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Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller 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
der fremgår bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller 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 både
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt
eller uanmeldt.
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
kvaliteten.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. 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 en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den
fornødne kvalitet er til stede. 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 plejefamilien eller 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. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter 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.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet,
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af
et ”spindelvæv”.

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Basisinformation

Tilbuddets navn Opholds & Bostederne Søbæk

Hovedadresse Søbæksparken 10
4450 Jyderup

Kontaktoplysninger Tlf.: 51213052
E-mail: martin@soebaek.dk
Hjemmeside: http://www.soebaek.dk

Tilbudsleder Martin Bresnov

CVR-nr. 38149377

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Midlertidigt botilbud, § 107
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Midlertidigt botilbud, § 107
Midlertidigt botilbud, § 107
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Midlertidigt botilbud, § 107
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Midlertidigt botilbud, § 107
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Pladser i alt 86

Målgrupper Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Angst
Angst
Autismespektrum
Autismespektrum
Autismespektrum
Autismespektrum
Autismespektrum
Autismespektrum
Autismespektrum
Autismespektrum
Depression
Omsorgssvigt
Omsorgssvigt
Omsorgssvigt
Omsorgssvigt
Omsorgssvigt
Omsorgssvigt
Omsorgssvigt
Personlighedsforstyrrelse
Personlighedsforstyrrelse
Personlighedsforstyrrelse
Selvskadende adfærd
Selvskadende adfærd
Spiseforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
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Resultat af tilsynet

Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Udadreagerende adfærd
Udadreagerende adfærd

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Mette Kondrup Nielsen
Birgitte Barkholt

Dato for tilsynsbesøg 02-12-2020 16:00
02-12-2020 14:30
29-11-2020 09:30

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Søbæk Dalbo 4 Midlertidigt botilbud, § 107

4 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Søbæk Skovbrynet 2 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

3 Midlertidigt botilbud, § 107

Søbæk Kalundborgvej 10 Midlertidigt botilbud, § 107

3 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Søbæk Opholdsstedet Bakkerup 12 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Søbæk Kollegiet -et bosted 4 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

11 Midlertidigt botilbud, § 107

Søbæk Aflastning Stjernely 8 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Søbæk Bryggervænget 2 Midlertidigt botilbud, § 107

3 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Søbæk Jyderup 13 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Søbæk Askov Huse 7 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
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Socialtilsynet har aflagt driftsorienteret tilsyn i Søbæks afdelinger Stjernely, Askov Huse og Bakkerup 29. november og 2. december 2020.

På baggrund af tilsynsbesøgene har socialtilsynet samlet set vurderet, at Søbæk opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov
om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet, der skal til for at sikre, at børnene og de unge ydes en indsats, der er i overensstemmelse
med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Tilsynsbesøgene den 29. november og 2. december 2020 er tilrettelagt som en opfølgning, da Stjernely og Askov Huser er nye afdelinger, der er
godkendt i 2020, og Bakkerup har fået en væsentlig ændring af godkendelsen ligeledes i 2020. Nærværende rapport udgøres af en samlet
vurdering, idet socialtilsynet ikke er kommet i besiddelse af oplysninger, der har givet anledning til ændringer i indikatorer, kriterier og tematekster.

I forbindelse med tilsynsbesøget har socialtilsynet vurderet, at alle tre afdelinger er kommet i drift og har indskrevet enkelte børn eller unge i
overensstemmelse med den respektive afdelings godkendelse. Afdelingens fysiske rammer afspejler målgruppens behov og afdelingens formål. I
døgnafdelingerne Bakkerup og Askov Huse har børnene og de unge egne værelser, som de selv har været med til at indrette; derudover er
afdelingerne indrettet med traditionelle fællesfaciliteter i form af badeværelser, køkken, stue, vaskerum, aktivitetsrum og personalefaciliteter. I
lighed med afdelingen Opholdsstedet Jyderup har Bakkerup badefaciliteter der er opdelt af et badeforhæng, og socialtilsynet har opfordret tilbuddet
til at modernisere badefaciltiterne. Begge afdelinger har udearealer, som de er i gang med at indrette til leg, ophold og aktiviteter.
Aflastningsafdelingen Stjernely er indrettet med dobbeltværelser til børnene, dog med mulighed for at få eneværelse, derudover badeværelser,
spisekøkken og stue. Stjernely har endvidere adgang til aktivitetsrum i dagbehandlingsskolen samt en stor legeplads.

I forbindelse med godkendelse af de tre afdelinger medio 2020, havde socialtilsynet et særligt fokus på ledelse, og opfordrede Søbæks øverste
ledelse til at have en særlig opmærksomhed på, at understøtte ledelsen af de nye afdelinger for at sikre kvaliteten af de enkelte afdelingers drift og
udvikling. I forbindelse med tilsynsbesøget den 2. december 2020 fremgik det, at ledelsen i Bakkerup og Stjernely var faldet på plads og fungerede.
Det fremgik dog også, at Askov Huses ledelse ikke er faldet på plads, og at ledelsesopgaverne aktuelt varetages af Søbæks pædagogiske leder.
Socialtilsynet har fortsat opmærksomhed på, at tilbuddet skal sikre en kompetent ledelse i afdelingen.

Socialtilsynet har endvidere vurderet, at Søbæks ledelse har fokus på at drifte og udvikle afdelingerne i overensstemmelse med den generelle
godkendelse. Ledelsen har fokus på at sammensætte personalegrupper med relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov, samt
implementere tilbuddets faglige tilgange og metoder. Ledelsen har endvidere fokus på at understøtte afdelingernes dokumentationspraksis.

I vurderingerne af de respektive afdelingers kvalitet har socialtilsynet lagt vægt på dialog med børn og unge i alle tre afdelinger, idet det fremgik, at
børnene og de unge generelt trives i de nye rammer. Socialtilsynet har særligt bemærket, at den aldersmæssige opdeling af børn og unge i
henholdsvis Bakkerup og Askov Huse, har været positiv, både for de mindste og for de ældste. I alle tre afdelinger var der på tidspunktet for
tilsynsbesøget kun indskrevet få børn/unge; alle børnene og de unge gav udtryk for, at de værdsatte den ro og det overblik, de oplever ved at bo i en
lille gruppe. Socialtilsynet har derfor vurderet, at ledelsen har en væsentlig udfordring i forhold til at sikre, at børnene og de unge fortsat oplever
hverdagen som rolig, tryg og forudsigelig i takt med, at der bliver indskrevet flere børn og unge i afdelingerne.
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner

Side 6 af 8



Vurdering af tema
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Økonomi

Økonomi

I forbindelse med tilsynsbesøget i august og december 2020 har socialtilsynet vurderet, at Søbæks regnskab er revideret af godkendt revisor, i h.t.
gældende love – Socialtilsynet har påset, at revisor har forholdt sig til den kritisk-juridiske forvaltningsrevision, dog afgiver revisor en ”ikke-
erklæring” fremfor en erklæring i henhold til SOR 6 & 7, hvilket vi skal bede bestyrelsen have opmærksomhed på, bliver ændret i årsrapport 2020.
Revisor har konkret derfor ikke forholdt sig til, hvilke emner han har anset for væsentlige emner, ligesom han ikke erklærer sig om hvilke
revisionshandlinger der er blevet udført i forbindelse med hans revision. Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddets drift er bæredygtig idet
soliditetsgraden er 45%.

På baggrund af budget 2021 har socialtilsynet vurderet, at der er fuld gennemsigtighed i både budget, koncernnote og personaleressourcer.

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Søbæks revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets årsrapport for 2019.

Søbæks soliditetsgrad er 45 %, og sicialtilsyent har på den baggrund vurderet, at tilbuddet er økonomisk børedygtigt.

 

Økonomi 2
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Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
På baggrund af tilsynsbesøgene i 2020 samt gennemgang af tilbuddets årsregnskab for 2019 og budget for 2021, har Socialtilsynet vurderet, at
tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. I vurderingen har Socialtilsynet lagt særlig vægt på,
at Søbæks budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer. I forbindelse med de
driftsorienterede tilsyn har socialtilsynet, dog en særlig bekymring for medarbejdernes kompetencer og den faglige kvalitet af indsatsen i nogle af
tilbuddets afdelinger - og har opfordret ledelsen til at sikre, at de medarbejdernes kompetencer og den faglige indsats i forhold til målgruppen
fremover afspejler prisen. 

Økonomi 3
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Søbæks regnskab for 2019 er revideret af godkendt revisor, i h.t. gældende love – STH har påset, at revisor har forholdt sig til den kritisk-juridiske
forvaltningsrevision, dog afgiver revisor en ”ikke-erklæring” fremfor en erklæring i henhold til SOR 6 & 7, hvilket vi skal bede bestyrelsen have
opmærksomhed på, bliver ændret i årsrapport 2020. Revisor har konkret derfor ikke forholdt sig til, hvilke emner han har anset for væsentlige
emner, ligesom han ikke erklærer sig om, hvilke revisionshandlinger der er blevet udført i forbindelse med hans revision.

Der optræder en post i regnskabet ”udlejning af håndværkere”, som ikke er gennemskuelig for STH og som vil blive undersøgt i forbindelse med
gennemgang og behandling af budget 2021.
Socialtilsynet har godkendt Søbæks budget for 2021, og vurderet, at der er fuld gennemsigtighed i både budget, koncernnote og
personaleressourcer.
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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.
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Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Borgeroversigt
Kompetence og anciennitetsoversigt
Bestyrelsesoversigt
Tilbudsportalen
Medarbejderoversigt
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Interviewkilder
Kilder

Borgere
Medarbejdere
Ledelse
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Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere
Andet

Beskrivelse
Fysiske rammer
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