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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 Fonden Koloni

Hovedadresse Holbæk Landevej 42 
4350 Ugerløse

Kontaktoplysninger Tlf.: 21722996
E-mail: rbkoloni@gmail.com
Hjemmeside: http://www.kolo9.dk

Tilbudsleder Rune Christian Backs

CVR-nr. 26909724

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6 
Botilbud til midlertidige ophold, § 107 

Pladser i alt 54

Målgrupper Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse 
Anden psykisk vanskelighed 
Anden udviklingsforstyrrelse 
Autismespektrum 
Opmærksomhedsforstyrrelse 
Udviklingshæmning 

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Trine Balling Majewicz
Jan Malling

Tilsynsbesøg 14-10-2022 15:00, Uanmeldt, Fonden Koloni 
02-09-2022 13:00, Uanmeldt, ikke truffet, Fonden Koloni 

Fonden
Koloni

Udviklingshæmning, Autismespektrum, Anden udviklingsforstyrrelse, Anden intellektuel/kognitiv
forstyrrelse, Anden psykisk vanskelighed, Opmærksomhedsforstyrrelse

49 Socialpædagogisk
opholdssted, § 66,
stk. 1, nr. 6

5 Botilbud til
midlertidige ophold,
§ 107
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Basisinformation (Afdelinger)

Afdeling Målgrupper Pladser i alt Afdelinger
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Socialtilsynet har aflagt uanmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg d. 14 oktober 2022 på de 3 afdelinger i Uggerløse, Sofielyst , Kildebakken og
Pigehuset. Socialtilsynet har ligeledes været forbi tilbuddets sommerhus i Højby d. 16 november og afholdt ledelsesinterview via Teams d. 12
december 2022.

Koloni er godkendt som privat opholdssted efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service, til aflastning for børn og unge i alderen 6 til 23 år, der har
opmærksomhedsforstyrrelse, udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelse, anden udvikling/intellektuel/kognitiv forstyrrelse og/eller andre
psykiske vanskeligheder, som primære problemstillinger. Det er socialtilsynets vurdering, at Koloni fortsat har en meget høj kvalitet, der gør
tilbuddet egnet til at modtage målgruppen. 

I forbindelse med tilsynet har der været fokus på følgene temaer fra kvalitetsmodellen:

 

 Tema 1 - Uddannelse og beskæftigelse
 Tema 2 - Selvstændighed og relationer
 Tema 5 - Organisation og ledelses

 

Derudover er økonomi blevet behandlet i forbindelse med tilsynet. 

Ved det dette års tilsyn har Socialtilsynet haft fokus på at observere børnene i aflastningen, sammenholdt med børnenes, medarbejdernes og
ledelsens udtalelser ved det givne tilsynsbesøg.  

Socialtilsynet vurderer, at Koloni gennem kvalificerede og fællesskabsorienterede indsatser, bidrager til at børn og unge opnår færdigheder, der kan
styrke deres evner i relation til skolegang og læring. Kolonis indsatser tilrettelægges med fokus på social træning, styrkelse og udvikling af sociale
kompetencer hos børnene og de unge. Det er Socialtilsynets vurdering, at netop disse indsatser positivt understøtter børnene og de unges evner og
muligheder for at fastholde et skole- eller uddannelsestilbud.

Socialtilsynet vurderer desuden i forlængelse af dette, at koloni i meget høj grad understøtter børnene og de unges sociale færdigheder og
kompetencer der relaterer til øget selvstændighed. Der tilrettelægges individuelle indsatser, hvor fokus primært er på det sociale fællesskab, der
udvikles mellem børnene i tilbuddet, og det er et vigtigt fokus for tilbuddet, at børnene og de unge lærer at indgå i sociale fællesskaber på lige fod
med andre.

Socialtilsynet vurdere ligeledes, at der er fokus på børnenes og de unges deltagelse i eget liv og udvikling af selvstændighed indenfor de rammer der
er mulige på et aflastningsophold, samt at der arbejdes med tæt kontakt til børnene og de unges familier, ligesom tilbuddets organisering sikrer, at
børnene og de unge møder stabilitet og kontinuitet i mødet med medarbejdere.

 

 

Socialtilsynet vurdere ydermere, at Fonden Koloni har en kompetent ledelse der har et tæt samarbejde med en aktiv bestyrelse. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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Vurdering af tema
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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.

Socialtilsynet vurderer, at Koloni gennem kvalificerede og fællesskabsorienterede indsatser, støtter børn og unge i at udnytte deres fulde potentiale
i forhold til skolegang og læring, inden for rammerne af et aflastningstilbud. Kolonis indsatser tilrettelægges med fokus på social træning, styrkelse
af den enkeltes selvstændighed og udvikling af sociale kompetencer hos børnene og de unge. Det er Socialtilsynets vurdering, at netop disse
indsatser positivt understøtter børnene og de unges evner og muligheder for at fastholde et skole- eller uddannelsestilbud.

Koloni har som aflastningstilbud ikke ansvar for eller kompetencer i forhold til børn og unges skolegang, men sikrer en god overgang for børnene
og de unge, når de kommer fra skole til Koloni, samt naturligvis fra Koloni og til skole. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne forholder sig til og
stimulerer børn og unges skolegang og læring, under hensyn til børnenes behov og forudsætninger.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 1
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Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Koloni støtter børnene og de unge i deres skolegang, idet omfang et aflastningstilbud kan og skal. I det Koloni er et
aflastningstilbud er deres kerneopgaver ikke at støtte op om børnene og de unge i deres skolegang og eller beskæftigelse. Socialtilsynet bemærker
dog, at Koloni alligevel relevantvis er deltagende i status og netværksmøder. Koloni er meget bevidste om, at når børnene og de unge er i
aflastning, er det et frirum fra både skole og forældre. Derfor forsøger medarbejderne så vidt muligt, ikke at blande negative konflikter og
oplevelser fra skolen ind i aflastningen. Medarbejderne søger derfor at gøre overlappet mellem skole og aflastning, så positivt og problemfrit som
muligt, således at dem der muligvis har haft en hård/konfliktfyldt dag i skolen, kan afslutte dagen positivt i køreturen fra skole/hjemmet og op til
Koloni.

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
Bedømmelsen og teksten fastholdes og der lægges vægt på, at Koloni er et aflastningstilbud, og derfor ikke har ansvar for eller nødvendigvis
kompetencerne, i forhold til børnene og de unges skolegang. Koloni opstiller mål og understøtter børnene og de unges læring i tilbuddet inden for
de rammer, som kan forventes af et aflastningstilbud. Koloni har fokus på social træning, selvstændighedsudvikling og udvikling af sociale
kompetencer hos børnene og de unge, hvilket har stor betydning for børnene og de unges evner og muligheder for at fastholde et skole- eller
uddannelsestilbud.

Indikator 1.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Bedømmelsen fastholdes. Det er fortsat Socialtilsynets opfattelse, at de børn og unge, der er i aflastning på Koloni, er tilknyttet et skole- eller
uddannelsestilbud.
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Indikator 1.d

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.d
Bedømmelsen og tekst fastholdes. I bedømmelsen lægges der vægt på oplysninger fra børn og unge i tilbuddet og oplysninger fra medarbejdere,
hvoraf det fremgår, at Koloni understøtter et stabilt fremmøde i børnene og de unges skole-og uddannelsestilbud i forbindelse med aflastningen,
ved at hente og bringe børnene og de unge til skole.
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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 koloni i meget høj grad understøtter børnene og de unges sociale færdigheder og kompetencer der relaterer til øget
selvstændighed. Der tilrettelægges individuelle indsatser, hvor fokus primært er på det sociale fællesskab, der udvikles mellem børnene i tilbuddet.
Koloni evner at opstille mål for børnene og de unges udvikling af sociale færdigheder og selvstændighed, og det er et vigtigt fokus for tilbuddet, at
børnene og de unge lærer at indgå i sociale fællesskaber på lige fod med andre.

Socialtilsynet vurdere ligeledes, at der er fokus på børnenes og de unges deltagelse i eget liv og udvikling af selvstændighed indenfor de rammer
der er mulige på et aflastningsophold. 

Socialtilsynet vurderer ligeledes, at børnene og de unge, der primært er bosiddende hjemme hos forældrene, har tæt kontakt, samt at tilbuddets
organisering sikrer, at børnene og de unge møder stabilitet og kontinuitet i mødet med medarbejdere.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at Koloni har fokus på, at børnene og de unge skal have gode oplevelser sammen, og at tilbuddet er opmærksom
på målgruppens behov for at strukturen og rammerne er velkendte, således at børnene/de unge trives og kan udvikle sig hen mod at opnå større
selvstændighed og at kunne danne relationer indbyrdes.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 2
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Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Koloni i meget høj grad understøtter børnene og de unges sociale og selvstændige kompetencer. Socialtilsynet baserer
sin bedømmelse på oplysninger fra fremsendt materiale, observationer og endelig oplysninger fra medarbejdere og ledelse ved det aktuelle tilsyn
og tidligere tilsyn, samt oplysninger fra forældre ved tidligere tilsyn. Koloni evner at opstille mål for børnene og de unges udvikling af sociale
færdigheder og selvstændighed, og det er et vigtigt fokus for tilbuddet, at børnene og de unge lærer at indgå i sociale fællesskaber på lige fod med
andre. Kolonierne arbejder alle med såkaldte ’Punkter’ som afslutning på weekend aflastningerne, hvor børnene og de unge øves i at både give og
modtage anerkendelse, hvilket Socialtilsynet vurderer er særdeles understøttende for børnene og de unges sociale færdigheder og
relationsdannelse. Medarbejdere kan fortælle om den sociale træning, der foregår i at pigerne og drengene er til fester og på ture sammen,
ligesom de unge, med støtte fra medarbejderne, lærer at sætte og respektere grænser i samværet. Medarbejderne kan endvidere fint beskrive
hvordan der samles op efter konflikter, og skabes strategier, som kan anvendes konkret sammen med barnet næste gang. Forældre til børn og
unge på Koloni giver udtryk for, at Koloni netop er gode til at få deres børn inkluderet i fællesskabet, på trods af deres forskellige vanskeligheder,
og at de lærer, at de er noget særligt som det menneske, de er. Det beskrives af såvel forældre som visiterende kommuner ved tidligere tilsyn, at
Koloni har helt særlige samarbejdsrelationer til forældrene, hvilket Socialtilsynet vurderer, kun fordrer børnene og de unges trivsel, når de er i
aflastning. Visiterende kommuner kan beskrive flere eksempler på børn og unge, der finder tilbage til at kunne lege og indgå i legerelationer,
ligesom unge selvstændiggøres i en grad, så flere af dem kommer på efterskole.
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Indikator 2.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i
sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Bedømmelsen fastholdes.

I bedømmelsen er der lagt vægt på det fremsendte materiale. 

I bedømmelsen er der ligeldes lagt vægt på, at Koloni i meget høj grad opstiller individuelle mål i forhold til at understøtte børnene og de unges
udvikling af kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så sevstændigt liv som muligt. Det kan ses i de fremsendte handleplaner/status i
forbindelse med tilsynsbesøget, at der fremgår flere eksempler på mål for sociale og selvstndige mål.

 

Endvidere er der et grundlæggende fokus på, at alle børn/unge på Koloni deltager i fællesskabet, med udgangspunkt i deres individuelle behov og
mestring. Mange børn/unge har ikke erfaring med at danne venskaber og oplever det måske for første gang på Koloni. Det er Socialtilsynets
vurdering, at Koloni i meget høj grad formår at balancere i at inkludere og sikre udvikling for den enkelte igennem fællesskabet, men altid med
fokus på individuelle udfordringer og ressourcer.

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Bedømmelsen og tekst fastholdes.

Der lægges i bedømmelsen vægt på, at Koloni er et aflastningstilbud, hvor børn og unge kommer i forskellige aflastningsordninger, af weekend
og/eller hverdagsaflastninger; tilbuddets opgave er derfor ikke nødvendigvis at integrere børnene og de unge i det omgivende samfund. Endvidere
lægges vægt på tidligere oplysninger fra forældre, hvoraf det fremgår, at en del af aflastningstilbuddets aktiviteter foregår udenfor tilbuddet, hvor
medarbejderne tager kolonigrupperne på ture, eksempelvis ud at stå på skøjter eller køre gokart. Ledelsen og medarbejdere har endvidere ved
tidligere tilsyn oplyst, at de forskellige grupper ofte har aktiviteter, der foregår i tilbuddet, og at de relationer, som børnene/de unge får under
deres ophold i Koloni, er det tætteste de kommer på venskaber. Der dannes relationer på tværs af grupperne, som børnene og de unge støttes i at
opretholde.

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
Bedømmelsen fastholdes.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Koloni er et aflastningstilbud og at børnene og de unge derfor bor hjemme hos forældrene eller
plejeforældre. Derfor har børnene og de unge som udgangspunkt i meget høj grad kontakt til og samvær med deres familie og netværk i
dagligdagen.
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Indikator 2.f

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.f
Bedømmelsen fastholde.

I bedømmelsen er der lagt vægt på Socialtilsynets egne observationer fra det aktuelle tilsyn og tidligere tilsynsbesøg. 

I bedømmlesne er der ligeledes lagt vægt på, at børnene og de unge har en fortrolig relation til en eller flere medarbejderem der har en positiv
betydning for deres liv. Dette ses blandt andet ved, at der er i observationerne både ved det aktuelle tilsyn og tidligere tilsyn, opleves en nær og
tryg relation mellem børnene/de unge og medarbejderne. Flere af børnene giver udtryk for, at de er glade for medarbejderne og at medarbejderne
kender dem godt.

I bedømmelsen er der ydermere lagt vægt på, at både medarbejdergruppen og mange af børnene/ de unge har været i tibuddet i mange år og
derved har en langvarig relation til hinanden. Ligeledes ser socialtilsynet positivt på, at Koloni har en god normering, således at der er plads og
mulighed for, at skabe en tæt relation til børnene og de unge for den vej at skabe fortrolighed.
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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. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at Koloni har en meget kompetent overordnet ledelse, ligesom den daglige drift varetages kompetent.

Koloni har en leder med overordnede administrative og pædagogiske funktioner og en souschef med særlig fokus på det pædagogiske område.
Begge supplerer hinanden i tilbuddets drift. Derudover betegnes de enkelte børnegruppers ledere som afdelingsledere. Disse afdelingsledere er
ansat på fuld tid. Koloni har desuden en professionel, aktiv og engageret bestyrelse, der er involveret i tilbuddets drift. Der er relevante
kompetencer inden for økonomi og socialfagligt arbejde.

Begge ledere har mangeårig og indgående erfaring med tilbuddet, med hinanden som kolleger og pædagogisk med målgruppen.
Medarbejdergruppen fremstår stabil og engageret. Der er kontinuerligt ekstern supervision for ledelsen og for medarbejdere.

Socialtilsynet er i dialog med bestyrelsen om de gældende regler for godkendelse i forbindelse med købet af en ejendom til brug for bosted eller
udvidelse af den nuværende drift.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer ligesom ved tidligere tilsyn, at Koloni har en kompetent overordnet samlet ledelse. Tilbuddet har en professionel, aktiv og
engageret bestyrelse, der er involveret i tilbuddets drift. Der er relevante kompetencer inden for økonomi og socialfagligt arbejde.

Ledelsen er organiseret ved en daglig leder og en pædagogisk leder/souschef. Ledelsen kender hinanden godt og har arbejdet sammen på Koloni
igennem mange år, både som ledelse og pædagogiske medarbejdere. Ledelsen formår i høj grad at understøtte en fælles ånd igennem deres
ledelse. Både medarbejdere og ledelse modtager ekstern supervision. Begge ledere fungerer som en samlet overordnet ledelse og begge står for
vejledning, sparring og guidning af alle afdelingsledere. Ledelsen har i meget høj grad syn for både driften og for udviklingen i tilbuddet. Det
gælder både for målgruppen af børn og unge og for udviklingen af det pædagogiske arbejde på tilbuddet. 

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Bedømmelsen er ændret til 4.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen generelt har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen har disponeret over fondens midler til køb af ejendom i forbindelse med et evt. nyt bosted.

Socialtillsynet er i dialog med bestyrelsen om de gældende regler for godkendelse i forbindelse med købet af en ejendom til brug for bosted eller
udvidelse af den nuværende drift

I bedømmelsen er der ligeldes lagt vægt på, at ved tidligere tilsyn og det aktuelle tilsyn, at medarbejderne giver udtryk for overfor socialtilsynet, at
ledelsen er kompetent, både i forhold til det pædagogiske og det organisatoriske og at de er meget glade for den samlet ledelse.
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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
Bedømmelsen fastholdes.

I bedømmelsen er der lagt vægt på ligesom ved tidligere tilsyn, at der i tilbuddet er en afklaret og gennemgående stor opmærksomhed på, at det
faglige arbejde i høj grad afhænger af medarbejdernes refleksion og udvikling af egen praksis. Ledelsen fortæller, at der er ekstern supervision en
gang i kvartalet. Dertil er der ledelsessupervision og ekstra supervision ved f.eks. særligt svære sager. Ledelsen har en holdning til, at det er rigtig
godt og giver et løft til hele organisationen. 

Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.c
Bedømmelsen ændres til 4

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse. Der er ligeledes lagt vægt på, at ledelsen igen i år giver
udtryk for, at at tilbuddet har en professionel og engageret bestyrelse, der er involdveret i tilbuddets drift. Bestyrelsessammensætningen er
uændret siden sidste tilsyn.

Der er ligeledes lagt vægt påat socialtilsynet er i dialog med bestyrelsen om de gældende regler for godkendelse i forbindelse med købet af en
ejendom til brug for bosted eller udvidelse af den nuværende drift.

Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Kolonis daglige drift i meget høj grad varetages kompetent. 

Tilbuddet har en organisering, der sikrer, at børnene og de unge mødes af kompetente medarbejdere i et tilstrækkeligt omfang. Der er fokus på, at
børnene og de unge møder medarbejdere der har relevant viden og erfaring med deres behov, hvilket vurderes at være til gavn for børnene og de
unge. Socialtilsynet vurderer, at både personalegennemstrømningen og sygefraværet ikke er højere end på sammenlignelige tilbud. Det er
ydermere vægtet, at medarbejdere oplyser, at de dækker ind for hinanden, hvilket har betydning for børnene og de unge, da de således oplever
stabilitet.  Socialtilsynet vurderer ligledes, at det faste og gennemgående personale har stor sikkerhed i at strukturere dagen/weekenden og at
børnene og de unge er trygge og glade for medarbejderne. De gennemgående rutiner og den faste struktur er en kerne i tilbuddets kontekst. 

Tilbuddet har valgt at have en god personalenormering, 3 medarbejdere til 9 børn, hvilket gør at børnene og de unge har en oplevelse af at en
medarbejdergruppe der er tilgængelige, lydhøre og omsorgsfulde. Mange af medarbejderne har været ansat i mange år og kender både Kolonis
værdier og tilgange rigtig godt.

Koloni har både en lav personalegennemstrømning og lavt sygefravær, hvilket ligeledes skaber en fast og stabil medarbejdergruppe. 

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Bedømmelsen fastholdes. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at børnene og de unge i meget høj grad har tilstrækkelg kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer.
Det ses ved, at der er tre medarbejdere i hver kolonigruppe der rummer 9 børn. 

I bedømmelsen er der særlig lagt vægt på, at børnene og de unge giver udtryk for, at medarbejderne er omsorgsfulde og tilgængelige, samt at
medarbejderne er gode til at forstå børnene og de unges behov.

Der er ligeledes lagt vægt på at medarbejderne oplyser, at de har god normering, hvilket også kan bekræftes af både ledelsen og den fremsendte
dokumentationen.
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Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Bedømmelsen fastholdes.

Tilbuddets personalegennemstrømning er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste
årsrapport på Tilbudsportalen, som viser en personalegennemstrømning på 4 pct. sammenholdt med den gennemsnitlige
personalegennemstrømning på tværs af de tilbud, som Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med, som i 2021 var 18,2 pct.
Oplysningerne i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har ikke indikeret en højere personalegennem-strømning og bedømmelsen fastholdes
derfor.

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Bedømmelsen fastholdes. 

Tilbuddets sygefravær er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste årsrapport på
Tilbudsportalen, som viser et sygefravær på 4 dage, sammenholdt med det gennemsnitlige sygefravær på tværs af de tilbud, som Socialtilsyn
Hovedstaden fører tilsyn med, som i 2021 var 16,0 dage.

Oplysningerne i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har ikke indikeret et højere sygefravær. Tilbuddets aktuelle sygefravær er 2,7 dag pr.
medarbejder.

Indikator 9.d

Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk
pædagogisk indsats.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.d
Det er oplyst at tilbuddet udelukkende anvender deres faste medarbejdere, samt en enkelt fast tilknyttede vikar, hvorfor det vurderes at
indikatoren er opfyldt i meget høj grad. .
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

*Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og kan forventes at give mulighed for en bæredygtig drift og til dels
tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

 

*Begrundelse

Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet

Den faglige kvalitet vurderes på et højt niveau.

 

*Vurderingsgrundlag

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2022 og 23 og årsregnskab 2021 samt tilhørende budget- og regnskabsnøgletal og
revisionsprotokollat. Socialtilsynet har endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

 

Socialtilsynet er i proces med godkendelse af budget 2023 og har afholdt møde med tilbudsleder herom og bl.a. efterspurgt en af bestyrelsen
godkendt vedligeholdelsesplan med tidsramme

samt lejekontrakter.

 

Socialtilsynet har den 13. oktober 2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold:

*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

 

Tilbuddets økonomiske bæredygtighed

Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at levere ydelser af fornødne faglige kvalitet, og at kunne opfylde økonomiske krav fra
tredjemand.

 

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig

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

 

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets regnskab er revideret af en godkendt revisor, og at revisor både har foretaget økonomisk og
forvaltningsrevision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at levere ydelser af fornødne faglige kvalitet, og at kunne opfylde økonomiske krav fra
tredjemand.

 

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af årsregnskab for 2021, at tilbuddets soliditetsgrad er på 66 %, hvilket vurderes rimelig set i
forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad. Ved gennemgang af årsrapporttal for 2021 og budget 2021 ses mindre afvigelser og et mindre
overskud på 0,5 % mod forventet ca. 4 % i budget. De øgede udgifter ses som følge af flere udgifter til personaleomkostninger og ses at have
kommet borgerne til gode.

 

Tilbuddets drift vurderes i øvrigt økonomisk stabil.
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Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har den 13. oktober 2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven.

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

*Tilbuddets budget sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

 

Den faglige kvalitet vurderes på et højt niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris
i forhold til målgruppen.

 

Socialtilsynet er i proces med godkendelse af budget 2023 og har afholdt møde med tilbudsleder herom og efterspurgt en af bestyrelsen godkendt
vedligeholdelsesplan med tidsramme

samt lejekontrakter.

 

Tilbuddets økonomiske forhold har været stabile over de seneste år, og der er ingen oplysninger på Tilbudsportalen om større ændringer i
nærmeste fremtid, udover proces der pågår i civilstyrelsen i forhold til at få ændret tilbuddets vedtægter. Ved godkendelse heraf, vil tilbuddet søge
om en væsentlig ændring af tilbuddet til også at omhandle botilbudspladser efter servicelovens § 107. Fonden har med bestyrelsens godkendelse
og uden inddragelse af socialtilsynet købt en bygning til formålet. Socialtilsynet har indskærpet oplysningspligten overfor tilbudsleder.

Desuden oplyser tilbuddet, at der er overvejelser om at renovere køkken i et husene, så det kan anvendes til forberedelse af måltider til de
aflastningsophold. Tilbuddets leder er informeret om, at der skal ansøges i socialtilsynet ved ekstraordinære dispositioner af fondens midler jf. Lov
om socialtilsyn § 15 stk. 5 samt til større vedligeholdelse og forbedringer jf. lov om socialtilsyn § 16 a.

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har påset, at tilbuddets regnskab er revideret af en godkendt revisor, og at revisor både har foretaget økonomisk og
forvaltningsrevision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

 

Socialtilsynet har lagt revisionspåtegningen til grund ved gennemgang af tilbuddets regnskab. Det bemærkes, at revisor ikke har anført forbehold
eller væsentlige supplerende oplysninger til årsregnskabet.

 

Socialtilsynet er i proces med at indhente huslejekontrakter og valuarvurderinger i så fald disse foreligger. Dette vurderes, at være med til at skabe
øget gennemsigtighed og vil blive fulgt op når tilbuddets reviderede 2022 årsrapport foreligger.
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

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

Spindelvæv

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

Datakilder
Kilder

Bestyrelsesoversigt
Borgeroversigt
Handleplan
CV på ledelse/medarbejdere
Tidligere tilsynsrapport
Hjemmeside
Budget
Medarbejderoversigt
Pædagogiske planer
Opgørelse af sygefravær
Kompetence og anciennitetsoversigt
Tilbudsportalen
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$eg-print-section-heading-start$Interviewkilder$eg-print-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder

Borgere
Ledelse
Medarbejdere

Beskrivelse
Der er afholdt team-interview med ledelsen, samt interview med medarbejdere under observationer og rundvisning. Talt med børnene under det
uanmeldte tilsyn under observationer og leg.

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

Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere
Ledelse

Side 17 af 1731-01-2023


