
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.

Tilsynstype:  Regodkendelse Område:  Sociale  tilbud
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*Tilbuddets  navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten  er  
udarbejdet  af:

Dato  for  tilsynsrapport:

Fonden  Koloni

Holbæk  Landevej  42
4350  Ugerløse
Tlf.:  41951840
E-‐mail:  ubkoloni@gmail.com
Hjemmeside:  www.kolo9.dk

§  107  (midlertidigt  botilbud  til  voksne)

§  66,  stk.  1,  nr.  5  (almindeligt  socialpædagogisk  opholdssted)

Mette  Kondrup  Nielsen  (Socialtilsyn  Hovedstaden)

14-‐08-‐2014

Pladser  i  alt: 92

1.  Stamoplysninger

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

*Samlet  vurdering:
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*Afgørelse: Godkendt

Socialtilsynet  vurderer,  at  Koloni  er  et  veldrevet  aflastningstilbud  med  en  solid  økonomi.
Tilbuddet  er  relevant  for  børn  og  unge  med  behov  for  aflastning  1-‐2  weekender  pr.  uge,  og  det  vurderes  overordnet,  at  
de  børn  og  unge,  der  er  tilknyttet,  trives  og  udvikler  sig  i  Koloni.

Socialtilsynet  vurderer,  at  tilbuddets  organisering,  hvor  børnene  tilknyttes  en  fast  aflastningsgruppe  med  fast  personale,  
har  stor  betydning  for,  at  børnene  og  de  unge  er  trygge  og  trives,  når  de  er  i  aflastning.  Tilbuddet  lægger  vægt  på,  at  
aflastningsopholdene  foregår  i  en  fast  ramme,  der  giver  et  godt  fundament  for  at  udfordre  og  støtte  de  enkelte  børn  og  
unge  til  at  udvikle  praktiske  og  sociale  færdigheder.  Det  vurderes,  at  medarbejderne  er  kompetente  både  i  forhold  til  at  
genemføre  relevante  aktiviteter  og  i  forhold  til  at  benytte  forskellige  kommunikationsredskaber  i  form  af  f.eks.  tegn-‐til-‐
tale  og  pictogrammer.

Når  børnene  og  de  unge  er  i  Koloni,  er  der  stort  fokus  på,  at  de  skal  fungere  i  gruppen.  Gruppen  er  udgangspunktet  for  
de  aktiviteter  og  oplevelser,  som  børnene  og  de  unge  får  i  Koloni.  I  forbindelse  med  udflugter  uden  for  Kolonis  egne  
fysiske  rammer  benyttes  fortrinsvis  aktiviteter,  der  understøtter  gruppen,  idet  er  ikke  relevant  at  integrere  børnene  i  
lokalsamfundet,  da  de  kun  er  i  aflastning  i  weekenderne.

Det  vurderes,  at  Koloni  generelt  generelt  har  gode  fysiske  rammer  til  formålet,  dog  er  det  væsentligt  at  være  
opmærksom  på,  at  børnene  og  de  unge  sover  sammen  i  grupper  à  2-‐6    pr.  værelse,  og  at  der  ikke  er  skab/skuffe  til  
rådighed,  hvis  barnet/den  unge  ønsker  at  pakke  sine  ting  ud  under  opholdet  og  opbevare  dem  privat.

Påbud:
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3.  Oplysninger  om  datakilder

Dokumenter: Ansøgningsskema  for  eksisterende  tilbud
Tilbudsportalen
Oversigt  over  medarbejdere
Oversigt  over  fratrådte  medarbejdere
Oversigt  over  indskrevne  børn  og  unge
Oversigt  over  børn  og  unge  udskrevet  i  2014
Kolonis  hjemmeside
APV  2013
Referat  fra  weekender
Skrivelse  vedr.  brandalarmanlæg
Statusskrivelser  for  tre  børn
Holbæk  Kommunes  godkendelse  fra  2013
Vedtægter  fra  2013
Seneste  indberetning  af  magtanvendelse
Kolonis  Værdigrundlag
Tilsynsrapport  2013

Observation Socialtilsynet  har  beset  Kildebakken  og  Sofielyst.  Socailtilsynet  har  observeret  eftermiddagshygge  og  aktiviteter  i  to  af  
kolonigrupperne.

Interview leder
2  afdelingsledere
2  medarbejdere

Opmærksomhedspunkter:
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3  anbringende  kommuner
Interviewkilder

Dato Start:  27-‐05-‐2014.  Slut:  05-‐08-‐2014.

Afdelinger  omfattet

Besøgstype Anmeldt

Særligt  fokus  på  
udvalgte  temaer,  
kriterier  eller  
indikatorer

Tilsynsbesøg

Tilsynskonsulenter Mette  Kondrup  Nielsen

Anbringende  kommune
Beboere
Ledelse
Medarbejdere
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4.  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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  -‐  4.1  Kvalitetsmodellen

Tema Gns.  
bedømmelse

*  Vurdering  af  tema Udviklingspunkter

*Uddannelse  og  
beskæftigelse

2,8 Koloni  er  et  aflastningstilbud,  der  modtager  børn  og  unge  
i  weekendaflastning.  Koloni  har  ikke  ansvar  eller  
kompetencer  i  forhold  til  børnenes  og  de  unges  
skolegang.

Socialtilsynet  erfarer,,  at  medarbejderne  støtter  op  om  
de  unges  skolegang  i  den  grad  det  er  relevant.  Koloni  
tilbyder  at  have  fokus  på  udvikling  af  relevante  
kompetencer,  når  unge  har  planer  om  at  tage  på  
efterskole.  Socialtilsynet  vurderer,  at  dette  initiativ  er  
relevant,  idet  Kolonis  rammer  i  højere  grad  minder  om  
efterskolen  end  om  forholdene  i  de  unges  hjem.

Kriterium Bedømmelse  af  kriterium Tema:  Uddannelse  og  beskæftigelse  

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

Kolonis  kerneopgaver  dækker  ikke  over  støtte  til  børnene  og  unge  i  forbindelse  med  deres  skolegang.  

Medarbejderne  følger  i  begrænset  omfang  med  i  børnene  og  de  unges  skolegang,  og  oplever  jævnligt  at  blive  

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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uddannelse  og  beskæftigelse spurgt  til  råds  om,  hvorvidt  det  er  relevant  for  konkrete  unge  at  komme  på  efterskole.  Når  det  er  besluttet,  at  en  
ung  skal  på  efterskole,  støtter  medarbejderne  de  unge  i  at  tilegne  sig  relevante  kompetencer,  der  er  brug  for  på  
efterskoleopholdet.

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

1  (i  meget  lav  
grad  opfyldt)

Ikke  relevant  da  Koloni  er  et  aflastningstilbud  som  ikke  har  kompetence  og  ansvar  for  børnene  og  de  
unges  skolegang.

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

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Det  er  ledelsens  opfattelse,  at  de  børn  og  unge,  der  er  tilknyttet  koloni,  alle  er  i  skoletilbud.  I  kortere  
perioder  kan  der  være  børn  og  unge,  der  ikke  har  relevant  skoletilbud,  og  det  er  typisk  i  forbindelse  
med  skoleskift  til  mere  relevant  skoletilbud.

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

4  (i  høj  grad  
opfyldt)

Det  er  lederens  generelle  indtryk,  at  alle  de  unge  gennemfører  grundskoleforløb.  Der  kan  opstå  
problemer  i  skoletilbuddet,  Koloni  inddrages  løbende,  når  der  er  behov  for  sparring  til  forældre  og  
anbringende  kommune.

Indikator  01.d:  Børnene/de  unge  
i  tilbuddet  har  et  stabilt  

1  (i  meget  lav  
grad  opfyldt)

Koloni  har  ikke  kendskab  til  børnenes  og  de  unges  fremmødeprocent  i  skolerne.

Side  8  af  37

Tilbud:  Fonden  Koloni



fremmøde  i  deres  
undervisningstilbud,  
uddannelsestilbud  eller  
beskæftigelse.  Medfølgende  
børn  på  voksentilbud  er  i  dag-‐  
eller  undervisningstilbud
Tema Gns.  

bedømmelse
*  Vurdering  af  tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed  
og  relationer

3,2 Socialtilsynet  vurderer,  at  Koloni  har  stort  fokus  på  at  
støtte  børnene  og  de  unge  i  forhold  til  at  udvikle  
selvstændige  færdigheder  både  i  forhold  til  praktiske  
opgaver,  personlig  hygiejne  og  sociale  relationer.

Medarbejderne  tilrettelægger  opholdene,  så  børnene  og  
de  unge  inddrages  og  støttes  i  forhold  til  den  enkeltes  
vanskeligheder  og  udviklingspotentiale.  Det  vurderes,  at  
Koloni  opstiller  gode  rammer  for,  at  børnene  og  de  unge  
kan  danne  venskaber  indbyrdes.

Når  børnene  og  de  unge  er  i  Koloni,  opholder  de  sig  i  et  
meget  lukket  miljø,  hvor  der  er  fokus  på,  at  gruppen  skal  
fungere  praktisk  og  socialt,  og  at  gruppen  skal  have  gode  
oplevelser  sammen.  Socialtilsynet  vurderer,  at  dette  
fokus  er  relevant  for  de  børn  og  unge,  der  kommer  i  
aflastning.
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Kriterium Bedømmelse  af  kriterium Tema:  Selvstændighed  og  relationer  

Kriterium  02:  Tilbuddet  styrker  
borgernes  sociale  kompetencer  
og  selvstændighed

I  forbindelse  med  aflastningsopholdene  inddrages  børnene  og  de  unge  i  de  daglige  gøremål,  hvor  der  trænes  
praktiske  færdigheder  i  forhold  til  madlavning,  borddækning,  personlig  hygiejne  etc.  Strukturen  er  meget  tydelig,  
hvilket  støtter  børnene  og  de  unge  i  at  overskue  opgaver  og  aktiviteter.

Når  børn  og  unge  er  i  aflasnting  på  Koloni,  er  de  i  et  meget  lukket  miljø  hvor  der  er  fokus  på  trivsel  i  tilbuddet  og  
udvikling  af  relationer  og  venskaber  indenfor  den  børnegruppe  man  er  tilknyttet.  De  fleste  aktiviteter  foregår  i  
Kolonis  egne  fysiske  rammer.  Når  der  er  udflugter,  er  målet  som  oftest  svømmehal,  biograf,  indkøbscenter,  messe,  
restaurant  og  Sommerland  Sjælland,  hvor  der  ikke  er  direkte  social  interaktion  med  andre  børn  og  voksne.  Det  er  
dog  et  væsentligt  mål,  at  de  unge  lærer  at  begå  sig  i  det  offentlige  rum.

Børnene  og  de  unge  har  adgang  til  voksne  og  det  vurderes,  at  de  børn  der  er  tilknyttet  Koloni  har  gode  relationer  til  
de  voksne,  og  at  der  er  rum  for  fortrolighed  mellem  børn/unge  og  voksne.
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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

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Medarbejderne  fortæller,  at  alt  er  meget  struktureret   dagen  er  bygget  ens  op.  Børnene  og  de  unge  
reder  selv  seng  ved  ankomsten,  og  de  er  med  til  at  lave  mad,  dække  bord,  tage  af  bordet,  skylle  
tallerkner  af,  børste  tænder  og  tage  nattøj  på.  De  får  generelt  lov  til  at  gøre  alting  selv.  "Det  er  en  af  
vores  grundpiller   som  udgangpunkt  kan  man  selv,  det  er  selvfølgelig  klart,  at  det  skal  justeres  efter  
formåen.  De  oplever  at  der  er  succes".
Medarbejdere  og  ledelse  fortæller,  at  der  er  god  tid  på  koloni  til  at  lære  forskellige  små  hverdagsting,  
da  der  er  fuld  opbakning.  Der  gives  løbende  udfordringer  for  at  børnene  og  de  unge  kan  få  små  
successer.  Ledelse  og  medarbejdere  lægger  vægt  på  at  der  i  Koloni  er  muligheden  for  det   der  er  
nogle  ting  de  kan  bruge  ekstra  tid  og  ressourcer  på  her,  frem  for  hjemme  i  familien.  Medarbejderne  
oplever  at  de  kan  præve  noget  andet  af  børnene  og  de  unge  end  forældrene  kan.

Ledelsen  fortæller,  at  de  snakker  med  børn  og  forældre  i  forbindelse  med  opstarten  om,  hvor  
selvhjulpen  barnet  er,  og  hvilke  mål  der  med  fordel  kan  arbejdes  med.  De  fortæller,  at  de  som  
udgangspunkt  har  høje  forventninger  til  børnene  og  de  unge,  og  at  kravene  justeres,  så  de  passer  til  
den  enkelte.  Målsætninger  bliver  udarbejdet  sammen  med  barnet  eller  den  unge,  ud  fra  spørgsmålet  
om  hvad  de  godt  kunne  tænke  sig  at  få  ud  af  at  være  på  Koloni.  Hvad  vil  han/hun  gerne  lære?  Vi  
laver  noget  der  hedder  aftaler,  som  styrker  selvstændighed  og  ansvar.  Vi  tildeler  dem  det  ansvar,  at  
de  er  med  på  at  definere  aftalen.

Medarbejdere  og  ledelse  er  enige  om  at  de  ikke  ser  så  meget  på  diagnoser,  men  at  de  fokuserer  på,  
at  det  er  børn  og  unge,  der  indeholder  ressourcer  der  kan  udnyttes.

Socialtilsynet  har  besøgt  to  kolonigrupper  en  eftermiddag  efter  at  de  unge  er  ankommet.  de  unge  
støttes  verbalt  og/eller  praktisk  i  at  rede  seng  og  finde  sig  til  rette.  efterfølgende  holdes  lille  
eftermiddagsmøde  hvor  de  unge  melder  sig  til  at  hjælpe  med  forskellige  praktiske  opgaver.
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Indikator  02.b:  Borgerne  indgår  i  
sociale  relationer,  fællesskaber  
og  netværk  i  det  omgivende  
samfund

2  (i  lav  grad  
opfyldt)

Ledelsen  fortæller,  at  børnene  ikke  får  relationer  udenfor  Koloni,  når  de  er  i  aflastning;  "vi  er  os  selv".  
Der  er  en  masse  social  træning  i  løbet  af  weekenderne;  grupperne  tager  på  bilmesse,  restaurant,  
Sommerland  Sjælland.  Børnene  og  de  unge  nyder  at  komme  ud,  men  det  kræver  forberedelse  ifht.  
strukturen.
De  børn  og  unge,  der  ikke  har  lyst  til  at  komme  med  på  tur,  behøver  ikke  at  komme  med.
En  af  kolonierne  har  fast  turdag  om  lørdagen.  Søndag  bruges  ofte  det  lokale  friluftsbad.  Hovedsagligt  
benyttes  Kolonis  egne  faciliteter.

Medarbejderne  fortæller,  at  de  relationer,  børnene  og  de  unge  får  under  deres  ophold  i  Koloni,  er  
det  tætteste  de  kommer  på  venskaber.  Medarbejderne  arbejder  meget  bevidst  med  at  støtte  
børnene  og  de  unge  med  at  danne  relationer  på  tværs  af  kolonigruppen.  Børnene  og  de  unge  
opfordres  til  at  lave  aktiviteter  2  og  2  sammen.  De  skal  skubbes  lidt  og  have  ro  til  det,  mange  af  de  
børn  der  er  tilknyttet  Koloni  har  brug  for  støtten.  Der  er  ikke  fastlagt  program  hele  tiden,  de  lægger  
vægt  på  at  give  børnene  og  de  unge  fred  til  at  fordybe  sig  og  falde  til  ro.  Tingene  kan  godt  tage  lang  
tid,  børnene  og  de  unge  får  den  tid  det  tager.

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)

Ledelsen  fortæller,  at  tilbuddet  kun  inddrages  I  forældrerelation,  når  de  kan  bidrage  med  noget,  da  
børnenes  ophold  i  Koloni  er  forældrenes  frirum.  

På  stedet  har  der  været  mange  snakke  vedrørende  børnenes  og  de  unges  brug  af  telefoner  på  stedet.  
Der  er  opstillet  faste  rammer  for  telefonerne.  De  fleste  børn  og  unge  afleverer  telefonerne,  når  de  
kommer  om  fredagen,  de  voksne  passer  på  telefonerne,  de  tager  dem  ikke.  Ledelse  og  medarbejdere  
lægger  vægt  på  at  de  børn  og  unge,  der  kommer  i  Koloni,  primært  kommer  for  at  træne  at  være  
sammen  med  andre.  Børnene  og  de  unge  må  bruge  telefonerne  om  aftanen  til  at  spille  på  og  til  at  
ringe  hjem  for  at  sige  godnat.
  
Koloni  har  tidligere  holdt  forældrearrangementer,  men  det  gør  de  ikke  mere.  Forældrene  har  mange  
ting  i  deres  hverdag  og  skal  ikke  presses  til  flere  arrangementer.
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I  særlige  tilfælde  bliver  der  holdt  forældremøder   for  eksempel  hvis  der  er  udskiftet  afdelingsleder.

Forældrene  får  sendt  kommende  weekends  program  ud  om  onsdagen,  og  efter  weekenden  får  
forældrene  et  referat  fra  weekenden.

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

1  (i  meget  lav  
grad  opfyldt)

Børnene  og  de  unge  er  ikke  tilknyttet  fritidsaktiviteter,  når  de  er  i  aflastning  i  Koloni.

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

2  (i  lav  grad  
opfyldt)

Ledelse  og  medarbejdere  fortæller,  at  de  fleste  af  de  børn  og  unge  der  kommer  i  Koloni  har  meget  få  
relationer  til  andre  børn  og  unge.  For  de  flestes  vedkommende  er  vennerne  på  Koloni  de  eneste  
venner  de  har,  og  derfor  lægger  medarbejderne  stor  vægt  på  at  støtte  børn  og  unge  i  Koloni  med  at  
opnå  venskaber  med  hinanden.  Det  kan  tage  mange  år  for  disse  børn  og  unge  at  opbygge  et  venskab.

Nogle  af  de  unge,  der  har  været  i  Koloni  i  mange  år,  har  kontakt  med  hinanden  uden  for  tilbuddet,  de  
mødes  eller  har  kontakt  via  Skype  og  Facebook.

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

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Ledelsen  vurderer  at  alle  børn  og  unge  på  Koloni  har  en  fortrolig  voksen.  De  ansatte  på  koloni,  har  
været  ansat  her  i  mange  år,  så  børnene  og  de  unge  får  opbygget  en  stærk  relation  til  de  voksne.  
Ledelsen  fortæller,  at  der  er  en  "jeg  er  din  ven"-‐tilgang  fra  de  voksne.  

Der  er  tilknyttet  3  faste  medarbejdere  til  hver  kolonigruppe,  så  det  er  de  samme  voksne  børnene  og  
de  unge  møder  hver  gang  de  er  i  aflastnig.

Det  er  også  medarbejdernes  vurdering,  at  alle  børn  og  unge  har  en  fortrolig  voksen.  Medarbejderne  
oplever,  at  børnene  og  de  unge  har  mange  voksne,  som  de  godt  kan  lide.

Socialtilsynet  har  besøgt  to  af  kolonigrupperne,  i  begge  grupper  var  der  mange  af  de  unge  som  var  
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begrænset  i  deres  verbale  sprog.  Medarbejderne  benyttede  tegn-‐til-‐tale.  Det  var  indtrykket,  at  
medarbejdere  og  de  unge  kendte  hinanden  godt  og  at  de  unge  hver  især  henvendte  sig  til  flere  af  de  
voksne  og  udviste  tryghed  ved  de  voksne.

Tema Gns.  
bedømmelse

*  Vurdering  af  tema Udviklingspunkter

*Målgruppe,  
metoder  og  
resultater

3,9 Koloni  har  aflastningsgrupper  for  børn  og  unge  med  hhv.  
diagnosen  Downs  Syndrom  og  forskellige  kombinationer  
af  diagnoserne  ADHD,  OCD,  Tourette  Syndrom  og  
autismespektrumforstyrrelser.

Socialtilsynet  vurderer,  at  Koloni  har  udviklet  en  
aflastningsmodel  der  er  relevant  for  en  række  af  børn  og  
unge  med  ovenstående  diagnoser.  Børnene  og  de  unge  
er  trygge  ved  at  komme  i  aflastning  i  den  samme  
børnegruppe  og  med  de  samme  voksne  hver  gang.  
Aflastningsopholdene,  der  er  bygget  op  omkring  sund  
kost,  fysisk  aktivitet  og  regelmæssig  søvn,  har  stort  fokus  
på  udvikling  af  praktiske  og  sociale  kompetencer,  og  det  
vurderes,  at  de  børn  og  unge  der  er  indskervet  i  tilbuddet  
generelt  trives  og  udvikler  sig  i  tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse  af  kriterium Tema:  Målgruppe,  metoder  og  resultater  

Kriterium  03:  Tilbuddet  arbejder  
med  afsæt  i  en  klar  
målgruppebeskrivelse,  
systematisk  med  faglige  tilgange  

Koloni  har  to  overordnede  målgrupper;
*  børn  og  unge  med  Downs  Syndrom  
*  børn  og  unge  med  forskellige  kombinationer  af  ADHD,  OCD,  Tourette  Syndrom  og  autismespektrumforstyrrelser
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og  metoder,  der  fører  til  positive  
resultater  for  borgerne

Alle  børn  og  unge  bor  hjemme  hos  deres  forældre,  og  opholdet  i  Koloni  har  til  formål  at  fungere  som  et  frirum  for  
børnene  og  de  unge,  samtidig  med,  at  der  er  fokus  på  relevant  udvikling  af  praktiske  og  sociale  færdigheder  for  den  
enkelte.

Tilbuddets  rammer  og  indhold  medfører  en  relevant  kombination  af  praktiske  opgaver  og  aktiviteter  der  styrker  
børnenes  og  de  unges  færdigheder.  Opholdene  i  faste  grupper  medfører,  at  børnene  og  de  unge  udvikler  sociale  
relationer  og  i  visse  tilfælde  venskaber  med  hinanden.

De  fleste  af  de  anbringende  kommuner  har  ikke  fremsendt  handleplaner  til  tilbuddet.  I  forbindelse  med  barnets  
eller  den  unges  indskrivning,  opstiller  tilbuddet  relevant  udviklingsmål  som  der  følges  op  på  i  en  årlig  statusrapport.

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

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

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Kolonis  målgruppe  er  børn  og  unge  fra  6  år.  Der  er  to  overordnede  målgrupper;  den  ene  målgruppe  
er  børn  og  unge  med  Downs  syndrom  og  den  anden  målgruppe  er  børn  med  diagnoserne  
ADHD/ADD,  OCD,  Autismespektrumsforstyrrelser  eller  Tourette  Syndrom.
Ifølge  ledelse  og  medarbejdere  lægges  der  stor  vægt  på  socialtræning  og  træning  af  selvstændighed  i  
forhold  til  dagligdags  gøremål.  
De  sagsbehandlere  Socialtilsynet  har  talt  med  fortæller  ligeledes,  at  Koloni  lægger  stor  vægt  på  
sociale  aktiviteter  og  på  at  støtte  børnene  og  de  unge  i  forhold  til  at  indgå  i  sociale  reletioner  og  
udvikle  deres  sociale  kompetencer.

Leder  og  medarbejder  fortæller,  at  der  tages  udgangspunkt  i  reletionen  mellem  medarbejderen  og  
barnet/den  unge.  Opholdene  er  tilrettelagt  i  faste  rammer  hvor  der  lægges  vægt  på  overskuelighed  
og  genkendeligehed.  Medarbejderne  fortæller,  at  de  ikke  bekender  sig  til  en  særlig  pædagogisk  
retning,  men  at  de  er  meget  opmærkdomme  på,  at  gøre  det  der  virker  i  forhold  til  det  enkelte  
barn/den  unge.  Medarbejdere  og  ledelse  lægger  vægt  på  at  have  en  anerkendende  tilgang  til  
børnene  og  de  unge,  og  stille  dem  relevante  udfordring.
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En  medarbejder  fortæller  om  et  forløb  hvor  en  ung  ønskede  at  lære  at  binde  sine  sko.  I  forbindelse  
med  aflastningsopholdene  trænede  medarbejderen  med  den  unge,  og  da  den  unge  havde  lært  at  
binde  snørrebånd,  blev  det  frjret  med  fest  og  kage.

Medarbejderne  fortæller,  at  de  generelt  lægger  op  til  at  børnene  og  de  unge  skal  gøre  alle  de  ting  
selv  som  de  kan.  De  ser  det  barn  der  kommer  ind  af  døren  og  tror  på,  at  barnet  kan  alt  -‐  
efterfølgende  justeres  krav  og  forventninger  i  takt  med,  at  barnet  viser  hvad  det  magter  og  kan.

Socialtilsynet  observerer  unge  og  medarbejderne  i  to  af  kolonigrupperne.  Nogle  af  medarbejderne  
har  hentet  de  unge  i  deres  specialskoler,  andre  medarbejdere  har  forberedt  mad  og  aktiviteter.  De  
unge  startede  opholdet  med  at  få  verbal  støtte  til  at  rede  senge,  derefter  deltog  alle  i  
eftermiddagsmåltid  inden  medarbejdere  og  de  unge  gik  i  haven  for  at  lave  forskellige  aktiviteter.  I  
forbindelse  med  måltidet  meldte  de  unge  sig  til  at  deltage  i  forskallige  pligter  senere  på  dagen.  De  
unge  virkede  trygge  ved  personalet  og  aktiviteterne,  det  var  tydeligt,  at  de  kendte  alle  rutinerne.

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

3  (i  middel  
grad  opfyldt)

Det  fremgår  ved  samtale  med  ledelse  og  sagsbehandlere,  at  der  generelt  ikke  er  fremsendt  
handleplaner  for  børnene  og  de  unge  fra  anbringende  myndighed.  Dette  skyldes,  at  de  fleste  af  
børnene  og  de  unge  har  fået  bevilliget  aflastning  efter  SEL  §  84  jf.  §  44  hvor  der  ikke  kræves  
handleplan.

Ledelsen  fortæller,  at  Koloni  laver  interne  handleplaner.  Medarbejderne  samarbejder  med  forældre  
og  anbringende  kommune  omkring  det  enkelte  barn,  og  der  er  fokus  på  de  mål  som  vurderes  
relevante  for  det  enkelte  barn/ung.  Medarbejderne  spørger  også  børnene  hvad  de  gerne  vil  lære  
mens  de  er  på  Koloni,  og  børnenes  ønsker  kombineres  med  de  vurderinger  personalet  har  om,  hvor  
barnet  vil  kunne  bringes  ind  i  en  relevant  udvikling.

Medarbejdere  fortæller,  at  de  laver  en  statusrapporter  hvert  år,  og  at  der  skrives  hjem  til  forældrene  
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efter  hvert  aflastningsophold.  Derudover  er  der  ikke  noget  på  skrift  for  det  enkelte  barn.  
Sagsbehandlerene  fortæller  ligeledes  at  de  modtager  statusskrivelser  som  giver  et  godt  billede  af  
barnets/den  unges  ophold,  udvikling  og  trivsel.

Ledelsen  fortæller,  at  netop  dokumentation  er  et  af  fokuspunkterne  for  den  kommende  tid.  Der  skal  
indføres  et  elektronisk  dagbogssystem,  så  medarbejderne  kan  få  et  overblik  over  bøenenes  og  de  
unges  løbende  udvikling  og  trivsel.

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

1  (i  meget  lav  
grad  opfyldt)

Ifølge  ledelse  og  sagsbehandlere  har  de  fleste  af  de  anbringende  kommuner  ikke  opstillet  konkrete  
udviklingsmål  for  det  enkelte  barn/ung  som  er  visiteret  til  Koloni,  og  koloni  har  derfor  ikke  fast  
praksis  for  at  dokumentere  de  positive  resultater  som  børnene  og  de  unge  opnår  i  forbindelse  med  
aflastningsopholdene.

Ledelse,  medarbejdere  og  sagsbehandlere  fortæller  samstemmende,  at  Koloni  opstiller  egne  
udviklingsmål  for  de  enkelte  børn  og  unge  og  der  følge  op  på  disse  mål  bl.a.  i  forbindelse  med  den  
statusskrivelse  der  sendes  til  anbringende  kommune  en  gang  årligt.

Kriterium Bedømmelse  af  kriterium Tema:  Målgruppe,  metoder  og  resultater  

Kriterium  04:  Tilbuddet  sikrer  
borgernes  medinddragelse  og  
indflydelse  i  hverdagen  i  
tilbuddet

Aflastningsopholdene  er  tilrettelagt  i  en  meget  stram  og  genkendelig  struktur.  Børnene  og  de  unge  har  indflydelse  
på  aktiviteter  og  hverdagsgøremål  idet  de  løbende  kan  ønske,  hvor  udflugterne  skal  gå  hen  og  hvilke  opgaver  de  vil  
være  med  til  at  løse  i  dagligdagen.
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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)

Sagsbehandlerene  fortæller,  at  det  er  deres  indtryk  at  børnene  og  de  unge  generelt  bliver  hørt,  
respekteret  og  anerkendt,  både  i  forhold  til  de  behov  de  giver  udtryk  for  verbalt  og  i  forhold  til  de  
behov  som  de  ikke  selv  er  bevidste  om.

Medarbejderne  har  en  formodning  om,  at  børnene  og  de  unge  føler  sig  hørt,  respekteret  og  
anerkendt.  Børnene  og  de  unge  bliver  taget  med  på  råd  omkring  forskellige  ting.  Der  kan  være  
valgmuligheder   f.eks.  sættes  der  ofte  to  muligheder  for  aktiviteter  op,  og  så  kan  børnene  og  de  
unge  vælge  ud  fra  det.  Som  hovedregel  er  det  dog  de  voksne  der  sætter  dagsordenen   men  der  er  
mulighed  for  at  byde  ind  med  ønsker.  Medarbejderne  oplever,  at  børnene  og  de  unge  oftest  ønsker  
det  de  kender,  og  at  der  skal  voksenstyring  til  for  at  introducere  nye  aktiviteter.

Indikator  04.b:  Borgerne  har  
indflydelse  på  tilbuddets  
tilrettelæggelse  og  udnyttelse  på  
et  kollektivt  niveau

4  (i  høj  grad  
opfyldt)

Ledelsen  fortæller,  at  medarbejderne  lægger  rammerne  for  aktiviteter  og  andre  gøremål  i  
forbindelse  med  aflastningsopholdene.  Programmet  giver  gode  muligheder  for  at  improvisere  og  
gøre  ting  som  børnene  og  de  unge  har  lyst  til,  derfor  indledes  weekendaflastningsopholdene  med  en  
samling,  hvor  der  spises  lidt  frugt  og  kiks  mens  de  taler  om,  hvad  de  har  lyst  til  i  løbet  af  
dagen/weekenden.  Hvert  år  laver  de  enkelte  kolonigrupper  en  drømmeliste  over  de  ting  som  
børnene  og  de  unge  har  lyst  til  at  lave.  Ifølge  ledelsen  og  medarbejderne  tager  planlægningen  
udgangspunkt  i  denne  liste.
De  adspurgte  sagsbehandlere  fra  anbringende  kommuner  har  indtryk  af,  at  aktiviteter  og  gøremål  
planlægges  med  udgangspunkt  i  børnene  og  de  unges  særlige  vanskeligheder  og  behov,  og  at  den  
overordnede  dagsorden  er  social  træning  i  et  relevant  ungemiljø.
I  forbindelse  med  tilsynsbesøget  observerede  Socialtilsynet  to  kolonigruppers  ankomst  og  opstart  på  
aflastningsopholdet,  det  var  indtrykket,  at  medarbejderne  havde  forberedt  opholdet  og  fastsat  
rammerne  -‐  de  unge  fik  mulighed  for  selv  at  vælge  hvilke  pligter  de  ville  deltage  i,  og  valgte  selv  
hvilke  aktiviteter  de  ønskede  at  beskæftige  sig  med  om  eftermiddagen.
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Kriterium Bedømmelse  af  kriterium Tema:  Målgruppe,  metoder  og  resultater  

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

I  tilbuddet  lægges  der  stor  vægt  på  sund  kost,  fysisk  aktivitet  og  regelmæssig  søvn.

Der  lægges  desuden  stor  vægt  på,  at  støtte  børnene  og  de  unges  mentale  sundhed  og  trivsel,  i  den  forbindelse  
lægges  der  vægt  på  udvikling  af  sociale  kompetencer  og  færdigheder  som  kan  styrke  den  enkeltes  selvtillid.

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

Indikator  05.a:  Borgerne  trives  i  
tilbuddet

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Medarbejdere  og  ledelse  er  enige  om,  at  børnene  og  de  unge  generelt  trives  i  Koloni,  dette  
understøttes  af  anbringende  kommuner  som  er  meget  tilfredse  med  det  tilbud  de  får  til  deres  
borgere  i  Koloni.  Anbringende  kommuner  fortæller  ligeledes,  at  de  får  positive  tilbagemeldinger  fra  
forældrene  som  er  meget  trygge  ved  at  sende  deres  børn  i  aflasnting  i  Koloni,  idet  de  oplever,  at  
deres  børn  trives  og  udvikler  sig  positivt  under  opholdene.

I  forbindelse  med  Socialtilsynets  besøg  observerede  vi  to  grupper  af  unge  med  meget  forskelligt  
funktionsniveau  og  behov,  det  var  klart  indtrykket,  at  de  unge  var  trygge  og  trivedes  i  tilbuddet.  De  
unge  var  ikke  i  tvivl  om  hvad  der  skulle  ske  og  og  hvem  de  skulle  henvende  sig  til.

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

3  (i  middel  
grad  opfyldt)

Koloni  varetager  ikke  løbende  sundhedsfaglige  opgaver  omkring  de  enkelte  børn  og  unge.  I  
forbindelse  med  akut  opståede  behov  kontaktes  forældre  og/eller  skadestue/vagtlæge.

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

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Ledelsen  fortæller,  at  der  i  leder-‐  og  medarbejdergruppe  er  meget  skarpe  holdninger  til  kost  og  mad.  
Vi  kører  lav  sukker  politik  og  93%  af  den  kost  vi  serverer  er  økologisk.  Medarbejderne  understøtter  
ledelsens  udsagn  om  sund  kost,  og  udviser  stort  engagement  i  forhold  til  at  tilbyde  sund  kost  til  
børnene  og  de  unge.
Ledelsen  forklarer,  at  der  er  ansat  en  økonoma  som  køber  ind  til  alle  kolonierne  ud  fra  den  
indkøbsliste,  som  medarbejderne  udarbejder.  
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Ledelse  og  medarbejdere  fortæller,  at  kolonierne  er  aktivitetsorienteret   der  er  altid  en  form  for  
motion  i  forbindelse  med  aflastningsopholdet.  De  forklarer  endvidere,  at  de  fysiske  rammer  
motiverer  til  fysisk  aktivitet.

Medarbejderne  bryger  aktiviterne  som  udgangspunkt  for  at  træne  social  adfærd  så  børnene  og  de  
unge  kan  lærer  at  indgå  i  venskaber.  De  beskriver  hvordan  børnene  ikke  vælger  kammeraterne  til,  
men  aktiviteten  og  ad  vej  får  kammerater  og  venskaber.

Det  er  endvidere  ledelsens  erfaring,  at  den  fysiske  motion  styrker  børnene  og  de  unges  
dopaminproduktion   så  de  lærer  at  holde  på  sig  selv  og  fungerer  bedre  i  de  sociale  relationer.  
Ligeledes  lægger  de  vægt  på,  at  børnene  og  de  unge  får  deres  søvn,  idet  hovedet  hænger  sammen  
med  kroppen.

Igennem  kombinationen  af  de  tiltag  som  ledelse  og  medarbejdere  har  erfaret  er  væsentlige  for  den  
mentale  og  fysiske  sundhed,  forsøger  de  at  understøtte  børnene  og  de  unges  selvværd.

Kriterium Bedømmelse  af  kriterium Tema:  Målgruppe,  metoder  og  resultater  

Kriterium  06:  Tilbuddet  
forebygger  og  håndterer  
magtanvendelser

Tilbuddet  forebygger  magtanvendelser  i  den  pædagogiske  tilgang  til  børnene  og  de  unge,  medarbejderne  har  et  
grundigt  kendskab  til  det  enkelte  barn,  og  der  er  stor  bevidsthed  om  hvad  der  kan  gøre  det  enkelte  barn  frustreret  
og  om  hvordan  medarbejderne  kan  støtte  barnet  og  dermed  forebygge  situationer  der  kunne  medføre  brug  af  
magtanvendelse.

Koloni  har  gennem  tiden  kun  måtte  bruge  magtanvendelse  i  ganske  få  situationer.  Magtanvendelsen  indbrettes  
korrekt  og  medarbejderne  reflekterer  over  hvordan  lignende  episoder  undgås  fremover.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse  af  indikator Tema:  Målgruppe,  metoder  og  resultater  

Indikator  06.a:  Tilbuddets  
pædagogiske  indsats  sikrer,  at  
der  ikke  sker  uforholdsmæssigt  
mange  magtanvendelser

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Ifølge  ledelsen  har  der  ikke  været  magtanvendelser  på  Koloni  i  de  seneste  1½  år.  Ledelse  og  
medarbejder  arbejder  bevidst  med  at  forebygge  brug  af  magt  .  Ledelsen  fortæller,  at  de  lange  forløb  
hvor  personale  og  børn/unge  lærer  hinanden  rigtig  godt  at  kende  medfører,  at  medarbejderne  som  
regel  kan  forebygge  affektudbrud  ved  afledning  eller  særlig  omsorg.

Ledelsen  fortæller,  at  medarbejderne  har  erfaret,  at  de  kan  hjælpe  med  at  flytte  børnenes  og  de  
unges  grænser  for  hvornår  de  bliver  frustrerede  og  dermed  kommer  i  situationer  hvor  
mangtanvendelse  kunne  blive  nødvendig.  Det  trænes  bevidst  med  f.eks.  at  starte  en  kamp  med  at  
ønske  god  kamp  og  slutte  af  med  at  sige;  "tak  for  kampen",  så  rammen  omkring  kampen  bliver  
tydelig.  Medarbejderne  er  ligeledes  opmærksomme  på  at  tale  med  den  enkelte  om  hvordan  de  
voksne  helst  skal  forholde  sig  når  barnet/den  unge  er  vred  eller  ked  af  det.

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)

Efter  Socialtilsynets  besøg  på  Koloni  har  der  været  foretaget  en  magtanvendelse.
Indberetningen  er  fremsendt  rettidigt,  og  har  givet  anledning  til  at  medarbejderne  har  reflekteret  
over  episoden  og  over  hvilke  muligheder  de  har  for  fremover  at  forebygge  lignende  episoder.
Det  fremgår  ikke  om  forældremyndighedsindehaver  og  anbringende  kommune  er  orienteret.  Der  er  
ikke  talt  med  barnet  om  forløbet,  eller  alternativt  angivet  begrundelse  for  at  barnet  ikke  har  været  
hørt  og  orienteret  i  forhold  tild  en  skriftlige  indberetning.

Kriterium Bedømmelse  af  kriterium Tema:  Målgruppe,  metoder  og  resultater  

Kriterium  07:  Tilbuddet  
forebygger  overgreb

Medarbejderne  har  høj  grad  af  opmærksomhed  på  børnenes  og  de  unges  adfærd  med  henblik  på  at  sikre,  at  der  
ikke  sker  overgreb  de  unge  imellem.  Tilbuddet  er  bevidste  om  at  de  fysieke  rammer  begrænser  målgruppen,  og  at  
børn  og  unge  med  krænkeradfærd  ikke  kan  rummes  i  Koloni.

Tilbuddet  har  en  seksualpolitik  for  medarbejderne,  politikken  giver  anvisninger  til  medarbejderne  så  der  ikke  opstår  
misforståelser  eller  overgreb.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse  af  indikator Tema:  Målgruppe,  metoder  og  resultater  

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

4  (i  høj  grad  
opfyldt)

Ledelsen  fortæller,  at  der  er  en  skriftlig  seksualpolitik  som  personalet  kender.  Hovedtrækkene  
omkandler  beklædning,  hvordan  man  gør,  hvis  man  vil  give  børnene  massage  eller  lege  brydelege.  
Overordnet  set  skal  der  være  2  voksne  i  lokalet.

Ledelsen  mindes,  at  de  en  enkelt  gang  har  måtte  sende  en  dreng  med  krænkeradfærd  hjem,  og  
understreger  at  denne  type  børn  ikke  indgår  i  Kolonis  målgruppe  og  derfor  ikke  kan  rummes  på  
stedet.

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

4  (i  høj  grad  
opfyldt)

Kolonis  beredskab  i  forhold  til  forebyggelse  af  overgreb  mod  børnene  og  de  unge  er  relevant  og  
ifølge  ledelsen  kendt  af  medarbejderne.
Børnene  og  de  unge  sover  flere  sammen,  i  nogle  grupper  sover  der  en  voksen  sammen  med  børnene  
og  de  unge  i  andre  grupper  sover  børnene/de  unge  sammen  uden  en  voksen.  Det  er  Socialtilsynets  
oplevelse,at  medarbejderne  er  meget  opmærksomme  på  de  enkelte  børn  og  unge,  med  henblik  på  
at  sikre,at  de  unge  ikke  krænker  hinanden.

Tema Gns.  
bedømmelse

*  Vurdering  af  tema Udviklingspunkter

*Organisation  og  
ledelse

4 Socialtilsynet  vurderer,  at  Koloni  er  organiseret  
hensigtsmæssigt  i  forhold  til  at  kunne  tilbyde  
weekendaflastning  til  børn  og  unge  med  forskellige  
diagnoser.  Ledelsen  har  et  godt  overordnet  overblik  og  
fastsætter  en  relevant  ramme  for,  at  de  enkelte  
kolonigrupper  kan  tilbyde  et  stabilt  og  struktureret  
aflastningstilbud.

Ledelsen  sikrer,  at  medarbejderne  deltager  i  
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efteruddannelse,  og  at  de  medarbejdere  der  ikke  er  
fastansat  får  formidlet  viden  og  relevante  oplysninger.

Socialtilsynet  vurderer,  at  det  lave  sygefravær  og  den  lave  
personalegennemstrømning  er  et  udtryk  for,  at  
medarbejderne  trives  og  føler  sig  fagligt  og  personligt  
udfordret  når  de  er  på  arbejde  i  Koloni.

Kriterium Bedømmelse  af  kriterium Tema:  Organisation  og  ledelse  

Kriterium  08:  Tilbuddet  har  en  
faglig  kompetent  ledelse

Kolonis  ledelse  har  samlet  set  relevant  uddannelse  og  erfaring  indenfor  det  pædagogiske  og  ledelsesmæssige  
område.  Ledelsen  modtager  ikke  ekstern  supervision,  men  indgår  i  øjeblikket  i  et  fælles  lederuddannelsesforløb.

Bestyrelsen  er  sammensat  af  personer  med  relevante  kompetencer  og  med  konkret  kendskab  til  Koloni,  bestyrelsen  
har  i  flere  tilfælde  støttet  tilbuddet  når  der  har  været  særlige  udfordringer.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse  af  indikator Tema:  Organisation  og  ledelse  

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

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Ifølge  Tilbudsportalen  og  ledelsens  beskrivelser  består  ledelsen  af  en  overordnet  leder  der  
udelukkende  varetager  ledelsesopgaver  og  to  stedfortrædere  der  med  tiden  skal  overtage  drift  og  
ledelse  af  tilbuddet.  Lederen  er  uddannet  socialrådgiver  med  mange  års  ledelseserfaring,  den  ene  
stedfortræder  har  en  pædagogisk  uddannelse,  begge  stedfortrædere  har  diplom  i  ledelse.

Medarbejderne  fortæller,  at  de  primært  bruger  den  øverste  leder  og  beskriver  ledelsesstilen  som  
støttende.  I  nogle  perioder  bruger  de  lederen  meget,  de  oplever  at  lederen  giver  god  plads  og  har  
tillid  til  de  ansatte  når  hun  oplever,  at  der  er  styr  på  det  på  den  enkelte  Koloni.  Lederen  tager  
medarbejdernes  ord  for  gode  vare   og  understøtter  de  fornemmelser  og  holdninger  medarbejderne  
har  og  det  de  melder  ud.

Indikator  08.b:  Tilbuddet   2  (i  lav  grad   Ifølge  ledelsen  benyttes  der  ikke  løbende  supervision  hverken  til  ledelse  eller  medarbejdere.  
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benytter  sig  af  ekstern  faglig  
supervision  eller  anden  form  for  
sparring  for  ledelse  og  
medarbejdere

opfyldt) Ledelsen  fortæller,  at  tilbudddet  i  en  periode  har  brugt  Bo  Hejlskov  til  sparring  men  at  ledergruppen  
pt.  er  i  gang  med  et  forløb  i  personlig  udvikling  ogledelse  hos  Karsten  Brandt.  Forløbet  afsluttes  i  
september.

Både  ledelse  og  medarbejdere  fortæller,  at  der  er  mulighed  for  at  få  supervision  efter  behov,  men  at  
dette  sjældent  benyttes.  Medarbejderne  får  deres  behov  for  sparring  opfyldt  ved  sparring  med  
kolleger  og  teamleder.  Dertil  kommer  løbende  møder  og  kurser  om  emner  der  er  relrvante  i  forhold  
til  opgaveløsningen.

Indikator  08.c:  Tilbuddet  har  en  
kompetent  og  aktiv  bestyrelse

4  (i  høj  grad  
opfyldt)

Ifølge  det  fremsendte  materiale  og  ledelsens  beskrivelser,  er  bestyrelsen  i  øjeblikket  ikke  fuldtallig  -‐  
ved  bestyrelsens  kommende  møde  vil  det  blive  drøftet  hvordan  den  ledige  plads  kan  besættes.

Bestyrelsen  består  af  folk  der  har  viden  om  de  forskellige  dicipliner  i  forhold  til  at  drive  en  
socialpædagogisk  virksomhed  kombineret  med  folk  der  har  konkret  kendskab  til  Koloni.  Lederen  
beskriver  bestyrelsen  som  travle  folk,  som  støtter  op  om  tilbuddet  når  der  er  problemstillinger  som  
de  skal  ind  over.  Det  er  ledelsens  erfaring,  at  bestyrelsen  kan  kontaktes  og  er  lydhør  når  der  er  
særlige  behov.

Kriterium Bedømmelse  af  kriterium Tema:  Organisation  og  ledelse  

Kriterium  09:  Tilbuddets  daglige  
drift  varetages  kompetent

Kolonis  struktur,  hvor  der  er  tilknyttet  en  fast  medarbejdergruppe  til  hver  kolonigruppe,  er  altafgørende  for  at  
kunne  tilbyde  børnene  og  de  unge  et  kontinuerligt  tilbud  og  understøtte  deres  trivsel  og  udvikling.  Ledelsen  sikrer  
at  medarbejderne  er  sammensat  i  teams  der  fungerer  sammen.  Der  er  generelt  lavt  sygefravær  og  lav  
personalegennemstrømning  hvilket  sikrer  kontinuitet.
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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

4  (i  høj  grad  
opfyldt)

Ifølge  ledelsen,  medarbejderne  og  det  fremsendte  materiale  er  der  afsat  3  medarbejdere  af  gangen  
til  hver  gruppe.  Hvis  de  vurderer,  at  der  er  behov  for  flere  ressourcer  løser  de  det.  Tilbuddet  er  ikke  
baseret  på  at  der  skal  kunne  indsættes  ekstra  personale.  Ledelsen  fortæller  dog  at  der  i  en  
indkøringsperiode  f.eks.  kan  ansættes  en  ekstra  medarbejder  til  om  lørdagen.

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

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Ifølge  ledelsen  og  den  fremsendte  oversigt  over  nuværende  og  tidligere  personale,  er  der  7  af  
koloniafdelingslederne  der  her  været  ansat  igennem  rigtig  mange  år.  Et  par  af  koloniernes  
afdelingsledere  har  været  tilknyttet  i  en  kortere  årrække,  bl.a.  de  to  afdeingesledere  Socialtilsynet  
taler  med.

Ifølge  ledelse  og  personaleoversigt  er  en  del  af  personalet  ansat  på  timeløn,  mange  af  disse  
medarbejdere  er  studernede,  og  nogle  af  dem  går  fra  når  de  er  færdige  med  uddannelse  og  får  
fuldtidsjob.  Ledelsen  fortæller,  at  de  en  enkelt  gang  har  fyret  en  medarbejder  pga.  vedkommendes  
sprog  der  var  uaccebtabelt  i  forhold  til  børnene,  i  forbindelse  med  de  øvrige  medarbejderes  ophør  
har  der  været  naturlige  årsager.

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

4  (i  høj  grad  
opfyldt)

Ledelsen  fortæller,  at  der  generelt  er  lavt  sygefra  med  få  årlige  fraværsdage  pr.  medarbejder  i  
gennemsnit,  men  2013  har  været  atypisk  idet  der  har  været  to  langtidssygemeldinger,  hvilket  
medfører  et  højere  gennemsnitligt  sygefravær  end  normalt.

Tema Gns.  
bedømmelse

*  Vurdering  af  tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4 Tilbudddets  organisering  med  faste  aflastningsgrupper  
der  hver  har  en  uddannet  afdelingsleder  og  timeansat  
personale  der  er  under  uddannelse,  medfører,  at  

Side  25  af  37

Tilbud:  Fonden  Koloni



medarbejdergruppen  i  de  enkelte  kolonigrupper,  samlet  
set,  har  relevante  kompetencer  i  form  af  uddannelse  og  
erfaring  med  målgruppen.  En  stor  del  af  medarbejderne  
har  været  ansat  i  Koloni  i  længere  tid  og  Socialtilsynet  
vurderer,  at  børnene  og  de  unge  i  høj  grad  både  
profiterer  af  det  konkrete  kendskab  medarbejderne  har  
til  dem,  og  af  den  relation  de  har  til  medarbejderne.  

Socialtilsynet  vurderer,  at  der  er  høj  grad  af  fokus  på  
relevant  opkvalificering  af  afdelingslederne,  og  at  
afdelingslederne  har  fokus  på  at  sikre  at  medarbejderen  
opstiller  et  rtelevant  aflastningsforløb  for  den  enkelte.

Kriterium Bedømmelse  af  kriterium Tema:  Kompetencer  

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

De  fleste  af  de  faste  medarbejdere  har  en  pædagogisk  uddannelse  og  har  været  ansat  i  Koloni  i  længere  tid.  Der  er  
en  række  timansatte  medarbejdere  i  weekenderne,  som  generelt  er  studerende.

Afdelingslederne  for  hver  kolonigruppe  deltager  løbende  i  temadage  og  uddannelsesforløb  med  henblik  på  
opkvalificering  og  konkret  at  optimere  tilbuddet  for  de  enkelte  børn  og  unge  der  er  indskrevet  i  Koloni.

Medarbejderne  opstiller  relevante  rammer  for  børne  og  de  unge,  og  anvender  relevante  kommunikationsmetoder  i  
forhold  til  den  enkelte.  Medarbejderne  har  et  stort  kendskab  og  erfaring  med  det  enkelte  barn/ung  og  formår  at  
tilpasse  kommunikation  og  forventninger  så  de  matcher  den  enkeltes  funktionsniveau.

Medarbejderne  udarbejder  årligt  statusskrivelser  vedrørende  de  enkete  børn  og  unge,  skrivelsen  lever  op  til  
anbringende  kommuners  forventninger  og  behov.
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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

4  (i  høj  grad  
opfyldt)

Når  der  skal  ansættes  ny  afdelingsleder  forklarer  ledelsen,  at  der  stilles  krav  om,  at  ansøgeren  har  en  
pædagogisk  uddannelse.  Det  er  dog  ikke  et  ubetinget  krav  idet  en  ansøger  godt  kan  vise  sig  at  være  
kvalificeret  på  baggrund  af  anden  uddannelse  og  erfaring.  8  ud  af  de  nuværende  10  afdelingsledere  
har  en  pædagogisk  uddannelse.

Afdelingsledergruppen  tilbydes  efteruddannelse,  pt.  er  gruppen  igang  med  en  samlet  
lederuddannelse,  hos  Carsten  Brandt,  hvor  der  er  fokus  på  teambuilding,  lederudvikling  og  personlig  
udvikling.  Ifølge  ledelsen  får  afdelingslederne  nlp-‐coach  og  nogle  får  adhd-‐coach  efter  behov.

De  øvrige  medarbejdere  er  hovedsagligt  studerende  og  det  fremgår  af  personaleoversigten,  at  de  er  i  
gang  med  pædagog-‐,  lærer-‐  eller  socialrådgiveruddannelsen.  Ifølge  ledelsen  indgår  de  timeansatte  
medarbejdere  ikke  i  mødestrukturen  eller  uddannelsesprogrammet,  det  er  afdelingslederen  der  har  
ansvar  for  at  formidle  relevante  oplysninger  og  viden  til  de  timeansatte.

I  forbindelse  med  samtale  med  medarbejderne,  er  det  Socialtilsynets  indtryk,  at  medarbejderne  har  
stort  kendskab  til  de  unges  særlige  handicap,  og  at  de,  i  pædagogiske  tilgang,  anvender  relevant  
kommunikation  og  opstiller  relevante  rammer.  Rammerne  er  bevidst  sat  op  så  de  unge  kan  føle  sig  
trygge  samtidig  med,  at  de  løbende  bliver  udfordret  i  forhold  til  de  udviklingspunkter  der  er  
relevante  for  de  enkelte.

Det  er  de  anbringende  kommuners  indtryk,  at  personalet  har  en  relevant  tilgang  til  børnene  og  de  
unge  -‐  de  anbringende  kommuner  siger  samstemmende,  at  medarbejderne  er  søde  og  dygtige.  De  er  
tilfredse  med  de  tilbagemeldinger  og  statusskrivelser  de  får,  og  de  oplever,  at  forældre  og  børn/unge  
er  meget  tilfredse  med  tilbuddet.

Indikator  10.b:  Det  er  afspejlet  i   4  (i  høj  grad   Socialtilsynet  har  besøgt  to  af  Kolonis  aflastningsgrupper,  det  er  indtrykket,  at  medarbejderne  har  et  
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medarbejdernes  samspil  med  
borgerne,  at  medarbejderne  har  
relevante  kompetencer

opfyldt) stort  kendskab  til  hver  enkelt  ung  og  formår  at  tilpasse  kommunikation  og  forventninger  så  de  
matcher  den  enkeltes  funktionsniveau.
Medarbejderne  har  tilrettelagt  et  forløb  med  mulighed  for  inddragelse  af  de  unge  i  de  praktiske  
opgaver  og  med  mulighed  for  at  vælge  aktiviteter  i  forhold  til  individuelle  ønsker.  Medarbejderne  
guider  de  unge  i  gang  med  aktiviteterne  og  støtter  dem  verbalt  eller  ved  egen  deltagelse  til  at  
gennemføre  aktiviteten.

Tema Gns.  
bedømmelse

*  Vurdering  af  tema Udviklingspunkter

*Økonomi 5 Socialtilsynet  vurderer,  at  Koloni  er  veldrevet  og  har  en  
god  og  sund  økonomi.

Økonomien  er  gennemskuelig,  i  forbindelse  med  
opkvalificeing  og  diverse  ændringer/fornyelser  lægges  
der  vægt  på  at  optimere  tilbuddet  for  de  børn  og  unge  
der  er  indskrevet.

Kriterium Bedømmelse  af  kriterium Tema:  Økonomi  

Kriterium  11:  Tilbuddet  er  
økonomisk  bæredygtigt

Tilbuddets  soliditetsgrad  er  63  %,  og  regnskabet  viser  at  tilbuddets  økonomi  i  høj  grad  er  bæredygtigt.
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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

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Af  årsrapporten  for  2013  fremgår  det,  at  revisionen  ikke  har  givet  anledning  til  forbehold.

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.  
budgetskema

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Årsregnskabet  fdor  2013  viser,  at  der  de  seneste  år  har  været  genereret  overskud,  hvilket  anses  som  
en  god  indikator  for,  at  der  er  god  overensstemmelse  mellem  tilbuddets  omsætning  og  udgifter.  I  
2013  har  Koloni  haft  ekstraordinære  udgifter  til  brandsikring  på  kr.  309.000,-‐  disse  udgifter  kunne  
afholdes  inden  for  budgettet.

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

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Det  fremgår  af  årerapporten  for  2013  at  tilbuddets  soliditetsgrad  er  63%  .

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

Kolonis  tilbud  giver  gode  muligheder  for  at  tilrettelægge  relevante  tilbud  med  høj  kvalitet  for  de  børn  og  unge  der  
er  indskrevet  i  tilbuddet.

Økonomien  giver  gode  muligheder  for  faglig  udvikling  og  diverse  ændringer.
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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

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Ifølge  tilbuddets  budget  for  2013  forventes  der  et  overskud  på  kr.  784.547  efter  afholdelse  af  udgifter  
til  løn,  faglig  udvikling  og  diverse  ændringer.
Budgettet  afspejler  i  høj  grad  den  indsats  der  er  relevant  for  tilbuddets  målgruppe.

Kriterium Bedømmelse  af  kriterium Tema:  Økonomi  

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

Tilbuddets  økonomi  er  i  høj  grad  gennemskuelig  for  Socialtilsynet  og  de  visiterende  kommuner.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse  af  indikator Tema:  Økonomi  

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

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Det  fremgår  af  årsrapport  for  2013  og  regnskab  for  2013  at  der  er  overensstemmelse  i  tilbuddets  
økonomiske  nøgletal.

Tema Gns.  
bedømmelse

*  Vurdering  af  tema Udviklingspunkter

*Fysiske  rammer 3 Socialtilsynet  vurderer  generelt,  at  Kolonis  to  afdelinger  
har  gode  fysiske  rammer  til  brug  for  aflastning  for  den  
pågældende  målgruppe.  Der  er  mange  muligheder  for  
aktiviteter  indendørs  og  udendørs.
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Børnene  og  de  unge  sover  i  køjesenge  2-‐6  på  hvert  
værelse,  der  er  generelt  ikke  mulighed  for  at  tilbyde  
enkeltværelser.  Socialtilsynet  vurderer,  at  en  del  af  de  
børn  og  unge,  der  pt.  er  indskrevet  i  Koloni,  er  tilfredse  
med  at  dele  soveværelser,  men  i  forhold  til  de  unge  
generelt  vurderes  det,  at  de  i  højere  grad  skal  have  
mulighed  for  at  kunne  sove  alene.

Ligeledes  vurderer  Socialtilsynet,  at  børnene  og  de  unge  
bør  have  mulighed  for  at  pakke  deres  ting  ud,  når  de  er  
på  Koloni,  og  at  der  derfor  bør  være  et  skab/kommode  til  
rådighed  for  den  enkelte.

Kriterium Bedømmelse  af  kriterium Tema:  Fysiske  rammer  

Kriterium  14:  Tilbuddets  fysiske  
rammer  understøtter  borgernes  
udvikling  og  trivsel

Koloni  har  relevante  fysiske  rammer  i  forhold  til  de  børn  og  unge  der  ligger  indenfor  tilbuddets  målgruppe.  Der  er  
gode  muligheder  for  at  inddrage  børn  og  unge  i  dagligdags  opgaver,  og  der  er  i  høj  grad  gode  muligheder  for  fysisk  
aktivitet  udendørs  hvor  der  er  god  plads  og  forskellige  baner  til  boldspil,  cykling,  skadeboard  etc.

Indendørs  er  der  gode  muligheder  for  forskellige  indendørsaktiviteter  så  som  film,  spil,  tv,  lego  og  andet  ,  begge  
afdelinger  har  indendørs  aktivitetsrum/motionsrum  hvor  der  kan  laves  fysisk  aktivitet  om  vinteren.

I  begge  afdelinger  sover  børnene  sammen  2-‐6  på  værelserne.  Dette  er  relevant  for  mange  af  de  børn  der  er  i  
tilbuddet,  men  der  er  ringe  mulighed  for  at  tilbyde  børnene  og  de  unge  at  kunne  sove  alene.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse  af  indikator Tema:  Fysiske  rammer  

Indikator  14.a:  Borgerne  trives  
med  de  fysiske  rammer

5  (i  meget  
høj  grad  
opfyldt)

Ifølge  ledelsen  og  medarbejderne  trives  børnene  og  de  unge  i  de  fysiske  rammer.  Koloni  lægger  vægt  
på  socialtræning  og  fysisk  aktivitet.  Ledelsen  fortæller,  at  børnene  og  de  unge  generelt  benytter  sig  
af  de  mange  muligheder  Koloni  tilbyder  for  fysisk  aktivitet,  og  at  de  profiterer  af  det.

Socailtilsynet  observerer,  at  de  unge  i  de  to  tirsdagsgrupper  begår  sig  hjemmevant  i  de  to  afdelinger  
og  fremstår  trygge  både  indendørs  og  udendørs  hvor  eftermiddagens  aktiviteter  finder  sted.

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

3  (i  middel  
grad  opfyldt)

Kolonis  afdelinger  er  indrettet  med  områder  til  dagligdags  gøremål;  sove,  madlavning,  spise,  se  tv,  
tage  bad  etc.,  og  med  området  til  forskellige  aktiviteter;  film,  træning,  bål,  dyrkning  af  haven,  cykling,  
boldspil  osv.

Socialtilsynet  har  bemærket,  at  børnene  og  de  unge  sover  2-‐6  personaer  i  hvert  soveværelse  og  at  
der  kun  er  et  bad  i  hver  afdeling.  Det  er  vigtigt  at  være  opmærksom  på  om  alle  de  unges  behov  kan  
imødekommes  i  disse  rammer.

Hver  afdeling  er  indrettet  med  køkken,  stue,  spisestue,  badeværelse  og  toiletter  samt  2-‐3  soverum.  
Der  er  pt.  plads  til  9  børn  og  unge  i  hver  kolonigruppe,  og  i  soverummene  er  der  2-‐6  senge.

I  forbindelse  med  rundvisning  bemærker  Socialtilsynet,  at  soverummene  primært  er  udstyret  med  
sende  og  at  der  generelt  ikke  er  skabe/kommoder  til  børnenes  og  de  unges  ting  under  opholdet.  Der  
er  heller  ikke  plakater  på  væggene  eller  andre  ting,  som  kan  være  med  til  at  gøre  rummene  
hyggelige.

På  Kildebakken  er  værelserne  rummelige  i  forhold  til  antal  senge,  hvorimod  de  fleste  af  
soverummene  på  Sofielyst  ligger  på  1.  sal  med  skrå  vægge  og  generelt  virker  små  og  trange  i  forhold  
til  det  antal  sengepladser  der  er  i  det  enkelte  rum.
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Der  er  pt.  ikke  mulighed  for  eneværelse  hverken  for  børnene  eller  for  de  unge  over  18  år.
Indikator  14.c:  De  fysiske  
rammer  afspejler,  at  tilbuddet  er  
borgernes  hjem

1  (i  meget  lav  
grad  opfyldt)

Koloni  er  et  aflastningstilbud  hvor  de  fysiske  rammer  bruges  af  flere  børnegrupper.  Rammerne  i  
Koloni  skal  ikke  afspejle,  at  det  er  børnenes  hjem.
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5.  Økonomiske  og  organisatoriske  forhold  (jf.  §  12-‐18  i  Lov  om  socialtilsyn)
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*Bemærkninger  til                                        
bestyrelsesvedtægter

Nye  vedtægter  er  på  vej.

Beskrivelse  af  tilbuddets  
bestyrelse

Sinne  Conan,  Adm.  Direktør
Steen  Marslew,  Advokat  (H)
Nils  Lomholdt,  Soc.  Rådgiver  i  3F
Gert  Stahl  Jacobsen,  Kreditchef

*Budgetforudsætninger Årlig  omsætning Soliditetsgradkr.  14.441.714,00

Overskud

Lønomkostninger

5,70

Lønomkostninger,  fast  
personale

63,30

Omkostninger,  særlig  
ekspertise

Omkostninger,  leder

Omkostninger,    
kompetenceudvikling

Omkostninger,  
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato  for  revisionspåtegningRevisionspåtegning

-‐

5,00

50,00

14,68

0,40

63,30

8,00

Nej

-‐

1,05

Takster
Tilbudstype:  §  66,  stk.  1,  nr.  5.  Afdeling:  Sofielyst,  Holbæk  Landevej  42,  4350  Ugerløse
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Takstniveau Ydelse Pr.  time Pr.  stk. Pr.  dag/døgn Pr.  md.

Niveau  1 døgnaflastning

Ydelser

behandling

Ydelser  -‐  børn  og  unge

socialpædagogisk  behandling

ophold

I  alt 0,00 0,00 0,00 0,00

Niveau  2 Ydelser

døgnaflastning

behandling

ophold

socialpædagogisk  behandling

Ydelser  -‐  børn  og  unge

I  alt 0,00 0,00 0,00 0,00

Niveau  3 Ydelser
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Niveau  3 Ydelser  -‐  børn  og  unge

socialpædagogisk  behandling

behandling

døgnaflastning

ophold

I  alt 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilbudstype:  §  66,  stk.  1,  nr.  5.  Afdeling:  Kildebakken,  Østrupvej  118,  4350  Ugerløse

Takstniveau Ydelse Pr.  time Pr.  stk. Pr.  dag/døgn Pr.  md.

Niveau  1 døgnaflastning

Ydelser

behandling

socialpædagogisk  behandling

Ydelser  -‐  børn  og  unge

ophold

I  alt 0,00 0,00 0,00 0,00
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