
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Ø
st

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedøm

m
else og vurdering af om

 tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og sam
let 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, frem

gå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er m
arkeret m

ed *

Socialtilsynets bedøm
m

else af kvaliteten foretages m
ed udgangspunkt i kvalitetsm

odellens kriterier og indikatorer ved hjæ
lp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om

 
socialtilsyn. Kvalitetsbedøm

m
elsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhæ

ngig af tilbudstype og m
ålgruppen, har m

ulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 tem

aer, m
en som

 ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonom
iske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 

i Lov om
 socialtilsyn. O

plysningerne indgår i vurderingen af, om
 tilbuddet sam

let set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

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

For tilbud m
ed flere afdelinger udarbejdes der én sam

let kvalitetsvurdering.

*Tilbuddets navn:

*Adresse:

Fonden Den selvejende institution O
pholdsstedet TAO

Hovedgaden 38A
4330 Hvalsø

1. Stam
oplysninger

Tilsynstype: Regodkendelse
O

m
råde: Sociale tilbud
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*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tlf.: 22868932
E-m

ail: info@
tao-lejre.dk

Hjem
m

eside: w
w

.tao-lejre.dk

§ 66, stk. 1, nr. 5 (alm
indeligt socialpæ

dagogisk opholdssted)

Pladser i alt:
6

*M
ålgrupper:

6 til 22 år (angst, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder)

6 til 22 år (om
sorgssvigt, seksuelt overgreb, voldeligt overgreb, andet overgreb)

6 til 22 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, depression, stressbelastning)

6 til 22 år (indadreagerende adfæ
rd, andet socialt problem

)

14 til 22 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse)

14 til 22 år (angst, depression, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse)

14 til 22 år (om
sorgssvigt, seksuelt overgreb, voldeligt overgreb, andet overgreb)

14 til 22 år (stressbelastning, andre psykiske vanskeligheder, indadreagerende adfæ
rd, andet socialt problem

)

14 til 22 år (autism
espektrum

, udviklingsforstyrrelse af skolefæ
rdigheder, anden udviklingsforstyrrelse)

6 til 22 år (opm
æ

rksom
hedsforstyrrelse, autism

espektrum
, anden udviklingsforstyrrelse)
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Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Inge O
vergaard Jakobsen (Socialtilsyn Ø

st)

29-10-2014

2. Sam
let vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om

 socialtilsyn)

*Sam
let vurdering:

TAO
 er et privat opholdssted i henhold til § 66, stk. 5 i Lov om

 Social Service, i Lejre Kom
m

une beliggende på landet 
m

ed tæ
t adgang til m

arker og skov. TAO
 har et ungetilbud De U

nges TAO
, der ligger i Hvalsø. M

ålgruppen på TAO
 og De 

U
nges TAO

 er børn og unge m
ed personligheds- eller tilknytningsforstyrrelser af forskellige karakter.

TAO
 har søgt socialtilsynet om

 re-godkendelse.
Socialtilsynet har gennem

ført re-godkendelsen m
ed udgangspunkt i kvalitetsm

odellens 7 tem
aer og truffet afgørelse 

om
, at TAO

 kan re-godkendes til den ønskede m
ålgruppe.

Tilsynet har vurderet kvaliteten inden for de 7 tem
aer, der frem

går af tem
avurderinger i tilsynsrapporten.

U
ddannelse og beskæ

ftigelse:
Børn og unge støttes i at opnå skolegang og få en uddannelse eller et arbejde.

Selvstæ
ndighed og relationer:

M
ålgruppen træ

nes i selvstæ
ndige funktioner i hverdagen m

ed henblik på at udvikle selvstæ
ndighed sam

t opnå sociale 
og personlige kom

petencer.

M
ålgruppe, m

etoder og resultater:
M

ålgruppen er forskelligartet sam
m

ensat i forhold til personlige, sociale eller fam
iliem

æ
ssige vanskeligheder til 

diagnoser som
 ADHD og andre udviklingsforstyrrelser. Tilsynet vurderer, at m

ålgruppens behov derm
ed er varieret. 

M
etoden der anvendes over for m

ålgruppen er struktur og tydelighed gennem
 faste aktiviteter i hverdagen, der skaber 
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O
pm

æ
rksom

hedspunkter:

*Afgørelse:
Godkendt

læ
ring og udvikling for m

ålgruppen. Resultater m
åles i den udvikling børn og unge, viser på TAO

. 

O
rganisation og ledelse:

Tilsynet vurderer, at ledelsesstrukturen i hele TAO
 har en vis volum

en m
ed 4 ledere i organisationen m

ed 
forskelligartede funktioner og roller.
Tilsynet vurderer, at der er ledelsesm

æ
ssig bevågenhed om

kring det fysiske og psykiske arbejdsm
iljø i organisationen. 

Kom
petencer:

O
rganisationen har fokus på kom

petenceudvikling som
 forudsæ

tning for at løfte de forskelligartede opgaver, tilbuddet 
skal løse.
Der er fokus på faglig udvikling gennem

 pæ
dagogisk efter- og videreuddannelse.

Ø
konom

i:
Tilsynet vurderer, at TAO

 har en bæ
redygtig og gennem

skuelig økonom
i, og der er sam

m
enhæ

ng m
ellem

 pris og den 
kvalitet børn og unge ydes på tilbuddet.

Fysiske ram
m

er:
De fysiske ram

m
er er velegnede til form

ålet, og ram
m

erne udnyttes optim
alt på TAO

 og De U
nges TAO

.

Påbud:
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3. O
plysninger om

 datakilder

Dokum
enter:

Regnskabet fra 2013
Protokollat fra 2013
Internt regnskab fra afdeling TAO
Internt regnskab fra afdeling De unges TAO
Egnethedsgodkendelse
Sagsoverdragede dokum

enter fra Lejre Kom
m

une
Ansøgning om

 re-godkendelse
Tilhørende dokum

enter som
 følge af ansøgningsskem

a om
 re-godkendelse

Statusrapporter, handleplaner sam
t behandlingsplaner for børn og unge er udlånt af TAO

 og afleveret tilbage ved 
afslutning af re-godkendelsen

O
bservation

Interview
Ved tilsynsbesøg 29. april er forstander og 2 afdelingsledere interview

et i fæ
llesinterview

. 3 m
edarbejdere er interview

et 
sam

m
e dag i fæ

llesinterview
. 2 m

edarbejdere er ansat på TAO
. 1 er ansat på De U

nges TAO
.

2 børn er interview
et af tilsynet sam

m
e dag i et fæ

llesinterview
.

Den 1. juli er 2 foræ
ldre interview

et på TAO
 i 2 sæ

rskilte interview
s.

Det har ikke væ
ret m

uligt at interview
e sagsbehandler i forbindelse m

ed re-godkendelsen,
Interview

kilder
Beboere
Ledelse
M

edarbejdere
Pårørende
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4. O
plysninger om

 tilsynsbesøg

Dato
29-04-2014

O
versigt over tilsynsbesøg

29-04-14: Hovedgaden 38A, 4330 Hvalsø

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Inge O
vergaard Jakobsen

De U
nges TAO

Besøgstype
Anm

eldt

Sæ
rligt fokus på udvalgte tem

aer, 
kriterier eller indikatorer
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5. Bedøm
m

else og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om
 socialtilsyn)

N
edennæ

vnte figur illustrerer tre centrale elem
enter, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og sam

let set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit om

handler bedøm
m

else og vurdering af kvalitet.

Sam
let vurdering af om

 tilbuddet kan godkendes: For at kunne træ
ffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 

øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om
 økonom

iske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om

 socialtilsyn (§§12-18) sam
t relaterede lovgivninger fx Lov om

 social service, retssikkerhedsloven m
.m

.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en sam
let vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsm

odellens syv tem
aer (§6). I den 

sam
lede vurdering af om

 tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det væ
re relevant at inddrage forhold, der 

falder inden for de 7 tem
aer, m

en som
 ikke er indeholdt i kvalitetsm

odellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedøm
m

else: Socialtilsynet bedøm
m

er tilbuddet ud fra kvalitetsm
odellens kriterier og indikatorer.Side 7 af 33
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 - 5.1 Kvalitetsm
odellen

Tem
a

G
ns. 

bedøm
m

else
* Vurdering af tem

a
U

dviklingspunkter

*U
ddannelse og 

beskæ
ftigelse

4,8
Tilsynet vurderer, at TAO

 har fokus på børn og unges 
skolegang, uddannelse og beskæ

ftigelse:
Der opstilles m

ål for det enkelte barn. 
Personale og ledelse er bevidst om

 vigtigheden af 
træ

ning og udvikling i forhold til uddannelse og 
beskæ

ftigelse.
Pårørende har tilkendegivet, at opholdsstedet har 
tilstræ

kkelig fokus på udvikling af børn og unges skole- og 
uddannelsesm

æ
ssige kom

petencer.

Fortsat fokusere på m
uligheder for fritidsbeskæ

ftigelse 
for de børn og unge, hvor det er relevant. Sikre 
kontinuerlig og vedligeholdende kontakt til lokalm

iljøets 
m

uligheder for fritidsaktiviteter og beskæ
ftigelse.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: U

ddannelse og beskæ
ftigelse 

Kriterium
 01: Tilbuddet støtter 

borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæ

ftigelse

TAO
 har ikke problem

er m
ed de unges skolegang eller undervisning generelt. Der sam

arbejdes m
ed den lokale 

folkeskole og specialskole sam
t Søgården, der er et skole- og dagbehandlingstilbud for børn og unge, som

 ligeledes 
kan etablere STU

-forløb.
TAO

 har et godt sam
arbejde og en god kom

m
unikation m

ed skoletilbuddene. Der foretages revisitation én gang 
årligt, og TAO

 deltager altid i skole- og hjem
 m

øder.
Der følges op på lektier og andet hjem

m
earbejde, hvilket er indbygget i strukturen på TAO

.

I kvalitetsm
odellen er både 'Gns. bedøm

m
else' på tem

aniveau og 'Bedøm
m

else' på indikatorniveau angivet på følgende skala:
5. i m

eget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i m

iddel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i m

eget lav grad opfyldt.

Vurderingen af tem
aerne bygger på kvalitetsbedøm

m
elsen, og der kan, afhæ

ngigt af tilbudstype og m
ålgruppe, inddrages andre relevante forhold, som

 ikke er indeholdt i kvalitetsm
odellens indikatorer.
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For de æ
ldste følges op ved U

U
-vejledere.

Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: U
ddannelse og beskæ

ftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i sam

arbejde m
ed 

borgerne konkrete m
ål for 

borgernes skolegang, uddannelse 
eller beskæ

ftigelse, og der følges 
op herpå

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Børnene går i lokale skoler eller i specialskoler, alt afhæ
ngig af den enkeltes behov. M

ålene for skole 
og uddannelse opstilles i sam

arbejde m
ed børn, foræ

ldre, skole og opholdssted. Der følges op ved 
status- og sam

arbejdsm
øder på skolen og gennem

 daglig kontakt og overlevering m
ellem

 skole og 
opholdssted. Børnene er glade for at gå i skole, tilkendergiver ledelse og personale, og de m

ener, at 
det har afsm

ittende virkning børnene im
ellem

, at der i det daglige er positive tilkendegivelser på 
stedet om

 det at gå i skole eller væ
re i uddannelse.

På De U
nges TAO

 har kontaktpæ
dagogen en vigtig rolle i at m

otivere til fastholdelse af skolegang. 
Redskaberne er sam

tale m
ed læ

rerne og eventuel inddragelse af venner eller veninder. Kontakten og 
m

otivationen skal løbende vedligeholdes ved sam
væ

r og understøttende aktiviteter for den unge for 
eksem

pel ved biblioteksbesøg.
Indikator 01.b: Borgerne er i 
uddannelse, beskæ

ftigelse, 
beskyttet beskæ

ftigelse, eller 
dagtilbud i form

 af aktivitets- og 
sam

væ
rstilbud

4 (i høj grad 
opfyldt)

På De U
nges TAO

 gennem
fører unge gym

nasiet eller lignende, hvis den unge har kom
petencerne til 

det. Det lykkes for nogle. Andre visiteres til m
ere støttende og sæ

rlige beskæ
ftigelsesforløb, 

herunder STU
-undervisning.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 
i tilbuddet i den 
undervisningspligtige alder 
opfylder undervisningspligten 
ved at gennem

føre et 
grundskoletilbud m

ed 
undervisning fra 
børnehaveklasse til 9. klasse.

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

TAO
 forudsæ

tter at skoleplaceringen er på plads, når et barn eller en ung flytter ind.
Ledelsen beskriver ved tilsynsbesøg, at børn og unges skolegang prioriteres højt. Alle børn og unge 
m

odtager undervisning. Et enkelt barn har ekstraressourcer og m
odtager hjem

m
eundervisning i ½

 år 
som

 skoleforberedelse til et konkret skoletilbud. Dette er etaberet i et sam
arbejde m

ellem
 Lejres 

Kom
m

unes skoleforvaltning og opholdsstedet.
Personalet m

ener, at børnene godt kunne udfordres noget m
ere m

ed lektier fra skolens side. 
Børnene kan dog læ

se i den tid, der er deres tid sam
m

en m
ed kontaktpæ

dagogen, for eksem
pel har 

de sengelæ
sning, når børnene puttes.

I pårørendeinterview
et giver de pårørende udtryk for, at børnene er i skoletilbud, og de er tilfreds 
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m
ed den støtte TAO

 yder i forbindelse m
ed deres børns skolegang. Foræ

ldre er selv involveret i 
barnets skolegang og deltager så vidt m

uligt ved m
øder på skolen.

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

m
øde i deres 

undervisningstilbud, 
uddannelsestilbud eller 
beskæ

ftigelse. M
edfølgende 

børn på voksentilbud er i dag- 
eller undervisningstilbud

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Børn og unge på TAO
 har ikke de vanskeligheder m

ed frem
m

øde. Heller ikke selvom
 de unge 

kom
m

er fra en situation, hvor deres tidligere frem
m

øde i skole og uddannelsestilbud har væ
ret 

begræ
nset. Disse vanskeligheder æ

ndres efter m
eget kort tid. Det ligger i kulturen i TAO

, at det er 
godt at gå i skole, oplyser m

edarbejdere og ledelse.

Tem
a

G
ns. 

bedøm
m

else
* Vurdering af tem

a
U

dviklingspunkter

*Selvstæ
ndighed 

og relationer
4,8

Tilsynet vurderer, at TAO
 og De unges TAO

 arbejder ud 
fra de kom

petencer, det enkelte barn og den unge har. I 
tilrettelæ

ggelsen af hverdagen styrkes børn og unges 
selvstæ

ndighed, så de udvikler personlige og sociale 
kom

petencer til at begå sig selvstæ
ndigt i hverdagen.

Tilsynet vurderer, at der er fokus på at vedligeholde, 
træ

ne og skabe relationer til såvel jæ
vnaldrende 

venskaber som
 fam

ilie og netvæ
rk, der sikrer 

kontinuerlig kontakt til et m
iljø uden for opholdsstedet.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: Selvstæ

ndighed og relationer 

Kriterium
 02: Tilbuddet styrker 

borgernes sociale kom
petencer 

og selvstæ
ndighed

O
pholdsstedet træ

ner børn og unges selvstæ
ndighed gennem

 alm
indelig hverdagsliv m

ed praktiske opgaver m
ere 

eller m
indre selvstæ

ndigt afhæ
ngig af det enkelte barns alder. Relationer skabes gennem

 de tilbud børn og unge 
benytter i hverdagen sam

tidig m
ed der støttes op om

kring sam
væ

r og kontakt til fam
ilie og netvæ

rk.
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Selvstæ
ndighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i sam

arbejde m
ed 

borgerne konkrete, individuelle 
m

ål for borgernes sociale 
kom

petencer og selvstæ
ndighed, 

og der følges op herpå

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Ved interview
 beskriver m

edarbejderne, at der opstilles m
ål for det enkelte barn i forhold til træ

ning 
og udvikling af de opsatte m

ål.
O

pfølgning og kontinuitet sikres gennem
 behandlingskonference 2 gange årligt. Journalnotater bliver 

gennem
gået i forbindelse m

ed behandlingskonferencen, som
 efterfølgende bliver grundlaget for 

statusrapporten.
Af den indhentede dokum

entation til re-godkendelse frem
går, at TAO

 på baggrund af kom
m

unernes 
handleplaner opstiller m

ål for børn og unge, der er opdelt i langsigtede behandlingsm
ål og 

udviklingsm
ål frem

 til næ
ste behandlingsm

øde.
M

ålene er opstillet i en behandlingsplan. Af planen frem
går, hvad form

ålet er m
ed udviklingsm

ålet 
sam

t hvilken indsats, der skal til for at indfri m
ålet.

Der er fokus på træ
ning af tøjvask, indretning af væ

relser og lidt afhæ
ngig af børn og unges 

vanskeligheder, er der endvidere fokus på forholdet m
ellem

 det at væ
re sig selv og blive selvstæ

ndig 
og deltage i fæ

llesskabet m
ed andre.

Der er ligeledes fokus på cykeltræ
ning, bustræ

ning og træ
ning i benyttelse af den offentlige 

transport.
Der følges op på indsatsen på behandlingskonferencer og senere statusrapporten.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fæ

llesskaber 
og netvæ

rk i det om
givende 

sam
fund

4 (i høj grad 
opfyldt)

Ledelse og m
edarbejdere beskriver ved interview

, at de har stor opm
æ

rksom
hed på relationer og 

selvstæ
ndighed og arbejder m

ed det blandt andet ved,
at der læ

gges tem
adage ind i behandlingen om

 for eksem
pel seksualitet, kultur og rejser. Der satses 

på aktiviteter i hverdagen, som
 børn og unge responderer positivt på:

U
deliv, lejrliv, foreningsliv, sport og tem

aer som
 "fra jord til bord" ved havearbejde, frem

stilling af 
syltetøj og lignende. De forskellige m

uligheder, og tem
aerne er beskrevet i en m

appe m
ed 

retningslinjer for hver aktivitet.
O

venstående sker fortrinsvis internt på TAO
.
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På De U
nges TAO

 deltager de unge i den udstræ
kning, det er m

uligt i fæ
llesskaber i næ

rm
iljøet, m

en 
ofte går de ud sam

m
en og bliver derved hinandens venner og relationer, beskriver m

edarbejder på 
De U

nges TAO
. En ung har m

edvirket i en m
usical og har i den forbindelse væ

ret m
eget til prøver, 

træ
ning og ude at rejse, hvilket har bidraget til sociale relationer og venskaber.

Indikator 02.c: Borgerne har m
ed 

udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
sam

væ
r m

ed deres fam
ilie og 

netvæ
rk i dagligdagen

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Der er sam
væ

r m
ed fam

ilien på hjem
m

ew
eekender og afhæ

ngig af personlige forhold, for eksem
pel 

børn, der ikke kan væ
re hjem

m
e, er der også sam

væ
r m

ed børnenes fam
ilier på TAO

. Besøg af 
foræ

ldre og øvrig fam
ilie på TAO

 skal aftales individuelt, så det ikke bryder strukturen om
kring det 

enkelte barn.
Besøg af venner og legekam

m
erater skal aftales og for nogle skal aftales en fast ugedag.

På De U
nges TAO

 laver de unge selv aftaler om
 sam

væ
r og besøg, m

ed m
indre sam

væ
ret allerede er 

fastlagt i bestem
te ram

m
er.

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

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

M
edarbejderne oplyser, at sport og andre aktiviteter, der integrerer og socialiserer børn og unge 

prioriteres og forsøges etableret i næ
rom

rådet ud fra de tilbud, der er. Tilbud og relationerne til 
fritidslivet forsøger TAO

 at skabe sam
m

en m
ed børn og unge.

Det er ikke alm
indeligt m

ed fritidsjob på TAO
. For nogle er fritidsbeskæ

ftigelse m
ere oplagt end for 

andre. 
Der er m

ulighed for beskæ
ftigelse m

ed dusør hos landm
æ

nd eller lignende i næ
rom

rådet.
Ved interview

 m
ed børn og unge beskriver de hvilke aktiviteter, de har i fritiden. De går for eksem

pel 
til gym

nastik, tw
ando, dram

a og m
usik.

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

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Personalet tilkendegiver, at børn og unge har venskaber og kontakter uden for TAO
. Kontakterne 

etableres hovedsagelig gennem
 relationer fra skolegang og uddannelsestilbud. Børn og unge har 

også venskaber og kontakter fra tidligere, som
 de forsøger at holde kontakten vedlige til under 

opholdet på TAO
 og De U

nges TAO
.

Børnene beskriver, at de har venner, som
 besøger dem

 i opholdsstedet, og de tager også selv ud til 
deres venner på besøg.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 
5 (i m

eget 
Der er kontaktpæ

dagogsystem
, der sikrer, at hvert barn har m

indst én fortrolig voksen. 
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har m
indst en fortrolig voksen

høj grad 
opfyldt)

M
edarbejderne understreger, at de ofte oplever, at de har for lidt tid sam

m
en m

ed børnene, når de 
arbejder i døgnvagter. Det gør, at de i gennem

snit ses m
ed de børn, de er kontaktpæ

dagog over for 
et par gange i ugen. De kunne godt ønske sig, at der var m

ere tid til at væ
re sam

m
en m

ed børnene, 
så relationen kunne udvikles yderligere.
M

edarbejderne understreger, at det er deres behov, for de oplever på ingen m
åde, at tidspres og 

stresspåvirkningerne går ud over børnene.

Børnene tilkendegiver at de kom
m

er godt ud af det m
ed deres kontaktperson. De oplever, at de får 

den hjæ
lp og støtte, som

 de har brug for. Hvis kontaktpersonen ikke er til stede, kan børn og unge gå 
til de andre m

edarbejdere, der er på arbejde og få hjæ
lp til det, som

 de har brug for.
Tem

a
G

ns. 
bedøm

m
else

* Vurdering af tem
a

U
dviklingspunkter

*M
ålgruppe, 

m
etoder og 

resultater

4,5
Tilsynet vurderer, at børn og unge på TAO

 og De U
nges 

TAO
 er inden for m

ålgruppe.
Resultater m

ed m
ålgruppen opnås m

ed udgangspunkt i 
de m

etoder og faglige tilgange opholdsstedet anvender 
og opstilles som

 m
ål for den enkelte. Resultater 

dokum
enteres i behandlingsplaner og statusrapporter.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: M

ålgruppe, m
etoder og resultater 

Kriterium
 03: Tilbuddet arbejder 

m
ed afsæ

t i en klar 
m

ålgruppebeskrivelse, 
system

atisk m
ed faglige tilgange 

og m
etoder, der fører til positive 

resultater for borgerne

Tilsynet vurderer, at opholdsstedet har en veldefineret, m
en forskelligartet m

ålgruppe, hvor adfæ
rden for den 

enkelte kan væ
re bestem

m
ende for, i hvilken grad TAO

´ m
ålgrupper vil udfordre hinanden.

M
iljøterapien er den gennem

gående faglige m
etode, som

 TAO
 tager afsæ

t i, kom
bineret m

ed tilgræ
nsende 

anerkendende pæ
dagogik og relationsdannelse til m

ålgruppen.
Tilsynet vurderer på baggrund af interview

 sam
t de indhentede data forud tilsynsbesøget, at TAO

 opnår gode 
resultater m

ed m
ålgruppen.
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

Indikator 03.a: Tilbuddet 
anvender faglige tilgange og 
m

etoder, som
 er relevante i 

forhold til tilbuddets m
ålsæ

tning 
og m

ålgruppe

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Ledelsen beskriver, at behandlingsarbejdet på TAO
 tager udgangspunkt i m

iljøterapi m
ed en 

anerkendende tilgang til børn og unge. Aktiviteter og indhold i hverdagen er fastlagt i bestem
te 

strukturer og ram
m

er, der tager udgangspunkt m
ålgruppens behov og arbejdet m

ed at udvikle børn 
og unges personlige, sociale og faglige kom

petencer.
M

iljøterapi m
ed struktur er alfa og om

ega, og der indgår m
eget proces m

ed henblik på at styre indre 
og ydre kaos. Der arbejdes m

ed tem
a, som

 elem
enter i arbejdet hen m

od livsbem
estring.

Af Tilbudsportalen frem
går det, at TAO

 er godkendt til norm
altbegavede børn og unge m

ed 
forskellige form

er for udviklingsforstyrrelser herunder ADHD og autism
espektrum

, 
tilknytningsforstyrrelser, angst, depression og andre psykiske vanskeligheder, om

sorgssvigt og 
voldelige eller seksuelle overgreb.

Pårørende giver i interview
 udtryk for, at TAO

´ m
ålgruppe er forankret i m

etoder, der er tilpasset 
m

ålgruppen. Det viser sig ved, at der er skabt en fast struktur om
kring det enkelte barn, som

 barnet 
udvikler sig i.

Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokum

enterer resultater m
ed 

udgangspunkt i konkrete, klare 
m

ål for borgene til løbende brug 
for egen læ

ring og forbedring af 
indsatsen

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Ledere og m
edarbejdere redegør for børn og unges udvikling, der dokum

enteres i statusrapporter og 
sendes til de kom

m
unale sagsbehandlere. I statusrapporterne indgår en beskrivelse af barnet eller 

den unges trivsel og udvikling på opholdsstedet og De U
nges TAO

. Der konkluderes til slut og gives 
forslag til videre indsats og m

ålsæ
tninger for barnet eller den unge at arbejde m

ed i 
behandlingsplanen.
O

pfølgning og kontinuitet sikres gennem
 behandlingskonference 2 gange årligt. Journalnotater bliver 

gennem
gået i forbindelse m

ed behandlingskonferencen, som
 efterfølgende bliver grundlaget for 

statusrapporten.
Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokum

entere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det frem
går af de behandlingsplaner og statusbeskrivelser, som

 tilsynet har læ
st, at der sker 

udvikling for børn og unge på TAO
 og De U

nges TAO
 således, at der sker resultater i forhold til 

kom
m

unernes opstillede m
ål for anbringelsen af børn og unge.
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m
ål, de visiterende kom

m
uner 

har opstillet for borgernes 
ophold

TAO
 er ved at gennem

føre resultatdokum
entation, hvor de inddrager psykologfaglig viden som

 
forudsæ

tning for at forstå barnet eller den unge bedre. U
dgangspunktet er, at der cirka hvert andet 

år foretages en ny psykologisk undersøgelse, der har til form
ål at bidrage til viden om

 
udviklingsm

uligheder og potentiale for m
ålgruppen. Parallelt her til arbejder TAO

 system
atisk m

ed 
indhentning af data på nye børn, således at de nødvendige udviklingsm

ål kan opstilles i 
behandlingsplanen og i tilknytning til m

ålet m
ed anbringelsen af barnet eller den unge.

Som
 m

åleredskab til resultatdokum
entation forsøges også indført et nyt skalasystem

 m
ed en ræ

kke 
interview

 spørgsm
ål, der stilles børn og unge m

ed henblik på at m
åle og evaluere resultater m

ed 
m

ålgruppen på TAO
.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: M

ålgruppe, m
etoder og resultater 

Kriterium
 04: Tilbuddet sikrer 

borgernes m
edinddragelse og 

indflydelse i hverdagen i 
tilbuddet

Tilsynet vurderer, at TAO
 m

ed udgangspunkt i sund fornuft om
 læ

ring i forhold til udvikling af sociale kom
petencer 

på et kollektivt niveau, sikrer at m
ålgruppen inddrages i det, der er relevant for alder og potentiale hos det enkelte 

barn eller unge.

Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

M
edarbejderne tilkendegiver, at der er oprettet et børneråd på TAO

, hvor børnene træ
nes i den 

dem
okratiske proces. Herved indgår også træ

ning af behovsudsæ
ttelse.

På De U
nges TAO

 er der husm
øder, hvor de unge drøfter praktiske forhold om

, hvordan de ønsker at 
have det i huset.
Ledelsen tilkendegiver, at de oplever, at børnene i hverdagen ved fæ

llessam
linger og faste 

tidspunkter på dagen, hvor de har kontakt m
ed en m

edarbejder, har m
ulighed for at kom

m
e frem

 
m

ed ønsker og få sat ord på deres behov.
Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på tilbuddets 
tilrettelæ

ggelse og udnyttelse på 

De interview
ede børn og unge beskriver, at de har indflydelse på, hvad de kan lave i w

eekenden, og 
hvem

 de skal væ
re sam

m
en m

ed. En oplever, at det er irriterende, at aftaler m
ed andre skal aftales 

på forhånd.
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et kollektivt niveau
De kan væ

re m
ed til at bestem

m
e, hvad de skal spise, og de hjæ

lper til ved m
adlavningen. De kan 

godt lide m
aden, fordi den er varieret. Indkøb klarer de store selv eller sam

m
en m

ed 
kontaktpersonen. De lidt m

indre børn køber personlige ting som
 tøj m

ed videre ind sam
m

en m
ed 

kontaktpersonen.
Der er regler om

, at der skal væ
re åbenhed om

kring, hvad der foregår på væ
relserne. Alkohol og 

stoffer er forbudt at indtage på De U
nges TAO

 og TAO
. Kun ved sæ

rlige lejligheder skal brug af 
alkohol aftales.
Børn og unge beskriver, at de gør rent på deres egne væ

relser og hjæ
lpes ad m

ed fæ
llesom

råderne.

En pårørende tilkendegiver, at det er for høje krav at stille til børn, at de skal gøre rent i 
fæ

llesom
råder.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: M

ålgruppe, m
etoder og resultater 

Kriterium
 05: Tilbuddet 

understøtter borgernes fysiske 
og m

entale sundhed og trivsel

Tilsynet vurderer, at TAO
 generelt støtter m

ålgruppen i at leve sundt og fokusere på sundhed og trivsel.

Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Børnene har lidt forskellige opfattelser af, om
 de trives i tilbuddet, da de spørges direkte herom

. Ved 
rundvisningen på TAO

 viser børnene gladelig rundt, sæ
rligt udenfor.

En beskriver tilfredshed m
ed tilbuddet, fordi der er den nødvendige hjæ

lp til stede fra 
m

edarbejderne.
2 synes ikke rigtig, at der er så m

eget at lave for dem
 på stedet. Da tilsynet spørger uddybende ind til 

årsagen til dette, ønsker de ikke at redegøre yderligere herfor.
En næ

vner, at der er en bestem
t voksen, som

 hele tiden skæ
lder ud, m

en barnet ved ikke hvorfor.
Generelt form

ulerer børnene, at det er godt, at der er dyr TAO
 og De U

nges TAO
. Det skaber tryghed 

og glæ
de i hverdagen, siger de.
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Indikator 05.b: Borgeren har m
ed 

støtte fra tilbuddet adgang til 
relevante sundhedsydelser

4 (i høj grad 
opfyldt)

M
edarbejderne beskriver, at kontaktpersonen sam

arbejder m
ed læ

ge og tandlæ
ge om

kring børn og 
unges sundhed. De følger de alm

indelige sundhedsundersøgelser, og det er kontaktpersonen, der 
hjæ

lper m
ed at sikre, at det sker. For unge på De U

nges TAO
 består opgaven i at guide dem

, så de 
selvstæ

ndigt kan kontakte læ
ge  eller sundhedscentre.

Der er fokus på forebyggelse i forhold til kost, m
otion og lignende.

Børnene giver udtryk for, at m
aden er varieret og sund.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pæ

dagogiske indsats fokus på 
forhold, som

 har betydning for 
borgernes fysiske og m

entale 
sundhed

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Alle børn og unge rører sig fysisk dagligt, oplyser personalet. Det gæ
lder både unge på De U

nges TAO
 

og børnene på TAO
. 

M
edarbejderne beskriver, at de kunne ønske sig m

ere tid sam
m

en m
ed børnene. Årsagen til, at de 

ikke ser de børn, som
 de er kontaktperson over for, er, at personalet arbejder i døgnvagter, og 

således ser de i gennem
snit deres kontaktbørn 1 - 2 gange i ugen. Det synes de er m

eget lidt i forhold 
til at opbygge en tæ

t relation til dem
.

De m
ener ikke, at det går ud over børnenes sundhed og trivsel, da personalet arbejder ud fra sam

m
e 

pæ
dagogiske indsats. Derved får alle børn og unge deres behov for om

sorg og sam
væ

r opfyldt, m
en i 

forhold til kontaktpersonsordningen kunne m
ere tid sam

m
en m

ed barnet eller den unge væ
re 

ønskeligt.
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

Kriterium
 06: Tilbuddet 

forebygger og håndterer 
m

agtanvendelser

Processen i forhold til m
agtanvendelse sikrer forebyggelse og håndtering af m

agtanvendelser på TAO
. 

Forebyggelsen sker ved at drøfte og bearbejde årsagen til barnets adfæ
rd, der har m

edført en m
agtanvendelse. 

Dialogen m
ed sagsbehandler i kom

m
unen sikrer også, at der fokuseres på barnets behov i relation til handleplanen 

for det enkelte barns ophold på TAO
.
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pæ

dagogiske indsats sikrer, at 
der ikke sker uforholdsm

æ
ssigt 

m
ange m

agtanvendelser

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsynet har i 2014 m
odtaget en del indberetninger på et konkret barn, som

 nu er flyttet. 
TAO

 har arbejdet m
ed at nedbringe ved at finde pæ

dagogiske handlem
uligheder for løsningen af 

børns adfæ
rd og reaktioner. Til dette bruger TAO

 supervisor og psykolog.
En pårørende beskriver, at m

agtanvendelser og inform
ation til pårørende, hvis der har væ

ret en 
m

agtanvendelse foregår på betryggende vis.
Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokum

enterer og følger op på 
eventuelle m

agtanvendelser 
m

ed henblik på løbende læ
ring 

og forbedring af indsatsen

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

TAO
 har en procedure for m

agtanvendelse, der beskriver hvad personalet skal gøre, hvis de får en 
m

agtanvendelse. Det frem
går heraf, at alle m

agtanvendelser registreres på indberetningsskem
a og 

sendes til barnets eller den unges sagsbehandler og til socialtilsynet.
Personalet er bekendt m

ed m
agtanvendelsesbekendtgørelsen. Der er løbende intern undervisning 

og læ
ring i m

agtanvendelse på TAO
. Alle m

agtanvendelser gennem
gås i følge proceduren på m

øder 
m

ed TAO
´ psykolog.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: M

ålgruppe, m
etoder og resultater 

Kriterium
 07: Tilbuddet 

forebygger overgreb
Tilsynet vurderer, at TAO

 har fokus på at forebygge og håndtere overgreb dels ved, at de har dokum
enteret, 

hvordan de skal forholde sig ved overgreb og nedvæ
rdigende behandling og dels ved løbende at drøfte overgreb i 

relation til det fysiske og psykiske arbejdsm
iljø i organisationen.

Side 18 af 33

Tilbud: Fonden Den selvejende institution O
pholdsstedet TAO



Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

Indikator 07.a: Tilbuddets 
pæ

dagogiske indsats sikrer, at 
der ikke forekom

m
er overgreb i 

tilbuddet

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Alle overgreb fra børn m
od personalet, det væ

re sig slag, spyt eller spark er registreret på leders 
kontor. Leder oplyser, at de som

 regel ikke går videre m
ed anm

eldelserne til politiet, af hensyn til 
barnets eller den unges frem

tid og m
uligheder for at kom

m
e videre. Vold m

od personalet registrerer 
TAO

 på indberetningsskem
aer sam

t på en papirkalender. Registreringerne bruges udelukkende, så 
det frem

står tydeligt, hvor m
ange der har væ

ret gennem
 året.

De prøver i stedet via opholdsstedets pæ
dagogiske m

etode at italesæ
tte, hvad den enkelte har det 

svæ
rt m

ed og forsøger derved at finde handlestrategier, der kan hjæ
lpe barnet eller den unge til en 

m
ere hensigtsm

æ
ssig adfæ

rd, så alle kan føle sig trygge i m
iljøet uden overgreb i hverdagen.

Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab er hensigtsm

æ
ssigt i 

forhold til at forebygge overgreb 
og er kendt af m

edarbejderne

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

TAO
 har i personalehåndbogen beskrevet procedure for vold og overgreb i organisationen. 

Proceduren gæ
lder for alle ....

Den er offentlig på TAO
´ intranet og udbredes på personalem

øder og i relation til organisationens 
arbejde m

ed arbejdsm
iljøet.

Tem
a

G
ns. 

bedøm
m

else
* Vurdering af tem

a
U

dviklingspunkter

*O
rganisation og 

ledelse
4,5

Tilsynet vurderer:
At organisationen har fokus på trivsel blandt personalet 
sam

tidig m
ed, de arbejder m

ed at sikre organisationens 
drift ved sygdom

 og opsigelser.
At der kan væ

re en udfordring i organisationens tem
po i 

forbindelse m
ed at nå uddannelse og sam

tidig løse de 
daglige opgaver. Dette er baseret på baggrund af 
m

edarbejdernes udtalelse om
, at det er svæ

rt at nå alle 
krav i organisationen.
At ledelsen arbejder ansvarsfuldt og kom

petent og har 

Igangsæ
tte lederuddannelse og beskrive, hvordan TAO

 
arbejder m

ed ledelsesudvikling af personalet.Side 19 af 33

Tilbud: Fonden Den selvejende institution O
pholdsstedet TAO



faglige kom
petencer, der er en nødvendig forudsæ

tning 
for at løse opgaverne på TAO

.
At strukturen m

ed afdelingsledelse sikrer 
ledelsessparring i organisationen og fleksibilitet ved, at 
ledelsen i praksis forankres i døgnrytm

en.
At ledelsen m

ed fordel kan udvikle deres ledelsespraksis 
yderligere ved at gennem

føre relevant lederuddannelse 
og blive bevidst om

 hvilke ledelsesstrategier, TAO
 

arbejder ud fra eller er inspireret af.
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: O
rganisation og ledelse 

Kriterium
 08: Tilbuddet har en 

faglig kom
petent ledelse

TAO
 har en ledelsesstruktur m

ed én øverst leder, der er opholdsstedsleder sam
t afdelingsledelse for de to 

afdelinger, henholdsvis TAO
 og De U

nges TAO
. Begge afdelingsledere går ind i døgnvagter som

 pæ
dagoger. 

Derudover har TAO
 som

 noget nyt oprettet en tredje afdelingslederstilling, der er et supplem
ent til de to andre. 

Form
ålet m

ed denne ledelsesstilling, der er en deltidsstilling, er at gå på tvæ
rs m

ellem
 afdelinger og faglig sparre, 

lave vagtplaner sam
t sikre kvalitet i sæ

rskilte opgaver på TAO
, for eksem

pel m
ed personstøtte ved udslusning.
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: O
rganisation og ledelse 

Indikator 08.a: Ledelsen har 
relevante kom

petencer i forhold 
til at lede tilbuddet

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Leder på TAO
 er uddannet pæ

dagog og har en efteruddannelse i m
iljøterapi og en uddannelse i 

organisationspsykologi sam
t er i gang m

ed en m
aster i organisationspsykologi.

Leder har erfaring fra m
ange års arbejde på døgninstitutionsom

rådet og har ledererfaring siden 
2006, som

 afdelingsleder på to forskellige døgninstitutioner. I 2009 starter leder TAO
 sam

m
en m

ed 
kolleger fra tidligere arbejdsom

råde.
Der er 2 afdelingsledere på opholdsstedet, 1 på TAO

 og 1 på De U
nges TAO

. Begge er uddannet 
pæ

dagoger og m
iljøterapeuter sam

t har ledererfaring fra arbejdet på TAO
 og har væ

ret m
ed til at 

starte tilbuddet op.
I forbindelse m

ed at De U
nges TAO

 søgte ny afdelingsleder drøftedes vigtigheden af at have flair for 
adm

inistration og struktur og evne delvis økonom
istyring. Leder beskriver afgørende kom

petencer 
en ny leder skal have forståelse for. Det er at kunne italesæ

tte vanskeligheder m
ed henblik på 

opgaveløsning og indgå i m
iljøterapien som

 den er, og ikke starte et nyt tilbud op, gerne nye 
aktiviteter, m

en ikke æ
ndre eksisterende m

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

 for 
sparring for ledelse og 
m

edarbejdere

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Hele personalet får supervision af ekstern supervisor, der er fast tilknyttet opholdsstedet. Der er også 
ansat en psykoterapeut, som

 arbejder m
ed supervision og refleksionsrum

.
Supervision foregå dels på konferencer i relation til børnenes sager, der drøftes, hvor der gives 
sagssupervision og dels som

 gruppesupervision for personalet, adskilt for ledelse og m
edarbejdere.

Faglig sparring har personalet på konferencer og ved personalem
øder. På personalem

øder er trivsel i 
relation til arbejdsm

iljøet på som
 et fast punkt.

Indikator 08.c: Tilbuddet har en 
kom

petent og aktiv bestyrelse
5 (i m

eget 
høj grad 
opfyldt)

Bestyrelsen holder bestyrelsesm
øder jæ

vnfør dens vedtæ
gter. Det frem

går ved tilsyn, at bestyrelsen 
er sam

m
ensat ud fra en vurdering af behovet for forskellige kom

petencer som
 forudsæ

tning for 
bestyrelsesarbejdet. Dette frem

går også af bestyrelsens vedtæ
gter. Tilsynet har liste over alle 

m
edlem

m
er af bestyrelsen.

Leder beskriver, at dialogen m
ed bestyrelsen er faglig, og der er gode sparringspartere tilstede for 

ledelsen.
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M
edarbejderne oplyser, at de ikke har så m

egen dialog m
ed bestyrelsen, m

en den er som
 oftest 

tilstede ved større arrangem
enter på TAO

.
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: O
rganisation og ledelse 

Kriterium
 09: Tilbuddets daglige 

drift varetages kom
petent

Ledelsen sikrer, at personalet har de kom
petencer, der skal til for at løse deres om

sorgs- og behandlingsopgaver 
overfor anbragte børn og unge. Tilsynet vurderer herved, at m

ålgruppen i hverdagen har tilstræ
kkelig kontakt til 

faglige kom
petente m

edarbejdere på TAO
 og De U

nges TAO
.

TAO
 har politikker og arbejdsm

iljøpladsvurdering (APV) blandt personalet, der sikrer analyse af arbejdsforholdene 
og opfølgning m

ed handling, der hvor der er brug for at sæ
tte tiltag i gang på arbejdspladsen.

Ved personalem
øder følges arbejdsforhold og vilkår for personalet på TAO

 i tæ
t dialog m

ed 
arbejdsm

iljørepræ
sentanten.

Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: O
rganisation og ledelse 

Indikator 09.a: Borgerne har i 
forhold til deres behov 
tilstræ

kkelig kontakt til 
personale m

ed relevante 
kom

petencer

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Børn og unge på TAO
 og De U

nges TAO
 har hver en prim

æ
r- og sekundæ

r kontaktperson.
M

edarbejdere og ledelse beskriver, at alle personaler på TAO
 tilbydes uddannelse i m

iljøterapi efter 1
 års ansæ

ttelse.
M

edarbejderne tilkendegiver, at det kan væ
re svæ

rt at nå alle opgaver i hverdagen, der om
handler 

skrivearbejdet m
ed børnenes trivsel og udvikling, tid sam

m
en m

ed børn og unge, m
øder, 

konferencer, kurser og uddannelse. M
edarbejderne oplyser, at am

bitionsniveauet er højt i 
organisationen, og det har væ

ret drøftet på M
ED m

øder, hvor de har talt åbent om
, at det kan 

opleves som
 et pres at nå at følge m

ed til det hele. M
edarbejderne beskriver, at der er lydhørhed fra 

ledelsen om
kring m

edarbejdernes synspunkter, m
en det kan ofte træ

de i baggrunden i en travl 
hverdag.
Det frem

går af personalelisten, som
 tilsynet har m

odtaget i forbindelse m
ed driftstilsynet, at 

størstedelen af personalet har en pæ
dagogisk grunduddannelse eller anden faglig relevant 

uddannelse i forhold til m
ålgruppen, for eksem

pel ergoterapeut og sygeplejerske.
Indikator 09.b: 

3 (i m
iddel 

I forbindelse m
ed re-godkendelse af TAO

 har tilsynet fået frem
sendt opgørelse over fratrådte 

Side 22 af 33

Tilbud: Fonden Den selvejende institution O
pholdsstedet TAO



Personalegennem
strøm

ningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sam

m
enlignelige 

arbejdspladser

grad opfyldt)
m

edarbejdere inden for det sidste år. Heraf frem
går det, at der er fratrådt i alt 11 personaler i 

perioden januar 2013 - m
arts 2014. Årsagerne til disse fratræ

delser har væ
ret forskelligartede. TAO

 
har opsagt 3 personaler, 2 inden for prøvetiden på grund af højt sygefravæ

r og 1 personale på grund 
af om

strukturering. 8 m
edarbejdere har selv sagt op enten af private grunde, på grund af m

istrivsel i 
organisationen eller sam

arbejdsproblem
er i personalegruppen eller m

ed ledelsen.
På Tilbudsportalen er personalegennem

strøm
ningen oplyst til 28 %

.
Indikator 09.c: Sygefravæ

ret 
blandt m

edarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sam

m
enlignelige arbejdspladser

4 (i høj grad 
opfyldt)

TAO
 har en syge- og om

sorgspolitik, der har til form
ål at skabe m

est m
ulig tryghed for personalet ved 

sygdom
 og fravæ

r fra arbejdet.
Det frem

går af politikken, at den syge skal væ
re i fokus m

ed blandt andet tæ
t opfølgning og jæ

vnlig 
kontakt til arbejdspladsen, så tilbagevenden til arbejdet ikke vanskeliggøres, hvis personalet har 
væ

ret syg eller fravæ
rende gennem

 læ
ngere tid. Sam

tidig væ
gtes m

iljøet højt på arbejdspladsen, når 
personalet er syg. Det betyder, at der arbejdes aktivt m

ed at sikre arbejdets udførelse over for børn 
og unge sam

t tage hånd om
 personalets arbejdsplads, når der er sygdom

 blandt personalet.
Fra seneste APV frem

går, at sygdom
sfravæ

r generelt opleves som
 lavt i organisationen, og det 

sygdom
, der har væ

ret kan prim
æ

rt henledes til enkelte m
edarbejdere, som

 har væ
ret ram

t af 
langvarig sygdom

.
Tem

a
G

ns. 
bedøm

m
else

* Vurdering af tem
a

U
dviklingspunkter

*Kom
petencer

5
Tilsynet vurderer, at personalet har de nødvendige 
forudsæ

tninger til at tage sig af børn og unge på TAO
 og 

De U
nges TAO

.
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: Kom
petencer 

Kriterium
 10: Tilbuddets 

m
edarbejdere besidder 

relevante kom
petencer i forhold 

Tilsynet har ved tilsynsbesøg i forbindelse m
ed re-godkendelse af TAO

 observeret, at personalet har en 
anerkendende tilgang, og der er en fast ram

m
e og struktur om

kring barnet, som
 opretholdes for at skabe tryghed 

og kontinuitet.
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til m
ålgruppens behov og 

tilbuddets m
etoder

Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Kom
petencer 

Indikator 10.a: 
M

edarbejdergruppen har sam
let 

set relevant uddannelse, 
opdateret viden og erfaring m

ed 
m

ålgruppen og tilbuddets 
m

etoder

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Ved m
edarbejderinterview

 taler tilsynet m
ed en tvæ

rfaglig sam
m

ensat gruppe på tre m
edarbejdere. 

To er ansat på TAO
, og en er ansat på De U

nges TAO
. To m

edarbejdere har en grunduddannelse som
 

henholdsvis pæ
dagog og sygeplejerske, og en m

edarbejder er m
iljøterapeut og har gennem

gået 
intern uddannelse på TAO

. M
edarbejderne har alle erfaringer fra lignende jobs fra døgninstitution 

for børn eller unge.
Ledelsen har redegjort overfor tilsynet, hvilke uddannelsesstrategier TAO

 har. Alle skal gennem
føre 

ekstern m
iljøterapiuddannelse på U

niversity College, der sikrer fæ
lles viden om

 m
etoder og 

strategier i behandlingsarbejdet på TAO
. For nyansæ

tte er der et internt forløb på 3 x 4 tim
er + 

læ
setid til m

iljøterapeutiske retningslinjer og procedurer på TAO
.

Kom
petenceudviklingen på TAO

 frem
går tillige af den indhentede data i forbindelse m

ed 
driftstilsynet.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
m

edarbejdernes sam
spil m

ed 
borgerne, at m

edarbejderne har 
relevante kom

petencer

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Ved pårørendeinterview
 gav de pårørende udtryk for, at personalet generelt har de kom

petencer, 
der skal til for at arbejde m

ed m
ålgruppen. De m

ener, at dette blandt andet viser sig ved, at 
m

edarbejderne indgår i dialog og faglige drøftelser m
ed de pårørende om

 den behandling, deres 
barn m

odtager på TAO
. 

De pårørende kan se, at m
edarbejdernes viden om

 m
etoder og erfaring m

ed m
ålgruppen er 

relevante, idet m
edarbejderne er bevidste om

 deres handlinger overfor m
ålgruppen. Det kan de 

pårørende se i m
edarbejdernes tilgang til børn og unge, når de er sam

m
en m

ed dem
, og fordi det 

virker professionelt at væ
re sådan. En pårørende gav udtryk for, at personalet ikke er i besiddelse af 

tilstræ
kkelig viden om

 ADHD, og det er problem
atisk, da m

ålgruppen på TAO
 også er ADHD.

Tem
a

G
ns. 

bedøm
m

else
* Vurdering af tem

a
U

dviklingspunkter
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*Ø
konom

i
5

Det er tilsynets sam
lede vurdering, at TAO

´ økonom
i i høj 

grad er økonom
isk bæ

redygtig, da tilbuddet frem
står 

solvent, m
ed et stabilt indtæ

gtsgrundlag og en fornuftig 
økonom

istyring.
Tilsynet vurderer endvidere:
At der er en rim

elig sam
m

enhæ
ng m

ellem
 kvalitet og 

pris.
At TAO

´ økonom
i vurderes at væ

re gennem
skuelig for 

socialtilsynet og de visiterede kom
m

uner.
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: Ø
konom

i 

Kriterium
 11: Tilbuddet er 

økonom
isk bæ

redygtigt
TAO

 har et stort overskud og en m
iddel egenkapital. Tilbuddet frem

står i høj grad som
 væ

rende økonom
isk 

bæ
redygtig.

Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Ø
konom

i 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væ

sentlige supplerende 
oplysninger i erklæ

ringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

På baggrund af gennem
gang af årsregnskab 2013 og revisors påtegning, der er blank, er der ikke 

forhold, der giver anledning til væ
sentlige bem

æ
rkninger.

Indikator 11.b: Der er et rim
eligt 

forhold m
ellem

 tilbuddets 
forventede om

sæ
tning på den 

ene side og planlagte 
investeringer og dæ

kningsgrad 
på den anden side, jf. 

Denne indikator er ikke relevant ved vurdering af regnskab 2013. Budget 2014 er godkendt af 
kom

m
unen og tages til efterretning af socialtilsynet.
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budgetskem
a

Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rim

elig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Det frem
går af TAO

´ årsrapport, at der er en god soliditetsgrad på 23,6 %
.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: Ø

konom
i 

Kriterium
 12: Tilbuddets 

økonom
i giver m

ulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
m

ålgruppe

Tilsynet vurderer, at der er overensstem
m

else m
ellem

 TAO
´ økonom

i og tilbuddets m
uligheder for at opfylde 

m
ålgruppens behov og sikre den nødvendige kvalitet over for m

ålgruppen.

Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Ø
konom

i 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets m

ålgruppe, 
m

etoder sam
t tilbuddets planer 

for faglig udvikling og større 
æ

ndringer

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Tilsynet har i forbindelse m
ed re-godkendelsen indhentet data for uddannelse af m

edarbejdere i 
organisationen. 
M

edarbejdere og ledelse beskriver i interview
 planer for faglig udvikling gennem

 uddannelse og 
anden kom

petenceudvikling.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: Ø

konom
i 

Kriterium
 13: Tilbuddets 

økonom
i er gennem

skuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kom

m
uner

Tilsynet vurderer generelt, at TAO
 har en tilstræ

kkelig gennem
skuelig økonom

i, der sikrer en rim
elig og fair 

vurdering.
N

øgletal forventes rettet til, så de er rigtige.
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Ø
konom

i 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonom

iske nøgletal, som
 

frem
går af tilbuddets årsrapport, 

er i overensstem
m

else m
ed 

regnskabet

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Tilsynet har kontrolleret nøgletallene, som
 til dels er i overensstem

m
else m

ed regnskabet. Der er 
ikke beregnet nøgletal på leders løn, om

kostninger til kom
petenceudvikling og sæ

rskilt ekspertise. Så 
vidt dette er en fejl forventes det rettet på Tilbudsportalen. Ellers er der ikke væ

sentlige 
bem

æ
rkninger.

Tem
a

G
ns. 

bedøm
m

else
* Vurdering af tem

a
U

dviklingspunkter

*Fysiske ram
m

er
5

Tilsynet vurderer:
At TAO

´ fysiske ram
m

er frem
står indbydende og 

vedholdte. 
At ram

m
erne er velegnet til opholdssted for børn og 

unge såvel udenfor som
 indenfor, da udeom

givelserne 
byder på m

ange og forskelligartede aktiviteter hele året 
rundt, og indenfor bæ

rer ram
m

erne præ
g af plads og 

rum
m

elighed overfor m
ålgruppen.

At de interview
ede børn og unge virkede tilfreds m

ed 
TAO

´ fysiske ram
m

er.
At de pårørende udtrykker tilfredshed m

ed ram
m

erne på 
TAO

.

Leder oplyser, at de opsatte lam
per i stuetagen ved de 

m
indste børns væ

relser ikke er alarm
er m

en sensorer, og 
derfor har det tidligere tilsyn givet tilsagn til opsæ

tning af 
disse. I praksis anvendes lam

perne, hvis et barn har brug 
for hjæ

lp ved toiletbesøg. Personalet kan på vagtvæ
relset 

høre en lyd, når barnet forlader sit væ
relse for at gå på 

toilettet. Det gør børnene trygge, beskriver leder.
Ved rundvisning beskriver et barn, at det er irriterende 
m

ed lam
perne fordi de blinker, og det er dum

t, at de 
voksne ved, hvornår børn går på toilettet.

Tilsynet vurderer, at sensorerne er en erstatning for 
alarm

er, der ikke er tilladt i henhold til 
m

agtanvendelsesregler og Børnekonventionen.
Det er et udviklingspunkt for TAO

 frem
adrettet at 

erstatte opsæ
tning af sensorer m

ed andre form
er for 

pæ
dagogisk støtte over for børn, der har brug for hjæ

lp 
til at gå på toilettet om

 natten.
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*Fysiske ram
m

er
5

Tilsynet vurderer:
At TAO

´ fysiske ram
m

er frem
står indbydende og 

vedholdte. 
At ram

m
erne er velegnet til opholdssted for børn og 

unge såvel udenfor som
 indenfor, da udeom

givelserne 
byder på m

ange og forskelligartede aktiviteter hele året 
rundt, og indenfor bæ

rer ram
m

erne præ
g af plads og 

rum
m

elighed overfor m
ålgruppen.

At de interview
ede børn og unge virkede tilfreds m

ed 
TAO

´ fysiske ram
m

er.
At de pårørende udtrykker tilfredshed m

ed ram
m

erne på 
TAO

.

Leder oplyser, at de opsatte lam
per i stuetagen ved de 

m
indste børns væ

relser ikke er alarm
er m

en sensorer, og 
derfor har det tidligere tilsyn givet tilsagn til opsæ

tning af 
disse. I praksis anvendes lam

perne, hvis et barn har brug 
for hjæ

lp ved toiletbesøg. Personalet kan på vagtvæ
relset 

høre en lyd, når barnet forlader sit væ
relse for at gå på 

toilettet. Det gør børnene trygge, beskriver leder.
Ved rundvisning beskriver et barn, at det er irriterende 
m

ed lam
perne fordi de blinker, og det er dum

t, at de 
voksne ved, hvornår børn går på toilettet.

Tilsynet vurderer, at sensorerne er en erstatning for 
alarm

er, der ikke er tilladt i henhold til 
m

agtanvendelsesregler og Børnekonventionen.
Det er et udviklingspunkt for TAO

 frem
adrettet at 

erstatte opsæ
tning af sensorer m

ed andre form
er for 

pæ
dagogisk støtte over for børn, der har brug for hjæ

lp 
til at gå på toilettet om

 natten.
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: Fysiske ram
m

er 

Kriterium
 14: Tilbuddets fysiske 

ram
m

er understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

TAO
 bæ

rer flere steder præ
g af, at huset er nedslidt og vedligeholdelsestungt. I følge leder har TAO

 ikke en 
decideret vedligeholdelsesplan, m

en de gennem
går hvert år huset for nødvendig renovering og vedligeholdelse 

sam
m

en m
ed TAO

´ håndvæ
rker. N

år et barn flytter sæ
ttes væ

relset i stand, så det er klar, når et nyt barn 
ankom

m
er.

Generelt vurderer tilsynet, at de fysiske ram
m

er understøtter m
ålgruppens trivsel og m

uligheder for udvikling, idet 
ram

m
erne er alsidige og afspejler, at arbejdet m

ed børn og unge på TAO
 tager afsæ

t i danne en rolig og hjem
lig 

atm
osfæ

re.
Tilsynet observerer ved rundvisningen, at børnene var gode til at vise deres fysiske ram

m
er frem

 på en naturlig og 
relevant facon.
Tilsynet bem

æ
rker, at begge legehuse ser noget forladte og nedslidte ud.

De U
nges TAO

 bæ
rer præ

g af at væ
re et tilbud til unge. Den fysiske placering m

idt i byen gør det let for unge at 
kom

m
e selvstæ

ndigt om
kring. Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velegnet til form

ålet.
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Fysiske ram
m

er 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
m

ed de fysiske ram
m

er
5 (i m

eget 
høj grad 
opfyldt)

De fysiske ram
m

er udgør en stor gam
m

el herregård, der løbende er istandsat. Der er m
ange rum

 i 
huset. Huset udgør 3 etager, hvor børnene bor i stueetagen og på 1. salen. I kæ

lderen er der 
aktivitets- og terapirum

 sam
t garderobe til børn og unge. Ved tilsynsbesøget vises tilsynet rundt af 

børnene i de fysiske ram
m

er såvel ude som
 inde. Sam

tidig interview
es børnene. De giver udtryk for, 

at de synes de fysiske ram
m

er er lidt for kedelige nogle gange. Da tilsynet spørger ind til, hvad 
årsagen er til dette, bliver børnene ikke konkrete i forhold til, hvad de synes, der er kedeligt.
Tilsynet observerer, at børnene viser deres sted frem

 på en glad og energifyldt m
åde. De vil gerne 

tale om
, hvad de bruger de forskellige rum

 til. Sæ
rligt udendørs ram

m
erne viser børnene begejstret 

frem
. Der er dyr i haven, kaniner og høns. Tram

polinen i forhaven leger børnene på, m
ens de 

fortæ
ller om

 om
rådet, og hvad de kan lave i de fysiske ram

m
er.

Foran huset er der en m
indre have, hvor der er to sm

å legehuse. Et barn oplyser, at husene ikke er i 
brug sæ

rlig ofte.

De pårørende beskriver, at deres børn trives i de fysiske ram
m

e. De vurderer, at ram
m

erne er gode 
og ligger naturskønt, hvilket er en fordel for m

ålgruppen, som
 ofte har brug for, at der kan skabes ro 

og plads om
kring dem

.
Indikator 14.b: De fysiske 
ram

m
er og faciliteter 

im
ødekom

m
er borgernes sæ

rlige 
behov

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Personalet beskriver i interview
et, at de hver dag har en aktivitet sam

m
en m

ed børnene, der 
understøtter børnene behov. Aktiviteten foregår som

 regel udenfor. De laver bål sam
m

en og 
tilbereder et efterm

iddagsm
åltid eller en forfriskning ved bålet. O

m
 foråret sår de frø i plantekasser 

udenfor. O
m

 som
m

eren og efteråret plukker de bæ
r fra frugttræ

erne i haven og laver m
arm

elade 
eller grød.
På denne m

åde bruges de fysiske ram
m

er til at læ
re børnene om

 årstider og naturens gang, og 
hvordan naturen aktivt kan bruges som

 et supplem
ent i frem

stillingen af den m
ad børn, unge og 

voksne på TAO
 spiser sam

m
en.

Tilsynet har ved et tidligere tilsyns beset de fysiske ram
m

er i De U
nges TAO

, der ligger Hovedgaden 
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38A i Hvalsø bym
idte.

Huset udgør væ
relser til de unge køkken, fæ

llesstue, entré og indgang, personalekontor, 2 
badevæ

relser sam
t kæ

lder m
ed aktivitetsrum

. U
deom

givelserne er en lukket have sam
t en terrasse 

m
ed fliser.

De unge har en hund, som
 fæ

rdes indendørs.
Indikator 14.c: De fysiske 
ram

m
er afspejler, at tilbuddet er 

borgernes hjem

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Der er en rolig og im
ødekom

m
ende atm

osfæ
re i hele huset Skullerupvej 36. Det er et gam

m
elt og 

charm
erende hus, m

ed højt til loftet. Der er overalt indrettet m
ed m

alerier og tegninger og billeder 
af børn. Stuen er hjem

lig og indrettet m
ed venlige farver. Køkkenet afspejler, at børnene er m

ed til at 
lave m

ad, og der leves og sam
les i køkkenet om

 m
åltider og m

adlavning.
Børnenes væ

relser er forskellige i størrelser. De har selv indrettet og bestem
t farver på en eller flere 

væ
gge. Børnene bor hensigtsm

æ
ssigt i forhold til alder og vagtvæ

relse, hvor en voksen sover om
 

natten og er tæ
t på de m

indste børn i opholdsstedet.

De pårørende giver udtryk for, at de fysiske ram
m

er er indbydende og afspejler, at det er børnenes 
hjem

. Det kan de godt lide.
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6. Ø
konom

iske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om
 socialtilsyn)

*Bem
æ

rkninger til                    
bestyrelsesvedtæ

gter
Den ene stifter er gået ud af bestyrelsen.
Vedtæ

gterne er ikke underskrevne.
Der er § henvisninger i vedtæ

gterne til en lovgivning, der nu er æ
ndret til Lov om

 socialtilsyn.
Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

Bestyrelsen udgøres af i alt 5 m
edlem

m
er. Leder er stifter af bestyrelsen og indgår som

 sekretæ
r i bestyrelsen.

De øvrige 4 m
edlem

m
er har alle en faglig og professionel baggrund som

 forudsæ
tning for at deltage i 

bestyrelsesarbejdet. Dette frem
går af vedtæ

gterne som
 et vilkår.

*Budgetforudsæ
tninger

Årlig om
sæ

tning
Soliditetsgrad

kr. 11.729.296,00

O
verskud

Lønom
kostninger

4,73

Lønom
kostninger, fast 

personale
66,21

O
m

kostninger, sæ
rlig 

ekspertise

O
m

kostninger, leder

O
m

kostninger,  
kom

petenceudvikling

O
m

kostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendom
sudgifter

Sygefravæ
r

Personaleom
sæ

tning

Dato for revisionspåtegning
Revisionspåtegning

93.263,00

688.594,00

23,60

6,62

511.539,00

43,83

28,00

N
ej

-

22,70

Takster
Tilbudstype: .

Side 32 af 33

Tilbud: Fonden Den selvejende institution O
pholdsstedet TAO



Side 33 af 33

Tilbud: Fonden Den selvejende institution O
pholdsstedet TAO


