
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. D
isse 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.

Tilsynstype: N
y godkendelse

O
m

råde: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

D
en selvejende institution TA

O
-kollegiet.

H
ovedgaden 3

4330 H
valsø

Tlf.: 22868932
E-m

ail: info@
tao-lejre.dk

H
jem

m
eside: w

w
w

.tao-lejre.dk

§ 107 (m
idlertidigt botilbud til voksne)

M
ette Elner (Socialtilsyn Ø

st)

15-08-2016

Pladser i alt:
4

*M
ålgrupper:

18 til 29 år (autism
espektrum

)

18 til 29 år (tilknytningsforstyrrelse)

18 til 29 år (personlighedsforstyrrelse)

18 til 29 år (om
sorgssvigt)

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

 socialtilsyn)

*Sam
let vurdering:

D
er er den 5.4.2016 søgt om

 godkendelse af D
en selvejende institution TA

O
-kollegiet. 

Tilbuddet har søgt om
 godkendelse til 5 døgnpladser indenfor Servicelovens § 107 til aldersgruppen 18-29 år. 

Ledelsen har igennem
 hele godkendelsesprocessen væ

ret i dialog m
ed Socialtilsynet om

kring godkendelsen. 

Socialtilsynet har vurderet at tilbuddet alene kan godkendes til 4 døgnpladser inden for Servicelovens § 107 til 
aldersgruppen 18-29 år, idet tilbuddet i forhold til dele af kvalitetsm

odellen ikke findes at kunne godkendes til 5 
pladser. G

odkendelsen er m
ed vilkår og er betinget af, at tilbuddet opnår undtagelse fra fondsloven inden for 3 

m
åneder fra godkendelsen. 

D
et er Socialtilsynets vurdering at et af væ

relserne anses for at væ
re for sm

åt til at huse en voksen borger i 
m

ålgruppen, der kan bo der i 12 år og som
 skal have m

ulighed for at udvikle selvstæ
ndighed og relationer, således at 

borgeren kan klare sig frem
over i en m

ere selvstæ
ndig boform

. D
er er herudover Socialtilsynets vurdering at de 

resterende 4 væ
relser er egnede i forhold til m

ålgruppen og form
ålet. 

Tilbuddet TA
O

-kollegiet består af en lejlighed, der er beliggende på første sal af en ejendom
 på H

ovedgade i H
valsø. I 

stuetagen er der egen indgang der m
under ud i et stort bryggers og på første sal er der væ

relser, stue, køkken og 
badevæ

relser.  

D
er i forbindelse m

ed godkendelse foretaget interview
 m

ed ledelsen. 

D
er er lagt væ

gt på, at der på første sal ses 5 væ
relser til beboelse, hvoraf det ene er lille i forhold til at skulle rum

m
e 

en voksen. D
er er to badevæ

relser m
ed toilet. H

vilket vurderes at væ
re i underkanten til 5 voksne sam

t m
edarbejdere. 

D
er er et køkken m

ed spiseplads og en fæ
lles stue, som

 væ
relserne har udgang til. D

er er m
ulighed for at etablere en 

terrasse bag huset.
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O
pm

æ
rksom

hedspunkter:

*Afgørelse:
G

odkendt m
ed vilkår

*Vilkår:
Tilbuddet skal inden 3 m

åneder fra godkendelsen opnå undtagelse fra fondsloven. (frist: 10-11-2016)
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3. O
plysninger om

 datakilder

Dokum
enter:

A
nsøgning af 5.4.2016 sam

t bilag:
O

versigt over bestyrelsesm
edlem

m
er

Leders CV
 og straffe og børneattest

Brandteknik sam
arbejdsaftale

Tegninger af lejem
ålet på H

ovedgaden 3 i H
valsø. 

V
edtæ

gter for TA
O

-kollegiet af den 18.4.2016.
V

edtæ
gter tilrettede af den 28.4.2016.

Civilstyrelsens registreringsbevis af den 12. m
aj 2016.

Lejekontrakt af den 12. m
aj 2016.

Budget 2016 af den 21. m
arts 2016.

O
bservation

G
ennem

gang af lejem
ålet på H

ovedgaden 3 i H
valsø den 26.4.2016.

Interview
Interview

 den 12. m
aj 2016 m

ed leder H
enriette H

indsgaul og afdelingsleder A
nne G

lad.

Interview
kilder

Ledelse

M
edarbejdere
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4. O
plysninger om

 tilsynsbesøg

Dato
Start: 26-04-2016. Slut: 10-08-2016.

O
versigt over tilsynsbesøg

12-05-16: Socialtilsyn Ø
st. A

nders Larsensvej 7, 4300 H
olbæ

k. (A
nm

eldt)
26-04-16: H

ovedgaden 3, 4330 H
valsø (A

nm
eldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

M
ette Elner

Besøgstype

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)

Nedennæ
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 30
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 - 5.1 Kvalitetsm
odellen

I kvalitetsm
odellen er både 'G

ns. 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.

V
urderingen 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.

Tem
a

* Vurdering af tem
a

Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæ

ftigelse
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i videst m

uligt om
fang vil forsøge at 

inkludere borgeren i sam
fundslivet blandt andet i gennem

 uddannelse 
og beskæ

ftigelse. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil opstille m
ål og benytte 

system
atiserede m

ålbare redskaber i forbindelse m
ed at udvikle de 

ressourcer som
 borgerne besidder. Tilbuddet vil ligeledes sikre et 

sam
arbejde m

ed relevante instanser i forbindelse m
ed opnåelse af 

m
ålene og til at sikre, at borgeren tilbydes en vifte af m

uligheder, når 
der er behov for det. 

M
edarbejderne er tiltæ

nkt at have kvalifikationer, der gør dem
 i stand 

til både at m
otivere og understøtte borgernes udvikling.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: Uddannelse og beskæ

ftigelse 

Kriterium
 01: Tilbuddet støtter 

borgerne i at udnytte deres fulde Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil støtte borgerne til at opnå deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og 
beskæ

ftigelse. 
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potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæ

ftigelse
Borgerne skal allerede ved visitationen til tilbuddet have et uddannelsesforløb og tilbuddet vil aktivt understøtte at 
borgeren fastholder uddannelsesforløbet eller flyttes til et alternativt tilbud. 

Tilbuddet vil understøtte at borgerens ressourcer i forhold til uddannelse og beskæ
ftigelse udnyttes og udvikles 

hensigtsm
æ

ssigt i forhold til borgerens potentiale.

Indikator
Forventes 
opfyldt

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Uddannelse 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

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
Leder og afdelingsleder oplyser, at borgerne enten skal væ

re i et uddannelsesforløb eller at der skal 
væ

re planlagt et uddannelsesforløb m
ed en startdato, for at borgeren kan væ

re i tilbuddet.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæ

ftigelse, beskyttet 
beskæ

ftigelse, eller dagtilbud i 
form

 af aktivitets- og 
sam

væ
rstilbud

Ja
Indikatoren  forventes at blive opfyldt.
Ledelsen oplyser, at tilbuddet allerede ved visitationen af en ny borger vil sikre sig, at der er et 
undervisningstilbud til borgeren. H

erudover oplyser ledelsen at de vil støtte borgerne til at kunne 
fastholde deres undervisningstilbud eller hjæ

lpe borgeren til at væ
lge et nyt. 

I bedøm
m

elsen læ
gges der væ

gt på, at leder oplyser, at det er vigtigt at de unge voksne får en 
følelse af at de er til nytte for sam

fundet.

Tem
a

* Vurdering af tem
a

Udviklingspunkter

*Selvstæ
ndighed 

og relationer
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil sikre, at borgerne i så høj grad 
som

 m
uligt indgår i sociale relationer og at de udvikler fæ

rdigheder i 
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den retning m
ed udgangspunkt i de m

uligheder der er, ud fra 
borgerens kom

petencer. 

Tilbuddet ønsker gennem
 daglige øvelser at træ

ne og udvikle praktiske 
og sociale fæ

rdigheder, således at de unge voksne på sigt kan klare sig i 
m

ere selvstæ
ndige boform

er.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil kunne sikre at borgerne udvikler 
selvstæ

ndighed og relationer for de 4 pladsers vedkom
m

ende. D
et 

fem
te væ

relses anses for at væ
re for lille til dette form

ål i forhold til 
m

ålgruppen. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil prioritere at borgerne bliver en 
del af lokalm

iljøet sam
t at tilbuddet vil hjæ

lpe borgerne m
ed at få 

lokale fritidstilbud og eventuelt fritidsjobs eller jobs lokalt. 

Tilbuddet har intentioner om
 at involvere pårørende i den 

udstræ
kning, det er m

oralsk forsvarligt og m
uligt og hvor det kom

m
er 

borgerne m
est m

uligt til gode.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: Selvstæ

ndighed og relationer 

Kriterium
 02: Tilbuddet styrker 

borgernes sociale kom
petencer 

og selvstæ
ndighed

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har intentioner om
 at støtte borgerne i at skabe og udvikle deres sociale 

kom
petencer og selvstæ

ndighed i forhold til deres ressourcer og kom
petencer. Socialtilsynet vurderer at dette er 

m
uligt, bortset fra det lille væ

relse, som
 ikke vurderes at væ

re egnet til bolig for en voksen der skal udvikle sociale 
kom

petencer og selvstæ
ndighed. 

På Tilbudsportalen beskriver tilbuddet at: "M
ålet er, at træ

ne og udvikle praktiske og sociale fæ
rdigheder, således 
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at de unge voksne på sigt kan klare sig i en m
ere selvstæ

ndig boform
" sam

t "G
ennem

 daglig øvelse i sociale 
situationer og praktiske krav til deltagelse, oplever de unge voksne, hvilke krav og forventninger der er til dem

 fra 
sam

fundets side".

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gennem
 daglig journalisering, udarbejdelse af m

ål og delm
ål, beskrivelser i 

statusrapporter og allerm
est ved evaluering m

ed den enkelte beboer vil kunne styrke borgerens sociale 
kom

petencer og selvstæ
ndighed.

Indikator
Forventes 
opfyldt

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

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
Leder oplyser, at tilbuddet vil tage udgangspunkt i de § 141 handleplaner som

 de anbringende 
kom

m
uner leverer sam

t at der vil blive lavet delm
ål ud fra disse. D

er følges løbende op på m
ål og 

delm
ål ved hjæ

lpe af journalnotaterne der skrives i system
et Planner og der evalueres m

ed 
borgeren.
Både m

ål og delm
ål vil om

fatte borgerens sociale kom
petencer og selvstæ

ndighed.  

Borgerne vil blive inddraget i arbejdet m
ed at lave m

ål og delm
ål, ligesom

 de skal inddrages i m
øder 

om
 handleplaner og strategier. Borgerne får tildelt kontaktpersoner, der vil have sæ

rlig fokus på m
ål 

og delm
ål.

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

llesskaber 
og netvæ

rk i det om
givende 

sam
fund

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
Ledelsen oplyser, at tilbuddet i vid udstræ

kning vil benytte lokalm
iljøet til at udvide borgernes 

sociale relationer, fæ
llesskaber og netvæ

rk. To af de ansatte er lokale og det er planen at de isæ
r 

skal hjæ
lpe borgerne til at blive en del af næ

rm
iljøet i byen og at borgerne skal opfordres og 

m
otiveres til at deltage i det lokale fritids- og kulturliv sam

t til eventuelt at få et fritidsjob.

Indikator 02.c: Borgerne har m
ed Ja

Indikatoren forventes at blive opfyldt.
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udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
sam

væ
r m

ed deres fam
ilie og 

netvæ
rk i dagligdagen

Ledelsen oplyser, at borgerne er voksne og at de kan have kontakt m
ed deres fam

ilier og netvæ
rk i 

dagligdagen som
 de ønsker det. Ledelsen oplyser ligeledes, at kontakten til borgerens fam

ilie og 
netvæ

rk kom
m

er til at gå igennem
 borgeren. 

Ledelsen oplyser, at borgeren kan have overnattende gæ
ster, ligesom

 gæ
ster kan spise m

ed i 
tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer, at det kan væ

re et problem
 for beboeren i det lille væ

relse at have 
overnattende gæ

ster og besøg, da der ikke ses plads til dette ud over egen enkeltseng. 

Ledelsen oplyser, at der laves husregler i sam
arbejde m

ed beboerne, således at alle følger reglerne 
om

 alm
ent naboskab. D

et er planen at der skal væ
re husm

øde hver m
andag i tilbuddet, hvor 

reglerne kan tages op og evalueres.

Tem
a

* Vurdering af tem
a

Udviklingspunkter

*M
ålgruppe, 

m
etoder og 

resultater

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil oppebæ
re en kvalitet i tilbuddet 

gennem
 ansæ

ttelse af m
edarbejdere der er fagligt kom

petente og ved 
at sørge for m

edarbejdernes faglige udvikling gennem
 kurser, 

uddannelse og supervision. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil benytte m
etoder og faglige 

tilgange der vil væ
re til gavn for borgerne og at tilbuddet kontinuerligt 

vil dokum
entere og belyse om

 m
etoderne og de faglige tilgange har 

effekt i forhold til borgernes behov og m
ål. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil understøtte borgernes 
m

edinddragelse og selvstæ
ndighed, blandt andet ved at sørge for 

A
t tilbuddet har fokus på at dokum

entere resultater for 
borgerne. D

ertil kan Socialstyrelsens "H
åndbog i 

resultatdokum
entation og evaluering" foreslås.  

A
t husm

øder og husregler udarbejdes i sam
arbejde m

ed 
borgerne og at de jæ

vnligt revideres. 
A

t tilbuddet tilegner sig viden om
 

m
agtanvendelsescirkulæ

re for voksne og at der sikres en 
procedure for forebyggelse og håndtering af eventuelle 
m

agtanvendelsen. 
A

t tilbuddet udarbejder retningslinjer og procedurer for 
at forebygge overgreb og for at sikre en god håndtering 
af eventuelle hæ

ndelser.
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ugentlige husm
øder, en fast kontaktperson og ved at m

øde borgerne 
m

ed anerkendelse og trovæ
rdighed. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil have fokus på, at understøtte 
borgernes sundhed og trivsel.

H
erudover vurderer Socialtilsynet at tilbuddet har fokus på at undgå 

m
agtanvendelser og overgreb i tilbuddet.

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klart defineret m
ålgruppebeskrivelse og at de ønsker at benytte 

system
atiske tilgange og m

etoder, der fører til positive resultater for borgerne. Socialtilsynet vurderer at de faglige 
tilgange og m

etoder vil kunne føre til positive resultater for borgerne. 

Ledelsen har en vision om
 at alle m

edarbejdere efter kort tids ansæ
ttelse får uddannelsen; "”M

iljøterapi i døgnregi 
af børn og unge m

ed diagnoser”  fra U
CC. H

vilket Socialtilsynet vurderer, vil kunne føre til positive resultater for 
borgerne. 

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet i sin dokum
entation af resultater for borgerne bør benytter sig af 

dokum
entationsm

etoder, der kan belyse effekten som
 borgeren opnår ved at benytte de m

etoder og faglige 
tilgange som

 tilbuddet har valgt. 

H
erudover vurderer Socialtilsynet at tilbuddet i forbindelse m

ed udarbejdelse af delm
ål, sam

tidig redegør for 
hvilke faglige tilgange og m

etoder de vil anvende til hvert delm
ål.
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Indikator
Forventes 
opfyldt

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

Indikator 03.a: Tilbuddet 
anvender faglige tilgange og 
m

etoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets m

ålsæ
tning 

og m
ålgruppe

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
M

ålgruppen er på Tilbudsportalen beskrevet som
 unge i alderen 18 til 23 år på 

anbringelsestidspunktet, m
ed m

ulighed for at blive boende til de fylder 30 år, som
pga. betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller har sæ

rlige sociale problem
er har behov for 

om
fattende hjæ

lp til alm
indelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som

 i en periode har behov 
for sæ

rlig behandlingsm
æ

ssige støtte, og som
 på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig 

uden støtte. •  unge voksne m
ed sociale vanskeligheder •  unge voksne m

ed tilknytningsforstyrrelser 
•  unge voksne som

 er psykisk skrøbelige og sårbare •  unge voksne som
 er indadvendte •  unge 

voksne
m

ed forstyrrelser indenfor autistiske spektrum
sforstyrrelserne. M

ålgruppen er ikke udadreagerende 
borgere. 

Ligeledes på Tilbudsportalen beskriver tilbuddet de faglige tilgange som
 m

iljøterapeutisk tilgang, 
kognitiv tilgang, ressource orienteret tilgang og m

entaliseringsbaseret m
iljøterapi. M

etoderne er 
kognitiv terapi, psykoedukation social fæ

rdighedstræ
ning og jeg-støttende sam

taler.

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

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
Ledelsen oplyser, at tilbuddet skal benytte journaliseringssystem

et Planner4you og at der skal 
dokum

enteres dagligt. D
er følges løbende op på m

ål og delm
ål ved hjæ

lpe af journalnotaterne der 
skrives i system

et og der evalueres m
ed borgeren.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokum

entere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
Ledelsen oplyser, at der vil væ

re fokus på m
ålopnåelse blandt andet ved hjæ

lp af de 
udviklingsplaner m

ed delm
ål som

 tilbuddet laver m
ed udgangspunkt i § 141 handleplanerne fra de 
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m
ål, de visiterende kom

m
uner 

har opstillet for borgernes 
ophold

visiterende kom
m

uner. D
isse evalueres kontinuerligt på personalem

øderne.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: M

ålgruppe, m
etoder og resultater 

Kriterium
 04: Tilbuddet 

understøtter borgernes 
m

edinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil understøtte borgernes m
edinddragelse og selvbestem

m
else. Borgerne får 

en kontaktperson og ledelse og m
edarbejdere vil agere anerkendende og trovæ

rdigt overfor borgerne. 

Tilbuddet vil anerkender borgerne som
 m

yndige og derm
ed selvbestem

m
ende borgere. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i sam
arbejde m

ed borgerne vil lave husregler som
 borgerne firvilligt kan indgå. 

Socialtilsynet vurderer, at det at tilbuddet vil læ
gge stor væ

gt på sundhed, kost og m
otion kan gå im

od nogle 
borgeres ønsker og selvbestem

m
else.
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Indikator
Forventes 
opfyldt

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

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

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
D

er er lagt væ
gt på, at ledelsen oplyser, at borgerne skal kunne udvikle sig i et trygt m

iljø hvor de 
m

odtager om
sorg og kontakt i forhold til deres behov. Beboerne får en kontaktperson der skal væ

re 
sæ

rlig opm
æ

rksom
 på beboeren og ledelsen fortæ

ller at de anser det for m
eget vigtigt at de og 

m
edarbejderne er trovæ

rdige overfor borgerne. D
er er lagt væ

gt på, at ledelsen oplyser, at 
anerkendelse af borgerne er en del at det daglige arbejde, der kan m

edvirke til at indgive borgerne 
m

od og selvvæ
rd. 

D
er er lagt væ

gt på at ledelse og m
edarbejdere kun sam

arbejder m
ed pårørende og andre eksterne 

aktører i det om
fang borgeren har givet sin tilladelse til det. U

dgangspunktet skal væ
re hvad 

borgerne ønsker og har behov for.

Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet i 
overensstem

m
else m

ed deres 
ønsker og behov

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt. 
Ledelsen oplyser, at borgerne er m

yndige og derm
ed har selvbestem

m
else. Sam

tidig oplyser 
ledelsen, at der vil blive lavet husregler i sam

arbejde m
ed borgerne. Reglerne er frivillige og de tages 

op på de ugentlige husm
øder. 

D
er læ

gges væ
gt på at tilbuddet på Tilbudsportalen oplyser, at de læ

gger stor væ
gt på sundhed, kost 

og m
otion.

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil have opm
æ

rksom
hed på at understøtte borgernes fysiske sundhed og 

trivsel ved at have fokus på sund kost og m
otion.
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Indikator
Forventes 
opfyldt

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

Ja
Indikatoren forventes at kunne opfyldes.
Ledelsen oplyser, at tilbuddet vil udvikle m

iljøterapien og derigennem
 give borgerne m

ulighed for at 
udvikle sig i et trygt m

iljø, hvor om
sorg og kontakt er en vigtig del. Sam

tidig oplyser ledelsen, at 
tilbuddet vil arbejde for at borgerne kan udvikle deres sociale kom

petencer og selvstæ
ndighed for 

derigennem
 at kunne klare sig i en m

ere selvstæ
ndig boform

. 

D
er læ

gges væ
gt på, at tilbuddet oplyser, at de kontinuerligt vil evaluere borgerens delm

ål, sam
m

en 
m

ed borgeren, og derigennem
 skabe en undersøgende kultur om

kring den enkelte borger og dennes 
behov og ønsker.

I bedøm
m

elsen tages der ikke hensyn til at et enkelt væ
relse er m

eget lille og Socialtilsynet 
forventer ikke at en borger vil trives der.

Indikator 05.b: Borgeren har 
m

ed støtte fra tilbuddet adgang 
til relevante sundhedsydelser

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt. 
Ledelsen oplyser, at de vil hjæ

lpe og støtte borgerne i forhold til sundhedsydelser i det om
fang 

borgeren ønsker det og har behov for det.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pæ

dagogiske indsats fokus på 
forhold, som

 har betydning for 
borgernes fysiske og m

entale 
sundhed

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt. 
D

er er lagt væ
gt på, at ledelsen på Tilbudsportalen oplyser, at tilbuddet vil støtte borgerne til at 

have fokus på at leve sundt i forhold til kost og m
otion.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: M

ålgruppe, m
etoder og resultater 

Kriterium
 06: Tilbuddet 

forebygger og håndterer 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil forebygge og håndtere m

agtanvendelser på forsvarlig vis m
en socialtilsynet 

opfordrer tilbuddet til at tilegne sig den nødvendige viden om
 m

agtanvendelser i forhold til borgere der er fyldt 18 
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m
agtanvendelser

år og er anbragt som
 voksne sam

t at tilbuddet sørger for at have en nedskrevet og kendt procedure for at undgå 
m

agtanvendelser sam
t for behandlingen af eventuelle m

agtanvendelser.

Indikator
Forventes 
opfyldt

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pæ

dagogiske indsats sikrer, at 
m

agtanvendelser så vidt m
uligt 

undgås

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
Ledelsen oplyser, at de ikke forestiller sig, at der vil forekom

m
e m

agtanvendelser i forhold til 
tilbuddets m

ålgruppe, m
en at de er klar over at det kan ske. 

D
er er i vurderingen lagt væ

gt på, at ledelsen har et forudgående kendskab til m
ålgruppen og de 

udfordringer der kan opstå. 

Ledelsen oplyser, at m
edarbejderne skal have kendskab til m

agtanvendelser og til m
etoder hvorm

ed 
de kan undgå eventuelle m

agtanvendelser. D
et kan væ

re m
etoder som

 at træ
kke sig tilbage eller at 

lave aftaler.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokum

enterer og følger op på 
eventuelle m

agtanvendelser 
m

ed henblik på løbende læ
ring 

og forbedring af indsatsen

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt. 
Ledelsen har et bredt kendskab til m

agtanvendelser og m
agtanvendelsescirkulæ

ret fra deres andet 
tilbud, hvor der bor børn under 18 år. 

Ledelsen oplyser, at ved eventuelle situationer hvor en m
agtanvendelse har væ

ret uundgåelig, så vil 
den hurtigst m

uligt blive indberettet og der vil blive sam
let op sam

m
en m

ed m
edarbejderne.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: M

ålgruppe, m
etoder og resultater 

Kriterium
 07: Tilbuddet 

forebygger overgreb
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ønsker at sikre en forebyggelse af overgreb. D

et vurderes at dette blandt andet 
sker ved at der tilstræ

bes at skabe en kultur der er præ
get af gensidig respekt og hvor sproget og dialogen 

benyttes for at frem
m

e det fæ
lles bedste. 
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Socialtilsynet læ
gger væ

gt på, at ledelsen har kendskab til problem
atikker vedrørende overgreb og at ledelsen 

oplyser at der altid er m
edarbejder tilgæ

ngelig for de unge voksne i tilbuddet. 

H
erudover læ

gger Socialtilsynet sæ
rlig væ

gt på, at m
edarbejderne får supervision. 

Socialtilsynet vurderer at der skal laves retningslinjer sam
m

en m
ed beboerne vedrørende regler og græ

nser for 
opførsel i tilbuddet.

Indikator
Forventes 
opfyldt

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

Indikator 07.a: Tilbuddets 
pæ

dagogiske indsats 
understøtter, at der ikke 
forekom

m
er overgreb i tilbuddet

Ja
Indikatoren vurderes at blive opfyldt. 
Ledelsen oplyser at der indhentes straffe og børneattest på alle ansatte. 
H

erudover oplyser ledelsen at de bruger væ
rnepolitik. D

et er en nedskrevet retningslinje m
ed regler 

så som
 at banke på en dør før m

an kom
m

er ind, m
an er påklæ

dt i fæ
llesrum

m
ene m

v. 

Ledelsen oplyser at beboerne altid kan ringe til en m
edarbejder, hvis de er utrygge og har brug for 

hjæ
lp.

Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab i forhold til at 
forebygge overgreb er tilpasset 
m

ålgruppen og er kendt af 
m

edarbejderne

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
D

er er i vurderingen lagt væ
gt på, at ledelsen oplyser, at de tilstræ

ber at skabe en kultur blandt de 
unge voksne, hvor sproget er vigtigt. D

er skal tales om
 tingene og de unge voksne skal væ

re m
ed til 

at udform
e regler og retningslinjer så alle kan væ

re sam
m

en i tilbuddet, uden at det bliver for svæ
rt 

for nogle. 

D
er er i vurderingen også m

edtaget at m
edarbejder får supervision og at de kan få ekstra 

supervision hvis der opstår sæ
rlige hæ

ndelser.
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Tem
a

* Vurdering af tem
a

Udviklingspunkter

*O
rganisation og 

ledelse
Socialtilsynet vurderer, at der vil væ

re en forsvarlig og hensigtsm
æ

ssig 
organisering i tilbuddet. 
D

er vil i tilbuddet blive brugt de nødvendige adm
inistrative redskaber, 

så som
 dagbogssystem

, journaliseringssystem
, lønsystem

 og revision. 
Socialtilsynet vurderer at ledelsen vil væ

re i stand til at planlæ
gge sit 

arbejde i en kom
bination af praksis, adm

inistrativt arbejde og ledelse 
således at både dagligdagen og den strategiske udvikling bliver 
prioriteret.

Socialtilsynet opfordrer til, at der sikres en faglighed der 
svarer til m

ålgruppens behov, således at der blandt 
m

edarbejderne både sikres en teoretisk 
referenceram

m
e og pæ

dagogisk erfaring, således at der 
en kom

bination af teori og praksisviden til stede i 
tilbuddet.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: O

rganisation og ledelse 

Kriterium
 08: Tilbuddet har en 

faglig kom
petent ledelse

Socialtilsynet vurderer, at leder og afdelingsleder kan tilføre tilbuddet en fagligt kom
petent ledelse. 

D
er er lagt væ

gt på ledelsens erfaringer sam
m

enholdt m
ed de intentioner der er for næ

rvæ
r og tilstedevæ

relse for 
borgerne. 

D
er er lagt væ

gt på at afdelingsleder selv indgår i vagtskem
aet og derved opnår et godt kendskab til tilbuddet og 

borgerne.
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Indikator
Forventes 
opfyldt

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

Ja
Indikatoren forventes blive opfyldt. 
Leder har en M

aster i O
rganisationspsykologi fra RU

C og har herudover flere uddannelsesforløb 
inden for m

entaliseringsbaseret gruppeterapi og m
entaliseringsbaseret m

iljøterapi. Leder har 
ledererfaring fra 3 år som

 afdelingsleder på to forskellige tilbud og herefter 7 år som
 

institutionsleder på Behandlings- og O
pholdsstedet TA

O
, hvor hun stadig er leder. 

A
fdelingsleder er pæ

dagog og har ligeledes erfaring fra Behandlings- og O
pholdsstedet TA

O
, hvor 

hun stadig er ansat. 

Begge ledere har således erfaring m
ed m

ålgrupperne og m
ed at drive opholdssted.

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

 for 
sparring for ledelse og 
m

edarbejdere

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
Ledelsen oplyser, at der vil væ

re supervision til m
edarbejderne en gang om

 m
åneden på 

m
ødedagen. Supervisionen foretages af en ekstern psykolog.

Indikator 08.c: Tilbuddet har en 
kom

petent og aktiv bestyrelse
Ja

Indikatoren forventes at blive opfyldt. 
A

f frem
sendt m

ateriale til Socialtilsynet ses at bestyrelsen består af personer m
ed relevante faglige 

uddannelser.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: O

rganisation og ledelse 

Kriterium
 09: Tilbuddets daglige 

drift varetages kom
petent

Socialtilsynet forventer, at tilbuddets daglige drift vil blive varetaget kom
petent. 

Ledelsen har relevante kom
petencer til at lede tilbuddet og har intentioner om

, at der skal skabes en kultur hvor 
respekt og kom

m
unikation er gennem

gående, også i forhold til de unge voksne beboere.

Side 21 af 30

Tilbud: Den selvejende institution TAO
-kollegiet.



Indikator
Forventes 
opfyldt

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

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
D

er er ved vurderingen lagt væ
gt på, at det er tilsigtet, at der er m

edarbejdere tilstede hver dag. 
Tilbuddet har indsendt et 4-uges skem

a, hvor det frem
går at der vil væ

re m
edarbejdere tilstede alle 

dage og det ses at det er planlagt således at m
edarbejderne er tilstede når de unge voksne er 

hjem
m

e fra deres uddannelse/arbejde. 

D
er er yderligere lagt væ

gt på, at ledelsen oplyser at de altid er m
edarbejdere i næ

rheden der kan 
kontaktes, hvis der er brug for det.

H
erudover er der lagt væ

gt på at ledelsen er opm
æ

rksom
m

e på, at der ansæ
ttes m

edarbejdere m
ed 

de kom
petencer der er brug for i forhold til m

ålgruppen.

Indikator 09.b: 
Personalegennem

strøm
ningen 

på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sam

m
enlignelige 

arbejdspladser

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
D

er er vedbedøm
m

elsen lagt væ
gt på vurderingerne i indikatorerne 8a og 8 b, hvilket vil kunne væ

re 
grundlag for at personalegennem

strøm
ningen ikke bliver på et højere niveau end på 

sam
m

enlignelige arbejdspladser. 

H
erudover læ

gges der væ
gt på, at ledelsen oplyser, at tiltag i forhold til m

edarbejdernes trivsel, 
personalegennem

strøm
ning og sygefravæ

r beskrives i retningslinjer der kan ses i tilbuddet.

Indikator 09.c: Sygefravæ
ret 

blandt m
edarbejderne er ikke på 

højere niveau i forhold til 
sam

m
enlignelige arbejdspladser

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
D

er er i vurderingen lagt væ
gt på at ledelsen vurderes til at væ

re opm
æ

rksom
m

e på arbejdsm
iljøet i 

tilbuddet og at der derved ikke vil opstå et højeres sygefravæ
r end på sam

m
enlignelige 

arbejdspladser.
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Tem
a

* Vurdering af tem
a

Udviklingspunkter

*Kom
petencer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil kunne oppebæ
re den 

nødvendige kvalitet, m
ed udgangspunkt i, at m

edarbejderne besidder 
de relevante kom

petencer og har erfaring m
ed m

ålgruppen. 

D
er ses sam

m
enhæ

ng m
ellem

 m
ålgruppen, m

ålsæ
tningen og de 

m
etoder tilbuddet tæ

nker at benytte.

D
er oplyses om

 tem
adage og relevant efteruddannelse og 

diplom
uddannelse for m

edarbejderne, hvilket vurderes at væ
re 

relevant og nødvendigt da m
edarbejderne nu skal forholde sig til 

voksne borgere.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: Kom

petencer 

Kriterium
 10: Tilbuddets 

m
edarbejdere besidder 

relevante kom
petencer i forhold 

til m
ålgruppens behov og 

tilbuddets m
etoder

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen vil have fokus på at sikre at m
edarbejderne besidder relevante kom

petencer og 
kendskab til m

ålgruppens behov i forhold til tilbuddets m
etoder.
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Indikator
Forventes 
opfyldt

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

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
Ledelsen oplyser, at m

edarbejdergruppe skal bestå af personer m
ed en pæ

dagogisk eller lignende 
relevant og anerkendt faglig uddannelse. 

På nuvæ
rende tidspunkt består m

edarbejderne af en pæ
dagog, en læ

rer og en m
iljøterapeut, der 

alle er på forhånd kendte m
edarbejdere. Ifølge det frem

sendte 4 ugers skem
a er det planlagt at der 

skal væ
re 3 m

edarbejdere og en afdelingsleder tilknyttet tilbuddet. 
 H

erudover er det tiltæ
nkt at der afholdes tem

adage for m
edarbejdere og at der over tid tilbydes 

relevant efteruddannelse og diplom
uddannelse.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
m

edarbejdernes sam
spil m

ed 
borgerne, at m

edarbejderne har 
relevante kom

petencer

Ja
Indikatoren forventes at blive opfyldt.
D

er er i bedøm
m

elsen lagt væ
gt på at de kom

m
ende m

edarbejdere har kendskab til og erfaring m
ed 

m
ålgruppen. Enkelte af de tiltæ

nkte unge voksne bor allerede i ledelsens andet tilbud, hvilket giver 
ledelsen og m

edarbejderne et indgående kendskab til beboeren.

Tem
a

* Vurdering af tem
a

Udviklingspunkter

*Ø
konom

i
D

et er socialtilsynet opfattelse at tilbuddet er økonom
isk bæ

redygtigt i 
acceptabel grad. Et nystartet tilbud er altid sårbart de første år, m

en 
jæ

vnfør tilbuddets budget har socialtilsynet en forventning om
, at 

tilbuddet har m
ulighed for at opbygge en vis konsolidering, der skal 

væ
re m

ed til at skabe godt et fundam
ent.

D
et er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddets kvalitet 

forventes at svare til taksten, og socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har 
afsat tilstræ

kkelige m
idler til personaledæ

kning og 

Sam
let set forventer socialtilsynet en tilfredsstillende 

kvalitet set i forhold til prisen. 
Tilbuddet forventes, at væ

re i stand til at generere den 
for nødende likviditet til at sikre en stabilt niveau i 
kvaliteten.
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kom
petenceudvikling.

Socialtilsynet vurderer yderm
ere, at tilbuddet er gennem

skueligt for 
socialtilsynet på nuvæ

rende tidspunkt.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: Ø

konom
i 

Kriterium
 11: Tilbuddet er 

økonom
isk bæ

redygtigt
D

et er socialtilsynets opfattelse, at tilbuddet er økonom
isk bæ

redygtigt i acceptabel grad, idet tilbuddet er 
nystartet. Tilbuddet er derfor afhæ

ngigt af dels kreditfaciliteter, dels evnen til at få belæ
gning hurtigt.

Såfrem
t der ikke er fuld belæ

gning er det vigtigt, at ledelsen er m
eget opm

æ
rksom

 på at reducere om
kostningerne 

til isæ
r lønninger, m

en også generelt i tilbuddet.

Indikator
Forventes 
opfyldt

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

Ja
Indikatoren kan ikke bedøm

m
es ved en ny-godkendelse, da 1. års regnskab ikke er aflagt endnu. D

et 
er dog socialtilsynets forventning, at tilbuddets regnskaber ikke vil indeholde forbehold eller 
væ

sentlig supplerende oplysninger.

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. tilbuddets 
budget

Ja
Indikatoren bedøm

m
es ud fra det m

odtagne budget.
Socialtilsynet har gennem

gået tilbuddets budget og ikke fundet væ
sentlige forhold der giver 

anledning til bem
æ

rkninger. Sam
let budgetteres der m

ed en om
sæ

tning på kr. 2.801.375, hvor 
dæ

kningsgraden er 13,2 %
. N

iveauet i dæ
kningsgraden vurderes at væ

re på niveau m
ed 

sam
m

enlignelige tilbud.
D

er er i budgettet også skabt plads til uforudsete om
kostninger.

Sam
let set vurderes budgettet, som

 tilfredsstillende under hensyn til, at det er et nyt tilbud.

Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 

Ja
N

ystartede tilbud kan ikke bedøm
m

es på soliditetsgraden. D
et er socialtilsynets vurdering, at 

tilbuddet m
ed det lagte budget over nogle år kan konsolidere sig tilstræ

kkeligt, såfrem
t tilbuddet 
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rim
elig set i forhold til tilbuddets 

alder og specialiseringsgrad
fører en fornuftig økonom

istyring.

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

Sam
let set forventer socialtilsynet en tilfredsstillende kvalitet set i forhold til prisen. 

Tilbuddet forventes, at væ
re i stand til at generere den for nødende likviditet til at sikre en stabilt niveau i 

kvaliteten.

Indikator
Forventes 
opfyldt

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

Ja
Indikatoren bedøm

m
es ud fra det m

odtagne budget.
D

et er socialtilsynets um
iddelbare vurdering, at tilbuddet vil kunne levere et tilfredsstillende ydelse 

inden for den afsatte budgetram
m

e. D
et skal understreges, at det er et nystartet tilbud, som

 alt 
andet lige vil m

øde overraskelser.
Tilbuddet har i budgettet afsat kr. 40.000 til kom

petenceudvikling og supervision af 
m

edarbejdergruppen svarende til 1,4 %
 af om

sæ
tningen og kr. 13.333 pr. fast personale. Beløbet 

vurderes af socialtilsynet for tilfredsstillende.
D

en budgetterede norm
ering i budgettet er 0,6 fast personale pr. beboer, m

ens der er afsat det der 
svarer til knap 16,7 %

 af fast personale til vikarer, hvilket burde give m
ulighed for fornuftig 

vikardæ
kning.

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

Sam
let set vurderes tilbuddet under hensyntagen til at tilbuddet er nystartet som

 væ
rende gennem

skueligt for 
socialtilsynet i tilfredsstillende grad.
Tilbuddet har indberettet nøgletallene om

kring tilbuddets budget og takst på Tilbudsportalen, og derfor vurderes 
tilbuddet også for at væ

re gennem
skueligt for de visiterende kom

m
uner.
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Kriterium
 13: Tilbuddets 

økonom
i er gennem

skuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kom

m
uner

Sam
let set vurderes tilbuddet under hensyntagen til at tilbuddet er nystartet som

 væ
rende gennem

skueligt for 
socialtilsynet i tilfredsstillende grad.
Tilbuddet har indberettet nøgletallene om

kring tilbuddets budget og takst på Tilbudsportalen, og derfor vurderes 
tilbuddet også for at væ

re gennem
skueligt for de visiterende kom

m
uner.

Indikator
Forventes 
opfyldt

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

Ja
Tilbuddet udarbejder først en årsrapport, når tilbuddet er i drift.
D

et er socialtilsynets forventning, at tilbuddet frem
adrettet vil udarbejde årlig årsrapport og 

indberette den rettidigt på Tilbudsportalen. D
et frem

går af § 12, stk. 3 i bekendtgørelse om
 

socialtilsyn, at tilbuddet skal udarbejde en årsrapport –  også kaldet den sæ
rlige indberetning –  som

 
skal indberettes på Tilbudsportalen senest d. 1. m

aj efter det kalender år, årsrapporten vedrører.

Tem
a

* Vurdering af tem
a

Udviklingspunkter

*Fysiske ram
m

er
Socialtilsynet har besigtiget de fysiske ram

m
er og vurderer at de 

overordnet er egnede til form
ålet, m

en at der forefindes et enkelt 
væ

relse, der vurderes at væ
re for sm

åt i forhold til m
ålgruppen og 

form
ålet. Socialtilsynet vurderer derm

ed, at det lille væ
relse ikke giver 

m
ulighed for at borgeren har tilstræ

kkelig adgang til privatliv.

A
t sørge for at alle borgere har et væ

relse af rim
elig 

størrelse. 
A

t sørge for at der ikke opstår problem
er i forhold til 

lejem
ålet i stueetagen, der ifølge lejekontrakten har ret 

til at der ikke larm
es i dagtiden på hverdage. 

A
t sørge for at beboerne har regler og ram

m
er der gør at 

de kan benytte badevæ
relser når de har brug for det.

A
t etablere en terrasse bag huset til brug for borgerne.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: Fysiske ram

m
er 

Kriterium
 14: Tilbuddets fysiske 

ram
m

er understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Tilbuddet TA
O

-kollegiet består af en lejlighed, der er beliggende på første sal af en ejendom
 på H

ovedgade i 
H

valsø. I stuetagen er der egen indgang der m
under ud i et stort bryggers m

ed vaskem
askine og tørretum

bler. D
er 

er nedgang til kæ
lder og trappe til første sal. 

D
er er i bedøm

m
elsen lagt væ

gt på, at der på første sal ses 5 væ
relser til beboelse, hvoraf det ene er lille i forhold 

til at skulle rum
m

e en voksen. D
er er to badevæ

relser m
ed toilet. H

vilket er lige i underkanten til 5 voksne sam
t 

m
edarbejdere. D

er er et køkken m
ed spiseplads og en fæ

lles stue, som
 væ

relserne har udgang til. 
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D
er er ved vurderingen lagt væ

gt på, at der bag ejendom
m

en er m
ulighed for at etablere en terrasse.   

D
er er endvidere lagt væ

gt på, at der står i lejekontrakten at der m
å ikke larm

es i dagstid, fordi der er en 
fysioterapiklinik i stueetagen. H

vilket Socialtilsynet vurderer kan væ
re til ulem

pe for beboerne. 

D
er er i vurderingen lagt væ

gt på, at der ved indsendt m
ateriale ses, at der er tilkøbt brandtilsyn til tilbuddet.

Indikator
Forventes 
opfyldt

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Fysiske ram
m

er 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
m

ed de fysiske ram
m

er
Ja

Indikator forventes at blive opfyldt. 
D

er er ved vurderingen lagt væ
gt på, at ledelsen og m

edarbejderne forventes at have kendskab til 
m

ålgruppen og dens behov og det forventes derfor, at de vil væ
re opm

æ
rksom

m
e på og i stand til at 

vurdere, om
 borgeren trives i tilbuddet.

Indikator 14.b: De fysiske 
ram

m
er og faciliteter 

im
ødekom

m
er borgernes sæ

rlige 
behov

N
ej

Indikator forventes ikke at blive opfyldt. 
D

er er i vurderingen lagt væ
gt på, at der er 4 væ

relser i en rim
elig størrelse til en voksen beboer, 

m
en at det 5. væ

relse er m
eget lille. Socialtilsynet vurderer, at det 5. væ

relse ikke er i en rim
elig 

størrelse i forhold til at im
ødekom

m
e en voksen borgers behov for privatliv og ej heller giver 

m
ulighed for privat besøg. 

H
erudover vurderer Socialtilsynet endvidere, at det ville væ

re gavnligt for tilbuddet som
 helhed, hvis 

der var et rum
 der kunne bruges til sam

taler m
ed borgere og eksterne aktører sam

t til 
m

edarbejdernes kontor.

Endvidere vurderer Socialtilsynet at to badevæ
relser er i underkanten til 5 voksne beboere.

Indikator 14.c: De fysiske 
ram

m
er afspejler, at tilbuddet er N

ej
Indikatoren forventes ikke at blive opfyldt. 
D

er er i vurderingen lagt væ
gt på, at det ene væ

relse er m
eget lille og det forventes ikke at kunne 
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6. Ø
konom

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

*Bem
æ

rkninger til                    
bestyrelsesvedtæ

gter
D

er er ingen bem
æ

rkninger til bestyrelsens vedtæ
gter. 

Tilbuddet skal inden for 3 m
åneder fra godkendelse opnå undtagelse fra fondsloven.

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

Bestyrelsen består af en vicedirektør for et sygehus, en advokat, en psykolog og en socialrådgiver, hvilket anses for at 
væ

re m
edlem

m
er m

ed relevante kom
petencer. V

ed eventuel udskiftning af bestyrelsesm
edlem

m
er kunne der m

ed 
fordel tilføres m

edlem
m

er m
ed pæ

dagogiske kom
petencer sam

t kom
petencer inden for det private erhvervsliv.

borgernes hjem
opfylde en voksen borgers behov for privatliv og ses derfor ikke egnet som

 et hjem
 for en voksen 

person. 

H
erudover læ

gges der væ
gt på, at der er to fæ

lles badevæ
relser og fæ

lles stue og køkken m
ed 

spiseplads. 

D
er læ

gges i bedøm
m

elsen væ
gt på, at beboerne har egen adgang til tilbuddet via en nøglebrik, m

en 
at beboerne ikke har m

ulighed for at låse egen dør.
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*Budgetforudsæ
tninger

Årlig om
sæ

tning
Soliditetsgrad

O
verskud

Lønom
kostninger

Lønom
kostninger, fast 

personale

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

Takster
Tilbudstype: § 107.

Error: Subreport could not be show
n.
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