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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne 
kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del 
af oplysningerne 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 kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv 
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde 
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten 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, forekommer 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 har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i 
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer 
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Temaer
-    Uddannelse og beskæftigelse
-    Selvstændighed og relationer
-    Målgruppe, metoder og resultater
-    Sundhed og Trivsel
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, 
inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Marjatta Skolehjemmet

Hovedadresse Strandvejen 15
4733 Tappernøje

Kontaktoplysninger Tlf: 55965119
E-mail: bfsc@marjatta.dk
Hjemmeside: www.marjatta.dk

Tilbudsleder Bernhard Frantz Schmitz

CVR nr. 67278712

Virksomhedstype Privat

Tilbuddet er en del af en koncern

Tilbudstyper § 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

§ 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne)

§ 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution)
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Målgrupper 6 til 18 år (udviklingshæmning)

18 til 23 år (udviklingshæmning)

Pladser i alt 74

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Skolehjemmet 
Marjatta Birken  

12 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 
almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 
almindeligt 
længerevarende 
botilbud til voksne (§ 
108), 

Skolehjemmet 
Marjatta Bøgen  

8 almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Skolehjemmet 
Marjatta Fredsskov

Gl Præstøvej 9B
4735 Mern

8 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Skolehjemmet 
Marjatta Kastanjen

Strandvejen 15
4733 Tappernøje

6 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 
almindeligt 
længerevarende 
botilbud til voksne (§ 
108), 

Skolehjemmet 
Marjatta Linden  

5 almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Skolehjemmet 
Marjatta 
NimahNaustHuset

 
10 midlertidigt botilbud 

til voksne (§ 107), 
almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 
almindeligt 
længerevarende 
botilbud til voksne (§ 
108), 

Skolehjemmet 
Marjatta Skovbrynet  

10 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 
almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 
almindeligt 
længerevarende 
botilbud til voksne (§ 
108), 

Skolehjemmet 
Marjatta 
Skovvænget

 
15 midlertidigt botilbud 

til voksne (§ 107), 
almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 
almindeligt 
længerevarende 
botilbud til voksne (§ 
108), 

Pladser på afdelinger 74
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-
18 i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en 
indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. 
Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med beboernes udvikling og læring ud fra deres 
forudsætninger og individuelle udfordringer. Tilbuddet har fokus på aktivering af beboerne i form af 
skole/dagbeskæftigelse, hvis art og omfang vurderes på baggrund af den enkelte beboers funktionsniveau.
Tilbuddet er i gang med en faglig målrettet indsats omkring udvikling og implementering af ensartet 
dokumentationspraksis samt omkring det pædagogiske indsatsarbejde (Søkortet) med øget fokus på beboernes 
individuelle mål/delmål for deres ophold. Søkortet  implementeres og afstemmes i forhold til målgruppens særlige 
behov. Tilbuddet bygger på Rudolf Steiners menneskesyn og arbejder ud fra en helsepædagogisk tilgang der 
understøtter beboernes individuelle kompetencer, trivsel og støttebehov.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad understøtter beboernes trivsel og sundhedsprofil gennem 
individuelt tilrettelagte aktiviteter og hvor der fokus på sundhedsfremmende indsatser og ydelser. Tilbuddets 
medarbejdere og ledelse ses at have en anerkendende og respektfuld tilgang til beboerne, hvor medinddragelse og 
samarbejde er gensidige parameter for at beboerne kan føle er sig trygge, hørt og inddraget i deres hverdag og liv i 
tilbuddet. De fysiske rammer på Marjattas skolehjem og på Fredsskov tilgodeser beboernes behov og tilbuddets 
ledelse er opmærksomme på, hvorledes de fysiske rammer kan udnyttes og udvikles bedst muligt.

Særligt fokus i tilsynet

Marjatta er i 2018 blevet delt op i tre enheder, hvorfor dette driftstilsyn er en regodkendelse udelukkende af 
Marjattas skolehjem, beliggende Strandvejen 15 i Præstø og Fredskov, beliggende i Mern.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 20-12-2018

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Lene Sørensen (Tilsynskonsulent)

Merete Brødsgaard (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 25-09-18: Opholdsstedet Fredskov, Gl.Præstøvej 9b, 4735 Mern (Anmeldt)
24-09-18: Strandvejen 15, 4733 Tappernøje (Anmeldt)

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

Socialtilsynet vurderer samlet, at tilbuddet i forhold til målgruppernes alder og forudsætninger i høj grad arbejder 
med, at understøtte børnene, de unge og voksnes potentialer gennem pædagogiske tilbud i form af skole, STU 
uddannelse og beskæftigelsestilbud, således at de har en aktiv og indholdsrig hverdag på Marjatta og Fredskov. 
Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at skolehjemmets målgruppe langsomt ændres så flere børn vil have 
blandingsdiagnoser foruden eller slet ikke Downs syndrom, hvorfor nogle børn/unge ikke i samme grad som andre 
kan profitere af læring og dannelse gennem fællesskab, men derimod har behov for særlige individuelle 
pædagogiske indsatser for at opretholde tryghed udvikling og læringsstimulering. Det vurderes ligeledes, at 
tilbuddet ikke kan arbejde lige så stringent med Rudolf Steiners pædagogikken med Fredskovs målgruppe, da de 
unge tidligere har boet hjemme hos forældrene og dermed har en anden kultur. 
Det er endvidere socialtilsynets vurdering at boenhederne tilstræber, at beboerne selv er med til at bestemme 
hvilke aktiviteter de vil deltage i ud foruden de aktiviteter som Marjattas faste fællesskab, traditioner og 
arrangementer tilbyder.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at de opstiller konkrete individuelle læringsmål som der arbejdes med. Det 
bedømmes på baggrund af fremsendt dokumentationsmateriale, hvor mål og delmål beskrives. 
Det vægtes ligeledes i bedømmelsen af tilbuddet, at de delvis medinddrager barnet/den unge/voksne i at opstille 
mål. Dette bedømmes på baggrund af, at flere adspurgte unge fortæller at man ikke helt selv kan vælge linje på 
STU. ”Det er som lærerne synes vi passer til det.” En anden beboer fortæller, at denne havde ønsket beskæftigelse 
uden for tilbuddet men fik tilbudt arbejde i et af produktionsværkstederne. 

Det er vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at alle børn i den skolepligtige alder har et undervisningstilbud på 
Marjattas interne skole. Det bedømmes på baggrund af, at tilbuddet har intern skole og efter 10. klasse kan de 
unge tilbydes, at forsætte på et STU uddannelsesforløb som primært har det formål at skabe øget selvstændighed 
og en begyndende overgang fra skolegang til arbejdsliv. De voksne borgere på Marjatta har deres 
dagbeskæftigelse enten på beskyttet beskæftigelse i Marjattas produktionsværkstederne jf. § 103 SEL, henholdsvis 
landbrug/dyrehold på gården Strandhøj, Gartneriet Vidarslund og værkstedet i Snesere, som består af et træ-  
glas/keramik og metal værksted, eller i aktivitets- og samværstilbud/a-husene jf. § 104 SEL. på de enkelte 
boenheder eller i Marjattas køkken, havehold eller butik Pilti.

Det vægtes endvidere at alle børn/unge og voksne har et højt fremmøde. Det bedømmes på baggrund af, at alle 
adspurgte børn/unge og voksne fortæller at de går i skole/uddannelse eller på arbejde. I bedømmelsen er det 
ligeledes vægtet jf. tilbuddets værdigrundlag, hvor børn/unges dannelseskultur vægtes højt med fokus på 
fællesskab, relationer til andre og det både at være modtagende men også aktiv udøvende i forhold til kunstneriske 
og kulturelle aktiviteter i samspil med andre.

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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Det vægtes ud fra
- Alle indskrevne børn og unge har en elevplan, som der følges op på.
- Alle voksne har et beskæftigelse eller aktivitetstilbud.
- Enkelte unge kan overfor socialtilsynet fortælle hvad deres mål er.
- Grundet målgruppens kognitive vanskeligheder er målopstillingen i middel grad opstillet i samarbejde med 
barnet/den unge/voksne.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.  Det vægtes ud fra at Marjatta som institution har den 
værdisætning, 
- at alle borgere skal have et aktivt skole/arbejdsliv og mulighed for deltagelse i sociale fritidsfællesskaber, såvel i 
bo enhed som deltagelse i fritidsaktiviteter primært internt Marjatta.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Det vægtes ud fra:
- At alle adspurgte børn og unge fortæller at de hver dag møder i skolen, på uddannelse- eller i deres 
beskæftigelsestilbud.
- Jf. interview med ledelse og medarbejdere har Marjatta et højt fremmøde i deres dagbeskæftigelse, skole og STU 
forløb.
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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

Socialtilsynet vurderer samlet, at tilbuddet arbejder fokuseret med beboernes udvikling, under hensyntagen til deres 
fysiske og mentale funktionsnedsættelse. Med udgangspunkt i det helsepædagogiske menneskesyn, understøttes 
beboernes deltagelse i sociale processer med det formål, at fremme den enkeltes kompetencer for, at kunne indgå 
i et udviklende og inkluderende fællesskab, Dette gøres blandt andet ved morgensamlinger, deltagelse i skuespil, 
bevægelsesaktiviteter, sang og musik. Deltagelsen i aktiviteter og fællesskab foregår fortrinsvis inden for tilbuddet 
egne rammer.
Det vurderes ligeledes at tilbuddet understøtter beboernes selvstændighed og relationer til familien og øvrige 
netværk ved blandt andet at anvende brug af IPads, smartphone, Skype m.m. En styrkelse af samværet med 
familie og pårørende understøttes ligeledes af pårørende arrangementer enten i de enkelte boenheder men også af 
fælles arrangementer for hele Marjatta.
Det vurderes endvidere at beboerne har en eller flere voksne der har en positiv betydning og relation for dem.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at de delvis samarbejder med beboeren om at opstille mål og delmål. Det 
bedømmes ud fra, at det kan være svært for målgruppen, grundet deres funktionsniveau at forstå formålet og 
ligeledes at sætte ord på hvilke mål og delmål der ønskes arbejdet med. Jf. indsendt dokumentation ses det, at 
tilbuddet i større udstræk har fokus på beboerinddragelse. Medarbejderne fortæller at der i hverdagen samarbejdes 
med beboerne gennem visuelle billeder, ligesom handlinger hele tiden guides.
Det vægtes endvidere at der i høj grad arbejdes med beboernes sociale kompetencer. Det bedømmes på baggrund 
af indsendt dokumentation hvor det ses beskrevet, at der ud fra tilbuddets grundfilosofi arbejdes med beboernes 
identitet og personlige kompetencer gennem relationer og samspil med andre. F.eks. fortæller alle adspurgte 
beboere at de er særlig glade for fredagsbar. Her kan de møde andre, hører musik og danse. Man kan også få lov 
til at lave playlister.

Det bedømmes endvidere at tilbuddet i høj grad arbejder med beboernes udvikling og seksualitet, blandt andet ved 
at afholde kærestekurser, ligesom der også afholdes kurser for pårørende omkring emnet fra barn til voksen, når 
man er handicappet.

Det vægtes ligeledes at beboerne delvis indgår i sociale aktiviteter uden for tilbuddet. Det bedømmes på baggrund 
af, at beboerne fortæller at de blandt andet går til ridning og svømning. Derudover fortæller de, at de også deltager i 
Sjællandsfestival og andre koncerter. En fortæller at han er med i teaterstykket ”Den lille havfrue” hvor han skal 
spille krabbe.
Det bedømmes endvidere ud fra, at medarbejderne fortæller at beboerne handler i lokale butikker til personlige 
indkøb og at der benyttes svømmehal, rideskole, bibliotek, cafebesøg, biograf m.m.
Tilbuddet bestræber sig endvidere på at være åbne for lokalsamfundet, blandt andet ved at invitere til åben hus-
arrangementer, julebasar, teaterforestillinger med videre.

Hovedparten af alle sociale aktiviteter foregår dog primært internt Marjatta.

Det vægtes ligeledes at tilbuddet i meget høj grad understøtter beboerne i deres ønsker og behov i forhold til 
kontakt og samvær med pårørende. Det bedømmes på, at alle adspurgte beboere fortæller, at de kommer på 
weekends, ringer, skyper eller har besøg af deres pårørende. En udtaler: ”I Weekenden, der skal vi hjem!” 
Medarbejder udtaler ligeledes, at alle har kontakt til pårørende i mere eller mindre grad. Pårørende inviteres til 
åbent hus og teaterforestillinger mv.
For de beboere der ikke kommer så tit hjem, arbejdes der med deres sorg. Medarbejderne fortæller endvidere, at 
beboernes samvær med familien kan foregå ved at invitere familien til f.eks. teaterforestilling, hvis det er vanskeligt 
for dem, at have barnet hjemme.
Jf. indsendt dagbogsdokumentation ses, at medarbejderne har fokus på, at støtte op om samvær med familien. 
Det bedømmes endvidere ud fra, at tilbuddets popularitet blandt forældre med handicappede børn er stor og 
mange har ønsket og kæmpet for at deres barn blev indskrevet på Marjatta. Denne forhistorie gør, at aftaler med 
tilbud og forældre omkring samvær er betydelige lettere end hvis det var mod forældrenes vilje at børnene var 
anbragt. 

Det bedømmes slutlig, at alle beboere har fortrolige voksne. Det bedømmes på baggrund af, at beboerne fortæller 
at medarbejderne hjælper dem hvis de har problemer. Det bedømmes ligeledes ved observation, hvor det ses at 
der er en stor tilknytning blandt beboerne og personalet, på kryds af afdelingerne.

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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Det vægtes ud fra:
- At tilbuddet i middel grad opstiller mål og delmål i samarbejde med beboeren, grundet målgruppens 
funktionsniveau.
- At der generelt i høj grad bliver arbejdet med børnenes, de unges og voksnes udviklingsforudsætninger samt 
udvikling af kompetencer til at indgå i sociale relationer og det at kunne tilegne sig så selvstændige kompetencer 
som muligt.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b
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Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Det vægtes ud fra:
- At de adspurgte beboere fortæller at de går til ridning på en lokal rideskole samt i svømmehallen. De fleste 
aktiviteter sker mest i tilbuddet blandt ligesindede.
- At tilbuddet bestræber på, at vise udefrakommende hvad de laver ved blandt andet at afholde teater, have åbent 
hus og julebasar. Ligesom tilbuddet også har en butik der er åben for offentligheden.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Det vægtes ud fra:
-  Beboerne fortæller at de er på hjemmeweekend, ringer og/eller skyper med deres pårørende.
- Størstedelen af alle familier tilvælger selv tilbuddet og har overskud til at have samvær med deres 
børn/unge/voksne. 
- Medarbejdernes udtalelser om hvordan de understøtter samvær.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Det vægtes ud fra:
- De adspurgte beboere fortæller at de har voksne som de kan betro sig til
- Socialtilsynets observation på tilsynsdagene, hvor det ses at beboerne har særlige tilknytninger til medarbejderne.

12

Tilsynsrapport



      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

Socialtilsynet vurderer samlet, at tilbuddet har en bred målgruppe indenfor udviklingshæmning, kognitiv 
funktionsnedsættelse og autismespektrum forstyrrelser samt andre specifikke diagnoser. 
Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på Marjatta arbejder pædagogisk funderet og struktureret med 
afsæt i delvis implementerede fagrelevante pædagogiske metoder og tilgange. Det vurderes ligeledes, at tilbuddet i 
det daglige arbejde anvender relevante kommunikative og pædagogiske tilgange samt metoderedskaber som i stor 
udstrækning har en stress- og konfliktnedtrappende 'effekt' og således er medvirkende til trivsel, da 
metoderedskaberne virker stabiliserende og kompenserende i forhold til beboernes udviklingsforstyrrelser og 
sårbarhed.
Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse arbejder med regionale kvalitetsstandarder til brug 
for implementering i tilbuddet, for således at kvalitetssikre tilbuddets faglige kerneydelser samt udvikle og 
kvalitetssikre tilbuddets dokumentations- og resultatpraksis. Implementeringen af Søkortet er fortsat i opstartsfasen 
hvorfor tilbuddet i middel grad kan dokumentere hvordan mål og delmål opnås. Ligesom det ganske svagt fremgår 
om der samarbejdes med beboerne om målsætning. Tilbuddet kan med fordel arbejde på at systematisere og 
ensrette deres dokumentationsarbejde. 
Socialtilsynet skal påpege at normeringen på Fredskov skal afstemmes med godkendelsen.

Gennemsnitlig vurdering 3,3

Udviklingspunkter

Systematisering af dokumentationsarbejdet.
Normering på Fredskov skal afstemmes til det godkendte.

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
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Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at målgruppen er bred med beboere indenfor udviklingshæmning, kognitiv 
funktionsnedsættelse og autismespektrum forstyrrelser samt andre diagnoser. Det bedømmes ud fra 
medarbejdernes fortæller, at der i lang større grad er behov for en til en støtte, hvor der arbejdes anerkendende og 
med jeg-støttende samtaler.  Socialtilsynet observerede, at der er beboere der har udfordringer i at være i det store 
fællesskab. Desuden ses det i dagbogsnotat, at et barn ikke deltager i morgensamling det det ikke vurderes at have 
en pædagogisk effekt for barnet. Medarbejderne oplever at børnene er mere behandlingskrævende end før versus 
ledelsen som ikke ser, at målgruppen har ændret sig voldsomt gennem årene men påpeger at alderen ved 
indskrivning har ændret sig markant, da børnene er 12-13 år før de kommer til Marjatta. Ledelsen oplyser, at de 
ved visitering ser på hvad der er bedst for barnet hvilket gør, at ikke alle kan indskrives i tilbuddet. Ledelsen 
fortæller endvidere, at grundlaget for at børnene er ældre ved indskrivning er, at børnene før Marjatta har været 
igennem andre tilbud men at de pårørende oplever, at deres barn ikke fungere og trives i deres nuværende skole 
og særligt i fritiden, hvorfor de har et ønske om at få deres barn indskrevet på skolehjemmet.
Socialtilsynet får ved tilsyn på Fredskov oplysning om, at der er en beboer i aflastning. Da der i forvejen er 8 
indskrevne er den beboer som er i aflastning ud over godkendt normering. Såfremt der ønskes ændring i 
normeringen skal der ansøges til socialtilsynet. hvorfor aflastning på Fredskov ikke kan finde sted.

Det vægtes endvidere, at de i middel grad arbejder systematisk og dokumenterende med mål og opfølgning herpå. 
Dette bedømmes på baggrund af, at tilbuddet i samarbejde med regionen er startet op på et nyt 
dokumentationsmateriale, kaldet ”Søkortet.”  Jf. dokumentation beskrives Søkortet, at tage udgangspunkt i den 
enkelte beboers behov og ressourcer. Søkortet viser beboerens rejse mod målet med tilhørende delmål og de 
pædagogiske aktiviteter med forhindringer og muligheder, der er knyttet til rejsen. Implementeringen af søkortet er 
stadig meget spædt, hvorfor socialtilsynet fremadrettet vil følge processen. I bedømmes er der ligeledes lagt vægt 
på, at det ud fra dagbogsnotaterne ikke ses sammenhæng mellem målsætning og hvordan der arbejdes med 
delmålene. Tilbuddet kan med fordel højne dokumentationen hvis hele skolehjemsdokumentationen ensartes, så 
alle bo enheder bruger de samme dokumentationsskabeloner. F.eks. Myndighedshandleplan, elevplan, 
udviklingsmål, søkort, dagbogsnotater, statusrapport etc.

Det vægtes ligeledes i bedømmelsen af tilbuddet, i langt de fleste tilfælde selv opstiller mål og delmål for beboeren. 
Det bedømmes på baggrund af, at tilbuddet i flere tilfælde ikke modtager en myndighedshandleplan, tilsvarende 
oplever tilbuddet at myndighedskommunen arbejder omvendt, idet handleplanen udfærdiges efterfølgende et 
statusmøde med mål som beskrevet i statusrapporten. Det bedømmes endvidere, at tilbuddets 
dokumentationsmateriale for mål og delmål er forskelligt bo-afdelingerne imellem. Jf. indsendt dokumentation ses, 
at børnene og de unge har en elev- og uddannelsesplan. Derudover er der jf. indsendt materiale, dokumentation 
med basis oplysninger og mål information. Ud fra det oplistede materiale ses ikke en ensartethed i hvor og hvad 
der skrives. Tilbuddet kan med fordel arbejde på en ensartethed i fremstilling af mål og delmål samt 
resultatdokumentation, for at skabe overblik. 

Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at de i høj grad samarbejder med eksterne aktører der er relevant for den 
enkelte beboere. Det bedømmes ud fra at ledelsen og medarbejdere har oplyst at de har VISO indover enkelte 
beboere, hvor der ønskes specifik viden til komplekse problemstillinger. Derudover oplyses det endvidere, at 
pårørende inddrages, der hvor det er muligt.

Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Det vægtes ud fra:
- Medarbejdernes udtalelse om, at målgruppen har ændret sig fra før hvor man kunne være alene i gruppen nu er 
større behov for en til en støtte. 
- Ledelsen udtalelser om at målgruppens alder er ændret, så det nu ses at flere er 12-14 år før de indskrives i 
tilbuddet.
- At det jf. indsendt dokumentation ses, at der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang og med jegstøttende som 
metode.

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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Det vægtes ud fra:
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- At tilbuddets systematik for dokumentation qua ”Søkortet” hvor der arbejdes med mål/delmål for beboernes 
ophold endnu ikke ses at være fuldt implementeret fagligt og pædagogisk som integreret del af det pædagogiske 
arbejde.
- Jf. fremsendt dokumentationsmateriale ses, at tilbuddet i nogle af deres statusrapporter har opstillet konkret mål 
for samarbejdet med beboeren samt at der er angivet periode for opfølgning, men at det ikke fremkommer tydeligt 
om målet er nået, ligesom der heller ikke ses en sammenhæng mellem mål fra myndigheds handleplan, tilbuddets 
pædagogiske plan /statusrapport og løbende journalnotater.
- Der ses ikke en systematik i opstilling, opfølgning og evalueringsdokumentationen samt om det fremgår om i 
hvilken grad beboeren har været inddraget.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Det vægtes ud fra:
- Jf. indsendt dokumentation ses, at langt fra alle har en myndighedshandleplan.
- Jf. indsendt dokumentation ses, at tilbuddet opnår positive resultater ift. til tilbuddets egne 
elevplaner/målinformation/basisoplysninger mm.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Det vægtes ud fra:
- Marjatta har flere eksterne samarbejdsrelationer omkring beboernes helbred og sundhed som f.eks. læge, 
tandlæge, speciallæger, fysioterapeut mm.
- Samarbejder med VISO i forhold til enkelte beboere med komplekse problemstillinger.
- Marjatta har et tæt samarbejde med beboernes pårørende, hvor pårørende har tilbud
om deltagelse i statusmøder og årlige arrangementer samt kan komme på besøg efter behov.
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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

Socialtilsynet vurderer samlet, at tilbuddet i middel til høj grad arbejder fagligt relevant og kvalificeret ift. at 
understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og deres trivsel.

Det vurderes at tilbuddet har en anerkendende og respektfuld etisk faglig tilgang til beboerne hvor beboerne 
understøttes til medinddragelse vedrørende beslutninger om dem selv samt i hverdagen.

Tilbuddets pædagogiske livssyn og værdigrundlag tager udgangspunkt i sundhedsfremmende pædagogik, dag-, 
døgn og årsrytmer samt genkendelighed og tryg hverdagsstruktur, hvilket i høj grad vurderes værende 
stimulerende og fremmende for beboernes sundhed og trivsel.
Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på relationer, sund kost, motion og 
sansestimulation, kreative og kunstneriske tilbud jf. Rudolf Steiner pædagogik samt via deres skole/uddannelse og 
dagbeskæftigelse har en aktivt og meningsfyldt liv på Marjatta.

Socialtilsynet vurdere endvidere, at tilbuddet skal have øget opmærksomhed på motivationsfremmende pædagogik 
i deres læring til fællesskabet, således at beboerne ikke mod vilje tvinges til fællesskab.  Tilbuddet kan med fordel 
forbedre registreringen af magtanvendelser, så re-indsendelser undgås.

Socialtilsynet vurderes at tilbuddet kommunikationstilgang og håndtering af konflikter i høj grad forebygger vold og 
overgreb.

Gennemsnitlig vurdering 3,7

Udviklingspunkter

- Forbedring af registrering af magtanvendelse, således at skemaerne udfylde korrekt.
- Fokus på motivationsfremmende pædagogik fremfor tvang, særligt i deltagelse ved fællessamlinger.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at de i høj grad respekterer og anerkender beboerne. Det bedømmes ud 
fra, at tilbuddet arbejder kontinuerligt med beboernes stemme og medbestemmelse jf. Tilbuddets Værdi, - mål- og 
handlegrundlag. I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at medarbejderne udtaler, at ”beboerne er meget 
individualistiske, man kan ikke andet end at høre hvad de siger og anerkende dem i det. Det er en ny kultur og nye 
beboere, der i høj grad ved hvad de vil”.
Medarbejderne oplyser, at der er stor forskel på beboernes individuelle funktionsniveau og 
behandlingskompleksitet, hvilke stiller store krav til medarbejdernes evne til at " læse og tolke" beboernes 
kommunikation og sociale adfærd og samtidig fordrer faglige og personlige kompetencer i forhold til at kunne udøve 
en anerkendende og respektfuld etisk faglig tilgang til beboerne, hvilket også er blevet observeret af socialtilsynet, 
hvor den anerkendende tilgang er blevet set i samtalerne mellem beboerne og beboer og medarbejder imellem. 
Alle er høflige, hilser på hinanden og har en god kontaktform til hinanden men også ud af til. Særligt i Fredskov blev 
det observeret, at beboerne på trods af forskelligt funktionsniveau, var utrolig søde og forstående overfor hinanden. 

I bedømmelsen vægtes det at tilbuddet tilbyder beboerne kurser, f.eks. håndtering af IPads, mobiltelefon eller 
kærestekurser hvor man blandt andet lærer hinandens grænser og det at kunne sige fra. 

Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at deres daglig rytmer i middel grad tillader beboerne ret til at sige fra og 
derved at have indflydelse på, om de reelt ønsker f.eks. at gå til morgensamling, fællesspisning eller at de skal rede 
deres seng. Det bedømmes på baggrund af, at nogle af de adspurgte beboere fortæller, at de f.eks. skal rede seng, 
en udtaler: ”de siger: husk at rede seng - husk det nu”, ligesom det også observeres i en spisesituation, at et barns 
stol blev holdt fast, hvorved barnet ikke kunne rejse sig. Ledelse og medarbejder udtaler at det er frivilligt om man 
vil deltage til morgensamlingerne/møderne, men at der motiveres til aktiv deltagelse, hvilket langt de fleste beboere 
vælger at gøre. For skolehjemmet ses det mere at være en regel for at tillære børnene fællesamlingerne.  Det 
bedømmes endvidere ud fra samtalerne med beboerne hvor det fremkommer at det ikke er frit om man kan gå til 
morgensamling. Der fortælles at morgensamling det skal man med mindre man skal noget vigtigt. Langt de fleste 
kan godt lide at gå til Morgensamling. Socialtilsynet noterer sig, at det jf. indsendt dokumentation ses, at et barn ud 
fra en pædagogisk betragtning, er fritaget for morgensamling
I bedømmelsen vægtes det ligeledes at beboerne fortæller, at de har beboermøder, hvor de snakker om forskellige 
ting. En beboer fortæller: ”Vi snakker om hvis man ønsker nye pligter og hvis man er utilfreds over noget, eller hvis 
man ønsker en udflugt.  Om fredagen planlægger vi hvad vi skal spise lørdag og vi laver det selv”. 
En beboer udtaler at der er sket forbedring i hvad han selv må, siden sidste driftstilsyn. Andre fortæller at de selv 
bestemmer hvilket tøj de vil købe og at de også er med til at bestemme og komme med forslag til fællesaktiviteter i 
bo enhederne m.m.

.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad. Det vægtes ud fra:
- At medarbejderne understøtter beboerne, så vidt muligt, i deres ønsker og tilstræber, at tilgodese deres 
individuelle behov for at blive hørt, respekteret og anerkendt i forhold til dem selv og deres hverdag i tilbuddet.
- At der i tilbuddets værdigrundlag implicit er en gensidig forventning om, at alle skal respektere og hjælpe 
hinanden.
- At tilbuddet arbejder med beboernes stemme og deres rettigheder i det omfang de funktionsmæssige magter det, 
jf. Marjattas Værdi, - mål- og handlegrundlag.
- At de fleste adspurgte beboere udtrykker glæde for deres botilbud samt skole/uddannelse og 
beskæftigelsestilbud.

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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes til i middel grad. Det vægtes ud fra:
- At beboerne på Marjattas skolehjem og Fredskov generelt inddrages og har medindflydelse på deres hverdag i 
tilbuddet, i det omfang de funktions- og aldersmæssige magter det.
- At der er regler og ritualer hvor beboerne i ringe grad inddrages og har indflydelse på.
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- Alle bo-enheder har beboermøde

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at de understøtter beboernes trivsel. Dette bedømmes på baggrund af at 
de adspurgte børn og unge/voksne udtaler og viser, at de er glade. Til spørgsmålet nævner de unge at de især er 
glade for de fælles aktiviteter som tilbuddet tilbyder, for her har man mulighed for at ses med sine venner på kryds 
og tværs af bo enhederne. Det bedømmes endvidere på baggrund af, at ledelsen og medarbejderne samstemmigt 
udtaler , at de ikke er i tvivl om at beboerne trives. De kan se at børnene fra de kommer, hvor de ofte har været i 
mistrivsel, fordi de ikke har haft de rette tilbud, udvikler sig, fordi de fungerer bedre, ligesom der tages hånd om de 
beboere som har vanskeligere ved at komme i trivsel, blandt ved at samarbejde med VISO.
Medarbejderne udtaler endvidere, at det især ses på den nye bo enhed Fredskov, som er et opholdssted som er 
kommet ind under Marjatta. Nogle af beboerne er fortsat i tilbuddet, andre igen er kommet direkte hjemmefra og har 
derfor ikke erfaring med Marjattas struktur og værdier. Inden for forholdsvis kort tid har beboerne ændret sig og 
finder nu glæde i tilbuddets fællesskab. Ved observationerne ses, at beboerne har en anerkendende tilgang til 
hinanden, hvor der tages hensyn.

Det vægtes ligeledes i bedømmelsen af tilbuddet, at alle beboere får støtte til relevante sundhedsydelser. Dette 
bedømmes på baggrund af, at det oplyses at alle beboere er tilknyttet det praktiserende lægehus. Ved indlæggelse 
er der altid medarbejdere med mindre pårørende selv ønsker at bistå deres børn. Ligesom beboere med diagnoser 
har årlige opfølgningskonsultationer på specialafdelinger på forskellige sygehuse og hvor tilbuddet samarbejder 
med forældre og pårørende omkring aftaler og afvikling af disse kontrolbesøg. 
Det bedømmes endvidere at tilbuddet jf. deres værdi-, mål- og handlegrundlag 6. udkast, har fokus på beboernes 
sundhed og trivsel gennem deres fællesskab hvor der blandt andet lægges vægt på ernæringsrig kost og 
madlavning, der tilberedes af årstidens biodynamiske og økologiske råvarer i det omfang det kan lade sig gøre, 
ligesom der også er fokus på motion og bevægelsesglæde.

Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at deres viden og indsats omkring beboernes fysiske og mentale sundhed 
modsvarer beboernes behov. Dette bedømmes på baggrund af at tilbuddet overordnet har sundhedsfremmende 
indsatser som f.eks. en sund dag- og døgnrytme, sund økologisk og biodynamisk kost og en afbalanceret vekslen 
mellem aktivitet og ro samt at beboerne tilbydes tilpas oplevelser og aktiviteter i naturen, og oplevelser af kreativ, 
kunstnerisk og musisk karakter som kan bibringe det enkelte barn/ung/voksen glæde, selvtillid til at udtrykke sig 
med henblik udvikling af trivsel og selvbevidsthed. Ligeledes udtaler medarbejderne, at der i det pædagogiske 
arbejde med beboerne er stort fokus på at inddrage dem ud fra deres aktuelle funktionsniveau i forhold til at lære så 
selvstændigt som muligt at varetage personlige hygiejne, skifte tøj, rydde op, gøre rent, vaske tøj, have en sund 
indstilling til ikke at ryge, nyde alkohol eller indtage andre rusmidler. Omkring medarbejdernes viden vedr. medicin, 
fremtræder det utydeligt om hvorvidt alle medarbejdere har deltaget i et medicinkursus. Grundlaget for tvivlen skal 
ses ud fra, at socialtilsynet ved tilsynet fik af vide, at alle medarbejdere har medicinkursus men det står ikke oplyst i 
indsendt dokumentation over medarbejder kompetencer.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Det vægtes på:
- Alle adspurgte beboere udtaler at de er glade for at bo i deres boenheder – glade for skolen, uddannelsen og de 
tilbud som tilbuddet tilbyder
- Ledelsen og medarbejdernes udtalelser om grundlaget for at børnene og de unge er trivsel.
- Socialtilsynets observationer på tilsynsdagene.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Det vægtes på:

- Ved interview oplyses det, at alle beboere ledsages til relevante sundhedsydelser, læge, speciallæge, tandlæge 
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samt andre
- former for behandling.
- Tilbuddet har en SSA ansat ligesom der er læge tilknyttet.
- Tilbuddets fokus på det sundhedsfremmende.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Det vægtes på:
- Tilbuddets værdigrundlag hvor der er fokus på beboernes fysiske og mentale sundhed.
- Medarbejdernes kompetencefelt inden for det antroposofiske menneskebillede samt specialpædagogiske felt.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at medarbejderne delvis arbejder konfliktnedtrappende.  Dette bedømmes 
på baggrund af at medarbejderne fortæller, at de i en konfliktsituation laver personaleskift eller at trækker sig. 
Alligevel ses der situationsbestemt lejligheder hvor magtanvendelser udøves ved, at beboere skal deltage i 
fællesskab. Dette bedømmes på baggrund af, at der i spisesituationen blev observeret, at der var et barn, hvis stol 
blev holdt under hele måltidet, så barnet ikke kunne rejse sig. Lignende situationer er set ved tidligere tilsyn, hvorfor 
socialtilsynet skønner, at tilbuddets regler for fællesskab for nogle af beboerne kan være konfliktoptrappende 
hvorfor der vil være fokus på dette i det fremadrettede driftstilsyn.

Det bedømmes ligeledes at tilbuddet med fordel kan arbejde med LOV om voksenansvar, for derigennem at skabe 
refleksion, særligt i forhold til deres struktur og fællesskab, så deltagelse i blandt andet fællesskaber, såsom 
morgensamling, spisning m.m. bliver noget beboerne har lyst til at deltage i og ikke tvinges til hvorved der 
forekommer magtanvendelser som af medarbejderne ikke anses/vurderes som magtanvendelse.

Det bedømmes endvidere, at tilbuddet efterfølgende en magtanvendelse, sørger for at snakke med beboerne, 
ligesom medarbejderne fortæller at de snakker meget om hvordan de kan forebygge magtanvendelser.

Socialtilsynet opfordre tilbuddet til at gennemgå magtanvendelserne inden de sendes til socialtilsynet for at undgå 
at de skal re-indsendes pga. fejl.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes til i middel grad. Det vægtes på.

- Medarbejderne udtaler at de arbejder konfliktnedtrappende.
- Tilbuddets regler for fællesskab, kan for nogen beboere være vanskeligt og konfliktoptrappende.
- Meget få magtanvendelser jf. indsendt dokumentation.

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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren bedømmes til i middel grad. Det vægtes på.

- De adspurgte beboere udtaler, at der bliver talt med dem efter en magtanvendelse
- Fejl og forkert anvendte skabeloner ved indsendelse af magtanvendelser.
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Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at de forebygger vold og overgreb. 
Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets kommunikationstilgang og håndtering af konflikter samt hvordan 
medarbejderne fortæller om hvordan de understøtter, at beboerne får mulighed for at tale/lære om deres 
seksualitet, det i høj grad er medvirkende til at forebygge vold, grænseoverskridende adfærd og evt. overgreb.
Det bedømmes ligeledes ud fra, de adspurgte beboere som oplyser at:
”Når vi siger det til medarbejderne hjælper de”. 
”Der er en der slår men jeg siger det til de voksne og så hjælper de”
”Jeg siger det til medarbejdere og de hjælper”
Det vægtes ligeledes i bedømmelsen af tilbuddet, at de i meget høj grad arbejder forebyggende i forhold til 
overgreb. Dette bedømmes på baggrund af at der i samtalen med ledelsen og medarbejderne oplyses, at der 
omkring beboernes seksualitet, særligt i ungeafdelingerne afholdes kæreste kurser/møder. Tilbuddet afholder også 
temadage/kursus for pårørende. Det oplyses at voldsepisoder bliver indberettet.
Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdernes kendskab til beboernes mentale og psykosociale adfærd er 
medvirkende til at forbygge vold og overgreb, ligesom der er øget fokus på beboernes individuelle handle- og 
reaktionsmønstre, for således at skabe øget opmærksomhed på omkring såvel medarbejdernes som beboernes 
trivsel, tryghed og sikkerhed i tilbuddet.
Det er socialtilsynets vurdering, at det pædagogiske arbejde på Marjatta er baseret på faglige tilgange til
forebyggelse af vold og overgreb samt at såvel ledelse som medarbejdere har fokus på implementering af viden og 
kompetence redskaber til at arbejde forebyggende og stabiliserende i forhold til beboernes fysiske og mentale 
grundstemning.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Det vægtes på:
- Nogle af de adspurgte beboere fortæller at de får hjælp hvis der er andre beboer der er voldelige.
- Medarbejder fortæller at de er meget opmærksomme på grænseoverskridende adfærd.
- At der forebyggende er fokus på beboernes seksualitet, for derigennem at undgå overgreb.
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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

Socialtilsynet vurderer samlet, at tilbuddet drives økonomisk og fagligt forsvarligt og at ledelsen er organisatorisk og 
ledelsesmæssigt kompetente. Marjattas samlede ledelse har relevante kompetencer i forhold til varetagelse af 
deres forskellige ledelsesniveauer samt at tilbuddet jf. tilbuddets værdi-, mål- og handlegrundlag har fokus på, at 
Marjattas ledere skal besidde såvel faglig men også personlige kompetencer som kan understøtte Marjattas 
værdigrundlag og kultur.
Socialtilsynet kan på baggrund af interview med medarbejdere og ledelse konstatere, at tilbuddet har arbejdet og 
fortsat arbejder fokuseret med implementering af nye kvalitetsstandarder for det pædagogiske arbejde, (Søkort) for 
at ensartet dokumentation og resultatmåling af tilbuddets kerneopgaver.

Det vurderes ligeledes, at tilbuddet i deres værdi-, mål- og handlegrundlag har fokus på anvendelse af forskellige 
faglige tilgange og metoderedskaber som fordrer differentieret fagkompetencer for bedst muligt at kunne 
understøtte beboernes behov og trivsel. 

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at der på Marjattas skolehjem og på Fredskov er en anerkendende og 
respektfulde tilgang i kontakt og samspil med beboerne, at den enkelte medarbejder/gruppeleder/ forstander er 
interesseret i og engageret i beboernes daglige liv og har indsigt i de enkelte beboernes forudsætninger og behov.

Det er desuden socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse er opmærksomme på de udfordringer som tilbuddet 
har i forhold til  faglig opdatering og yderligere kvalitetssikring af Marjatta.

Socialtilsynet anbefaler at skolehjemmets boenheder anføres på Tilbudsportalen og ikke kun står anført som 
paragrafer. Dette for at gøre det mere gennemsigtigt for udenforstående og for socialtilsynet.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

At tilbuddet opdeler skolehjemmet i boenheder, så det bliver gennemskueligt.

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
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Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at skolehjemmets ledelse har relevante kompetencer. Det bedømmes på 
baggrund af, at forstanderen har et indgående kendskab til ledelsessamarbejdet og driftsstyringen af Marjatta samt 
at forstanderen ses at have en tæt kontakt og samarbejde med Marjattas øvrige forstandere. Ligesom der også er 
et tæt samarbejde med Fredskovs og skolehjemmets gruppeledere. Desuden er der også et tæt samarbejde med 
skolehjemmets interne skole og uddannelsestilbud. I bedømmelsen er også vægtes, at forstanderen har mangeårig 
erfaring med målgruppen og ligeledes ledelseserfaring. Jf. indsendt dokumentation ses, at alle gruppeledere har 
været ansat i 10 år, da de har samme tiltrædelsesdato, d.1.1.2008. Det ses ikke i hvor mange år de har været 
gruppeledere.

Det bedømmes endvidere at Marjatta samlet tilbyder kurser og uddannelse i ledelse. Det bedømmes på baggrund 
af, at det Jf. tilbuddets værdi-, mål - og handlegrundlag ses, at ledelsen får tilbud om deltagelse i diverse 
ledersamlinger og temadage med ledelsesmæssige udviklingsemner samt for nogle ledere ekstern ledelsesmæssig 
videreuddannelse/kompetenceudvikling på diplom- og master niveau.

Det vægtes ligeledes i bedømmelsen af tilbuddet, at medarbejderne delvis får supervision. Det bedømmes på 
baggrund af medarbejdernes udtalelse om, at de ikke modtager fast supervision/faglig sparring men at de har 
mulighed for, at sparre med deres gruppeleder og at denne kan iværksætte ekstern supervision til gruppen hvis det 
vurderes at der er behov. Derudover oplyses det også fra medarbejderne at de kan bruges Marjattas pædagogiske 
konsulent, der er ved at uddanne sig til superviser.

I bedømmelsen af tilbuddet er det også vægtes, at tilbuddet har en aktive og kompetent bestyrelse. Det bedømmes 
på baggrund af, at tilbuddet oplyser, at bestyrelsen er sammensat af forældre, offentlige repræsentanter fra 
regionen og samarbejdskommune, medarbejderrepræsentant og et medlem med antroposofisk indsigt, jf. tidligere 
indsendt materiale.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på 
- Skolehjemmet har i den nye organisation fået egen forstander og de fleste boenheder har egen gruppeleder, 
enkelte små enheder deler gruppeleder.
- Stort ledernetværk i det samlede Marjatta. 
- Mangeårig erfaring.
Jf. tilbuddets værdi-, mål - og handlegrundlag får ledelsen tilbud om interne tilrettelagte kurser omkring ledelse.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på 
- Samarbejde med Region Sjælland som der er driftsoverenskomst med
- Samarbejde med VISO
- Jf. tilbuddets værdi-, mål - og handlegrundlag får lederne vejledning/supervision i konkrete ledelsesmæssige 
problemstillinger.
- Medarbejderne modtager ikke fast supervision.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
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Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at beboerne har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante 
kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af, at ledelse og medarbejder fortæller at tilbuddet tilbyder ekstern 
konsulentbistand f.eks. VISO, ligesom det tidligere også er blevet oplyst til socialtilsynet, at alle nyansatte kommer 
på grundkursus og at der modtages ekstern konsulentbistand via f.eks. VISO, massør, fysioterapeut og 
eurytmiunderviser ved konkrete problemstillinger. Det fremkommer ikke tydeligt overfor socialtilsynet hvor mange 
borgerrelateret timer der er på hver boenhed, da det endnu ikke er opdelt på Tilbudsportalen. Socialtilsynet 
anbefaler dette for, at gøre det mere gennemsigtigt.

Det vægtes ligeledes i bedømmelsen af tilbuddet, at der gennem de sidste to år, har været en del 
personalegennemstrømning.  Dette bedømmes på baggrund af, at ledelsen oplyser, at der er enkelte boenheder 
hvor halvdelen af personalet er udskiftet på to år, ligesom det oplyses, at skift i beboergruppen kan medvirke til at 
personalet skifter boenhed internt på Marjatta. Det opleves at skiftet i beboergruppen og dermed skiftet blandt 
personalet har været en god proces. Desuden fortælles det, at alle personaler er ansat på Marjatta og ikke i en 
boenhed hvorfor ledelsen kan rykke personalet under hensyntagen til ønsker og behov.

Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at særlige forhold på boenhederne er afgørende for om medarbejderne 
melder sig syge. Det bedømmes på baggrund af, at medarbejderne fortæller at de generelt oplever, at de fleste bo 
enheder har et lavt sygefravær. I et par bo enheder er der større sygefravær grundet særlige forhold, ligesom det 
også oplyses at der er langtidssyge, medarbejdere der skal opereres eller tilskadekomst. Da tilbuddet er delt op i 
tre selvstændige enheder, er dette driftstilsyn en regodkendelse og derfor er der ikke anført sygefravær på 
Tilbudsportalen.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på 
- Medarbejder tilegnes kompetencer tilrettet målgruppen.
- Jf. oplysninger på Tilbudsportalen ses at samlet for Marjattas skolehjem og Fredskov er der i gennemsnit pr. uge 
20,85 borgerrelateret kontakttimer, inklusiv sovende nattevagt.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på 
- Oplysninger om at der har været en del personaleudskiftning
- Oplysninger om at personalet er ansat på Marjatta og derved kan rykkes rundt på forskellige boenheder

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på 
- At sygefraværet er højere i et par afdelinger grundet særlige forhold
- At sygefraværet generelt er lavt
- Der er ikke indberettet noget på Tilbudsportalen.
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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

Socialtilsynet vurderer samlet, at medarbejderne på Marjatta delvis har relevante kompetencer, der kvalificerer dem 
til at kunne udføre et tilfredsstillende arbejde med målgruppen. I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddet 
generelt i alle boenheder har flere uuddannede end pædagogisk uddannede ansat, særligt ses uligheden mellem 
pædagogiske faguddannede og uuddannede  på Fredskov. Det er dog socialtilsynets indtryk, at alle medarbejdere 
har en god forståelse for de Rudolf Steiner pædagogiske metoder og redskaber.
Det vurderes desuden, at tilbuddet har arbejdet og fortsat arbejder målrettet med forbedring af medarbejdernes 
faglige kompetencer på praksis niveau blandt andet ved at ensarte dokumentationspraksis.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at medarbejderne i middel grad har relevant uddannelse. Dette bedømmes 
på baggrund af at der jf. indsendt materiale ses, at der er flere ufaglærte medarbejdere end faglærte. Særligt for 
Fredskov ses det, at der overvejende er medhjælpere på færre timeantal ansat. I bedømmelsen er der også lagt 
vægt på, at der jf. indsendte materiale ses, at medarbejderne uanset om de er uddannet eller ej, har kurser i:
- miljøterapi med børn, unge og voksne samt introduktion til det antroposofiske menneske billede og det 
specialpædagogiske felt.
- sundhedsfremmende madkultur i pædagogisk praksis 
- introduktionskursus for nye medarbejdere. 
- Videreuddannelse i Steinerpædagogik med vægt på udsatte børn og voksne med behov for særlig støtte.

Det vægtes ligeledes i bedømmelsen af tilbuddet, at der anvendes "venlighed og anerkendelse som 
fremgangsmåde" samt at medarbejderne har fokus på beboernes individuelle forudsætninger og støttebehov og at 
der i større udstrækning foretages individuelle metodeafvejninger med det formål, at tilgodese samspillet med 
beboerne, deres individuelle behov og ønsker.

Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at medarbejderne generelt har viden om faglige tilgang og metoder. 
Grundlaget for bedømmelsen er jf. indsendt materiale og som ses oplistet i indikator 10a.
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Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på 
- Jf. indsendt materiale er der ansat flere medhjælpere end faguddannede.
- Jf. indsendt materiale ses og ved interview oplyses det, at flere medarbejdere har mange års ansættelse.

Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på 
- Jf. besvarelse af indikator 10.a, at medarbejdernes samspil med beboerne er afhængig af, at medarbejderne 
besidder de relevante kompetencer.
- At det ved tilsynet observeres, at der på Marjatta overordnet er en anerkendende kontakt og samspil mellem såvel 
beboere som mellem beboere og ansatte.

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

Socialtilsynet vurderer samlet, at tilbuddets fysiske rammer og faciliteter på Marjatta i høj grad understøtter 
beboernes udvikling og trivsel, og det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at særligt tilbuddets sociale aktiviteter 
og fællesskab understøtter at børnene, de unge og de voksne stortrives.  
Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at Marjatta tilgodeser beboernes behov i måden, hvorpå tilbuddet har 
valgt at indrette sig og at der er opmærksomhed på hvorledes de fysiske rammer udnyttes bedst muligt af hensyn til 
beboerens ønsker og behov.

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at Marjattas fælles faciliteter i høj grad understøtter beboernes ønsker, 
behov, interesser og udfoldelsesmuligheder. På bo enhederne i skolehjemmet ses tydelige sammenhæng i forhold 
til Marjattas vægtning af Rudolf Steiners antroposofiske livsanskuelse.

Der har været særlig opmærksomhed på, at en af boenhederne skiller sig ud fra de andre ved at fremstå slidt og 
ikke udstråler, at det er et ungdomshus.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at beboerne i meget høj grad trives i de fysiske rammer.  Dette bedømmes 
på baggrund af at alle adspurgte børn, unge og voksne overfor socialtilsynet under samtalen tilkendegav at de var 
glade for at bo der. Det bedømmes også ud fra, at skolehjemmet er indrettet ud fra Rudolf Steiner pædagogiske 
principper med hensyn til lys og farver. Derudover tillægges det også vægt, at Marjattas fælles faciliteter og fælles 
aktivitetstilbud har tydelig afgørende betydning for beboernes trivsel. Det bedømmes blandt andet ud fra at alle 
unge udtalte at de i særdeleshed var glade for fredagsbar, ligesom socialtilsynet observerede, at beboernes 
kendskab til hinanden samt deltagelse i fællesaktiviteter, afspejler en trivsel og tryghed for beboerne. De har plads 
til at være sig selv og samtidig indgå i tilbuddets sociale fællesskaber.

Skolehjemmet er en central del af Marjatta, da alle først bliver indskrevet på skolehjemmet før de kommer først 
videre til en af voksencentrene, når der er plads, undtagen i Fredskov, som er oprettet til unge der tidligere har boet 
hjemme og som er i STU. De unge på Fredskov fortæller ligeledes at de er glade for at bo der og dem som har boet 
der før Marjatta overtog tilbuddet fortæller, at de langsom er ved at tilvænne sig Marjattas årsrytmer. De nyder især 
godt af de muligheder der er for fællesskab blandt ligesindede.

Det vægtes ligeledes at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer beboernes særlige behov. Der tages 
individuelle hensyn og beboernes ønsker efterkommes så vidt det er realistisk og muligt. Det bedømmes ud fra, at 
der er lavet enkelte små afdelinger, hørende til de andre afdelinger, hvor enten de lidt mere selvstændige beboere 
kan bo, eller for de børn som har særlige behov, som en mindre afdeling kan give. Mange af bo enhederne på 
skolehjemmet kan rent bygningsmæssigt være udfordrende, hvis beboerne er gangbesværede, da der er trapper.

Det vægtes endvidere at de fysiske rammer i de fleste boenheder har hyggelige og hjemlige indrettede fællesrum, 
Ligesom skolehjemmet har fællessale hvor beboerne kan mødes omkring forskellige sociale aktiviteter. Et hus, se 
indikator 14c, skiller sig dog ud, da det fremstår slidt og ikke særlig indbydende ud til målgruppen.

Det vægtes ligeledes at selvom børnene/de unge siger at de gerne må have fjernsyn på værelset, ses det tydeligt 
at langt fra alle har et fjernsyn på værelset. Det bedømmes ud fra, at socialtilsynet i det afsluttende møde med 
ledelsen, har drøftet brug af sociale medier herunder også brug af fjernsyn, idet socialtilsynet finder, at 
skolehjemmets restriktioner ikke er tidssvarende. Ledelsen fortæller, at alle gerne må have fjernsyn på værelset 
men at de gerne vil tilbyde alternativer til fjernsynet. På Fredskov hvor størstedelen af beboerne komme direkte 
hjemmefra, ses at værelser rummer fjernsyn, pc´er og iPad, i lighed med andre jævnaldrende unge ligesom de 
unge også har mobiltelefoner.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på 
- At alle adspurgte børn, unge og voksne fortæller at de er glade for at bo på henholdsvis Skolehjemmet og 
Fredskov.
- Socialtilsynet observation under tilsynsbesøgene.
- Ledelsen oplyser, at de har fokus på og tilstræber at tilbyde gode fysiske rammer og faciliteter til alle beboere.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.  Det vægtes ud fra
- At de fysiske rammer rummer en bred vifte af forskellige typer boliger, byggestil og udformning, hvorfor der er 
forskel på indretning, værelse størrelser, toilet og badeforhold. 
- Bo enheden Fredskov i Mern, har tidligere fungeret som et opholdssted. De adspurgte unge udtrykker, hver især 
glæde over at bo der hvor de gør og vil gerne vise deres værelse og hjem frem for socialtilsynet.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad.  Det vægtes ud fra
- Skolehjemmets omfang med mange afdelinger, storkøkken, stab og intern skole og tilbuddets egne busser - 
afspejler alt andet lige ikke et hjemligt miljø i sig selv, men socialtilsynet ser fortsat individuelle indrettet 
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børneværelser og fælles arealer, hvor der er billeder og anden udsmykning som afspejler hvilke børn, unge og 
voksne som bor der. 
- Der lægges endvidere vægt på den generelle stemning i bo enhederne og i fælleslokaler, f.eks. billeder og 
kunstgenstande. Farverne i fællesrummene tilpasses efter rummenes funktion. Det noteres af socialtilsynet, at bo 
enheden Nimah Naust i modsætning til de andre boenheder virker slidt. Opgangen op til 1. salen virker kold og 
kedelig uden billeder på væggen ligesom indretningen af fællesarealet på 1. salens repos ikke indbyder til 
fælleshygge. Socialtilsynet tilkendegiver at bo enhedens bygningsmæssige indretning kan være udfordrende at 
indrette så det afspejler et hjem men labels opsat på skænken som vasketøjsafsats fremmer ikke et hjemligt miljø.
- De adspurgte børn, unge og voksne fortæller at de selv må bestemme over deres værelse, hvilke farver det skal 
have og hvilke møbler man ønsker.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt.
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.
Tilbuddet skal ikke indregne aktiviteter fra undervisning eller STU i budgetskemaet. Det er udelukkende indtægter 
og omkostninger vedrørende aktiviteter efter Lov om Social Service, som Socialtilsynet skal godkende, der skal 
medtages i budgetskemaet.

Økonomisk bæredygtig?

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt.

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

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Tilbuddet skal ikke indregne aktiviteter fra undervisning eller STU i budgetskemaet. Det er udelukkende indtægter 
og omkostninger vedrørende aktiviteter efter Lov om Social Service, som Socialtilsynet skal godkende, der skal 
medtages i budgetskemaet.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter oplysningsskema
Handle- og elevplan på 7 børn og unge
Oversigt over ansatte
Oversigt over fratrådte og nyansat personale
Oversigt over beboere
Oversigt over fraflyttede beboere.

Observation

Interview Afdelingsledere fra alle afdelinger på Skolehjemmet + Fredskov samt forstander 
Tina Sørensen
Samtaler med  7 børn og unge
Samtale med 3 unge på Fredskov samt deltagerobservation ved aftensmad og 
aften.

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. 
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den 
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og 
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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