt uanset diagnose. Endvidere benyttes struktur, som er individuelt planlagt. Medarbejderne 
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oplyser, at de ind imellem benytter hele personalemøder på at afstemme fagligt alle instanser om 
borgerne, endvidere evalueres der på mål og delmål og der sættes dato på evalueringer i 
bostedsystemet. Medarbejderne oplyser at der ligeledes noteres, hvis der ændres ift. metoder eller 
tiltag.  

Af fremsendte dagbogsnotater fremgår det ikke tydelig hvilke metoder der er anvendt for 
eksempelvis at holde fokus på opgaven.  

På tilsynsdagen redegør især bodelen for den bagvedliggende og teoretiske intention for tilbuddets 
valgte tilgange og metoder.  Ved rundvisning ses flere steder visuelle metoder for at understøtte 
struktur og dagligdag. Enkelte steder oplyser ledelsen at det ikke er opdateret og ajourført. 

Ledelsen oplyser i forhold til nyere målgruppe på tilbuddet - senhjerneskadede borgere,  vil der ske 
en opkvalificering i form af afholdelse af temadage og 2 supervisionsrunder for medarbejderne i 
forhold til emnet. Ligeledes indhentes eks. sparring for borgernes tidligere bosteder. Desuden står 
supervisor til rådighed for borgerne ved f.eks. bearbejdelse af at have fået en hjerneskade i en sen 
alder.

Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår status på handleplan, referat fra personalemøde, dokumenter på borger i 
tilbuddet samt interview med medarbejdere. 

Det fremgår af handleplansstatus at digitalt dokumentationssystem er under udvikling, det gamle 
journalsystem benyttes sideløbende i overgangsfasen. 
Medarbejderne er for nylig introduceret til metode for at gøre mål for borgerne mere tydelige og 
operationelle.
I status på borger er der ikke opstillet mål i sidste års status og der ses ingen notater i januar, som 
tyder på målrettet indsats. 
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Medarbejderne oplyser, at de dagligt skal skrive i elektronisk dagbog og i hvert til fald, når der sker 
noget. 
Der er nedsat tværgående teams for borgere, som bor på Elleslettegård for at sikre en 
helhedsorienteret indsats ifølge medarbejderne. 

Medarbejderne giver eksempel på at borger er blevet præsenteret for en skriftlig metode i forhold til 
at håndtere sine tanker. Andet eksempel er borger, som blev inddraget i skemanotering og scoring i 
forhold til borgerens behov i beskæftigelsen, for at den forløber efter borgerens funktionsniveau. 

Endvidere fortæller medarbejderne, at de nok kan tænke videre på, hvilke metoder der kan benyttes 
til målsætninger for borgerne.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår interview med ledelse og medarbejdere samt fremsendt bilag.

Ledelsen oplyser at det kan være svært at få bestillinger fra visiterende kommuner. Tilbuddets 
socialrådgiver er meget inde over for at få tydlighed for bestillingerne. 

Medarbejderne oplever, at nogle kommuner er lidt fraværende, og nogen helt uden kontakt i forhold 
til samarbejdet vedr. borgernes ophold. Medarbejderne oplyser, at forstanderen har meddelt at når 
den enkelte borger fylder år vil tilbuddet fremadrettet sende en status til kommunerne.

Det fremgår af fremsendt bilag vedr. kompetenceudvikling at ledelsesgruppen har deltaget i seminar 
vedr. VUM (Voksenudredningsmetoden)

Indikator 03.d: Tilbuddet 
samarbejder aktivt med 
relevante eksterne aktører for at 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysning fra Tilbudsportalen.
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understøtte at målene for 
borgerne opnås.

Ifølge Tilbudsportalen samarbejder Elleslettegård med UU-Center, kommunale sagsbehandlere ifm 
indstilling, opfølgning og udslusning. 
Tilbuddet samarbejder ligeledes med arbejdspladser ifm etablering og opfølgning på praktikpladser, 
samt ved udformning af ansættelseskontrakter.
I forbindelse med visitering af borger med sen-hjerneskade har tilbuddet kontakt til Center for 
Hjerneskade samt tidligere bosted.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen. 
Det sker blandt andet via tilbuddets anerkendende tilgang. 
Socialtilsynet oplever en åben, fri og respektfuld omfangsform i tilbuddet og vurderer det bygger på tillid, stor grad 
af omsorg og gensidig respekt for hinanden.

Socialtilsynet vurderer tilbuddet har fokus på at give borgerne større indflydelse og dermed indsigt og forståelse af 
demokratiske processer.

Socialtilsynet vurderer tilbuddet skal have opmærksomhed på borgernes  retsstilling som voksne og myndige 
personer, særligt i forhold hvor det kræver borgerens samtykke.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår interview med medarbejdere, fremsendte dokumenter på borger samt 
observation under rundvisning. 

Medarbejderne oplyser, at borgerne eksempelvis på værkstedet høres om, hvilken funktion de gerne 
vil arbejde med. Det sker med respekt for at det er en arbejdsplads, så man kan ikke bare sidde og 
ikke lave noget hele dagen. 
Medarbejder forklarer at ved ridningen tales med borgerne om deres arbejdsplaner, og borgerne kan 
alt efter, hvor langt de bor væk vælge hvad tid de møder for at det bliver en god dag for den enkelte 
borger, desuden kan forskellige hold vælges. Der laves individuelle aftaler med hver enkel borger. 

Medarbejder oplyser, at der afholdes husmøder en gang om ugen pr. hus på bodelen. Desuden 
henviser medarbejderne blandt andet til brugerudvalg for beskyttede medarbejdere; B-MED udvalg. 
Endvidere synes medarbejderne det er vigtigt med et beboerråd. Der er i kantinen ophængt 
invitation til rådsmøde med henblik på at få inddraget borgerne. 

Ved interview med medarbejderne fremgår at der er kontakt mellem ekstern bosted og tilbuddets 
beskæftigelse eksempelvis i forbindelse med borgers sygdom. Tilbuddet skal have fokus på at 
borgeres samtykke skal indhentes, så kontakt bliver efter borgeres ønsker. I fremsendt 
dokumentation fremgår at borger efter indflytning har udtrykt ønske om andet dagtilbud. 
Tilbuddet respekterer dette og iværksætter foranstaltninger for at imødekomme borgerens ønske. 

Under rundvisning ser socialtilsynet en åben, hjertelig, humoristisk og meget respektfuld omgang 
mellem borgere og tilbuddets ansatte.

Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
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indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og hverdagen 
i tilbuddet i overensstemmelse 
med deres ønsker og behov

opfyldt) I bedømmelsen indgår oplysninger fra borger i udslusningsbolig samt oplysninger fra anden indikator.

Borger i udslusningsbolig udtrykker tilfredshed over at hendes ønske til boform er blevet hørt og 
vedkommende har mulighed for at tilrettelægge en hverdag, som opfylder vedkommendes behov for 
ro og mulighed for fællesskab i visse situationer. 

Tilbuddets leder har fokus på opstilling af fora hvor borgerne kan give udtryk for ønsker og behov i 
tilbuddets hverdag. Se endvidere indikator 4a.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i deres nære omgang med borgerne, deres fokus på helbredsmæssige forhold 
samt udbud af faciliteter og aktiviteter understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. 
Tilbuddets faglige tilgange og metoder bidrager blandt andet til betydningsfulde relationer ofr borgerne, der øger 
den enkeltes mentale sundhed. 
Socialtilsynet vurderer tilbuddet har opmærksomhed på at der er tale om unge mennesker som er i en 
frigørelsesproces, hvor de både ønsker at stå på egne ben samtidig med at de har behov for opbygning af strukturer 
og rammer, som giver dem mulighed for at opbygge en sund hverdag hvor de trives.
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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 i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysning og observation under rundvisning samt interview med ledelse.

Borgere udtrykker under frokost og ved rundvisning at de er glade for tilbuddet. Flere har været i 
beskæftigelse i tilbuddet i flere år og prøvet forskellige arbejdsfunktioner. 

Ledelsen oplyser, at enkelt borger ikke trives i sit eksterne dagtilbud, men der arbejdes på at finde en 
løsning. 
Ellers oplever ledelsen at borgerne trives stort set på hele matriklen. Hvis noget kommer på tværs er 
vejen tilbage fra udfordringer til trivsel kort, ifølge ledelsen.
Der henvises til indikator 4.a i forhold til at sikre borgers trivsel også ved ønske om at tilbud.

Socialtilsynet kunne ved interview af borgere i beskæftigelse observere stolthed hos hovedparten af 
borgerne, som kan tolkes som et "identitetsskabende virke".

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysning fra Tilbudsportalen samt interview med medarbejdere. 

I følge Tilbudsportalen samarbejder tilbuddet med praktiserende læge under hensyn til at den unge 
har givet sit samtykke. 

Medarbejderne oplyser, at der samles op på eks. indkaldelse til tandlæger blandt andet for at 
motivere borgere for dette. Endvidere ledsages borgerne til læge, tandlæge, psykiaterbesøg osv., hvis 
borgeren ønsker det.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysninger på Tilbudsportalen, fremsendt status på handleplan samt bilag 
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forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

vedr. kompetenceudvikling. 

Det fremgår af Tilbudsportalen at tilbuddet producerer kost i overensstemmelse med 
Sundhedsstyrelsens 10 kostråd. Tilbuddet ønsker at styrke og udbygge borgernes æstetiske sans, 
både i tilberedning af maden samt udseende af den færdige mad. Målet for indsatsen er, at borgerne 
opnår viden og indsigt samt praktiske kompetencer, hvilket kan give dem nogle sunde værdier med i 
bagagen og skærpe deres fantasi og kreativitet.
tilbuddet har eget ridecenter, hvor der er mulighed for at få rideundervisning. Ligeledes indeholder 
tilbuddet lokaler til fitness og der gives ugentligt tilbud om svømning i nærliggende svømmehal.

Tilbuddet har tilknyttet en psykolog, hvor der kan tilbydes samtaler til borgere, der udtrykker behov. 

Borgere i beskæftigelsestilbud er i følge handleplan indbudt til førstehjælpskursus i starten af april 
måned. 
Medarbejdere har fået oplysning om diabetes ved Steno og der er planlagt kurser i 
medicinhåndtering for samtlige medarbejdere i foråret 2016. 
2 medarbejdere har deltaget i seminar om fysisk aktivitet og bevægelse som led i rehabilitering.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Socialtilsynet vurderer tilbuddet i form af deres tilgang med respekt og anerkendelse er med til at forebygge 
magtanvendelse.
Tilbuddet har fokus på forhold omkring indgriben i selvbestemmelsesretten og er blandt andet søgende for at i 
højere grad at have en bevidsthed på dels gråzoner dels hvilke pædagogiske tiltag der kan iværksættes for at 
forebygge indgreb i mere eller mindre grad.
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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 indgår fremsendte skema til brug ved indberetning af magtanvendelser, oplysning 
om tiltag både i fremsendt materiale samt i interview med medarbejdere og ledelse.

Det fremgår af fremsendte skemaer at der ikke er forekommet magtanvendelser i hele 2015. 
Skemaer er vedlagt oplysningsskema som bilag 8 under overskriften "Indberetning vold og trusler", 
hvilket socialtilsynet bedømmer kan give anledning til misforståelser.

Medarbejderne oplyser, at fysisk og psykisk magtanvendelse er et nyt fast punkt på morgenmøder 
tirsdag og fredag. Baggrunden er blandt andet at psykiske magtanvendelser trænger til en nærmere 
definition i tilbuddet. 

Ledelsen oplyser, at tilbuddet yderligere kan øge viden, om indsatser for at forebygge 
magtanvendelser og de har ønske om viden udefra for at synliggøre gråzoner for emnet yderligere.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysning om magtanvendelser i 2015 samt oplysning i tidligere indikator.

Der er ikke registreret magtanvendelser i 2015. 
Tilbuddets medarbejdere oplyser at de er bekendt med hvad der skal ske i forbindelse med 
indberetning. 
Som nyt tiltag er fysisk og psykisk magtanvendelse sat på som nyt fast punkt på morgenmøder 
tirsdag og fredag. Formålet er at øge den generelle bevidsthed om magtbegrebet, herunder også 
gråzoneområderne ifølge oplysningsskema. 
Der henvises i øvrigt til 6.a
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Socialtilsynet vurderer tilbuddet i form af deres tilgang med respekt og anerkendelse er med til at forebygge 
overgreb.
Tilbuddet har bevidsthed på at borgerne færdes i miljøer, hvor der er mulighed for overgreb og socialtilsynet 
vurderer der ageres hensigtsmæssigt på dette. 

Tilbuddet har ligeledes opmærksomhed på at der er tale om en yngre målgruppe som i nogle tilfælde har behov for 
italesættelse af sociale spilleregler. 

Det igangsatte tiltag med fokus på gråzoner vurderer socialtilsynet kan være med til at skærpe opmærksomhed på 
overgreb. 
Socialtilsynet vurderer tilbuddet med fordel kan udarbejde skriftlige procedure i tilfælde af overgreb. Blandt andet 
kan det inddrages i det fremtidige dokumentationssystem og sikre en systematisk tilgang og opfølgning i tilfælde af 
at der skulle opstå overgreb.
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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)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår interview med medarbejdere og ledelse.

Medarbejderne oplyser, at de er opsøgende på problematikker hos borgerne. Giver eksempel på 
borger, som ikke kom tilbage fra weekend til tiden. Her blev det undersøgt hvad der lå til grund for 
forsinkelse for blandt andet at sikre at der ikke var sket et overgreb. 

Ledelsen oplyser, at der ved mindste tegn på overgreb mellem borgere gribes ind med det samme. 
Ligeledes er der opmærksomhed på, hvis borgere har adfærd, der skal observeres på hele matriklen. 
Tilbuddet har opmærksomhed på seksualitet. Især de unge mænd har ifølge ledelsen behov for at 
vide, hvordan de skal gebærde sig. 
Der henvises til indikator 6.a.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysninger fra tilbuddet.
Som nævnt under 7.a. er der blandt medarbejdere og ledelsen en opmærksomhed på overgreb, 
samtidig med at der jf. 6.a udtrykkes behov for nærmere definition af gråzoner.
Tilbuddet har ikke opstillet beredskab i form af procedure eller systematisk og skriftlig 
dokumentation
i tilfælde hvor der sker overgreb enten mellem borger/medarbejder eller mellem borger/borger.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

3,7 Socialtilsynet vurderer, at Elleslettegård har en 
kompetent og ansvarlig ledelse. 
Tilbuddet har været præget af økonomiske og 

Socialtilsynet finder, at Elleslettegård skal sikre
- at hjemmeside og Tilbudsportal er opdateret
- vedtægter for bestyrelsen er opdateret
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ledelsesmæssige udfordringer gennem længere tid. 
Der er for nylig ansat en leder, som med en 
hensigtsmæssig organisering og åbenhed arbejder på at 
tilbuddet bliver drevet faglig og økonomisk forsvarligt. 

Socialtilsynet vurderer at ny leder er kommet rigtig godt 
fra start og det er lykkedes ledergruppen at bidrage til at 
medarbejderne er godt motiveret for udvikling og 
vedligeholdelse af den god ånd som udmøntes i 
samspillet med borgerne. 

Socialtilsynet vurderer at stedets bestyrelse støtter op 
om lederens tiltag. 
Tilbuddet har en bred sammensætning af medarbejdere 
med forskellig baggrund. Ledelsen bør sikre det er 
tydeligt hvilke rammer enkelte faggrupper varetager. 
Tilbuddet er kendetegnet ved at have stabile 
medarbejdere, hvilket bl.a. kan konstateres på baggrund 
af et meget lavt sygefravær og en lav 
personalegennemstrømning.
Socialtilsynet vurderer at der er informationer om 
tilbuddet, som har behov for at blive opdateret.

- afklare om rammerne for tilknyttet psykolog er tydelige 
i forhold til at vedkommende både benyttes til personlige 
samtaler med borgerne og supervision af medarbejdere

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Socialtilsynet vurderer på baggrund af et tæt samarbejde omkring opfyldelse af vilkår, at ledelsen på Elleslettegård 
er faglig kompetent. 
Socialtilsynet har løbende modtaget dokumentation, som har givet en godt overblik, er gennem-bearbejdet, 
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struktureret og har tegnet et billede af et tilbud som er i fremgang og hvor ledelsen har opmærksomhed på alle 
facetter, for at sikre kvalitet og hensigtsmæssig organisering, ikke mindst i de økonomisk trængte tider. 

Socialtilsynet vurderer ledelsens redegørelse for den faglige del af ledelse er mangfoldig. Der er naturligt nok i 
forhold til tilbuddets indhold og organisering en forskel i ledelsesfagligheden jo længere ud i leddene for ledelse 
den enkelte områdeleder er. 

Tilbuddets nye ledergruppe vurderes at være en stor motivationsfaktor for medarbejderne og der opleves også hos 
borgerne en stor åbenhed og respekt. 

Tilbuddets medarbejdere har mulighed for supervision af tilknyttet neuropsykolog. Socialtilsynet vurderer det bør 
afklares, hvorvidt der er klare rammer for udveksling af oplysning om borgere som også benytter personen til 
personlige samtaler. 

Ledelsen er opmærksom på at hjemmeside trænger til opdatering. 
Ligeledes er der behov for opdatering af bestyrelsens vedtægter. 

Bestyrelsen vurderes af Socialtilsynet at udfylde sin rolle og støtter forstander af tilbuddet i den situation de 
befinder sig i på bedste vis.
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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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysning om ledelsen på Tilbudsportal og Hjemmeside, interview med 
ledelse og medarbejdere samt socialtilsynets samarbejde med ledelsen i forbindelse med opfyldelse 
af vilkår. 
Ledelsen består af leder (tiltrådt i august 2015) souschef, fuldmægtig samt 2 områdeledere, 
områdeleder for det grønne område samt områdeleder for bogruppe/kantine området.

Medarbejderne udtrykker store forventninger til den nye forstander. De oplever, trods det 
økonomiske pres, at det er et sted, hvor de mennesker der arbejder der, har et stort hjerte for de 
borgere, som er visiteret til tilbuddet. 
Især værdsætter medarbejderne den samlede ledelses måde at være sammen med medarbejderne 
på. Det virker, ifølge medarbejderne, meget motiverende. 

Socialtilsynet har i forbindelse med udmøntning af vilkår oplevet at alt materiale er fremsendt 
fyldestgørende og afleveret til tiden.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysning fra oplysningsskema samt ledelse.

Af oplysningsskema fremgår det at der er ved at blive udarbejdet aftale for supervision af 
medarbejdere med tilknyttet neuropsykolog. Endelig form er ikke afgjort

Ledelsen forklarer, at ledelsesteamet er forholdsvis nyt og der sparres indbyrdes p.t.. 
Senere vil supervision for ledelsesteamet også overvejes, ligesom alle i ledelsesteamet eller 
medarbejdere altid vil få bevilliget supervision, hvis der er behov for det.
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Indikator 08.c: Tilbuddet har en 
kompetent og aktiv bestyrelse

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår socialtilsynets samarbejde med bestyrelsen i forbindelse med vilkår samt 
oplysning fra leder.

Socialtilsynet har samarbejdet med bestyrelse, særligt bestyrelsesformand gennem det seneste år. 
Ved ansættelse af ny leder oplever Socialtilsynet en markant ændring af bestyrelsens aktivitet og 
inddragelse i tilbuddets aktiviteter. 

Leder oplyser at vedtægter for bestyrelsen snarest vil blive revideret.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at den daglige drift varetages særdeles kompetent, ikke mindst set i lyset af den 
ledelsesmæssige og økonomiske situation tilbuddet har befundet sig i det seneste år. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har opmærksomhed på at øge de faglige kompetencer, så snart der gives 
økonomisk mulighed for det. 
Ligeledes vurderer socialtilsynet at leder generelt har stor bevågenhed på hvordan der prioriteres, så der 
fremadrettet sikres kvalitet og stabilitet i tilbuddet. 

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet gennem sine mellemledere har formået at sikre tryghed for borgere og 
personale også i en periode med usikker fremtid.
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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.
I bedømmelsen indgår interview med ledelsen.

Ledelsen oplyser, at de faste vikarer er kvalificerede. Leder præciserer i høringssvar at det er de 
fastansatte fritids/nattevagter, som er kvalificerede. Nogle af dem er under uddannelse til pædagog 
eller lignende uddannelse. Tilbuddet har haft et minimum af vikarforbrug i §107 og §103. 
Tilbuddet fastansætter snart en pædagog/neuropædagog i bogruppen. Ledelsen ønsker erfaring 
med pædagogik på hele matriklen, men især folk med dobbelt uddannelse (eks. håndværker og 
pædagogik) ser ledelsen er værdifuld og kan i mange tilfælde tilføre noget specielt.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår ledelsens oplysning.

Ledelsen oplyser at personalegennemstrømningen er på 8,7%..
Procenten bedømmes til at være lav set i forhold til sammenlignelige arbejdspladser og ikke mindst 
set i forhold til de vilkår som tilbuddet har været underlagt de seneste år.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysning fra Tilbudsportalen samt ledelse.

Der er opgjort et sygefravær på 5.05 dage i gennemsnit om året pr. medarbejder det seneste år. 
Ledelsen oplyser, at afgåendes forstander fravær ikke indgår i sygefraværs-statistikken.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 3,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet besidder en bred 
vifte af kompetencer.  Mange i medarbejdergruppen har 
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lange ansættelser i tilbuddet og dermed lang tids 
erfaring og viden om målgrupperne og opbygget et 
indgående kendskab til deres behov. 
Tilbuddets ledelse har opstillet plan for 
kompetenceudvikling og der er i planen taget hensyn til 
såvel nye som eksisterende målgrupper. Ligeledes har 
tilbuddets ledelse et strategisk fokus på at tilbuddet på 
sigt skal tilføres yderligere faglige ressourcer. 
Tilbuddets brede indhold af aktiviteter medfører også at 
der er stor mulighed for tværfagligt samarbejde hvilket 
socialtilsynet vurderer tilbuddet i høj grad benytter sig af 
til gavn for den enkelte borger.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat har fokus på at have kompetente medarbejdere i forhold til 
målgruppens behov og metoder. 
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet seriøst arbejder på at sikre, at der i medarbejdergruppe er kendskab til de 
metoder og tilgange, som målgruppen har behov for. 
Tilbuddet er kendetegnet ved at vægten ligger i beskæftigelsesdelen og de her giver tilbud, som er omfattet af Lov 
om Socialtilsyn, men også med andre aktivitets- og uddannelsestilbud, som aktivering, STU mm.
Botilbuddet som udgør en mindre del af tilbuddet er i vækst efter en længere periode, med vigende tilgang. 
Tilbuddet har i den periode måtte tilpasse ressourcerne. Ved den øgede tilgang vurderer socialtilsynet at ledelsen 
af Elleslettegård har fokus på at der skal tilføres faglige ressourcer til bodelen.
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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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.  
I bedømmelsen indgår oplysning fra Tilbudsportalen, kursusplan og interview af medarbejderne.

Ifølge Tilbudsportalen har ca. 3/4 af medarbejdere i botilbud anden faglig baggrund end socialpæd/-
faglig.  Det fremgår at socialfaglig medarbejder i høj grad indgår i det pædagogiske arbejde i bodelen. 
På tilsynsdagen bliver dette korrigeret af ledelsen. 

Tilbuddet har gennem en periode rent økonomisk ikke kunne prioritere uddannelse og viden. 
Tilbuddet har fremsendt kursusplan for 2016, hvor det fremgår at der vil blive afholdt kurser i 
dokumentationssystem, viden i forhold til sen-hjerneskader, grundkursus i neuropædagogik samt 
kurser i forhold til selvskadede og førstehjælp. Herudover er også medicinkurser til alle medarbejder 
planlagt i 2016.  

Medarbejderne oplyser at de meget gerne vil opgraderes med viden indenfor senhjerneskade og er 
blevet lovet snarlige temadage indenfor emnet.

På tilsynsdagen observerer socialtilsynet god grad af handlekompetencer i samspillet med borgerne, 
der kan tolkes dannes i medarbejdernes mangeårige erfaring med målgruppen og tilbuddets faglige 
tilgange.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysninger på Tilbudsportalen samt observation i forbindelse med 
rundvisning og indtagelse af frokost i kantinen sammen med borgere. 

I beskæftigelsesdelen §103 er der primært opført timer i forhold til øvrige personalegrupper, som 
indeholder et bredt spænd af medarbejdere. De er uddannet landmænd, beridder, 
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blomsterdekoratør, maskinarbejder, kleinsmed samt beviser indenfor idræt og driftsledelse. Leder 
præciserer i høringssvar med at en medarbejder i §107 bodelen studerer en PD Psykologi og er pt. i 
gang med et modul vedrørende neuropsykologi og neuropædagogik.

Ved observation oplever socialtilsynet et samspil mellem borgere og medarbejdere, som tyder på 
stor indsigt og viden om borgerne og deres særlige behov.

I værkstedet overværer socialtilsynet, hvordan medarbejder på respektfuld måde, anviser borger 
hvordan kvaliteten sikres på en produkt, som skal afleveres.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 1,9 Socialtilsynet har gennem en længere periode fulgt 
Elleslettegård, da tilbuddet gennem den seneste årrække 
har befundet sig i en kritisk situation grundet vigende 
elevtilgang og dermed dalende taksindtægter. 
Elleslettegårds ledelse, medarbejdere og bestyrelse har 
siden efteråret 2015 arbejdet med at klarlægge 
tilbuddets situation og har på den baggrund opstillet en 
strategi- og handleplan.

Tilbuddet har ved en bevidst indsats opnået en reduktion 
i seneste års underskud og ifølge seneste   protokollat 
fremgår ligeledes at revisionen er af den opfattelse at 
udnyttelsen af tilbuddets kapacitet i 2015 har været 
hensigtsmæssig, under hensyn til de faktiske forhold 
vedrørende lavere belægningsprocenter mv.. 

Socialtilsynet forventer tæt samarbejde og information i 
forhold til 
- opstilling af gennemsigtig budget
- tilbuddets økonomiske situation herunder få fremsendt 
referater fra bestyrelsesmøder og møder med bank samt 
økonomioversigt pr. 30. juni 2016 med tilhørende 
redegørelse om målopfyldelse i forhold til handleplan 
m.v. 

Tilbuddet skal sikre at vedtægter er opdateret i forhold til 
referenceramme omkring økonomiske forhold. 
Vedtægter sendes til Socialtilsyn Hovedstaden til endelig 
godkendelse.
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Socialtilsynet vurderer tilbuddets igangsatte planer for at 
sikre bæredygtig økonomi og sikre sammenhæng mellem 
tilbuddets kvalitet og fastsatte takst er i en positiv 
udvikling. Socialtilsynet vurderer der fortsat er behov for 
en tæt opfølgning, men at den igangværende proces er i 
positiv drift så opfølgningen vil ske gennem tæt 
samarbejde om opstilling af gennemskuelige budgetter, 
information fra relevante aktører herunder møder med 
bank og bestyrelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet vurderer efter at have fulgt tilbuddet særdeles tæt gennem en længere periode at der såvel hos 
bestyrelse som hos ledelse og medarbejdere gøres et stort arbejde for at sikre en bæredygtig økonomi, som er 
afgørende for at borgerne kan blive i tilbuddet og der fortsat er et unikt tilbud til unge med behov for midlertidigt 
ophold og beskæftigelse af praktisk karakter. 

Socialtilsynet vurderer på baggrund af en bevidst indsats fra tilbuddets side er der sket en reduktion i underskud 
samt at tilbuddet arbejder målrettet på at gøre tilbuddet økonomisk bæredygtigt. 

I revisionsrapport fremgår det at den fortsatte drift er afhængig af 8 punkter, hvoraf det fremgår at bla. en højere 
belægningsprocent af elever end i 2015 er en forudsætning.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddets økonomi fortsat er sårbar og derfor vil der fortsat være behov for et tæt 
samarbejde, ved blandt andet at få fremsendt referater fra bestyrelsesmøder og møder med bank samt 
økonomioversigt kvartalsvis første gang pr. 30. juni 2016.
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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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysning fra revisionsprotokollat, årsrapport samt socialtilsynets økonomiske 
konsulent. 
Af revisionsprotokollatet fremgår at bestyrelse og leder i note har beskrevet tilbuddets aktiviteter i 
forbindelse med vurdering af tilbuddets fortsatte drift. Revisor har til opgave indtil 31.12.2016 at 
vurdere tilbuddets fortsatte mulighed for drift.  

Det fremgår af revisionens årsrapport for 2015 at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
institutionens aktiver, passiver og  finansielle stilling  pr. 31. december 2015 samt at institutionens  
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 er i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven med nødvendige tilpasninger. Det er ligeledes revisionens opfattelse at der er 
etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter at de dispositioner der er omfattet 
af årsregnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Økonomisk konsulent udtrykker det er en fornøjelse at gennemlæse revisionsinstituttets 
gennemgang og konklusioner med baggrund i det vilkår, som nu er til udløb.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår indhold i fremsendt oplysningsskema, status på handleplan 2016/2017, 
budget for 2016, oplysninger i forbindelse med vilkår samt orientering fra leder under rundvisning. 

I oplysningsskema fremgår det at tilbuddet grundet stram økonomi i særdeleshed i årets første 
måneder er forbedringer af de fysiske rammer pt. begrænset til et absolut minimum. 

Af status på handleplan 2016/2017 fremgår at det endelige regnskab for 2015 viser et underskud på 
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2.2 mio. mod forventet 2.6 mio..

I forbindelse med høringssvar oplyser leder at tilbuddet på § 107 delen forventes at komme ud med 
et overskud på ca. 3 mill. kr. i 2016, mens der for §103 tilbud er der forventning om underskud i 2016
 på ca. 200.000 kr..

Under rundvisning oplyser leder om at der arbejdes på at udforme en prioriteret plan for 
vedligeholdelsesarbejdet i tilbuddet. Lige nu overvejer ledelsen forskellige muligheder for udførsel af 
arbejdet.

Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget lav grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår vedtægter på Tilbudsportalen, udtalelse i revisionsprotokollat samt 
bedømmelse fra økonomisk konsulent i Socialtilsyn Hovedstaden.

Af vedtægter på Tilbudsportalen fremgår det at  Rudersdal Kommune skal godkende anvendelsen af 
eventuelt overskud ved driften af Elleslettegård og sikre at henlæggelser fra ekstraordinære 
økonomiske dispositioner og øvrige ekstraordinære dispositioner falder indenfor 
Elleslettegårds formål. Leder oplyser under tilsynet at vedtægterne ikke er aktuelle og er ved at blive 
opdateret. 

I revisionsprotokollatet er oplyst at tilbuddet i marts 2015 har fået vurderet ejendommene hos 2 
valuarer. 
Ejendommene er vurderet efter 3 scenarier ud fra forskellige forudsætninger. På basis af denne er 
ejendommen vurderet til en samlet markedsværdi i intervallet 29-46,5 mio. kr.. ledelsen har på 
baggrund af disse vurderinger valgt at værdiansætte ejendommene til 30 mio. kr., hvilket medfører 
en nedskrivning over egenkapitalen på 9.3 mio.kr.. 

Socialtilsynets økonomiske konsulent bedømmer tilbuddets økonomi er meget sårbar.
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Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget lav grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår vedtægter på Tilbudsportalen, udtalelse i revisionsprotokollat samt 
bedømmelse fra økonomisk konsulent i Socialtilsyn Hovedstaden.

Af vedtægter på Tilbudsportalen fremgår det at  Rudersdal Kommune skal godkende anvendelsen af 
eventuelt overskud ved driften af Elleslettegård og sikre at henlæggelser fra ekstraordinære 
økonomiske dispositioner og øvrige ekstraordinære dispositioner falder indenfor 
Elleslettegårds formål. Leder oplyser under tilsynet at vedtægterne ikke er aktuelle og er ved at blive 
opdateret. 

I revisionsprotokollatet er oplyst at tilbuddet i marts 2015 har fået vurderet ejendommene hos 2 
valuarer. 
Ejendommene er vurderet efter 3 scenarier ud fra forskellige forudsætninger. På basis af denne er 
ejendommen vurderet til en samlet markedsværdi i intervallet 29-46,5 mio. kr.. ledelsen har på 
baggrund af disse vurderinger valgt at værdiansætte ejendommene til 30 mio. kr., hvilket medfører 
en nedskrivning over egenkapitalen på 9.3 mio.kr.. 

Socialtilsynets økonomiske konsulent bedømmer tilbuddets økonomi er meget sårbar.
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

Socialtilsynet vurderer tilbuddet arbejder ihærdigt på at sikre en økonomi, som giver den fornødne kvalitet i 
tilbuddet. 
Tilbuddets ledelse og bestyrelse har med strategi- og handleplan synliggjort hvilke prioriteter der sker i forhold til 
den nuværende økonomiske situation. 

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet arbejder ansvarligt på at sikre udvikling sideløbende med at den økonomiske 
situation stabiliseres.  

Tilbuddet arbejder bevidst på at markedsføre tilbuddet på en troværdig måde, hvor der både er åbenhed om 
nuværende vilkår samtidig med at der plantes visioner for fremtiden.
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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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår strategiplan for 2016 - 2020, status på handleplan for 2016/2017 samt plan 
for kompetenceudvikling.

I tilbuddets strategiplan indgår tilbuddets strategiske fokusområder hvoraf økonomi er en af de 8 
fokusområder. Tilbuddets strategiske målsætning er konsolidering og økonomisk robusthed samt 
økonomisk gennemsigtighed.
I forhold til borgerne indgår bl.a. at de har mulighed for et aktivt fritidsliv og styrkelse af ungemiljøet 
på Elleslettegård. 
Det indgår ligeledes som en strategisk målsætning at målrettet opkvalificering og videre og 
efteruddannelse af medarbejdere. Ligeledes ønsker tilbuddet at tiltrække og fastholde faguddannet, 
engageret og specialiseret arbejdskraft til organisationen.

I status på handleplan fremsendt i forbindelse med tilsynsbesøget anfører tilbuddet at tilbuddet har 
modtaget 5 nye henvendelser i februar 2016, der er fuld gang i fritidstilbuddene.
I plan for kompetenceudvikling indgår såvel kurser i dokumentationssystem  samt tilførsel af viden 
om særlige målgrupper samt generel opkvalificering af kompetencer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet er i proces med at sikre gennemskuelighed i økonomien.
Det er en meget kompleks organisation der skal illustreres og  opstilles budget for. Et budget som både opfylder de 
betingelser som er opgivet i Lov om Socialtilsyn, anden lovgivning samt er gennemskuelig for alle øvrige 
interessenter. 

Tilbuddets økonomi bliver fulgt af såvel bank, bestyrelse og myndigheder.
Socialtilsynet vurderer økonomien bør fremstilles med større gennemsigtighed.
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Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet er i proces med at sikre gennemskuelighed i økonomien.
Det er en meget kompleks organisation der skal illustreres og  opstilles budget for. Et budget som både opfylder de 
betingelser som er opgivet i Lov om Socialtilsyn, anden lovgivning samt er gennemskuelig for alle øvrige 
interessenter. 

Tilbuddets økonomi bliver fulgt af såvel bank, bestyrelse og myndigheder.
Socialtilsynet vurderer økonomien bør fremstilles med større gennemsigtighed.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår indkommen revisionsprotokollat, konklusion i årsrapport samt udtalelse fra 
Socialtilsyn Hovedstadens økonomiske konsulent. 

Revisionen har ikke foretaget revision af de udarbejdede budgetter, men har alene foretaget en 
overordnet gennemgang af  den indre sammenhæng i budgettet i forhold til 
budgetforudsætningerne. Årsagen til den positive udvikling i likviditeten skyldes bedre 
belægningsprocenter. Det skal bemærkes, at budgettet er følsomt overfor belægningsprocenten og 
antallet af medarbejdere (lønninger) fremgår det af revisionsprotokollatet.

I protokollatet fremgår ligeledes at revisionen er af den opfattelse at udnyttelsen af tilbuddets 
kapacitet i 2015 har været hensigtsmæssig, under hensyn til de faktiske forhold vedrørende lavere 
belægningsprocenter mv.. 

Der henvises til indikator 11.a, hvor konklusion af årsrapport for budget 2015 fremgår. 

Ved tilsynsbesøget fremsætter socialtilsynet forslag om at tilbuddet indgår i samarbejde med 
socialtilsynets økonomiske konsulent med henblik på at opstille et gennemsigtigt budget.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 4 Socialtilsynet vurderer Elleslettegård har nogle unikke 
rammer til borgere med behov for fysisk og praktisk 
udfoldelse. Der er store og rummelige fysiske rammer på 
tilbuddet.  
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad kan 
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tilgodese borgere, som kræver højt til loftet og samtidig 
tætte rammer. 
Tilbuddet har ligeledes et bredt udbud af aktiviteter og 
muligheder i de fysiske rammer ude og inde, som kan 
tilgodese borgernes behov, interesser og rettigheder 
blandt andet for at sikre trivsel, ret til privatliv, 
udfoldelsesmulighed og mulighed for at opretholde 
socialt netværk.
Tilbuddets ledelse er særlig opmærksom på, at der er 
behov for opstille plan for vedligeholdelse/renovering af 
de fysiske rammer, da det ikke er sket gennem en 
periode.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet vurderer Elleslettegård både i deres bo- og aktivitetstilbud er med til at understøtte borgernes 
udvikling og trivsel. 

Tilbuddet er særegent ved at have så mange faciliteter,  som imødekommer yngre borgere med interesse for fysisk 
arbejde, godt håndelag og tæt kontakt til dyr. 

Borgere, som er visiteret til midlertidig bolig har mulighed for både at benytte eget værelse/bolig, fælles arealer 
samt aktivitetshus i fritiden. 

Socialtilsynet vurderer tilbuddets ansatte har stor opmærksomhed på, hvorvidt borgerne trives i de fysiske rammer 
eller der er behov for at opstille alternative løsninger.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår interview med ledelsen samt observation og interview af borger ved 
rundvisning. 

Ledelsen oplyser, at borgerne trives i de fysiske rammer.
Ledelsen ser frem til, at der bliver midler til en bedre vedligeholdelse samt opdatering på, at 
rammerne fremstår mere appellerende for- og afspejlende målgruppen.  

Socialtilsynet gennemgik de fysiske rammer  på nær huset som indeholder fritidsaktiviteter. 
I rideafdelingen var der klart en fornemmelse af at det var en arbejdsplads hvor der blev forventet en 
indsats samtidig med at der var en rar stemning. 
På værkstederne oplevede socialtilsynet gode relationer og borgerne udtrykte tilfredshed med 
rammerne.  I kantine og køkken oplevede socialtilsynet en god stemning og stor tryghed og trivsel 
blandt borgerne. 

I en udslusningsbolig havde socialtilsynet interview med borger som udtrykte glæde over at været 
flyttet fra boenhed til denne bolig. Vedkommende oplevede selv at trives bedre i de nye rammer.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår oplysninger fra tilbuddet hjemmeside samt oplysning fra tilsyn 7/2015.

Fra tilbuddets hjemmeside fremgår det at der i boafdelingen er 4 huse med værelser. I hvert hus bor 
6 unge med eget værelse og 2 om at dele badeværelse. Der er fælles opholdsstue med sofahjørne og 
med et åbent køkken. Her laves morgen- og aftensmad. Frokosten står kantinen til gengæld for, så 
alle spiser sammen i hovedbygningen 
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Værelserne er møbleret med seng, skrivebord, skab og alt det almindelige, der normalt er i et 
værelse. Borgerne har mulighed for at medtage og indrette med egne ting. 

Tilbuddet har store udenomsarealer med plads til udfoldelse, men også til aktiviteter som tæt 
kontakt med dyr og maskiner samt mindre områder, hvor der tages hensyn til borgere med brug for 
overblik og struktur, eksempelvis i beskæftigelsesstederne køkken og blomsterværksted.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår observation fra rundvisning samt oplysning fra hjemmeside. 
Ved rundvisning i bodelen oplyser ledelsen at der er forskel på hvordan de enkelte huses 
fællesarealer indrettes. Det sker i forhold til de borgere, som bor i husene på det gældende 
tidspunkt. 
Socialtilsynet får fremvist en ledig bolig i et af husene samt bliver budt indenfor hos borger i 
udslusningsbolig. Denne bolig bærer præg af at borgeren er i gang med indretning og afspejler at 
vedkommende har nogle særlige interesser. 

Bodelen bærer præg af at det er yngre borgere, som er i tilbuddet i en midlertidig periode og der 
foregår andre ting i fritiden udenfor boligen. Det kan enten være i nærliggende aktivitetshus, i 
ridehallen, til svømning eller hos kæreste/pårørende i week-ender. 
Samtidig bære bodelen også præg af at der er nogle fælles aktiviteter såsom madlavning og opgaver i 
øvrigt som skal fordeles.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Tilbuddet vedtægter er under revidering og sendes til endelig godkendelse i Socialtilsyn Hovedstaden snarest.

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

Tilbuddets bestyrelse er sammensat af personer fra det private og offentlige erhverv. 
Der er i bestyrelsen personer med erfaring med bestyrelsesarbejde og offentlige hverv samt juridiske og økonomiske 
kompetencer.

*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: .
Error: Subreport could not be shown.
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Tilbudstype: § 103. Afdeling: Kantine
Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 103. Afdeling: Rideskole

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 103. Afdeling: Gårdmandsfunktion

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 103. Afdeling: Maskinværksted

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 103. Afdeling: Blomsterværksted
Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 103. Afdeling: Stald og gårdmandsfuktion

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 103. Afdeling: Monteringsværksted/kørsel

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 103. Afdeling: Stald og gårdmandsfuktion
Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 103. Afdeling: Stald og gårdmandsfuktion

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Botræning

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Botræning
Error: Subreport could not be shown.
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Tilbudstype: § 107. Afdeling: Botræning
Error: Subreport could not be shown.
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