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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.

$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold$eg-print-section-heading-end$

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

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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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet

$eg-print-section-heading-start$Basisinformation$eg-print-section-heading-end$

Basisinformation

Tilbuddets navn Marjatta Skolehjemmet

Hovedadresse Strandvejen 15
4733 Tappernøje

Kontaktoplysninger Tlf.: 
E-mail: 
Hjemmeside: http://www.marjatta.dk

Tilbudsleder Bernhard Frantz Schmitz

CVR-nr. 67278712

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7
Midlertidigt botilbud, § 107
Længerevarende botilbud, § 108
Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7
Længerevarende botilbud, § 108
Midlertidigt botilbud, § 107
Længerevarende botilbud, § 108
Midlertidigt botilbud, § 107
Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7
Midlertidigt botilbud, § 107
Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7
Midlertidigt botilbud, § 107
Midlertidigt botilbud, § 107
Længerevarende botilbud, § 108
Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7
Længerevarende botilbud, § 108
Midlertidigt botilbud, § 107
Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

Pladser i alt 83

Målgrupper Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Hjerneskade, medfødt
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Hjerneskade, medfødt
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Merete Brødsgaard
Tina Graulund Skjoldlund

Dato for tilsynsbesøg
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Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Skolehjemmet Marjatta Skovbrynet 3 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

4 Midlertidigt botilbud, § 107

3 Længerevarende botilbud, § 108

Skolehjemmet Marjatta Birken 4 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

4 Længerevarende botilbud, § 108

4 Midlertidigt botilbud, § 107

Skolehjemmet Marjatta NimahNaustHuset 3 Længerevarende botilbud, § 108

4 Midlertidigt botilbud, § 107

3 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

Skolehjemmet Marjatta Kridthuset 7 Midlertidigt botilbud, § 107

Skolehjemmet Marjatta Bøgen 8 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

Skolehjemmet Marjatta Fredsskov 10 Midlertidigt botilbud, § 107

Skolehjemmet Marjatta Skovvænget 5 Midlertidigt botilbud, § 107

5 Længerevarende botilbud, § 108

5 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

Skolehjemmet Marjatta Kastanjen 3 Længerevarende botilbud, § 108

3 Midlertidigt botilbud, § 107

Skolehjemmet Marjatta Linden 5 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

$eg-print-section-heading-start$Basisinformation (Afdelinger)$eg-print-section-heading-end$

Basisinformation (Afdelinger)
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Det er socialtilsynets vurdering, at Marjatta skolehjem i varierende grad opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 
lov om socialtilsyn og dermed delvis 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.

 

Marjatta Skolehjem hører i lighed med Marjatta Voksencentre og Marjatta Værksteder og A-huse under Fonden Marjatta. Ved at
sammenholde informationer fra de tre tilbud kan det konstateres, at der i stigende grad i de kommende år planlægges en vækst på
Marjatta Skolehjem, da skolehjemmet har og fremadrettet får, flere unge voksne som er ældre end hvad tilbuddet tilstræber, fordi de
venter på en plads i Marjatta Voksencentrene.

Socialtilsynet har konstateret, at der i Marjatta skolehjem er store udfordringer for tilbuddets ledelse i forhold til at sikre en
hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse, der på forsvarlig vis både fagligt og økonomisk sætter rammerne
for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige drift i overensstemmelse med gældende lovgivning. Socialtilsynet har
observeret et mønster gennem længere tid med overensstemmelse mellem godkendelsen og antal indskrevne unge, unge der placeres
i ikke-godkendte fysiske rammer, magtanvendelser udløst af indsatsen, anvendelser af ikke lovmedholdelige alarmer, unge der er
visiteret efter §108 i serviceloven men indskrives på en plads efter § 107 i serviceloven, unges manglende selvindsigt i egen økonomi,
særligt for dem over 18 år, generel tilbageholdelse af oplysninger over for socialtilsynet samt generelle forstyrrelser i og omkring
tilbuddet. Derudover er tilbuddets intention om implementering af deres dokumentationsredskab "søkortet" langt fra implementeret i
afdelingerne.

Dette har en direkte indvirkning på tilbuddets kvalitet, idet børnene og de unges retssikkerhed, herunder grundlæggende rettigheder,
sættes til side, overses eller underprioriteres, når der ikke er tilstrækkelig fokus på, at den daglige drift skal ske inden for rammerne af
gældende lovgivning.

Det vurderes yderligere, at Marjatta skolehjem i nogen grad arbejder målrettet med udgangspunkt i antroposofien og Rudolf Steiner
pædagogikken, der er rammen for tilbuddets værdigrundlag og herved danner ramme for hverdagen og den indsats der ydes i
tilbuddet. Således er hverdagen i tilbuddet rammesat af en lang række traditioner og strukturer, der har til formål at understøtte
børnene/de unges udvikling som menneske. I denne udviklingsproces vægtes årets gang, naturen, kunstnerisk udfoldelse, sang og
musik som vigtige parametre.

Derudover vægtes kost og fysisk aktivitet højt. Ligesom udvikling af børnene/de unges kompetencer til, at indgå i et forpligtende socialt
fællesskab vægtes højt, respekt for andre mennesker og tilegnelse af almen dannelse er værdier der lægges stor vægt på. Det vurderes
således, at tilbuddets nuværende indsats i varierende grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel for børnene og
de unge, idet de i flere - men ikke i alle tilfælde, trives og udvikles som resultat af tilbuddets metoder og tilgange.

Socialtilsynet har i forbindelse med de gennemførte tilsyn kunnet iagttage en divergens mellem tilbuddets grundlæggende værdisæt,
funderet i det antroposofiske livssyn og den indsats der ydes overfor den brede målgruppe, særligt når der i målgruppen er børn og
unge, der er udfordret af svære dobbelt diagnoser.

Ud fra de iagttagelser vurderer socialtilsynet at tilbuddet har store udfordringer med tilbuddets personalekompetencer, særligt på
afdeling Bøgen og Birken, i forhold til den voksende kompleksitet i målgruppen. På baggrund af den voksende kompleksitet ses også en
stort sygefravær, særligt på afdeling Birken, hvilket har stor betydning for indsatsen over for børnene/de unge.

 

Der har i 2019 været afholdt to dialogmøder med tilbuddets ledelse, den 15-3-2019 og den 25-10-2019, samt den 10-01-20. På baggrund
af dialogmøder, tilsynsbesøg og de oplysninger socialtilsynet i øvrigt er bekendt med, er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet
ikke i tilstrækkelig grad lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen. Socialtilsynet har derfor iværksat skærpet tilsyn
med tilhørende påbud pr. 26. februar 2020.
Socialtilsynet har den 17-4-20 modtaget besvarelse fra Marjatta Skolehjem til opfyldelse af påbuddene. Den 29-4-20 fremsendte
socialtilsynet kvittering for modtagelse og tilbagemelding på handleplaner med spørgsmål og bemærkninger til materialet. Den 4-5-20
har socialtilsynet modtaget tilbagemelding fra Marjatta Skolehjem.
Det er socialtilsynets vurdering, at de meddelte påbud er opfyldt. Det skærpede tilsyn ophører hermed. Ved vurderingen er der lagt
vægt på, at handleplanerne giver konkrete løsninger og redskaber til, hvordan tilbuddet fremadrettet vil arbejde med emnerne for
påbuddene. Der er således f.eks. fremsendt de efterspurgte retningslinjer, tidsplaner og procedurer, som danner baggrund for
Marjatta skolehjem´s videre arbejde med emnerne, som påbuddene omhandler.
Handleplanerne viser, at Marjatta Skolehjem viser vilje og evne til at opfylde krav og forpligtigelser, og at Marjatta Skolehjem har
planlagt et intensivt og fokuseret videre arbejde med henblik på at ændre praksis. Socialtilsynet vil på fremtidige tilsyn følge op på
handleplanerne.

 

Godkendelse

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet delvis lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således
kan opretholde sin godkendelse jf. lov om social service §§ 66 stk. 1 nr. 7, §§ 107 og 108 med i alt 83 pladser, fordelt på følgende
afdelinger:

 

Bøgen 8 døgnpladser § 66, stk. 1, nr. 7 6-17 år
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
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Kastanjen
6 fleksible
døgnpladser

§§ 107 og 108
                                

18-23 år

 

Linden 5 aflastningspladser
§ 66, stk. 1, nr. 7
                                        

6-17 år

 

Fredskov
8 døgnpladser, 2
aflastningspladser

§ 107 på STU                
18-23 år

 

Skovvænget
15 fleksible
døgnpladser

§§ 66, stk. 1, nr. 7, 107
og 108

14-23 år

 

Birken
12 fleksible
døgnpladser

§§ 66, stk. 1, nr. 7, 107
og 108

14-23 år

 

Skovbrynet
10 fleksible
døgnpladser

§§ 66, stk. 1, nr. 7, 107
og 108

14-23 år

 

Nimah Naust Huset
10 fleksible
døgnpladser

§§ 107 og 108
14-23 år

 

Kridthuset 7 døgnpladser § 107 på STU
18-23 år

 

 

Administrativt tilsyn som opfølgning på sanktioner

$eg-print-section-heading-start$Særligt fokus i tilsynet$eg-print-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Uddannelse og beskæftigelse$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Marjatta skolehjem og Fredskov i meget høj grad understøtter børnene/de unge i at have et meningsfuldt
indhold i hverdagen i form af beskæftigelse, uddannelse eller andet, tilpasset den enkelte borger.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad samarbejder med eksterne aktører og i lav grad prioriterer inklusion med det
omgivende samfund.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad dokumenterer og følger op på børnene/de unges mål i forhold til beskæftigelse,
uddannelse eller andet indhold i hverdagen.

 

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: Det er socialtilsynets vurdering, at
skolehjemmets målgruppe langsomt ændres så flere børn/unge vil have blandings diagnoser 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 lærings stimulering.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

Kriterium 1
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 1$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:

 

At børnene/de unge trives i deres uddannelse eller beskæftigelsestilbud eller andet indhold i hverdagen.

At tilbuddet støtter børnene/de unge i beskæftigelse, uddannelse eller andet indhold i hverdagen, og at tilbuddet arbejder
systematisk og dokumenterende med mål og opfølgning herpå.

At det enkelte barns/den enkelte unges beskæftigelse, uddannelse eller andet indhold i hverdagen er individuelt tilrettelagt.

At det enkelte barn/den enkelte unge delvist inddrages i tilrettelæggelsen af deres beskæftigelse, uddannelse eller andet indhold i
hverdagen.

At tilbuddet delvist prioriterer inklusion med det omgivende samfund.

At tilbuddet ikke systematisk samarbejder med og inddrager eksterne aktører i tilblivelsen og gennemførelsen af børnenes/de unges
beskæftigelse, uddannelse eller andet indhold i hverdagen.
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Indikator 1.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 1.a$eg-print-section-heading-end$

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 4

Bedømmelse af Indikator 1.a
Tilbuddet opstiller konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte børnenes/de unges uddannelse,

beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på baggrund af:

- Enkelte unge fortæller til socialtilsynet hvad deres mål er, fx jeg skal lære at holde orden på mit værelse og vaske tøj.

- Alle indskrevne børn og unge har en elevplan, som der følges op på.

- Alle unge voksne har en beskæftigelse eller aktivitetstilbud.

- Jf. tidligere indsendt dokumentation ses at tilbuddet opstiller konkrete individuelle læringsmål (elevplan) som der arbejdes med.

 

Børnene/de unge inddrages delvist i at sætte egne mål for deltagelse i beskæftigelse- uddannelses- og

aktivitetstilbud. 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.”

- Pårørende fortæller at Marjatta sørger for at placere barnet/den unge i det tilbud der er bedst for barnet/den unge.

- Inddragelse af målopstilling varetages ud fra målgruppens kognitive funktionsniveau.

Indikator 1.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 1.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Børnene/de unge er i uddannelse, beskæftigelse eller aktivitetstilbud. Dette bedømmes på baggrund af:

- Alle adspurgte børn og unge fortæller at de enten går i skole, på STU-uddannelse eller arbejder i et af Marjattas beskæftigelsestilbud.

- De adspurgte pårørende bekræfter at deres børn går i skole eller har et arbejde.

- De adspurgte kommuner bekræfter at børnene/de unge har et skole- eller beskæftigelsestilbud.

- Marjattas overordnet værdisætning er, 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.

- Medarbejdere såvel som ledelse bekræfter at alle børn/unge i den skolepligtige alder har et undervisningstilbud på Marjattas interne
skole. 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 unge voksne 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.

Indikator 1.d
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 1.d$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 1.d
Børnene/de unge har stabilt fremmøde i deres grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse Dette bedømmes på
baggrund af:

- Alle adspurgte børn og unge fortæller at de hver dag går i skolen, på uddannelse- eller har et beskæftigelsestilbud.

- Jf. interview med medarbejdere oplyses det, at Marjatta har et højt fremmøde i deres dagbeskæftigelse, skole og STU-forløb.

- 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.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Selvstændighed og relationer$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Marjatta Skolehjem og Fredskov i høj grad har fokus på børnenes/de unges selvstændighed.

Socialtilsynet vurderer, at børnene/de unge i høj grad støttes i deres relationer og sociale kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad inddrager og understøtter børnenes/de unges deltagelse i lokalsamfundet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter børnenes/de unges kontakt til familie og netværk, under hensyn til
individuelle ønsker, behov og forudsætninger.

 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,8

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at tilbuddet sikrer borgernes ret til selvbestemmelse og medinddragelse,
herunder hvordan den enkelte borgers selvstændighed understøttes. Tilbuddet skal herunder bl.a. sikre, at der er gennemsigtige og
lovmedholdelige retningslinjer og procedurer for administration af beboermidler.

Socialtilsynet vil desuden være opmærksom på, at de fremsendte handleplaner implementeres i tilbuddet. 

 

Kriterium 2
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet styrker i høj grad borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed.

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet arbejder systematisk med individuelle mål, der omhandler sociale kompetencer og selvstændighed.
At tilbuddet tilbyder indsatser der understøtter børnenes/de unges sociale kompetencer og selvstændighed.
At tilbuddet delvist prioriterer samskabelse med det omgivende samfund.
At tilbuddet understøtter børnenes/de unges kontakt til familie og netværk.
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Indikator 2.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af Indikator 2.a
Børnene/de unge inddrages delvist i at sætte egne mål for sociale relationer og selvstændighed. Dette bedømmes på baggrund af:
- 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.
- De fleste adspurgte børn og unge har en klar opfattelse af, selv at have valgt deres aktiviteter.
- De unge udtaler glæde ved at mødes på fredagsbar. Her kan de møde andre, hører musik og danse.
- Pårørende udtaler at deres børn har rig mulighed for sociale relationer i Marjattas fællesskab og måler generelt børnene/de unges
selvstændighed ud fra deres udvikling i de sociale kompetencer. Fortæller at deres børn har venskaber både i bogruppen men også
på tværs af bogrupperne samt at de oplever, at deres børn frigøre sig fra dem og derved bliver mere selvstændige. Fortæller desuden
at deres børn udviklingsmæssigt, er nået længere på Marjatta end i de tidligere tilbud barnet/den unge har frekventeret og hvad
familien selv ville kunne tilbyde. Processen er svær for forældrene, men de får hjælp fra Marjatta blandt andet ved at have forældre
aftener hvor følsomme emner drøftes blandt alle forældrene.
- Medarbejderne fortæller at relationsarbejdet er vigtigt. Gennem kontinuerlige observationer og jeg-støttende samtaler findes der ud
af hvad det enkelte barn/ unge allerede kan og vil være i stand til at kunne på sigt – ressourcer og potentiale. De guides i det praktiske
og medarbejderne går foran som det gode eksempel. Helt ned i detaljen som hvordan man tørre bord af eller går ud med skrald. De
inddrages i forskellige opgaver igennem dagen, så de på den måde føler sig som en del af fællesskabet.
- Der arbejdes med børnene og de unges udviklings forudsætninger samt udvikling af kompetencer til at indgå i sociale relationer og
det at kunne tilegne sig så selvstændige kompetencer som muligt. Udtaler fx:” Vores vigtigste arbejde er at gøre os selv arbejdsløse”.
Det er en proces om små bitte dele i hverdagen ved at vise dem det, guide dem, være der.
- Det observeres at der er venskaber på tværs af bogrupperne.

Tilbuddets grundfilosofi er at der arbejdes med beboernes identitet og personlige kompetencer gennem relationer og samspil med
andre. Fx gennem skole, job og fælles fritidsaktiviteter. Derudover afholder tilbuddet kærestekurser, hvor der arbejdes med deres
udvikling og seksualitet.

 

Tilbuddet opstiller mål for borgernes sociale relationer og selvstændighed, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på
baggrund af:
- At alle børn og unge har en elev- læreplan som også omfatter udviklingsområder.

 
Sidste års introduktion til Marjattas nye dokumentationsmateriale Søkortet ses endnu ikke implementeret i alle afdelinger.

Indikator 2.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.b$eg-print-section-heading-end$

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 2.b
Børnene/de unge deltager delvist i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Dette bedømmes på baggrund af:
- At de unge fortæller om deres aktiviteter fx ridning og fitness.
- De adspurgte medarbejderne fortæller at der er flere eksterne fritidsaktiviteter, men at der også findes et internt kursuskatalog, som
børnene/de unge kan deltage i.
- Socialtilsynet observerer at langt de fleste aktiviteter foregår internt i Marjatta på kryds og tværs af afdelingerne.

Tilbuddet har delvist en inddragende systematisk praksis for at understøtte det enkelte barns/den enkelte unges deltagelse i
nærmiljøet, med udgangspunkt i børnenes/de unges ønsker og behov. Dette bedømmes på baggrund af:
- At langt de fleste aktiviteter foregår i Marjattas fællesskab. Der tales med børnene/de unge om hvilke ønske de måtte have.
- Medarbejderne udtaler at de bruger nærmiljøet, når børnene/de unge fx skal handle, klippes eller hvis der foregår noget som deres
målgruppe kan have glæde af. Fortæller desuden at de tager til fodboldkampe i parken, på
fisketure samt i teateret.

 

Side 12 af 34



Indikator 2.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 2.c
Tilbuddet har delvist en systematisk praksis for, hvordan kontakt til og samvær med børnenes/de unges familie og netværk
understøttes med udgangspunkt i børnenes/de unges ønsker og behov. Dette bedømmes på baggrund af:
- Børnene/de unge fortæller at de er på hjemmeweekend, og at de ringer og/eller skyper med deres pårørende.
- Nogen pårørende har aftaler med tilbuddet om at barnet/den unge ikke må ringe i tide og utide, da det opleves som stor gene for
dem.
- Pårørende oplyser at aftaler og hjemmeweekend fungere fint. Der laves individuelle aftaler og de pårørende føler at det fungere fint.
Andre pårørende har oplyst at faste ringedage kan være rigide, særligt i starten af et ophold, når savnet er stort til forældrene,
ligesom det kan være svært for barnet at sige noget, når der står en medarbejder ved siden af.
- Medarbejder udtaler at alle har kontakt til pårørende i mere eller mindre grad. For de børn/unge der ikke kommer hjem så tit,
arbejdes der med sorg.
- Medarbejderne fortæller desuden, at børnene/de unges samvær med familien også kan foregå ved at invitere familien til fx
teaterforestilling, hvis det er vanskeligt for dem at have barnet/den unge hjemme.
- Observation af samtale mellem medarbejdere og børn/unge i tilsynsbesøget, hvor medarbejderne understøtter deres ønsker om
samvær med familie og kærester.

Indikator 2.f
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.f$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 2.f
Tilbuddet har en inddragende systematisk praksis for at sikre, at børnene / de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne,
der har en positiv betydning for deres liv. Dette bedømmes på baggrund af:
- Pårørende udtaler at deres børn har fået venner i Marjatta, noget de ikke havde da de boende hjemme.
- Marjattas fællesskab skaber mulighed for, at børnene og de unge har fortrolige relationer til andre via skole,
beskæftigelse eller i aktiviteter.
- Det observeres at der er tætte relationer blandt børnene/de unge og medarbejderne. Det observeres at børnene og de unge og
medarbejdere henvender sig til hinanden og der ses glæde blandt børnene/de unge, ligesom det også observeres at utrygge
børn/unge bliver trygge i samvær med en medarbejder.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Marjatta Skolehjem og Fredskov i middel grad formår at skabe sammenhæng mellem tilbuddets
målsætning, målgruppe og metoder.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange, og tilgange og metoder ses i meget
høj grad at være forankret i praksis.
Socialtilsynet vurderer, at børnene/de unge trives og udvikles i høj grad som resultat af tilbuddets metoder og tilgange.
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad opstiller konkrete mål for de enkelte borgere og at disse i høj grad har sammenhæng til
mål opstillet af visiterende kommune.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad benytter resultatdokumentation til at synliggøre og forbedre tilbuddets indsats.

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende:
Tilbuddets målgruppe er meget bred og i takt med at børn og unge indskrives med flere- og enkeltstående diagnoser fremstår
målgruppebeskrivelsen ikke tydeligt, og dermed bliver de faglige tilgange og metoder til de specifikke børn/unge med dobbelte
diagnoser heller ikke tydelige.

 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,5

Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet delvist har en tydelig målgruppebeskrivelse.
At tilbuddet delvist anvender relevante metoder og tilgange.
At tilbuddets metoder og tilgange delvist bidrager til børnenes/de unges trivsel og udvikling.
At tilbuddet opstiller konkrete individuelle mål for børnenes/de unges udvikling og trivsel.
At tilbuddet delvist arbejder systematisk med mål, dokumenterer og følger op herpå.

 

Andre forhold
Tilbuddets målgruppe er meget bred og i takt med at børn og unge indskrives med flere og specifikke diagnoser fremstår
målgruppebeskrivelsen ikke helt tydeligt.
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Indikator 3.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddets børn/ unge svarer delvis til tilbuddets godkendte målgruppe. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets oplysninger på
Tilbudsportalen hvoraf det fremgår, at tilbuddets målgruppe er:
- Børn, unge og unge voksne som er gennemgribende udviklingsforstyrret. Målgruppen dækker over en bred vifte af udviklings
forstyrrelser lige fra mere kendte, såsom Down syndrom til mere sjældne kromosomlidelser.
- Tilbuddets målgruppe har ændret sig over de seneste år, da der indskrives flere med blandingsdiagnoser og med epilepsisyndromer
som er forbundet med hæmmet udvikling og livslang epilepsi.
- Medarbejderne oplever at målgruppen er blevet mere behandlingskrævende og at der i lang større grad er behov for en til en støtte,
hvor der arbejdes anerkendende og med jeg-støttende samtaler.
- Adspurgte pårørende bekræfter at deres børn kræver større støttebehov.

Tilbuddet benytter delvist relevante metoder og tilgange. Dette bedømmes på baggrund af:
- Tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen hvoraf det fremgår, at tilbuddets faglige tilgang er Rudolf Steiner pædagogik og hvor
metoderne, Jeg-støttende samtale og Sundhedsfremmende metode anvendes.
- Tilbuddets filosofi om fællesskab, og struktur/rytme og deres sundhedsfremmende metoder er stærkt implementeret i tilbuddet.
- I interviews med medarbejdere og som også understøttes af tilbuddets værdi-, mål- og handlegrundlag 6- udkast fremgår det
desuden, at der arbejdes med relation og den anerkendende metode. Medarbejderne kan beskrive hvordan de ud fra en
anerkendende tilgang i praksis arbejder med relationen til barnet /den unge. Der gives hverdags eksempler, så som at lære at se i en
kogebog, lære at vaske tøj, eller læring i hygiejne mm.
- At børn og unge med dobbelte diagnoser kræver større støttebehov samt behov for andre faglige tilgange og metoder end dem som
tilbuddet anvender. Fx ses eksempler på at tilbuddets struktur hvor det at sidde ved bordet og vente på de andre kan være svært for
nogle børn og at metoderne til at lære børnene dette i mere eller mindre grad tenderer til magtanvendelse.
- Socialtilsynet oplever at de mangedobbelte diagnoser ud over at være udviklingshæmmet i større grad udfordrer medarbejdernes
kompetencer og tilbuddets antroposofiske menneskebillede.

Indikator 3.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet har en delvis systematisk praksis for at opsætte, dokumentere og følge op på mål for børnene/de unge. Dette bedømmes
på baggrund af:
- De adspurgte myndighedssagsbehandlere fortæller at der dokumenteres resultater ud fra de mål og delmål de i fællesskab har
opstillet ved tidligere statusmøde. Hvis der er manglende målopfyldelse, er det ofte på grund af, at barren er sat for højt.
- Tilbuddets systematik i forhold til dokumentation og opfølgning på mål og delmål sikrer ikke i tilstrækkelig grad, at det der
dokumenteres kan anvendes til læring og justering af indsatsen.
- At tilbuddets systematik for dokumentation qua ”Søkortet” hvor der arbejdes med mål/delmål for børnene/de unges ophold endnu
ikke ses at være implementeret fagligt og pædagogisk som integreret del af det pædagogiske arbejde.
- Afdelingslederne fortæller at afholdelse af personalemøderne foregår forskelligt. Flere afdelinger har personalemøder hver uge da
der er behov for større grad af planlægning.
- Der arbejdes med Kvikmål og delmål. Delmål udarbejdes på statusmøder – ud fra handleplansmål. Kvikmål er periodisk – en aktuel
situation. Kvikmål er sundhedsmæssige forhold – fx periodisk medicinering. Delmål er det pædagogiske arbejde.

 

Tilbuddet har delvist en praksis for, hvordan der læres af arbejdet med børnenes/de unges mål. Dette bedømmes på baggrund af:
- Ingen pårørende nævner Søkortet hvorfor det vurderes ikke at være introduceret til de pårørende.
- At implementeringen af deres ”Søkort” stadig er mangelfuldt. Der ses ikke en ensartet tilgang til implementering. Gruppelederne
oplyser at de selv har – eller skal stå for implementering/introduktion/undervisning/opfyldning af implementering af Søkortet. Alle
medarbejdere er blevet introduceret til søkortet.

- Enkelte medarbejder synes at Søkortet er svært at bruge, særligt i forhold til dageleverne.
- Alle afdelingsledere mener at det er et godt redskab for at sikre, at alle medarbejdere har forståelse for delmål og udvikling. De
pointerer også at det er vigtigt at implementere redskabet nænsomt, trin for trin. Oplyser at forstanderen har tilbudt at støtte op om
implementering.
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Indikator 3.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 3.c
Tilbuddet tager delvist udgangspunkt i mål opsat af visiterende kommune. Dette bedømmes på baggrund af:
- Indsendt dokumentation hvor det ses at myndigheds handleplanen er manglende eller ikke opdateret.
- De adspurgte myndighedssagsbehandlere fortæller at handleplanen laves i samarbejde med tilbuddet.

Tilbuddet opnår og dokumenterer delvis positive resultater på individuelt niveau. Dette bedømmes på baggrund af:
- Jf. dagbogsnotater ses ikke gennemsigtighed mellem mål og beskrivelse af de pædagogiske indsatser og processer.
- Alle adspurgte pårørende fortæller at deres børn har store støttebehov, men kan også se at deres børn har udviklet sig positivt
under opholdet på Marjatta og roser tilbuddets arbejde med deres børn.

 

Tilbuddet opnår og dokumenterer positive resultater for den samlede borgergruppe. Dette bedømmes på baggrund af:
- At alle børn og unge på Skolehjemmet og på Fredskov er igennem et skole- og et STU-forløb, hvor de udvikles gennem kreativitet og
læring. Gennem STU-forløbet vægtes og udvikles deres evner hvormed de kan bidrage til fællesskabet. Fællesskabet er med til at alle
føler sig set og tæt knyttet til tilbuddet og hinanden.
- Socialtilsynet bemærker at enkelte børn og unge ikke opnår lige så positive resultater som resten af gruppen, særligt dem med
diagnoser der er mere fremtrædende og problemfyldte end det at være udviklingshæmmet.

Indikator 3.d
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.d$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører. Dette bedømmes på baggrund af:
- Tilbuddet har flere eksterne samarbejdsrelationer omkring børnene/de unges helbred og sundhed som f.eks. læge, tandlæge,
speciallæger, fysioterapeut mm.
- Der samarbejdes med VISO i forhold til enkelte børn/unge med komplekse problemstillinger.
- De adspurgte pårørende oplyser at de har et tæt samarbejde med Marjatta, og at de deltager statusmøder og årlige arrangementer
samt kan komme på besøg efter behov.

Side 16 af 34



Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Sundhed og tr ivsel$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Marjatta Skolehjem og Fredskov i lav til middel grad understøtter børnenes/de unges fysiske og mentale
sundhed og trivsel.
Socialtilsynet vurderer, at børnene/de unge i middel grad trives i tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad respekterer børnenes/de unges selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til børnenes/de unges ønsker og behov.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser, vold og overgreb.

Gennemsnitlig bedømmelse 2,7

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, om tilbuddet tager stilling til at have nattevagt på de afdelinger hvor
målgruppen er særlig udfordret ligesom der også vil være opmærksomhed på medarbejdernes kompetencer og ønske om
specialviden til de børn og unge med specielle vanskeligheder.
 

Kriterium 4
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 4$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet delvist understøtter børnenes/de unges selvstændighed, selvbestemmelse og integritet.
At tilbuddet delvist prioriterer børnenes/de unges muligheder for at kommunikere ønsker og behov.
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Indikator 4.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 4.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 2

Bedømmelse af Indikator 4.a
Tilbuddet har delvis en daglig praksis, der afspejler respekt for børnenes/de unges selvstændighed, selvbestemmelse og integritet
tilpasset målgruppens og den enkelte borgers forudsætninger. Dette bedømmes på baggrund af:
- At alle adspurgte børn og unge som fortæller at de selv kan bestemme hvilke fritidsaktiviteter de vil gå til. Ikke alle får opfyldt deres
ønske i forhold til arbejdspladser idet nogen udtaler at de hellere vil arbejde et andet sted. Til spørgsmål om man frit kan vælge at gå
til morgensamling er der ingen af de adspurgte som ikke går til morgensamling. Det er en rytme der er tillært.
- De pårørende udtaler ligeledes, at tilbuddet arbejder anerkendende og med deres børns selvstændighed. Langt de fleste adspurgte
pårørende fortæller at de er værge for deres børn i forhold til at tage sig af barnet, når de fx skal på sygehus eller andre specielle
foranstaltninger. I forhold til det økonomiske er det Marjatta der varetager dette.
- Medarbejderne oplyser, at der er stor forskel på børnene/de unges individuelle funktionsniveau og behandlingskompleksitet, hvilke
stiller store krav til medarbejdernes evne til at " læse og tolke" deres 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 børnene/de unge.
Medarbejderne oplyser at der er stor forskel på, hvad forældrene vil deltage i/inddrages i. Det tages hen ad vejen og ved indskrivning,
fx vil ”nogle have at vi tager over på alt, hvor andre har brug for at være med til både tøjindkøb og lægebesøg”.
- 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 børn/unge vælger at gøre. For skolehjemmet ses det mere at være en regel for at tillære børnene
fællessamlingerne.

Andet i forhold til indikator 4a
Socialtilsynet er i samtaler med personaler og pårørende blevet opmærksom på, at tilbuddet stadig administrerer de unge voksnes
penge og i stedet giver dem ugentlige lommepenge. De fleste pårørende oplyser at de i de fleste tilfælde er værge for deres børn når
det gælder sygdom, læge mv. hvori mod Marjatta tager sig af de unges økonomi. Enkelte er dog også økonomisk værge, da de gerne
vil have styr på hvad pengene bruges til. Socialtilsynet har ved dette års driftstilsyn også haft fokus på de voksne beboernes økonomi
og egenbetaling til tilbuddet, heriblandt også de unge voksne på Marjatta Skolehjem og Fredskov. Socialtilsynets fokus på håndtering
af beboerøkonomi er udvalgt med henblik på at kunne vurdere i hvor høj grad den enkelte borgere selvbestemmelsesret og krav på
inddragelse understøttes. Efter vores tilsynsbesøg lægges der særligt vægt på, at vi taler med flere voksne borgere og deres
pårørende, der stort set alle oplyser, at de ikke ved noget om deres økonomi, eller hvordan deres udgifter bliver betalt. Ligeledes
fremgår det, at borgerne generelt har meget små beløb til rådighed til såkaldte ”lommepenge”. Det fremgår af samtale med
medarbejdere, at de fleste borgere ikke har adgang til deres penge, men skal komme og bede om penge, hvis de fx skal på tur eller til
en aktivitet uden ledsagelse af personale fra Marjatta. Socialtilsynet finder det beklageligt, at denne tilgang til borgernes egen økonomi
praktiseres, idet det her skal understreges, at der er tale om voksne borgere med ret til at leve et selvstændigt liv i overensstemmelse
med egne ønsker og behov.
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Indikator 4.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 4.b$eg-print-section-heading-end$

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og
behov.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 4.b
Børnene/de unge i tilbuddet inddrages delvis systematisk i beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet. Dette bedømmes på
baggrund af:
- At børnene/de unge på Marjattas skolehjem og Fredskov generelt inddrages og har medindflydelse på deres hverdag i tilbuddet, i det
omfang de funktions- og aldersmæssige magter det. Der er regler og ritualer hvor børnene/de unge i ringe grad inddrages og har
indflydelse på.
- Medarbejderne udtaler, at der i det pædagogiske arbejde med børnene/de unge 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,
vasketøj, have en sund indstilling til ikke at ryge, nyde alkohol eller indtage andre rusmidler.

Børnene/de unge i tilbuddet inddrages delvis i beslutninger vedrørende sig selv. Dette bedømmes på baggrund af:
- Alle afdelinger har børne/ungemøde.
- Børnene/de unges ønsker og initiativer både på individ og gruppeniveau understøttes fx festivalarrangement, vægttab, besøg af
kærester og indretning af værelser.
- Nogen af de pårørende oplever at deres børn har indflydelse vedrørende dem selv.
- Socialtilsynet kan konstatere, at hverdagen i tilbuddet er tilrettelagt ud fra fastlagte og ufravigelige rutiner og traditioner med
udgangspunkt i antroposofien og Rudolf Steiners pædagogik, og at dette har en stor betydning for i hvor høj grad tilbuddet yder en
indsats i forhold til den enkelte borgers selvstændighed og mestring i eget liv. Socialtilsynet bemærker samtidig, at dette
afstedkommer, at definitionsretten for det gode liv i høj grad ligger hos de fagprofessionelle. I forlængelse heraf er hverdagen i
tilbuddet struktureret og rammesat med traditioner og handlinger, der i nogen grad er ufravigelige. Socialtilsynet vægter i forbindelse
hermed, at borgernes kompetencer i forhold til selvstændighed ikke i alle tilfælde ses udnyttet og understøttet optimalt. Særligt
vægtes det, at de voksne borgere på Marjatta Skolehjemmet kun i meget ringe grad er inddraget i deres egne økonomiske forhold.
Socialtilsynet kan konstatere efter samtale med borgere, pårørende og medarbejdere, at borgerne i tilbuddet ikke er involveret i egen
økonomi, og at Marjatta administrerer denne og udbetaler lommepenge. Denne praksis vurderes ikke at understøtte borgernes
mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt, men vurderes derimod til at fastholde borgerne i et undertrykkende
afhængighedsforhold, hvor de skal bede om lov til af bruge deres egne penge. Denne praksis gør det endvidere svært at borgeren at
gennemskue, hvor mange penge vedkommende reelt har brugt eller har til gode. Socialtilsynet finder, at denne praksis strider med
flere centrale mål for den indsats, som borgerne bør modtage i tilbuddet, hvilket bl.a. er at leve et selvstændigt liv i overensstemmelse
med egne ønsker og behov og med respekt for borgernes værdighed, autonomi og integritet, og herunder borgernes medinddragelse
samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.

Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet delvist har en praksis, der afspejler forståelse for det enkelte barns/den enkelte unges og målgruppens trivsel.
At tilbuddet har en praksis, der understøtter og prioriterer børnenes/de unges adgang til sundhedsydelser.
At tilbuddet delvis prioriterer indsatser, der modsvarer børnenes/de unges behov i forbindelse med udvikling og/eller opretholdelse
af børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed.
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Indikator 5.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 5.a
Børnene/de unge i tilbuddet trives. Dette bedømmes på baggrund af:
- Alle adspurgte børn og unge udtaler at de er glade for at bo i deres boenheder. 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.
- Nogen af de pårørende fortæller at deres børn trives og måler det på at de er glade og har kammerater og betegner Marjatta som
deres hjem.
- Andre pårørende mener ikke at deres børn trives og mener ikke at tilgangen til deres børn er den rette.
- De adspurgte kommuner er enige med de pårørende om, at børnene og de unge trives.
- Medarbejderne er ikke i tvivl om, at børnene/de unge trives. De kan se at børnene/de unge 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 børn/unge som
har vanskeligere ved at komme i trivsel, blandt ved at samarbejde med VISO.
- Det ses særligt at der i ungdomsgrupperne er god trivsel og fællesskab blandt de unge.

Tilbuddet har delvis en praksis, der afspejler forståelse for de elementer og forhold, der skal til for at skabe trivsel for målgruppen,
den samlede gruppe af børn/ unge og for den enkelte det enkelte barn/den enkelte unge i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af:
- At medarbejderne oplever at målgruppen bliver mere behandlingskrævende hvorfor enkelte børn og unge i perioder udviser
mistrivsel, ligesom det også ses at flere har svært ved at indgå i det store fællesskab, hvorfor der skærmes ved at installere små
enheder.
- Socialtilsynet konstatere ud fra indsendt dokumentation, at ikke alle børn og unge trives. Enkelte er i mistrivsel hvilket har en
smittende effekt på hele gruppen.

Indikator 5.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.b$eg-print-section-heading-end$

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 5.b
Børnene/de unge i tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser. Dette bedømmes på baggrund af:
- Ved interview oplyses det, at alle børn/unge ledsages til relevante sundhedsydelser, læge, speciallæge, tandlæge samt andre former
for behandling.
- De pårørende oplyser at såfremt det er muligt er de selv med til børnenes sundhedsydelser.
- Tilbuddet har en SSA ansat på en af afdelingerne ligesom der er læge tilknyttet.
- Jf. tilbuddets værdi-, mål- og handlegrundlag, 6. udkast, er der fokus på børnene/de unges 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.

 

Tilbuddet har mulighed for at ledsage børnene/de unge til nødvendige sundhedstilbud. Dette bedømmes på baggrund af:
- At det oplyses, at alle børn og unge får støtte til relevante sundhedsydelser, ligesom de er tilknyttet det praktiserende lægehus. Ved
indlæggelse er der altid medarbejdere med mindre pårørende selv ønsker at bistå deres børn.
- Børn/unge med diagnoser har årlige opfølgnings konsultationer på specialafdelinger på forskellige sygehuse og hvor tilbuddet
samarbejder med forældre og pårørende omkring aftaler og afvikling af disse kontrolbesøg.
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Indikator 5.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.c$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 5.c
Tilbuddet har en praksis, der afspejler viden og forståelse for fremme af børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed. Dette
bedømmes på baggrund af:
- Tilbuddets værdigrundlag hvor der er fokus på børnene/de unges fysiske og mentale sundhed.
- Medarbejdernes kompetencefelt inden for det antroposofiske menneskebillede samt det specialpædagogiske felt.
- Jf. magtindberetninger ses, at tilbuddet i konkrete tilfælde mangler specifik viden i forhold til børn og unge med dobbelte diagnoser.

Tilbuddet opstiller delvist i samarbejde med børnene/de unge sundhedsfaglige mål, dokumenterer og følger op herpå. Dette
bedømmes på baggrund af:
- Oplysning fra børnene/de unge om fysiske aktiviteter som en naturlig del af hverdagen fx at gå mellem tilbuddets afdelinger eller
cykle for at tabe sig.

Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet delvist har en pædagogisk praksis, der forebygger magtanvendelser.
At tilbuddet delvist sikrer opdateret viden om lov og regler om magtanvendelser.
At tilbuddet delvist har procedurer for forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelser.

Indikator 6.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 6.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 2

Bedømmelse af Indikator 6.a
Tilbuddet har delvist opdateret viden og færdigheder, der understøtter at magtanvendelser undgås. Dette bedømmes på baggrund
af:
- at socialtilsynet i lighed med tidligere driftstilsyn er blevet opmærksom på, at tilbuddets struktur kan være angstprovokerende og
svært at honorere særligt for nye børn og unge hvor deres problemadfærd skyldes flere diagnoser, ligesom det også ses at
medarbejderne i den pædagogiske indsats, mangler viden i forhold til børnene/de unges problemadfærd, hvilket stemmer overens
med medarbejdernes udtalelse i indikator 10a.
- Ved driftstilsynene observeres det, at der ved situationsbestemt lejligheder hvor børnene og de unge skal deltage i fællesskab
udøves magtanvendelser. Fx bliver et barn holdt mere eller mindre hele tiden under et måltid, da proceduren er, at man skal vente
med at rejse sig til alle, er færdige. Et andet barn bliver hele tiden fysisk vendt om, hvis det drejer sig.
- I nogen af de indsendte magtindberetninger ses ligeledes episoder, hvor tilbuddets struktur er så implementeret hos
medarbejderne, at det er årsag til at konflikten optrappes. Fx hvor et barn forlader bordet men bliver fysisk guidet tilbage igen
hvorefter der opstår en konfliktsituation der ender i en magtanvendelse. I andre indberetninger ses manglende kompetencer i forhold
til løsning af konflikt.
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Indikator 6.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 6.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 2

Bedømmelse af Indikator 6.b
Tilbuddet har delvis en praksis for registrering og dokumentering af magtanvendelser, der hviler på en fast procedure. Dette
bedømmes på baggrund af:
- At der ved interview og af indsendt magtindberetninger observeres uoverensstemmelser i deres indberetningsdatoer til pårørende
og kommune.
- At indberetninger fremsendes på forkerte skemaer og med manglende udfyldning, hvorfor de ofte skal genindsendes.
- At det ved interview fremgår at der foregår magtanvendelser der ikke registreres (Socialtilsynet har ikke modtaget nogen)
- At der i nogle af magtindberetningerne er upassende og meget dømmende beskrivelser af barnet/den unge, fx dyrisk adfærd, hvilket
virker krænkende.
- Pårørende har ligeledes påpeget at deres børn/unge i magtindberetningerne var beskrevet med voldsomme betegnelser.

Tilbuddet har delvist en praksis for, hvordan der tages ved lære af magtanvendelser med henblik på forebyggelse. Dette bedømmes
på baggrund af:
- At det oplyses at magtanvendelserne tages op ved hvert personalemøde.
- Medarbejderne modtager ikke ekstern supervision som en del af efterbehandlingen af en magtanvendelse.
- Ved større problemadfærd er VISO indover.
- At der også ved dette driftstilsyn observeres at børn fx bliver tvunget til at sidde ved bordet.

Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet delvis sikrer opdateret viden om forebyggelse, håndtering og læring i forhold til vold og overgreb.
At tilbuddet delvis har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb.
At tilbuddet delvis har en systematisk praksis for registrering og dokumentering af vold og overgreb.

Indikator 7.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 7.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbuddet har en pædagogisk praksis, der er forebyggende i forhold til vold og overgreb. Dette bedømmes på baggrund af:
- Tilbuddets kommunikationstilgang og håndtering af konflikter, fx fortæller medarbejderne om hvordan de understøtter, at børn og
unge får mulighed for at tale/lære om deres seksualitet, det i høj grad er medvirkende til at forebygge vold, grænseoverskridende
adfærd og evt. overgreb.
- De adspurgte børn og unge oplever at medarbejderne hjælper dem. Det observeres at børn og unge imellem har en anerkendende
tilgang til hinanden.
- Ledelsen og medarbejderne oplyser, at der omkring de unges seksualitet, afholdes kæreste kurser/møder.

- Tilbuddet afholder også temadage/kursus for pårørende.

Tilbuddet har en systematisk praksis, der sikrer forebyggelse, håndtering, registrering og læring af vold og overgreb. Dette bedømmes
på baggrund af:
- At der er øget fokus på børnenes/de unges individuelle handle- og reaktionsmønstre, for således at skabe øget opmærksomhed på
omkring såvel medarbejdernes som børnene/de unges trivsel, tryghed og sikkerhed. Jf. indsendt materiale ses ligeledes registrering af
voldsepisoder, oftest når børn/unge har slået, kradset eller bidt.
- Tilbuddets registrering af vold og overgreb på såvel medarbejdere som børn/unge imellem.
- Medarbejdernes kendskab til børnene/de unges mentale og psykosociale adfærd er medvirkende til at forbygge
vold og overgreb.
- Tilbuddet sørger viden på afdelingen for særlige sygdomme på Rigshospitalet.
- Afholdelse af temadage og kurser fx i guidning uden magt og den nænsomme anbringelse hvor Inger Thormann var oplægsholder.

Andet i forhold til indikator 7a.
Socialtilsynet er blevet opmærksom på, at tilbuddets retningslinjer omkring vold, registrering, politianmeldelse mv. foregår på
afdelings niveau og bliver ikke nødvendigvis videregivet til øverste ledelse.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Organisation og ledelse$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Marjatta Skolehjem og Fredskov i middel grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i middel grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling.
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i lav grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes
kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse i middel grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel hos medarbejderne.

Gennemsnitlig bedømmelse 2,65

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at tilbuddet overholder godkendelse og oplysningspligt samt, at tilbuddets
organisering og drift understøtter den enkelte borgers retssikkerhed, selvbestemmelsesret og trivsel.

Socialtilsynet vil ligeledes være opmærksom på, at tilbuddets ledelse sikrer lovmedholdelige rammer og retningslinjer til håndtering af
beboerøkonomi.
- særligt med fokus på inddragelse.
- særligt med fokus på om borgeren kan give informeret samtykke.
- særligt med fokus på gennemskuelighed i pengestrømme fra borger til Marjatta.
- særligt med fokus på sammenhæng mellem faktiske udgifter og det borgeren trækkes (husleje, strøm, varme, andre udgifter jf.
administrationsaftaler)

Socialtilsynet vil desuden være opmærksom på, at de fremsendte handleplaner implementeres i tilbuddet. 

 

Kriterium 8
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 8$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddets ledelse delvist udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet.
At ledelsen har relevant uddannelse og erfaring.
At vedligeholdelse og opkvalificering af ledelsens kompetencer delvist prioriteres
At tilbuddet ikke prioriterer ekstern supervision for medarbejdere og ledelse.
At tilbuddet delvist prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring.
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Indikator 8.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.a$eg-print-section-heading-end$

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 2

Bedømmelse af Indikator 8.a
Tilbuddets ledelse har relevant uddannelse og erfaring. Dette bedømmes på baggrund af:
- Tilbuddet er organiseret med en driftsfond, herunder administration og udviklingscenter. Herunder igen er tilbuddet opdelt i
skolehjem, voksencentre og produktion værksteder. Alle forstandere har mange års erfaring med målgruppen.
- Jf. Tilbudsportalen ses at tilbuddets øverste forstander har relevante kompetencer inden for målgruppen.
- Jf. tilbuddets værdi-, mål - og handlegrundlag får lederne vejledning/supervision i konkrete ledelsesmæssige problemstillinger samt
tilbud om interne tilrettelagte kurser omkring ledelse, tilbud om deltagelse i diverse ledersamlinger og temadage med
ledelsesmæssige udviklingsemner samt for nogle ledere ekstern ledelsesmæssig videreuddannelse/kompetenceudvikling på diplom-
og master niveau.
- Skolehjemmets forstander har mangeårig erfaring med målgruppen og ligeledes ledelseserfaring.
- Skolehjemmets forstander 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 og gruppelederne på skolehjemmets afdelinger.

Tilbuddets ledelse opdateres delvist løbende med nødvendige kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af:
- at tilbuddet tilbyder kurser og uddannelse i ledelse, jf. tilbuddets værdi-, mål - og handlegrundlag hvor det 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.
- Gruppelederne modtager ikke kontinuerlig ekstern supervision.

Tilbuddets ledelse udøver delvis en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet. Det vægtes
særligt i bedømmelsen at:
- Tilbuddet ikke lever op til forpligtigelsen om at underrette socialtilsynet vedrørende ændringer. Fx flyttes unge før en godkendelse
eller dispensation, rundt i tilbuddet på ikke godkendt pladser og eller fysisk ramme.
- Tilbuddet orienterer ikke den visiterende kommune om flytning af deres unge.
- Tilbuddet har flere unge placeret end der er godkendelse til, jf. liste over unge på Fredskov.
- Fejlagtigt og mangelfulde oplysninger fx i forhold til liste med børn/unge, alarmer og hvilken paragraf de er anbragt efter.
- At det ved driftstilsynene ses at der er et stort spænd mellem ledelsen og medarbejderne.
- Ledelsen har ikke formodet at implementere deres dokumentations redskab ”søkortet” så der ses en ensartethed.
- Ledelsens ansvar overfor medarbejderne i forhold til vidensdeling og supervision i forhold til målgruppens kompleksitet.
- Ledelsens ansvar i forhold til kvalitetssikring når der er stort sygefravær, jf. indikator 9c.
- Ansættelses udvalgets manglende fokus på ansættelse af fagudlærte, jf. indikator 10b.
- Medarbejdernes kompetencefelt, særligt på børneafdelingerne vurderes ikke at være i balance i forhold til den brede og komplekse
målgruppe.

 

Andet i forhold til indikator 8a.

At ledelsen ikke har fokus på Lov om voksenansvar i og med at der anvendes alarmer til flere af deres børn og unge, ligesom der heller
ikke gives retvisende lister til socialtilsynet over, hvem der bruges alarmer til.
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Indikator 8.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 2

Bedømmelse af Indikator 8.b
Tilbuddet har ikke ekstern supervision for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af:
- At medarbejderne oplyser at de ikke modtager supervision kontinuerligt, kun ved behov.
- Gruppelederne fortæller at Børne- og ungegruppen har mødefora imellem afdelingerne 1 x ugen. Men at det ikke har fungeret den
seneste tid, da de har for travlt.
- Flere gruppeledere har ønske om ekstern supervision.
- At der er en intern medarbejder som tilbyder supervision men flere af afdelingslederne ønsker fast kontinuerligt supervision, for at
øge/bevare forståelse og indsigt i de faglige opgaver.

Tilbuddet har delvist en fast praksis for faglig og personalemæssig sparring for ledelse og medarbejdere. Dette 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.
- Medarbejderne kan bruge Marjattas pædagogiske konsulent, der er ved at uddanne sig til superviser, ligesom forstanderen også kan
tilbyde sparring/supervision.
- Afdelingerne har struktureret overlevering ved vagtskifte.

Indikator 8.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.c$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 8.c
Tilbuddet har en aktiv bestyrelse. Dette bedømmes på baggrund af
- Bestyrelsens formand deltager i dialogmøder med socialtilsynet.
- Medlemmerne mødes fire gang om året.

Tilbuddet har en kompetent bestyrelse. Dette bedømmes på baggrund af.

- Ledelsens oplysninger om, at bestyrelsen er sammensat af forældre, offentlige repræsentanter fra region og samarbejdskommune,
medarbejderrepræsentant og et medlem med antroposofisk indsigt, jf. tidligere indsendt materiale.

Andet i forhold til indikator 8c.
socialtilsynet er blevet opmærksomme på gennem tilsyns-processen at bestyrelse ikke i tilstrækkelig grad har vist rettidig omhu og
udstukket rammer og retningslinjer herunder sikre sammenhæng mellem tilbuddets godkendelse og de faktuelle forhold og
håndtering af beboer økonomi.

Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:
At ledelsen delvist sikrer det enkelte barns/den enkelte unges kontakt og adgang til professionelle omsorgspersoner.
At ledelsen delvist sikrer vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.
At ledelsen delvist prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og minimal personalegennemstrømning og sygefravær.
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Indikator 9.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne har, i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 9.a
Tilbuddets ledelse sikrer delvist, at børnene/de unge har mulighed for tilstrækkelig og stabil personalekontakt svarende til deres
behov. Dette bedømmes på baggrund af:
- Ud fra Tilbudsportalens oplysninger har afdelinger flg. antal borgerrettet timer pr. barn/ung. I udregningen er der taget
udgangspunkt i hvad der reelt er af indskrevne børn og unge og ikke hvad afdelingerne er godkendt til.
Bøgen 21,8
Fredskov 12,4
Birken 32,36
Skovvænget 21,2
Skovbrynet 32,8
NNH 31,8
Kastanjen 42,2
- Det undrer socialtilsynet at fx Kastanjen, som er en selvkørende ungeafdeling har 42,2 antal borgerrettet timer pr. ung mens Bøgen,
som har udfordrende børn/ung kun har 21,8 antal borgerrettet timer pr. barn/ung.
- At der er bekymring om Birkens børn og unge har en stabil personalekontakt, da det oplyses af såvel medarbejdere som
gruppeleder, at der har været meget sygdom blandt personalet, fordi de har børn/unge som kræver mere personale end det der
tilbydes.
- At adspurgte pårørende oplyser bekymring omkring den manglende personalekontakt, når der ikke arbejdes med
primærkontaktfunktion til børnene/de unge.

Tilbuddets ledelse sikrer delvist at borgerne mødes af personale med relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af :
- De fleste adspurgte pårørende oplever at medarbejderne er professionelle.
- Enkelte pårørende oplever at medarbejderne er presset og mangler viden omkring deres barns specifikke udfordringer.
- At det ved interview med medarbejderne fremkommer at de generelt ikke oplever at blive ”klædt på” til de særligt udfordrende
børn/unge.
- At det ved interview af medarbejderne fremkommer at der er enkelte afdelinger der er udfordret af den svære målgruppe, hvorfor
der er mere sygdom blandt medarbejderne hvilket resultere i at der også bruges flere vikarer.
- At kompetenceomkostninger er lav i forhold til sammenlignelige tilbud.
- At det jf. dokumentation ses, at der i indeværende år er ansat 11 medhjælpere mod 2 pædagoger.

Tilbuddets personalenormering pr. plads er middel sammenlignet med sammenlignelige tilbud. Dette bedømmes på baggrund af:
- Jf. Tilbudsportalen ses afdeling Bøgens borgerrettede timer ikke sikrer nok personalekontakt, særligt fordi det via gruppeleder og
medarbejdere er oplyst, at enkelte børn/unge kræver én til én, personale.
- Afdelingen Kastanjen har der på trods af at være en selvstændig ungeafdelingen, den højeste personalenormering på Marjatta.

 

Indikator 9.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.b$eg-print-section-heading-end$

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 9.b
Tilbuddets personalegennemstrømning er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af
tilbuddets seneste årsrapport på Tilbudsportalen. Oplysningerne i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har ikke indikeret en
høj personalegennemstrømning. På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det, at personalegennemstrømningen medfører en lav
risiko for tilbuddets kvalitet. Dette bedømmes på baggrund af:

- De adspurgte medarbejder har gennemsnitlig været ansat i tilbuddet i ca. 9 år

- Jf. medarbejderlisten ses at der i indeværende år er ansat 15 nye medarbejdere på hele Marjatta skolehjem og Fredskov.
Medarbejdere til Kridthuset er ikke medregnet.
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Indikator 9.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 9.c
Tilbuddets sygefravær er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste
årsrapport på Tilbudsportalen. Oplysningerne i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har indikeret et højt sygefravær, særligt
på afdeling Birken.

På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det at sygefraværet specifikt på afdeling Birken medfører en høj risiko for tilbuddets kvalitet.
Dette bedømmes på baggrund af:
- Fra interview med medarbejdere og gruppeleder fremgår det, at afdeling Birken har været udfordret af meget sygdom blandt
medarbejderne. Flere har fået bevilget psykologhjælp og der er en generel opfattelse af at  arbejdsmiljøudvalget/ledelsen ikke har
være tydelige og nærværende.
- Medarbejderne/gruppelederne oplyser at der blandt medarbejderne er eller har været langtidssygemeldinger.
- I interview af pårørende fremkommer det at særligt afdeling Birken er og har været stærkt udfordret.
- Afdelingen har ikke primærfunktion til børnene/de unge hvilket gør, at pårørende oplever at aftaler vanskeliggøres, ligesom de heller
ikke har en fast medarbejder de kan henvende sig til.
- Jf. indsendt medarbejderliste fra henholdsvis august 2018 og juli 2019 ses en udvidelsen af personalegruppen på afdeling Birken fra
12 til 17 medarbejdere. Heraf er der 10 medarbejdere som er nye på afdelingen. Heraf ses flere  medarbejder som ikke tidligere har
arbejdet på skolehjemmet hvorfor det må antages at de har arbejdet i voksen- eller i produktionscentrene, da det fremgår af listen at
de har været ansat længere.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Kompetencer$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Marjatta skolehjem og Fredskovs medarbejdere i middel grad har relevante faglige, relationelle og
personlige kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes
kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i middel grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og
retssikkerhed.

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende:
Socialtilsynet vægter ligeledes, at personalet i visse tilfælde ikke får foretaget tilstrækkelig faglig refleksion og måske heller ikke har
tilstrækkelig med tid til at sikre, at det enkelte barn/ung føler sig set, hørt, respekteret og anerkendt. Der er enkle tilfælde, hvor
socialtilsynet under tilsynsbesøg har observeret eller jf. samtale med børn/unge, personale og pårørende har fået kendskab til, at der
sættes regler og grænsesætning frem for dialog og motivation for samarbejde med borgerne. Dette gør sig særligt gældende i
afdelingerne; Bøgen og Birken.

Gennemsnitlig bedømmelse 3

Kriterium 10
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 10$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet delvist har relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov.
At tilbuddets metoder og tilgange delvist afspejles i praksis.
At tilbuddets medarbejdere delvist har relevante relationelle og personlige kompetencer, der modsvarer målgruppen og borgernes
individuelle behov og forudsætninger.
At tilbuddet delvist prioriterer et strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, herunder
specialistkompetencer.
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Indikator 10.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 10.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 10.a
Medarbejderne har delvist relevant uddannelse, erfaring og opdateret viden . Dette bedømmes på baggrund af:

- De fleste pårørende udtaler at medarbejderne er professionelle, udtaler fx at de kører den samme pædagogiske linje & de er utrolige
professionelle både til at håndtere forældre og barnet.
- Andre pårørende oplever at medarbejderne mangler kompetencer.
- Medarbejderne udtaler at de mangler viden forhold til enkelte børn/unges diagnoser og problemstillinger.
- Medarbejderne fortæller at de har haft et kursus i Low Arousel som gav større bevidsthed for deres metodiske tilgange.
- Jf. personaleliste ses at der er 77 borgerrelateret personaler. Heraf er der 7 gruppeleder, 36 medhjælpere, 33 pædagoger og 1 SOSU-
assistent. Fordelingen af personale er forskellig fra afdeling til afdeling.

Tilbuddets medarbejdere kan redegøre for anvendelse af tilgange og metoder i praksis. Dette bedømmes på baggrund af:
- Medarbejderne kan ud fra praktiske eksempler fortælle hvordan de ud fra jeg-støttende samtaler arbejder med målgruppen. Fx
fortælles der:” Hvis en borger ikke vil gå i bad eller gå på arbejde, så er det medarbejderens opgave at vejlede, guide og motivere dem
gennem dialog. Der er også dialog med arbejdspladsen, hvis ulyst er periodisk, så vi kan få øje på, hvad der er på spil og hvordan vi
kan støtte dem i at ”vende tilbage”. Selve motivationsredskabet er differentieret – det kan være et smileyskema”.

Tilbuddet har delvist en kompetenceudviklingsplan der sikrer, at tilbuddet opdateres med nødvendige kompetencer. Dette
bedømmes på baggrund af:
- Der ses ikke en overordnet kompetenceudviklingsplan for skolehjemmet og Fredskov.
- Afdelingerne får tildelt kursus og eller VISO ekspertise ved problemadfærd hos børnene/de unge.
- Medarbejdere og gruppeleder modtager ikke kontinuerligt supervision.

Tilbuddets kompetenceudviklingsomkostninger pr. årsværk er lave sammenlignet med sammenlignelige tilbud. Dette bedømmes på
baggrund af:
- Jf. Tilbudsportalen ses at de har afsat 3816 kr. pr. medarbejder.

 

Andet i forhold til indikator 10a.

Socialtilsynet bemærker at tilbuddet på trods af den brede og specifikke målgruppe ikke vægter at ansætte faguddannede personale.
Det bemærkes ligeledes at faggrupperne er meget uens fordelt. Jf. indsendt materiale ses at Kastanjen, som er en lille afdeling for
selvstændige unge har ansat 4 pædagoger mens Bøgen og Birken som er afdelinger med flere problem udfordrende børn og unge har
en overvægt af ikke faglærte. En problematik der også ses på Fredskov hvor der er ansat 2 pædagoger og 7 ikke faglærte men
hvor målgruppen er mere selvkørende.
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Indikator 10.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 10.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det er delvist afspejlet i samspillet med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af:
- Pårørende oplever ikke at medarbejderne bliver sat godt nok ind i børnene/de unge specifikke diagnoser og udfordringer.
- Medarbejderne oplyser at de ikke i specifikke situationer med problemudfordrende børn er ”klædt” godt nok på.
- Gruppelederne oplyser at der afholdes temadage og kurser – fx guidning uden magt. Fx ved modtagelse af tilknytningsforstyrrede
børn/unge. – Inger Thormann var oplægsholder/den nænsomme anbringelse. Psykologiske udredninger anvendes som afsæt. Vi
søger viden hos ”afdelingen for særlige sygdomme”/Rigshospitalet.
- Jf. listen omhandlende afdeling Birken fremgår det at der ud af de 17 ansatte er:
9 medhjælpere.
1 gruppeleder.
5 pædagoger.
2 social og sundhedsassistenter.

- Jf. listen omhandlende afdeling Bøgen fremgår det at der ud af de 17 ansatte er:
- 8 medhjælpere.
- 1 gruppeleder.
- 6 pædagoger.
- 2 social og sundhedsassistenter.

Andet i forhold til indikator 10b.
Af indsendt materiale ses at der i indeværende år er blevet ansat
11 medhjælper
1 social og sundhedshjælper
2 pædagoger.

1 konsulent.
Det fremkommer ved driftstilsynet at særligt børne/ungeafdelingerne (afdeling Birken og Bøgen) er udfordret med deres komplekse
målgruppe. Det undrer socialtilsynet, at ledelsen, for at opretholde kvaliteten i tilbuddet, ikke har vurderet graden af fagudlærte
nødvendigt. Ligesom det også fremgår jf. indikator 8b, at afdelingerne ikke modtager kontinuerlig supervision til medarbejdere og
gruppeledere for at opretholde kompetencerne.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats.
Socialtilsynet vurderer, at Marjattas skolehjem og Fredskov fysiske rammer i høj grad understøtter børnenes/de unges trivsel og
tryghed.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad tilgodeser børnenes/de unges behov for både fællesskab og privatliv, Socialtilsynet
vurderer, at tilbuddets værelser, fællesarealer og faciliteter i middel grad fremtræder velholdte, hjemlige og velegnede til målgruppen.

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: at tilbuddet har søgt om at ændre pladsantallet
på Fredskov og godkendelse af Kridthuset som et nyt tilbud til § 107 borgere. Derudover har socialtilsynet erfaret at tilbuddet har
taget Kridthuset i brug til en anden målgruppe end der er søgt om og før end det er godkendt.

 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,7

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddets fysiske rammer og faciliteter delvist er tilpasset målgruppen og tilbuddets målsætning.
At tilbuddet sikrer og respekterer børnene og de unges selvbestemmelse og selvstændighed i brug og indretning af egne værelser.
At de fysiske rammer og faciliteter delvist fremstår velholdte og hjemlige.

 

Indikator 14.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 14.a
Børnene/de unge er tilfredse med de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af:
- De adspurgte børn/unge fortæller at de er glade for deres værelser.
- De adspurgte pårørende udtrykker ligeledes at deres børn trives i de fysiske rammer.
- En af de adspurgte pårørende nævner, at værelserne i teorien er for små men at barnet/den unge er tryg ved værelset og at det vil
være et overgreb at flytte barnet/den unge.
- Socialtilsynet bemærker at der i enkelte tilfælde er børn og unge der har vanskeligt ved at trives med mange omkring sig og derfor
skærmes i mindre enheder.

Børnene/de unge anvender de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af:
- At alle adspurgte udtaler at børn og unge bruger de fælles fysiske rammer, fx fællessalen til dans og fredagsbar, udearealerne senest
en musikfestival. Børnene og de unge har mange aktiviteter i Marjattas regi.
- At det vurderes at Fredskovs to nyoprettede værelser ikke størrelsesmæssigt lever op til tidssvarende boligforhold for unge og
lægger vægt på, at målgruppen er handicappede unge, der har boet hjemme inden indskrivning på Fredskov.  Værelserne vurderes
kun egnet til aflastning.
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Indikator 14.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.b$eg-print-section-heading-end$

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 14.b
Tilbuddets fysiske rammer er delvist velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af:
- At alle adspurgte børn og unge udtrykker glæde ved at fremvise deres værelser. De fortæller at de selv kan indrette deres værelser.
- De værelser som socialtilsynet så, bar ligeledes præg af individuel indretning ud fra børnene/de unges behov og ønsker.

Socialtilsynet har i behandling af en væsentlig ændring hvor der ønskes flere unge indskrevet på Fredskov bemærket, at tilbuddet har
gjort en af fællesstuerne mindre og opført to værelser på 10 m2. Marjatta har tilkendegivet, at de unge   mennesker mest bruger
fællesrummene, hvorfor de mener at værelsernes størrelse rummer de unges behov, særligt fordi der findes flere værelser på andre
afdelinger der har samme størrelse.

Der er lagt vægt på:
- At Marjattas udtalelse om at de unge mest bruger fællesrummene ikke stemmer overens med, at et af fællesrummene er blevet gjort
mindre ligesom socialtilsynet ved tidligere driftstilsyn har bemærket, at de unge netop om aftenen opholdt sig meget på deres egne
værelser for at se tv/ipad eller spille PlayStation.
- At socialtilsynet ikke vurderer at værelser på 10 m2 lever op til tidssvarende boligforhold for handicappede unge voksne, der har
boet hjemme inden indskrivning på Fredskov. Værelserne er desuden mindre end Fredskovs andre værelser som er på 12- 20 m2.
- Et tørrerum på 1. sal bruges som værelse. Socialtilsynet har anmodet Marjatta om en ibrugtagelses attest, såfremt det fortsat skal
beboes.

Socialtilsynet har desuden fået en væsentlig ændring hvori Marjatta ønsker at ibrugtage en ny afdeling. Afdelingen ønskes godkendt til
§ 107 borgere men bebos pt. af § 108 borgere.
- At 4 værelser er indrettet på 1. sal med skråvægge og er mindre egnet til beboelse for voksne med varigt ophold. (§ 108)
- At toilet og badeforhold deles mellem 2 beboere.
- At fællesarealer i nogen grad kompenserer for foranstående, dels fordi der samlet set er stort fællesareal, og dels fordi fællesarealer
er indrettet tæt på værelserne og er indrettet sådan at de giver mulighed for samvær i både små og større grupper.
- At beboerne udtrykker stor tilfredshed med deres værelser og omgivelser.
- At det for nogle af beboerne gælder, at de er under uddannelse, i hvilken situation det ikke er ualmindeligt at bo under
kollegielignende forhold.

Tilbuddets faciliteter er delvist velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af:
- Såvel skolehjemmet som Fredskov har gode fællesfaciliteter inde såvel som ude. Fredskov har fitnessfaciliteter som benyttes af
Fredskov og skolehjemmet, herunder også Kridthuset. Skolehjemmet har fællessalen hvor der afholdes fredagsbar mm. Der findes
flere fællesrum hvor der er mulighed for kreativitet. Enkelte afdelinger og værelsesindretninger bærer præg af, at bygningerne er
ældre.

Tilbuddets beliggenhed er velegnet til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af:
- At adspurgte børn, unge og pårørende udtrykker glæde ved, at de eller deres børn bor på Marjatta. Alle afdelinger på nær Fredskov
er beliggende på Skolehjemmet. Fredskov afdelingen er beliggende i Mern til unge § 107 borgere på STU-uddannelse.

Nyeste afdeling på Marjatta er Kridthuset som er beliggende tæt på skolehjemmet. Marjatta har søgt om at Kridthuset ibrugtages til §
107 borgere på STU- uddannelsen, ligesom Fredskov. Der er lagt vægt på:
- At Kridthuset er tæt beliggende uddannelsen og at husets fysiske indretning giver mulighed for samvær i både små og større
grupper.

Indikator 14.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.c$eg-print-section-heading-end$

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 14.c
Børnene/de unge inddrages i indretning af eget værelse Dette bedømmes på baggrund af:
- At alle adspurgte børn og unge fortæller at de selv bestemmer hvordan deres værelses skal indrettes.
- Pårørende fortæller at de kan være med til at indrette deres børns værelser.
- Det oplyses fra tilbuddet at pårørende er velkomne til at indrette deres barns værelse ved indskrivning.

 

Børnene/de unge inddrages ikke i udformning og indretning af fællesarealer og faciliteter. Dette bedømmes på
baggrund af:
- Tidligere indsendt materiale hvor det fremgår, at de øvrige opholdsrum indrettes æstetisk og harmonisk og at der arbejdes bevidst
med form og farve, som har en befordrende virkning på sanserne ud fra Rudolf Steiners principper.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Økonomi$eg-print-section-heading-end$

Økonomi

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.

Gennemsnitlig bedømmelse

Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
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.

Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
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.

Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
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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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.

$eg-print-section-heading-start$Spindelvæv$eg-print-section-heading-end$

Spindelvæv

$eg-print-section-heading-start$Datakilder$eg-print-section-heading-end$

Datakilder
Kilder

$eg-print-section-heading-start$Interviewkilder$eg-print-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder

$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder
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