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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 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Midlertidigt botilbud, § 107
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
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
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 22-10-2020 10:00

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

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

4 Midlertidigt botilbud, § 107

Søbæk Skovbrynet 3 Midlertidigt botilbud, § 107

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

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 11 Midlertidigt botilbud, § 107

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

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

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

2 Midlertidigt botilbud, § 107

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 Dalbo, Opholdsstedet Jyderup og Kollegiet den 22. oktober 2020.

Socialtilsynet har 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. I forbindelse med tilsynsbesøget har socialtilsynet valgt at belyse temaerne  "Uddannelse og
beskæftigelse", ”Selvstændighed og relationer”, ”Fysiske rammer" og "økonomi". I forbindelse med tilsynsbesøget den 22. oktober 2020 er
socialtilsynet ikke kommet i besiddelse af oplysninger, der har ført til ændringer i de øvrige temaer, og temateksterne på tilbudsportalen vedrørende
de øvrige temaer er derfor overført fra seneste tilsynsbesøg.

Socialtilsynet har vurderet, at Søbæk i høj grad har fokus på at understøtte børnenes og de unges skolegang, uddannelse og beskæftigelse.
Opholdsafdelingerne samarbejder med skole- og beskæftigelsestilbud, herunder Søbæks interne skoletilbud og ungdomsuddannelse. Socialtilsynet
har endvidere vurderet, at de tre ungeafdelinger i høj grad inddrager de unge i at opstille mål, som er relevante og giver mening for de unge konkret
i forhold til at understøtte hans eller hendes udvikling og selvstændighed, så den unge kan indgå i et relevant uddannelsestilbud og i øvrigt begå sig
så selvstændigt som muligt i dagligdagen. Socialtilsynet har vurderet, at Søbæk med fordel kan arbejde med at gøre de unges mål konkrete og
målbare så medarbejderne og de unge kan se hvornår målet er opfyldt.

Socialtilsynet har endvidere vurderet, at de unge i høj grad indgår i sociale relationer uden for bo-afdelingen, idet de fleste unge har en nær relation
til sine forældre eller andre familiemedlemmer, derudover har flere af de unge forskellige fritidsaktiviteter og venner, som de bruger deres fritid på.

Endelig har socialtilsynet lagt vægt på, at de fysiske rammer i de tre afdelinger i høj grad imødekommer de unges behov for dels at kunne opnå
privatliv i eget værelse eller lejlighed og dels at kunne benytte fællesfaciliteterne til praktiske gøremål og sociale aktiviteter sammen med de øvrige
beboere. Socialtilsynet har vurderet, at de fysiske rammer generelt fremstår velholdte og relevant indrettet. Tilbuddet har løbende renoveret og
moderniseret afdelingerne med udgangspunkt i målgruppens behov, for eksempel har flere af afdelingerne haft fokus på uderummet i 2020.
Socialtilsynet har anbefalet, at tilbuddet har fokus på, at modernisere badeværelserne i de afdelinger, hvor der er flere brusebade i samme
badeværelse, for dels at sikre de unge privatliv i hygiejnesituationer og dels at sikre en indretning, der signalerer, at tilbuddet er den unges hjem og
ikke et offentligt omklædningsrum.

 

$eg-print-section-heading-start$Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet$eg-print-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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Vurdering 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 har vurderet, at Søbæk i høj grad har fokus på at støtte børnene og de unge i forhold til deres skolegang og uddannelse. I forbindelse
med tilsynsbesøget i afdelingerne Dalbo, Kollegiet og opholdsstedet Jyderup, har socialtilsynet vurderet, at tilbuddet samarbejder med den unge
om at opstille individuelle mål der understøtter den unges skolegang og uddannelse.

Socialtilsynet har endvidere vurderet, at en stor andel af de unge i tilbuddet er tilknyttet et uddannelses- eller beskæftigelsestilbud, og at de
generelt har et stabilt fremmøde. Der kan dog være perioder, hvor enkelte unge af personlige årsager ikke har overskud til at passe sin skolegang,
og derfor primært opholder sig i tilbuddet. Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddet i høj grad har fokus på at støtte denne gruppe sårbare unge i
forhold til at udvikle sig og komme i trivsel, så de på sigt kan indgå i et uddannelsesforløb eller i beskæftigelse.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Udviklingspunkter
Socialtilsynet har fastholdt følgende udviklingspunkt fra seneste tilsynsrapport:

Søbæk bør tydeliggøre succeskriteriet i forhold til hvert konkret mål for at sikre, at ungevejlederen og barnet/den unge kan evaluere udviklingen og
konkret vurdere, om barnet/den unge har nået sit mål.

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
Socialtilsynet har vurderet, at Søbæk i høj grad støtter børnene og de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skole, uddannelse og
beskæftigelse.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på, at de unge generelt oplever, at tilbuddet opstiller mål, der understøtter deres skolegang og
uddannelse; de unge oplever, at målene giver mening for dem, og at de selv er med til at formulere målene. Socialtilsynet har vægtet, at de unges
udsagn i nogen grad understøttes af det skriftlige dokumentationsmateriale, hvor det fremgår, at nogle af de unge arbejder med målsætninger, der
understøtter deres skolegang og beskæftigelse.

Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på, at en stor del af børnene og de unge i tilbuddet er tilknyttet et undervisnings- eller beskæftigelsestilbud,
og at de generelt har et stabilt fremmøde.
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Indikator 1.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.a
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 4.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra interviews med unge i afdelingerne Dalbo, Opholdsstedet Jyderup og
Kollegiet den 22. oktober 2020. Derudover har socialtilsynet lagt vægt på egen gennemgang af enkelte SMTTE-modeller fra en af ovenstående
afdelinger.

Socialtilsynet har lagt særlig vægt på, at alle de unge, socialtilsynet har talt med i forbindelse med tilsynsbesøget, kunne fortælle, at de har mål,
som de kender og som giver mening for dem. En ung fortalte, at vedkommende taler med sin kontaktperson om sin fremtid og om, hvordan
uddannelse og praktik kan støtte den unge i at opnå sine mål. Flere af de unge fortalte, at de har et mål om at gennemføre grundskolen eller en
ungdomsuddannelse, de er i gang med, og andre unge fortalte, at de aktuelt ikke har et uddannelses- eller beskæftigelsestilbud, men at de arbejder
med sig selv for at blive klar til at indgå i uddannelse eller beskæftigelse på længere sigt. Fælles for de unge er, at de er opmærksomme på, at der
er en række faktorer i deres dagligdag, der har betydning for deres skolegang eller deltagelse i beskæftigelse, og at deres mål er udarbejdet med
fokus på for eksempel at blive selvtransporterende, have en stabil døgnrytme eller at kunne indgå i sociale sammenhænge.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet endvidere lagt vægt på egen gennemgang af to SMTTE-modeller for konkrete unge, for at følge op
på tilbuddets arbejde med dokumentation af mål og indsatser. Det fremgår af SMTTE-modellerne, at der er opstillet konkrete mål vedrørende den
ene unges skolegang og selvstændighed i forhold til at kunne passe undervisningen; for den anden ung var målene rettet mod den unges
personlige udvikling, men ikke koblet til uddannelse eller beskæftigelse. Socialtilsynet har vurderet, at nogle af målene er målbare, og at andre mål
ikke har en tydelig angivelse af succeskriterier, men fx lyder: "XX ønsker at blive bedre til at..." og lignende formuleringer.

Indikator 1.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.b
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 5 til 4.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra Søbæks oversigt over unge i tilbuddet samt på dialog med de unge i
afdelingerne Dalbo, Opholdsstedet Jyderup og Kollegiet den 22. oktober 2020.

Det fremgår af tilbuddets oversigt over unge, at en stor del af de unge er tilknyttet et uddannelses- eller beskæftigelsestilbud, og at der er enkelte
unge som aktuelt ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. De fleste af de unge, som socialtilsynet har talt med, har oplyst, at de går i skole eller har
en praktikplads, hvor de er nogle timer om ugen. Flere af de unge lagde vægt på betydningen af deres skolegang, idet de har forskellige
individuelle planer om uddannelse og erhverv i fremtiden. I forbindelse med socialtilsynets samtaler med de unge i de tre afdelinger har
socialtilsynet endvidere mødt flere unge, som ikke var tilknyttet en uddannelse eller et beskæftigelsestilbud. Disse unge oplyste, at de har
forskellige personlige udfordringer, som aktuelt begrænser dem i at indgå i uddannelse eller beskæftigelse; disse unge fortalte, at de på sigt gerne
vi uddanne sig eller have et arbejde.

Indikator 1.d

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.d
socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra interviews med de unge i forbindelse med tilsynsbesøget den 22.
oktober 2020. De fleste af de unge oplyste, at de har stabilt fremmøde i deres skole eller uddannelsestilbud; enkelte unge oplyste, at der kan være
dage eller perioder, hvor det er vanskeligt for dem at være mødestabile. En ung, der beskriver sig selv som meget mødestabil, oplyste, at der er
nogle af de unge i tilbuddet, der i perioder har meget fravær fra skole. Socialtilsynet har ved tidligere tilsynsbesøg observeret, at Søbæk arbejder
målrettet med at støtte børnene og de unge i at passe deres skole eller uddannelse, og i forbindelse med tilsynsbesøget den 22. oktober 2020 er
socialtilsynet ikke kommet i besiddelse af oplysninger, der har ført til ændring af bedømmelsen af indikatoren.
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Vurdering 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 netværk og relationer på sociale medier, samt 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 har vurderet, at Søbæk i høj grad har fokus på at styrke de unges kompetencer i forhold til at indgå i sociale relationer og opnå
selvstændighed.

Socialtilsynet har vurderet, at Søbæk har fokus på at opstille mål for de unges udvikling. Målene giver generelt mening for de unge, som selv har
været med til at udarbejder målene og som løbende er med til at følge op på egen udvikling i forhold til målene sammen med sin kontaktperson.
Socialtilsynet har anbefalet, at Søbæk har fokus på at sikre, at målene er konkrete og målbare for at sikre, at det bliver tydeligt for de unge og for
medarbejderne, hvornår målet er nået.

PÅ baggrund af tilsynsbesøget i de tre ungeafdelinger har socialtilsynet vurderet, at Søbæk arbejder med at støtte de unge i at indgå i relationer og
netværk udenfor tilbuddets regi for eksempel i forhold til sin familie, fritidsaktiviteter og venskaber.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Udviklingspunkter
Socialtilsynet har fastholdt nedenstående udviklingspunkter, der afspejler det samlede tilsynsbesøg i 2020, og vedrører det samlede tilbuds
arbejde med målopstilling. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan

* have fokus på at udvikle  dokumentationspraksis for at sikre, at medarbejderne opstiller konkrete individuelle udviklingsmål, der understøtter
børnenes og de unges selvstændighed og relationer.

* inddrage de unge i at opstille egen mål.

* tydeliggøre succeskriteriet i forhold til hvert konkret mål for at sikre, at kontaktpersonen og barnet/den unge kan evaluere udviklingen og konkret
vurdere, om barnet/den unge har nået sit mål.

* reflektere over, hvilke muligheder der er, for at få fat i og fastholde voksne, uden for den professionelle ramme, som kan være tillidspersoner og
bidrage positivt til den enkelte unges liv.

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
Socialtilsynet har vurderet, at Søbæk i høj grad arbejder med at understøtte og styrke de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå
selvstændighed.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på, at Søbæk arbejder med at opstille mål for den unges selvstændighed og sociale
kompetencer i samarbejde med den unge. Socialtilsynet har lagt særlig vægt på, at de unge føler sig inddraget, og at målene giver mening for de
unge. Socialtilsynet har vurderet, at Søbæk har en udfordring i forhold til at sikre, at tilbuddet har fokus på at gøre børnenes og de unges mål
konkrete og målbare, så det bliver tydeligt for børnene/de unge og medarbejderne hvornår målet er opnået.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet endvidere lagt vægt på, at en stor del af de unge indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund for
eksempel i lokale foreninger og idrætsklubber. Socialtilsynet har en særlig opmærksomhed på tilbuddets praksis i forhold til at understøtte de
unges relationer og netværk udenfor Søbæk, idet Søbæk-koncernen - ud over bo-delen - kan tilbyde intern grundskole og ungdomsuddannelser
samt forskellige fritidsaktiviteter så som fitness, boldhal, biograf og tilbud om udflugter mv. Socialtilsynet lægger vægt på, at de unge opbygger et
netværk udenfor Søbæks regi, som kan følge dem, når de flytter til en mere selvstændig bolig udenfor Søbæks regi.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet endelig lagt vægt på, at de unge har tætte relationer til deres forældre og øvrige netværk, og at
forældrene eller andre familiemedlemmer generelt har en positiv betydning for de unge. Socialtilsynet har lagt særlig vægt på, at de unge over 18
år selv varetager kontakten til deres forældre, og at de unge formår at afpasse kontakten og samværet med udgangspunkt i egne ønsker og behov.
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Indikator 2.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i
sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 2.a
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 2 til 3.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra interviews med unge i afdelingerne Dalbo, Kollegiet og Opholdsstedet
Jyderup den 22. oktober 2020, samt på egen analyse af Søbæks dokumentationspraksis i august 2020, suppeleret med analyse af enkelte SMTTE-
modeller, der er fremsendt i oktober 2020.

I bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at de unge i de tre afdelinger har oplyst, at de samarbejder med deres kontaktperson om at opstille
mål for deres egen selvstændighed, personlige udvikling og sociale kompetencer. En ung oplyste, at vedkommende er blevet bedre til at håndtere
vrede og indgå i sociale sammenhænge. En anden ung fortalte, at vedkommende arbejder med at lære at styre sin økonomi og en tredje ung
beskrev, hvordan vedkommende øver sig i at blive selvtransporterende. De unges beskrivelser bliver understøttet af de aktuelle SMTTE-modeller,
hvoraf det fremgik, at de unge har mål for egen udvikling, og at målene er udarbejdet i samarbejde med den unge. Det fremgik, at nogle af målene
er konkrete og målbare; for eksempel har en ung et mål om at fuldføre 10. klasse og en anden har et mål om at tage knallertkørekort. Det fremgik
dog også, at nogle af målene ikke er målbare, og det derfor ikke er tydeligt for medarbejderne og den unge, hvornår målet er opnået; for eksempel;
"XX vil gerne blive bedre til at..." . Socialtilsynet har løbende været i dialog med Søbæk omkring tilbuddets praksis i forbindelse med udarbejdelse af
individuelle og konkrete mål, og har senest i august 2020 haft fokus på, hvordan målene kan gøres konkrete og målbare. I forbindelse med
tilsynsbesøget den 22. oktober 2020 har socialtilsynet fastholdt anbefalingen af, at tilbuddet arbejder med at udvikle en generel praksis for at
opstille konkrete målbare mål sammen med de unge, og herunder sikrer, at det er synligt og overskueligt for den unge, hvornår målet er opnået.

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 4.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra interviews med de unge i afdelingerne Dalbo, Kollegiet og
Opholdsstedet Jyderup den 22. oktober 2020. Flere af de unge oplyste, at de indgår i aktiviteter uden for Søbæks regi, de unge oplyste, at de går til
forskellige former for sport i lokale klubber og foreninger, har kammerater uden for tilbuddet samt netværk i forbindelse med sine forældres
bopæl. Derudover oplyste de unge, at de løbende deltager i aktiviteter, som er planlagt af tilbuddet, for eksempel svømmehal og bowling. I
bedømmelen af indikatoren har socialtilsynet taget højde for, at enkelte unge oplyste, at de af personlige årsager ikke deltager i sociale aktiviteter i
det omgivende samfund.

Socialtilsynet anerkender, at Søbæk har bevæget sig bort fra primært at tilbyde interne fritidsaktiviteter til at understøtte de unge i at opbygge
netværk uden for tilbuddet for eksempel gennem fritidsaktiviteter og venskaber.

Indikator 2.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 4 til 5.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på dialogen med de unge i forbindelse med tilsynsbesøget den 22. oktober 2020.

De unge fortalte samstemmende, at de løbende har kontakt med og samvær med deres forældre. De unge under 18 år fortalte, at de har faste
aftaler om at komme hjem til deres forældre i weekenderne for eksempel hver anden weekend. Det fremgik af dialogen, at de unge prioriteret
samværet med forældrene og beskriver, at forældrene har stor betydning for dem. En enkelt ung kunne godt tænke sig hyppigere samvær, men
gav udtryk for en forståelse for, at det aktuelt ikke er muligt. De unge over 18 år fortalte, at de selv har kontakten med deres forældre og selv
aftaler besøg hos forældrene. Nogle af de unge over 18 år fortalte, at de har valgt at nedjustere besøgene hos forældrene efter, at de er blevet 18
år, hvor andre fortalte, at de har øget kontakt.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra en af de aktuelle SMTTE-modeller, hvor det fremgår, at den unge har
mål for sin egen rolle i relationen til sine forældre, for dermed at understøtte et positivt samvær. 
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Indikator 2.f

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
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 4.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra interviews med de unge den 22. oktober 2020.

Alle de unge blev spurgt om, hvem der har været og er den vigtigste voksne i deres liv. Alle de unge svarer, at mor og/eller far er de vigtigste, flere
af de unge sagde "fordi han/hun altid er der for mig", nogle af de unge fortæller endvidere, at der er voksne i deres liv, som har betydning for dem
for eksempel ældre søskende og bedsteforældre.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet taget højde for, at nogle af de unge fortalte, at relationen til forældrene i perioder har været
vanskelig og konfliktfuld, og at den fortrolige relation derfor har været afbrudt i perioder eller har medført frustrationer for den unge.
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Vurdering 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 har vurderet, at Søbæks forskellige afdelinger i høj grad er indrettet i fysiske rammer, der fremstår velholdte og med relevante
faciliteter i form af eneværelser til børnene og de unge samt adgang til traditionelle fællesfaciliteter, der dels understøtter rutiner og praktiske
opgaver i dagligdagen, og dels understøtter aktiviteter og socialt samvær i afdelingen.

Socialtilsynet har vurderet, at børnene og de unge generelt trives i de fysiske rammer og er tilfredse med deres værelse og afdelingens faciliteter.
Socialtilsynet har lagt særlig vægt på, at de unge selv har indrettet deres værelser, og at de betragter opholdsstedet som deres hjem. Socialtilsynet
har endvidere lagt vægt på, at Søbæk løbende vedligeholder tilbuddet, og at de unge har mulighed for at flytte internt i tilbuddet, når de for
eksempel har behov for en placering med mere eller mindre støtte.

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Udviklingspunkter
Søbæk kan med fordel overveje, hvordan tilbuddet kan modernisere badefaciliteterne i Opholdsstedet Jyderup, så rammerne i højere grad
kommer til at afspejle, at afdelingen er de unges hjem.

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
2020

Socialtilsynet har vurderet, at Søbæks fysiske rammer i høj grad understøtter børnenes og de unges udvikling og trivsel.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på, at afdelingerne Dalbo, Opholdsstedet Jyderup og Kollegiet er relevant indrettet med
eneværelser/lejligheder og fællesfaciliteter, der er traditionelt indrettet med badeværelser, køkkener, stuer, aktivitetsrum, vaskerum og
personalefaciliteter. Derudover har hver afdeling et uderum, der dog er meget forskellige. Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på, at afdelingerne
generelt afspejler, at de er børnenes og de unges hjem. Særligt Dalbo og Kollegiet har gode muligheder for at indrette, så udtrykket bliver hjemligt.
Afdelingen Jyderup, der er indrettet i en tidligere erhvervsejendom fremstår i mindre grad hjemlig, da der er en lang gang, fællesbad og
opholdsrum uden vinduer. Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på, at afdelingerne kan byde på forskellige aktivitetsmuligheder så som
træningslokale, boldhal, udendørsarealer og dyrehold.

Endelig har socialtilsynet lagt vægt på, at de unge generelt trives i de fysiske rammer, og generelt har oplyst, at de betragter tilbuddet som deres
hjem.

I forbindelse med tilsynsbesøget den 22. oktober 2020 har socialtilsynet vurderet, at Søbæk har arbejdet relevant med udviklingspunktet fra 2019 i
forhold til at indrette uderummet i afdelingen Skovbrynet og Opholdsstedet Jyderup, så indretningen imødekommer målgruppens behov for
udendørs rammer, der kan benyttes til daglige aktiviteter i form af måltider, hygge, leg, spil og ophold. 

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.a
2020

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på dialogen med de unge i forbindelse med tilsynsbesøget den 22. oktober 2020. De
unge har generelt oplyst, at de trives i de fysiske rammer. De unge lægger vægt på, at de har egne værelser, som de selv har indrettet og på, at
deres afdeling tilbyder forskellige muligheder for aktiviteter, for eksempel afdelingen Jyderup, der ligger i tilknytning til træningsfaciliteter og
boldhal samt Dalbo, der ligger i naturskønne omgivelser med mulighed for udeaktiviteter og dyrehold. Dalbos beliggenhed i landzonen bliver dog
også nævnt af flere unge som en forhindring for, at de selvstendigt kan opsøge aktiviteter med videre udenfor tilbuddet, da de er afhængige af at
blive kørt af medarbejderne eller benytte offentlig transport, der er meget begrænset i området.

De unge i kollegiet lægger vægt på, at de har deres egen lejlighed, som de selv har indrettet, og hvor de - med individuel støtte - har etableret en
dagligdag med skolegang, praktiske gøremål, sociale aktiviteter med videre. Flere af de unge i kollegiet har mulighed for at holde husdyr, og disse
unge har oplyst, at denne mulighed i høj grad understøtter deres trivsel.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
2020

Socialtilsynet har fastholdt  bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på egne observationer og samtaler med børnene og de unge i forbindelse med
tilsynsbesøget den 22. oktober 2020 i afdelingerne Dalbo, Opholdsstedet Jyderup og Kollegiet.

Socialtilsynet har observeret fysiske rammer, der generelt er i god stand og indrettet med eneværelser eller lejligheder til de unge. I Kollegiet har
nogle unge eget badeværelse, andre unge deler med en anden beboer. I de to opholdsstedsafdelinger deles 2-4 unge om et badeværelse. De unge i
kollegiet har generelt eget køkken, i opholdsstederne er der fælles køkken i hver bo-enhed, derudover har alle tre afdelinger fælles
stue/opholdsrum, aktivitetsrum, personalefaciliteter og forskellige former for uderum.

De unge har samstemmende oplyst, at de fysiske rammer generelt imødekommer deres behov i dagligdagen, de unge er glade for deres værelser
eller lejligheder, som de selv har indrettet, og som giver dem privatliv og muligheden for at trække sig fra fællesskabet, når de har behov for det.
Flere af de unge i kollegiet har mulighed for at holde husdyr i deres lejligheder, og de fleste værelser og lejligheder er indrettet, så børnene og de
unge kan få besøg under private forhold. Der er også mulighed for overnattende gæster.

I bedømmelsen har socialtilsynet lagt mindre vægt på, at en ung har påtalt badefaciliteterne og linoleumsgulvet i Opholdsstedet Jyderup, idet den
unge ikke finder disse faciliteter i overensstemmelse med de unges behov for en hjemlig indretning. De unge i Dalbo har nævnt afdelingens
placering i landzonen som en udfordring i forhold til de unges behov for at kunne blive selvtransporterende og indgå selvstændigt i forskellige
aktiviteter udenfor tilbuddet. 

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.c
2020

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på, at afdelingerne generelt er traditionelt indrettet med eneværelser/lejligheder til de
unge og adgang til badeværelse, køkken, stue, vaskerum, aktivitetsrum med videre. De tre afelinger er indrettet i meget forskellige ejendomme.

Dalbo er indrettet i en landejendom, der tidligere har fungeret som familiebolig, og medarbejderne har lagt vægt på at indrette fællesområderne
sammen med de unge og med fokus på, at møbler og pynteting skal afspejle de unge, der bor i tilbuddet. Dalbo fremstår velholdt og hyggeligt med
rummeligt køkken-alrum, der fungerer som husets hjerte. Dalbo har en stor have med plads til aktiviteter, ophold og dyrehold; de unge har oplyst,
at de bruger haven meget i sommerhalvåret. De unge har endvidere oplyst, at de betragter Dalbo som deres hjem, og at de føler sig godt tilpas der.

Opholdsstedet Jyderup er indrettet i en tidligere erhvervsejendom, og giver i høj grad indtryk af et institutionsmiljø med en lang gang med
linoleumsgulv, fælles baderum med forhæng til at adskille den badende fra øvrige brugere af toilet og badeværelset, samt flere fællesrum, hvor
der ikke er vinduer med udkik, idet lysindfaldet stammer fra ovenlysvinduer. Siden det seneste tilsynsbesøg i denne afdeling, har tilbuddet
etableret terrasser i tilknytning til køkkenerne; en ung har oplyst, at terrasserne bliver brugt om sommeren til hygge og spisning. Den ene
levegruppe har flyttet stuen fra et lokale uden vinduer, til et område ved indgangspartiet, hvor der er placeret en stor hjørnesofa og et TV; både
medarbejdere og unge fortæller, at den nye stue er mere hyggelig, og det er rart, at den ligger ved siden af køkkenet.

I kollegieafdelingen har nogle unge egen lejlighed og andre unge bor på et værelse i en enhed, hvor der tillige bor en anden ung. Socialtilsynet har
besøgt flere af de unge i kollegielejlighederne og vurderet, at de unge i meget høj grad sætter deres eget præg på værelset eller lejligheden, og at
afdelingen derfor fremstår hjemlig for de unge.

De unge fra alle tre afdelinger har samstemmende oplyst, at  de betragter Søbæk som deres hjem.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

I forbindelse med tilsynsbesøget i august 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%.

Endelig har socialtilsynet vurderet, at der ikke er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi da der dels fremgår poster af regnskabet som ikke
vedrører opholdsstedet, og da oplysningerne på tilbudsportalen ikke stemmer overens med tilbuddets godkendelse.

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

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

Bedømmelse af kriterium
På baggrund af tilsynsbesøgene i 2020 samt gennemgang af tilbuddets årsregnskab for 2019, 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 indstasen 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
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

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.
Der er ikke overensstemmelse mellem den seneste godkendelsesskrivelse af juli 2020, hvor vi har godkendt tilbuddet til i alt 83 pladser, og det på
TP opgjorte antal pladser med 86. Dette bedes ændret.
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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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Andet

Beskrivelse
Fysiske rammer
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