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Læsevejledning

Rapportens indhold

Nygodkendelsesrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet forventes at kunne 
levere den fornødne kvalitet og samlet set opfylde betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om 
socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. 
stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af den forventede kvalitet hos tilbuddet, indeholder rapporten en gennemgang af de 
syv temaer fra Kvalitetsmodellen. Socialtilsynet kan i forbindelse med behandling af ansøgning om nygodkendelse 
have besøgt tilbuddet mere end én gang, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Det fremgår af 
nygodkendelsesrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt det var anmeldt 
eller uanmeldt.

Den færdige rapport vil blive sendt i faktuel høring hos tilbuddet og såfremt tilbuddet er blevet godkendt af 
Socialtilsynet, vil udvalgte oplysninger fra rapporten efter endt høringsperiode blive publiceret på Tilbudsportalen. 
Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer den forventede kvalitet hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i 
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og 
målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, 
som er udtrykt i kriteriet, forventes at forekomme i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet forventes at kunne levere den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage 
andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Temaer
-   Uddannelse og beskæftigelse
-   Selvstændighed og relationer
-   Målgruppe, metoder og resultater

-   Sundhed og Trivsel
-   Organisation og ledelse
-   Kompetencer
-   Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet ud fra om Socialtilsynet forventer eller ikke 
forventer, at tilbuddet vil kunne levere den fornødne kvalitet:

Forventes at kunne opfylde indikatoren
Forventes ikke at kunne opfylde indikatoren

Ved efterfølgende driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er 
tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt.
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Stamoplysninger om tilbuddet

Tilbuddets navn Langebjerggaard

Hovedadresse Ormeslevvej 14
4241 Vemmelev

Kontaktoplysninger Tlf: 21641336
E-mail: jespersvare@hjorthojgaard.dk
Hjemmeside: www.langebjerggaard.dk

Tilbudsleder Jesper Svare

CVR nr. 38279009

Virksomhedstype Privat

Tilbuddet er en del af en koncern

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

Målgrupper 12 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

12 til 23 år (omsorgssvigt)

12 til 23 år (indadreagerende adfærd)

12 til 23 år (udadreagerende adfærd)

12 til 23 år (personlighedsforstyrrelse)

12 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse)

12 til 23 år (ikke-personfarlig kriminalitet)

Pladser i alt 8
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Langebjerggaard godkendes efter lov om Socialtilsyn til 8 pladser ialt til anbringelse efter SEL § 66, stk. 1, nr. 5.
Tilbuddet kan rumme en aflastningsplads og en akutplads. Målgruppen vil være unge borgere i alderen 12-23 år, 
som kan være omsorgsvigtede, have indadreagerende adfærd, opmærksomhedsforstyrrelser, 
tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, ikke personfarlig kriminalitet og med udadreagerende adfærd.

Målet med Langebjerggaard er, at bistå børn og unge i, at blive så selvstændige som muligt. Tilbuddet vil arbejde 
intenst på, at opbygge den unges selvværd og troen på et godt og indholdsrigt liv som voksen.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil understøtte de unges valg af skole og beskæftigelse. Tilbuddet vil desuden 
have fokus på, at de unge i videst mulig omfang inkluderes i lokalområdet og tilbuddet vil forpligtige sig i 
samarbejdsrelationer med de omkringliggende foreninger med det formål, at understøtte de unges mål i henhold til 
uddannelse og beskæftigelse.

Tilbuddet vil anvende realistisk og relevant metoder i form af KAT kassen og anerkendende samtale, samt tilgange 
i form af miljøterapeutisk-, ressourceorienteret-, samt strukturpædagogisk tilgange. Socialtilsynet vurderer, at 
metoder og tilgange må formodes, at understøtte målgruppens særlige behov.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet vil kunne forbygge og håndtere magtanvendelser og overgreb, ifølge 
fremsendt beredskabsplan.

Det er socialtilsynets vurdering, at Langebjerggaard vil få en faglig og kompetent afdelingsledelse. Ledelsen vil 
sætte rammerne og medvirke til udvikling af tilbuddet på det strategiske niveau, samt varetage den daglige ledelse 
af tilbuddet.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet vil få kompetente og engagerede medarbejdere, hvilket vurderes af 
afgørende betydning for kvaliteten af indsatsen henset til målgruppens behov.

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer vil kunne danne en god og hensigtsmæssig ramme om de 
unges liv og om den indsats, der vil finde sted i henhold til de unges behov.

Særligt fokus i tilsynet

Resultat af tilsynet

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 10-02-2017

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Nord

Tilsynskonsulenter Birgit Jensen (Socialfaglig konsulent)

Niels Jørgen Lysdal Nielsen (Økonomikonsulent)

Ruth Møller Jensen (Socialfaglig konsulent)

Sarah Sieker Juhlert (Jurist)

Sofie Tietze Borregaard (Afdelingsleder)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 24-01-17: Ormeslevvej 14, 4241 Vemmelev (Anmeldt)
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Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt 
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er 
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger 
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden 
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og 
beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som 
forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud 
eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er 
dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring.
Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er 
nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller 
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at Langebjerggaard vil kunne yde en kvalificeret og tilfredsstillende indsats i forhold 
til at motivere og støtte de unge i forhold til skole, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse eller andet ud fra de 
unges individuelle ønsker og forudsætninger.
Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet vil understøtte de unges valg af  skole og beskæftigelse. Tilbuddet vil 
desuden have fokus på, at de unge i videst mulig omfang inkluderes i lokalområdet og tilbuddet vil forpligtige sig i 
samarbejdsrelationer med de omkringliggende foreninger med det formål, at understøtte de unges mål i henhold til 
uddannelse og beskæftigelse.

Udviklingspunkter

Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, 
uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at ville kunne opfyldes. Tilbuddet vil kunne støtte de unge i at udnytte deres fulde potentiale i 
forhold til skole, uddannelsestilbud og beskæftigelse udenfor tilbuddet, henset til målgruppens behov og ønsker. 
Tilbuddet har redegjort for, at tilbuddet vil have mulighed for, at bruge skolerne i lokalområdet, samt STU- og 
erhvervsgrunduddannelses tilbud. I bedømmelsen vægtes Langebjerggaards værdigrundlag og faglige 
målsætninger, metoder og tilgange. Det understøttes af ledelsens oplysninger og er i overensstemmelse med 
ansøgningen.

Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og 
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 01.a

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet i bedømmelsen, at tilbuddet i samarbejde 
med de unge vil opstille konkrete og realistiske mål for deres skolegang samt følge op derpå. Desuden er det 
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vægtet, at Langebjerggaard vil have fokus på individuelle behov og forudsætninger, samt følge op på, hvordan 
udviklingen går i et tæt samarbejde med visiterende kommune. Dette bekræftes i dialogen med ledelsen, samt det 
fremgår af ansøgningen. Det er yderligere vægtet i bedømmelsen, at målet er at  bistå de unge i at blive så 
selvkørende som muligt ud fra individuelle forudsætninger. Desuden er målet, at få opbygget den unges selvværd 
og troen på et godt og indholdsrigt liv som voksen.

Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 01.b

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet i bedømmelsen af indikatoren, at ledelsen 
oplyser i dialogen, at tilbuddet vil have fokus på at motivere og støtte de unge i netop det skoletilbud, 
beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse og aktiviteter, der er passende og aktuelt for den enkelte. Desuden er det 
vægtet i bedømmelsen, at Langebjerggaard har tæt kontakt til lokale skoler, STU-tilbud og foreninger med henblik 
på, at støtte de unge i retning af selvforvaltning og fastholde tilknytning til skoler. Det fremgår af ansøgningen og af 
dialogen med tilbuddet.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, 
grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 01.d

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet i bedømmelsen af indikatoren, at ledelsen 
har redegjort for, hvordan Langebjerggaard vil understøtte de unges skolegang og beskæftigelse gennem tilbuddets 
værdigrundlag, metoder og tilgange. Det pædagogiske grundlag understøttes af ægte og indlevende måde at være 
sammen på og bygger på samarbejde og gensidig respekt.
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Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad 
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for 
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at 
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er 
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette 
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre 
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at 
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder 
dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at 
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende 
lokal- og civilsamfund. 
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og 
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode 
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene 
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv 
betydning for deres liv.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at Langebjerggaard vil kunne medvirke til at sikre de unge mulighed for personlig 
udvikling og aktiv deltagelse i skole, beskæftigelse og netværk herunder understøtte de unge i at deltage i 
fritidsaktiviteter. Desuden vil tilbuddet støtte de unge i relationen til familie og netværk. Det er socialtilsynets 
vurdering, at tilbuddet vil have fokus på at støtte de unge i at tage ansvar og træffe selvstændige valg for egen 
tilværelse med henblik på at opnå en meningsfuld tilværelse. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet vil have 
fokus på at skabe små sejre sådan, at det positivt påvirker den enkeltes selvværd og selvtillid, samt at de unge får 
oparbejdet en struktur og rutiner til et almindeligt liv. Samlet set vil det medvirke til, at styrke de unges sociale 
kompetencer og selvstændighed, vurderer socialtilsynet.

Udviklingspunkter

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at ville kunne opfyldes. Det er vægtet i bedømmelsen, at Langebjerggaard ville kunne leve 
op til, og medvirke til, at styrke de unges kompetencer og selvstændighed ud fra individuelle forudsætninger. Der er 
desuden fokus på, i den pædagogiske praksis, at møde de unge med udgangspunkt i borgernes ønsker og 
drømme. Det er vægtet i bedømmelsen, at tilbuddet vil være bevidst om at understøtte de unge i at få et sundt 
fællesskab og et socialt liv i lokalområdet blandt andet med naboer til tilbuddet. Desuden er et godt samarbejde 
med forældre og venner vægtet højt med fokus på tryghed i anbringelsen.
Dette vurderes på baggrund af dialogen med ledelsen og med udgangspunkt i ansøgningen. Socialtilsynet 
vurderer, at det er i overensstemmelse med tilbuddets værdigrundlag, metoder og tilgange.
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Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 02.a

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet i bedømmelsen, at Langebjerggaard vil 
opstille mål for de unges sociale kompetencer og selvstændighed, samt følge op derpå i samarbejde med borgerne 
og deres sagsbehandlere. Ledelsen har i dialogen redegjort herfor, det understøttes desuden af ansøgningen samt 
af tilbuddets værdigrundlag, metoder og tilgange. Det er desuden vægtet i bedømmelsen, at ledelsen ved interview 
har oplyst at have et godt netværk i forhold til foreninger i lokalområdet.

Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 02.b

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Til grund for bedømmelsen, har ledelsen redegjort for 
betydningen af, at de unge selv vælger de sociale relationer, fællesskaber og netværk, som de kan rumme. Det er 
vægtet i bedømmelsen, at tilbuddet er bevidst om, at understøtte de unge i at få et sundt fællesskab og et socialt liv 
i lokalområdet blandt andet med naboerne. Det understøttes desuden af værdigrundlag, metoder og tilgange i den 
skriftlige ansøgning og af indberetning på Tilbudsportalen.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 02.c

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet i bedømmelsen, at Langebjerggaard vil have 
fokus på den individuelle støtte, de unge har brug for i forhold til at opretholde kontakt og netværk med familie og 
venner i dagligdagen. Det er yderligere vægtet i bedømmelsen, at ledelsen har oplyst i interview, at der vil være en 
ugentlig telefonkontakt til forældrene med en statusvurdering, og at dette samarbejde vægtes højt af hensyn til 
tryghed i anbringelsen. Tilbuddet vil kunne tilbyde forældrene at komme på besøg. Denne kultur prioriteres højt og 
anses af tilbuddet som værende værdifuld for alle parter.

Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.f Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en 
positiv betydning for deres liv

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 02.f

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet i bedømmelsen, at tilbuddet vil arbejde med 
kontaktpersonssystem og kontinuitet og dermed at skabe tilknytning og tillid til en fortrolig voksen. Det er yderlige 
vægtet, at tilbuddet vil have fokus på roller og relationer, sådan at de voksne kan supplere hinanden og dermed 
forebygge splitting, har socialtilsynet fået oplyst i interview af ledelsen.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgerne.
Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe
(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i 
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som 
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og 
trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de 
anbringende eller visiterende kommuner.
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse. Det drejer sig om unge mellem 12-23
 år, som kan være omsorgsvigtede, have indadreagerende adfærd, opmærksomhedsforstyrrelser, 
tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, ikke personfarlig kriminalitet og med udadreagerende adfærd.

Målsætningen med tilbuddet er at bistå børn og unge i at blive så selvstændige som muligt. Tilbuddet vil arbejde 
intenst på at opbygge den unges selvværd og troen på et godt og indholdsrigt liv som voksen. Det er sandsynligt, at 
tilbuddet vil opnå resultater for de enkelte borgere, med henblik på trivsel og udvikling gennem et kontinuerlig og 
tværfaglig  behandlingsindsats samt opfølgning derpå hver tredje måned.

Tilbuddet vil anvende realistiske og relevante metoder i form af  KAT-kassen og den værdsættende samtale. De 
faglige tilgange vil blive den anerkendende tilgang, miljøterapeutisk, ressourceorienteret strukturpædagogisk 
tilgang. Socialtilsynet vurderer, at metoder og tilgange må formodes, at understøtte målgruppens særlige behov.

Udviklingspunkter

Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en  tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med 
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til, at ville kunne opfyldes. Det er vægtet i bedømmelsen, at Langebjerggaard vil arbejde med 
afsæt i en klar målgruppebeskrivelse. Målgruppen vil være unge mellem 12-23 år, der kan være omsorgsvigtede, 
have indadreagerende adfærd, opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, 
ikke personfarlig kriminalitet og med udadreagerende adfærd.

Det er vægtet i bedømmelsen, at metoderne der vil blive anvendt, er KAT-kassen og den værdsættende samtale. 
De faglige tilgange vil blive den anerkendende tilgang, miljøterapeutisk, ressourceorienteret strukturpædagogisk 
tilgang. Metoder og tilgange må formodes, at understøtte målgruppens særlige behov. 

Tilbuddet vil løbende evaluere og følge op på behandlingsindsatsen for, at opnå positive resultater med borgerne. 
Der vil blive afholdt behandlingskonferencer hver tredje måned med fokus på målopfyldelse og nye mål.
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Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 03.a

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet i interview med ledelsen og det fremgår af 
ansøgningen, at tilbuddet vil anvende faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til målsætning og 
målgruppe. Målgruppen vil være unge mellem 12-23 år, der kan være omsorgsvigtede, have indadreagerende 
adfærd, opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, ikke personfarlig 
kriminalitet og med udadreagerende adfærd.

Desuden er der lagt vægt på i bedømmelsen af interview med ledelsen, at målet med Langebjerggaard er, at bistå 
børn og unge i at blive så selvkørende som muligt. Tilbuddet vil arbejde intenst på, at opbygge den unges selvværd 
og troen på et godt og indholdsrigt liv som voksen. 

Det er desuden vægtet i bedømmelsen, at metoderne der vil blive anvendt, er KAT-kassen og den værdsættende 
samtale. De faglige tilgange vil blive den anerkendende tilgang, miljøterapeutisk, ressourceorienteret 
strukturpædagogisk tilgang. Metoder og tilgange må formodes at understøtte målgruppens særlige behov.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 03.b

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet i bedømmelsen, at ledelsen har oplyst 
socialtilsynet og det fremgår af ansøgningen samt af indberetning på Tilbudsportalen, at der vil blive formuleret 
konkrete og klare mål for og sammen med dde unge. Målene og indsatsen justeres og revideres hver tredje måned 
på behandlingskonferencer. 

Der vil blive fulgt op og evalueret på indsatsen løbende og sammen med de unge og deres sagsbehandlere. 
Tilbuddet vil korrigere og tilrettelægge den særlige og individuelle indsats for den enkelte.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 03.c

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet, at det fremgår af ansøgningen og af 
interview med leder, at tilbuddet vil anvende elektronisk dokumenthåndtering. Tilbuddet vil arbejde systematisk med 
målfastsættelse og evaluering af de unges mål. Det er yderligere vægtet i bedømmelsen, at det fremgår af 
ansøgning og af indtastninger på Tilbudsportalen, at der afholdes behandlingskonferencer hver tredje måned, 
hvilket vil kunne medvirke til et kontinuerligt behandlingsmæssigt fokus og til at opnå resultater.

Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at 
målene for borgerne opnås.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 03.d

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet i bedømmelsen, at det fremgår af ansøgnig 
og ledelsen oplyser i interview, at tilbuddet vil samarbejde med relevante og aktuelle eksterne aktører for at 
understøtte, at målene for den enkelte unge opnås. Det kan f.eks. være gennem samarbejde med 
specialkonsulenter inden for neuropsykologi og psykologi.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i 
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for 
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af 
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, 
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og 
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at 
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra 
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er 
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om 
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan 
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynet vurdering, at tilbuddet vil kunne understøtte de unges medinddragelse og indflydelse på eget 
liv og hverdagen i tilbuddet. Desuden vil tilbuddet understøtte sundhed og trivsel gennem fokus på den fysiske og 
mentale sundhed, på sund mad og kost samt motion og fritidsinteresser tilpasset målgruppen, i et tæt samarbejde 
med aktuelle og relevante aktører. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet vil kunne forbygge og håndtere magtanvendelser og overgreb, ifølge 
fremsendt beredskabsplan.

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til, at ville kunne opfyldes. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil kunne understøtte de unge i 
medinddragelse og indflydelse på eget liv og i at mestre hverdagen. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at målet 
med tilbuddet er, at skabe rammer og strategi for et selvstændigt og meningsfuldt liv. De unge skal opleve at blive 
støttet i at tage styring og ansvar for eget liv.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 04.a

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren.Til grund for bedømmelsen er vægtet målsætning, 
værdigrundlaget, pædagogiske tilgange og metoder. Langebjerggaard vil tage udgangspunkt i den enkeltes unges 
behov og skabe betingelser og mulighed for udvikling efter ønsker, drømme og behov sådan, at de unge oplever, at 
blive hørt, respekteret og anerkendt.
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Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 04.b

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet i bedømmelsen, at de unge vil få indflydelse 
på de beslutninger, der vedrører dem selv og deres individuelle ønsker samt hverdagen på Langebjerggaard. Der 
er lagt vægt på ledelsens redegørelse om de unges hverdag og døgnrytme. Borgerne vil blive støttet i at få 
praktiske færdigheder f.eks. ADL. Det vil kunne understøtte og medvirke til en selvstændig tilværelse.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at ville kunne opfyldes. Tilbuddet vil have fokus på at understøtte de unges fysiske og 
mentale sundhed og trivsel gennem en helhedsorienteret indsats som sund kost, motion og et aktivt fritidsliv. Der er 
yderligere lagt til grund for vurderingen, at tilbuddet vil have fokus på at støtte de unge i skolegang samt et aktivt liv 
i lokalområdet. Desuden er det vægtet, at tilbuddet vil styrke og støtte de unges netværk og familierelationer efter 
individuelle behov og ønsker. 
Det er socialtilsynets vurdering, at den sammenhængende og koordinerende indsats, vil kunne medvirke til 
sundhed og trivsel for den enkelte unge.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 05.a

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Til grund for bedømmelsen er vægtet ledelsens 
redegørelse og beskrivelse af hverdagen og aktivitetsniveauet i tilbuddet. Der vil være fokus på, at skabe en 
dagligdag efter individuelle forudsætninger med fokus på ADL-træning, udeliv og sportsaktiviteter.  Det er vægtet, 
at tilbuddet beskrives og omtales som et tilbud, hvor de unge kan trives og udvikles, og hvor der er en hjemlig 
atmosfære.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 05.b

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Til grund for bedømmelsen er vægtet oplysninger i 
ansøgningen og interview med ledelsen. Tilbuddet vil have fokus på, at støtte borgerne i, at bevare kontakt til læge, 
tandlæge, sagsbehandler og andre relevante aktører efter behov.

Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 
modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 05.c

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Til grund for bedømmelsen er vægtet oplysninger i 
ansøgningen og interview med ledelsen. Tilbuddet vil have fokus på, at støtte de unge i at bevare kontakt til læge, 
tandlæge, sagsbehandler og andre relevante aktører efter behov.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
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Kriteriet bedømmes til, at ville kunne opfyldes. Socialtilsynet vurderer det sandsynligt, at tilbuddet vil forebygge, 
håndtere og følge op på magtanvendelser i henhold til lovgivningen. Tilbuddet har redegjort for den pædagogiske 
indsats. De valgte pædagogiske indsatser og metoder, vil sammen med værdigrundlaget, kunne indgå i 
forebyggelsen af magtanvendelser.
Det er vægtet, at tilbuddet har fremsendt beredskabsplan på området i forhold til at forebygge, håndtere og følge op 
på magtanvendelser.

Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt 
undgås.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 06.a

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er lagt vægt på, at tilbuddets pædagogiske tilgange og 
metoder, vurderes, at kunne medvirke til at understøtte forebyggelsen af magtanvendelser. Desuden er det vægtet, 
at tilbuddet har fokus på faglig sparring og refleksion, med henblik på forebyggelse og konflikthåndtering. 
Ovenstående understøttes desuden af fremsendt beredskabsplan.

Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge 
op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 06.b

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Interviewet med ledelsen er vægtet i bedømmelsen af 
indikatoren. Det er yderligere i bedømmelsen vægtet, at der er fremsendt beredskabsplan over, hvordan tilbuddet 
vil forebygge, håndtere og følge op hvis der har været en indberetning, med henblik på forebyggelse og læring.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til, at ville kunne opfyldes. Socialtilsynet vurderer det sandsynligt, at tilbuddet vil kunne 
forebygge, at der forekommer overgreb. Socialtilsynet lægger til grund for bedømmelsen, at tilbuddet har redegjort 
for den pædagogiske indsats, metoder og tilgange i dialogen, hvor de blandt andet oplyser, at der vil blive arbejdet 
med kulturdannelse, med fokus på konflikthåndtering og dermed forebyggelse af vold og overgreb. Fremsendt 
ambulanceplan understøtter indsatsen.

Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller 
overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 07.a

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Til grund for bedømmelsen er vægtet dialogen med 
ledelsen, hvordan den pædagogiske indsats, ville kunne understøtte indsatsen sammen med værdigrundlaget, på 
en måde så der ikke forventes, at forekomme overgreb i tilbuddet. Det er yderligere vægtet, at tilbuddet vil have 
fokus på konflikthåndtering og en positiv tilgang.

Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig 
organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig 
ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk 
forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den 
daglige drift.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at Langebjerggaard vil få en faglig og kompetent afdelingsledelse. Afdelingsleder 
har erfaring med ledelse og med målgruppen. Ligeledes er det vurderingen, at tilbuddet vil få en hensigtsmæssig 
organisering, som en forudsætning for kvalitet i tilbuddet. Den samlede ledelse vil sætte rammerne og medvirke til 
udvikling af tilbuddet på det strategiske niveau. Afdelingsleder vil varetage den daglige ledelse af tilbuddet. Der vil 
være mulighed for sparring, supervision og fokus på uddannelse af medarbejderne, så alle arbejder efter 
værdigrundlaget og tilbuddets metoder og faglige tilgange. Værdigrundlaget bygger på ærlighed, glæde, 
rummelighed, teamwork og respekt. Det er socialtilsynets vurdering, at der er lagt en klar strategi for tilbuddet.

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til, at ville kunne opfyldes. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet vil få en faglig og kompetent 
afdelingsledelse med lang erfaring med ledelse og kendskab til målgruppen. 
Tilbuddet vil få mulighed for sparring og supervision. Til grund for bedømmelsen er det vægtet, at den samlede 
ledelse har en strategi for tilbuddet og det vurderes, at afdelingsledelsen vil kunne varetages hensigtsmæssigt.
Gældende vedtægter for Langebjerggaard ApS er vedtaget den 22. december 2016. Gældende vedtægter 
overholder lov om socialtilsyn.
Den aktuelle bestyrelse jf. bestyrelseslisten er sammensat i henhold til gældende vedtægter og det er 
socialtilsynets vurdering, at der er tale om en velkvalificeret bestyrelse.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 08.a

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Til grund for bedømmelsen er vægtet, at den samlede 
ledelse har lagt en strategi for tilbuddet. Det er vægtet i bedømmelsen og det fremgår af CV, at afdelingsleder har 
lang erfaring med ledelse og kendskab til målgruppen fra lignende tilbud. Det er vægtet, at afdelingsleder har 
relevante kompetencer i form af pædagoguddannelse, lederuddannelse og er desuden uddannet PAS-konsulent. 
Hjorthøjgård koncernen har mulighed for faglig sparring og vidensdeling på tværs af tilbud. Socialtilsynet vurderer, 
at afdelingsleder er faglig kompetent og engageret til at varetage opgaven.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren
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Bedømmelse af Indikator 08.b

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet i bedømmelsen, at der vil blive afviklet 
supervision og at tilbuddet har lavet aftaler med supervisor. Der vil desuden jævnligt blive afholdt teammøder hver 
anden uge, og afdelingsledelsen vil være tæt på og altid til at kontakte med henblik på sparring og refleksion. 
Desuden vil tilbuddet have fokus på kompetenceudvikling i henhold til behovet set i forhold til målgruppen. 
Vurderingen bedømmes på baggrund af dialogen med afdelingsledelsen, ansøgning og på indberetning på 
Tilbudsportalen.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 08.c

Indikatoren forventes at kunne opfyldes. Der er lagt vægt på, at gældende vedtægter overholder lov om socialtilsyn 
og at der er tale om en kvalificeret bestyrelse sammensat og konstitueret iht. gældende vedtægter. 

Gældende vedtægter for Langebjerggaard ApS er vedtaget den 22. december 2016. Gældende vedtægter 
overholder lov om socialtilsyn. 

Gældende vedtægter stiller krav om 2-4 bestyrelsesmedlemmer, men kræver ikke i øvrigt specifikke kompetencer 
hos de valgte bestyrelsesmedlemmer eller en given konstituering af bestyrelsen. 

Af fremsendt bestyrelsesliste fremgår det, at den aktuelle bestyrelse udgøres af 3 medlemmer: 
Formand (cand.merc.jur.), medlem (key account manager) og medlem (advokat). 

Den aktuelle bestyrelse jf. bestyrelseslisten er sammensat i henhold til gældende vedtægter og det er 
socialtilsynets vurdering, at der er tale om en velkvalificeret bestyrelse. 

Gældende vedtægter stiller ikke krav om hyppighed for bestyrelsesmøder.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til, at ville kunne opfyldes. Det er socialtilsynets vurdering, at den daglige drift vil blive varetaget 
kompetent og engageret. Det bedømmes ud fra de oplysninger socialtilsynet har fået gennem dialogen med den 
samlede ledelse og afdelingsledelsen. Det vurderes, at tilbuddet vil have fokus på arbejdsmiljø, og at 
afdelingsledelsen vil sørge for, at have tilstrækkelige kompetencer i tilbuddet, hvilket vil kunne medvirke til at give 
kvalitet i tilbuddet.

Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med 
relevante kompetencer.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 09.a

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet i bedømmelsen, at afdelingsledelsen har 
redegjort for personalesammensætningen. Afdelingsleder oplyser socialtilsynet, at der vil være den fornødne og 
tilstrækkelige kontakt til personale med relevante kompetencer i huset. Det forventes, at der vil være tre personaler 
til stede, når borgerne er hjemme efter skole og en sovende nattevagt til otte borgere. Medarbejderne vil have 
kenskab og erfaring med målgruppen og have en socialfaglig samt en håndværksmæssig baggrund. 
Medarbejderne forventes at have forskellige kompetencer som fx idræt/sport og musik.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 09.b

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det forventes, at personalegennemstrømningen ikke bliver 
højere end andre sammenlignelige arbejdspladser. Tilbuddet vil have fokus på arbejdsmiljøet f.eks. gennem intern 
uddannelse og medarbejderudviklingssamtaler, hvilket må formodes, at kunne medvirke til at påvirke 
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personalegennemstrømning positivt.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 09.c

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet i bedømmelsen, at tilbuddet vil have fokus 
på et godt arbejdsmiljø samt faglig sparring og løbende refleksion, hvilket må formodes at påvirke sygefraværet i 
positiv retning.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, 
relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets 
målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes 
aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med 
nære og stabile relationer.
Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har 
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som 
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes.
Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne 
med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes 
retssikkerhed.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet vil få kompetente og engagerede medarbejdere, hvilket vurderes af 
afgørende betydning for kvaliteten af indsatsen henset til målgruppens behov. Det vurderes, at medarbejderne vil 
møde de unge med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt have fokus på de unges retssikkerhed 
og selvbestemmelsesret.
Desuden kan socialtilsynet konstatere, at tilbuddet har et strategisk fokus på at sikre nødvendige kompetencer 
gennem personaletræning, sparring og supervision.

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at ville kunne opfyldes. Tilbuddets medarbejdere forventes at besidde relevante 
kompetencer i forhold til målgruppens behov og de anvendte metoder. Dette vurderes ud fra den indsendte 
ansøgning, indberetning på Tilbudsportalen og dialogen med ledelsen. Det er oplyst i interview med ledelsen, at det 
fortrinsvis vil være personale med en pædagogisk baggrund, der ansættes i tilbuddet. Ligeledes er det vægtet, at 
der vil være fokus på personaletræning med henblik på, at sikre de rette metoder og faglige tilgange.

Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 10.a

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der ansættes 
personale, som har kendskab til og erfaring med målgruppen og metoder. Det vægtes positivt i bedømmelsen, at 
der hovedsagelig vil være uddannet personale med pædagogisk bagrund, og med forskellige kompetencer bl.a. 
inden for idræt og musik samt med en terapeutisk baggrund, hvilket er oplyst i dialogen. Det er vægtet, at der vil 
være løbende mulighed for personaletræning, så alle bliver opdateret med den miljøterapeutiske tilgang.

Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer.
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Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 10.b

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er lagt vægt på i bedømmelsen, at medarbejderne vil 
have relevante kompetencer, hvilket formodes afspejlet positivt i samspillet med de unge. Værdigrundlaget 
understøtter et positivt samspil med de unge i form af anerkendelse og det som giver mening for den enkelte unge, 
så de oplever, at blive taget alvorlig gennem ærlighed, glæde, rummelighed, respekt og teamwork.

Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Fysiske rammer

Temavurdering

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes 
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at 
tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude 
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer vil kunne danne en god og hensigtsmæssig ramme om 
borgernes liv og om den indsats, der vil finde sted i henhold til de unges behov. Ejendommen, som er en velholdt 
trelænget gård, må forventes, at være velegnet og hensigtsmæssig i henhold til målgruppen og formålet med 
Langebjerggaard. Det er socialtilsynets vurdering, at de unge vil få mulighed for, at kunne trives, have ret til et 
privatliv samt for udfoldelsesmuligheder. Det er socialtilsynets vurdering, at der er gode udenomsarealer og tæt til 
diverse skole- og aktivitetsmuligheder, hvilket formodes at ville kunne understøtte den samlede behandlingsindsats.

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til, at ville kunne opfyldes.Tilbuddet er beliggende i udkanten af en lille landsby og tæt til 
offentlig transport, hvilket må formodes, at understøtte de unges trivsel og udvikling. De unge vil få mulighed for, at 
være sig selv og vælge fællesskabet til og fra efter behov. 
Tilbuddet har adskilte personalefaciliteter.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 14.a

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Det er vægtet, at de fysiske rammer ude som inde fremstår 
velholdte. Huset er ejet af Hjorthøjgård-koncernen og her har tidligere været institution. Hovedhuset er i to plan og 
ligger i udkanten af en mindre landsby. Hovedhuset indeholder en for- og bagindgang med trappe op til første sal, 
samt to bad- og toiletforhold. Der er stor fællesareal i form af køkken og opholdsrum i midten af huset, samt et rum 
beregnet til aktivitet. På 1. sal er der er fem mellemstore værelser med indbyggede skabe og et toilet- og baderum, 
samt soverum til personale. Der findes personalekontor og toilet og bad forbeholdt personalet samt mødelokale, 
kontor og evt. aktivitetsrum i en anden længe af huset. Her er der også mulighed for hestehold og værksted. I en 
tredje længe findes der tre lidt større værelser og fælles køkken samt to toilet og baderum. Desuden findes der en 
stor lade. Der forefindes tilhørende stort udeareal med mark, stor have og to terrasser.
Rammerne må forventes, at kunne medvirke til borgernes trivsel og vil kunne anvendes til anbringelse efter 
servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren
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Bedømmelse af Indikator 14.b

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Der er lagt vægt på besigtigelsen af tilbuddets fysiske 
rammer. Desuden er det vægtet, at tilbuddet fremstår i god stand og at udformning og indretning virker 
hensigtsmæssig og hjemlig.

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

Bedømmelse Forventes at kunne opfylde indikatoren

Bedømmelse af Indikator 14.c

Det forventes, at tilbuddet vil kunne opfylde indikatoren. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at værelserne er 
forskellige og kan indrettes og møbleres efter de unges behov og ønsker. Det er desuden vægtet i bedømmelsen, 
at tilbuddet fremstår hjemlig og hyggeligt indrettet.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Det vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt med udsigt til omsætning allerede fra tilbuddets start. Budget 
for driftsåret er baseret på realistiske forudsætninger og afspejler, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet 
i.f.t. målgruppens behov. Der er ej heller medtaget poster  uvedkommende for tilbuddets virksomhed Tilbuddets 
økonomiske forudsætninger er gennemskuelige og der er tilfredsstillende sammenhæng i.f.t. oplysninger på 
Tilbudsportalen.

Økonomisk bæredygtig?

Det vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Budget for 2017 rummer de nødvendige og vedkommende
udgiftsposter. Personalesammensætning er passende i.f.t. faglighed og ledelse. Det vurderes, at der påtænkes 
disponeret hensigtsmæssigt for at sikre sikker drift. Budgettet giver mulighed for en ansvarlig forvaltning af 
offentlige midler.

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

Der er lagt vægt på, at budget for 2017 udtrykker en nødvendig balance mellem pris og kvalitet. Centrale nøgletal 
om normeringens størrelse og sammensætning samt kompetenceudvikling medvirker til at kvalitetssikre 
vurderingen.
Der er konkret lagt vægt på, at personalenormeringen udgør 11,5 medarbejdere fordelt på 1,2 leder, 9 fagudd., 
0,25 vikar samt 1 teknsk/administrativ. Normeringen kan omregnes 1,4 pr. plads. Der er lagt vægt på , at den
økonomiske  ramme er tilstrækkelig til at kunne levere borgerrettede timer oplyst på Tilbudsportalen.
Der er  yderligere lagt konkret vægt på, at der budgetteres med udgifter til kompetenceudvikling på80.000 kr.
svarende til 6.987 kr. pr medarbejder, hvilket vurderes at være på niveau i med sammenlignelige institutioner.
Der vurderes, at  ejendomsudgifter svarer til markedslejen.
Forslag til aflønning af bestyrelse vurderes, at være på et realistisk niveau.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Der er lagt vægt på, at tilbuddet har udarbejder budgetti det ønskede format og med de nødvendige oplysninger og 
specifikationer. Det gælder normering/normeringssammensætning, udgiftsniveauer for de direkte brugerrelaterede 
udgifter samt udgifter relatereret til periferiydelser.  Der er fin  overensstemmelse mellem normering i budgetskema 
sammenholdt med normering på Tilbudsportalen under sektionen personaleforhold. Tilsvarende gør sig gældende 
vedr. takster.  Der er uploadet koncernnote i henhold til § 14 stk. i bekendtgørelsen.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter ansøgning, Tilbudsportalens indberetning
CV
BBR meddelelse
vedtægter
bestyrelsessammensætning
straffeattest

Observation besigtigelse af rammerne

Interview Ledelsen fra Hjothøjgård, afdelingsleder Langebjerggaard, revisor.

Interviewkilder Ledelse
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