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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv 
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde 
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

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

Kvalitetsmodellen

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

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

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

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

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

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

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

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

Hovedadresse Landtingvej 048
7830 Vinderup

Kontaktoplysninger Tlf: 28195542
E-mail: info@opholdsstedet-jupiter.dk
Hjemmeside: www.opholdsstedet-jupiter.dk

Tilbudsleder Anders Svensson

CVR nr. 25622219

Virksomhedstype Privat

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

Målgrupper 12 til 17 år (omsorgssvigt)

12 til 17 år (omsorgssvigt, seksuelt overgreb)

12 til 17 år (omsorgssvigt, indadreagerende adfærd)

12 til 17 år (ikke-personfarlig kriminalitet, omsorgssvigt)

Pladser i alt 9

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Det 
socialpædagogiske 
opholdssted Jupiter

Landtingvej 048
7830 Vinderup

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

Pladser på afdelinger 9
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsyn Midt vurderer, at Det socialpædagogiske Opholdssted "Jupiter" lever op til kravene jf. § 6 i lov om 
socialtilsyn.
Det socialpædagogiske Opholdssted "Jupiter" er godkendt efter SL § 66, stk. 1, nr. 5.
Det socialpædagogiske Opholdssted "Jupiter" er godkendt til at modtage 9 børn og unge i alderen 12 til 18 år, der 
har været udsat for omsorgssvigt, herunder seksuelt overgreb og som kan have indad reagerende adfærd eller 
have begået ikke personfarlig kriminalitet.

Socialtilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter 
- støtter de unge i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.
- styrker de unges sociale kompetencer og selvstændighed, giver de unge mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter 
og støtter op om kontakt og samvær med familie og venner.
- har en tydelig målgruppebeskrivelse og anvender relevante faglige tilgange og metoder og sætter konkrete mål for 
de unges ophold og udvikling.
- sikrer de unge indflydelse på deres hverdag og beslutninger omkring sig selv og møder de unge med respekt og 
anerkendelse.
- har opmærksomhed på de unges fysiske og mentale sundhed, indhenter nødvendig viden og fremmer en sund 
livsstil.
- forebygger brug af fysisk magtanvendelser gennem den pædagogiske tilgang, men at tilbuddet med fordel kan 
øge kendskabet til Lov om voksenansvar generelt og sikrer, at husordenen ikke indeholder regler, der kan krænke 
de unges rettigheder.
- har en kompetent ledelse og bestyrelse, der sikrer tilbuddets daglige drift.
- har medarbejdere med relevante faglige kompetencer som har kendskab til tilbuddets faglige tilgange og metoder.
- har fysiske rammer, der understøtter de unges behov og formålet med indsatsen.
- har en bæredygtig økonomi, som er rimelig gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner.

Særligt fokus i tilsynet

I dette anmeldte driftsorienterede tilsynsbesøg, er der særligt fokus på indikator 3.d under temaet Målgrupper, 
metoder og resultater, Sundhed og Trivsel, Organisation og ledelse samt Kompetencer. Socialtilsynet er ikke 
orienteret om oplysninger, der har givet anledning til ændringer i de øvrige temaer, hvorfor disse, med enkelte 
faktuelle og sproglige rettelser, er overført fra tilsynet 26.10. 2017.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Agnete Pinstrup Thomsen (Tilsynskonsulent)

Else Hansen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 03-04-18: Landtingvej 048, 7830 Vinderup (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter

5

Tilsynsrapport



      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter støtter de unge i forhold til skolegang, 
uddannelse og beskæftigelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet sætter konkrete mål for de unges uddannelse, 
beskæftigelse og for hvordan tilbuddet understøtter, at målene nås. Endvidere, at de unge inddrages relevant i 
forhold til mål og opfølgning. Socialtilsynet vurderer, at de unge har et stabilt fremmøde og at Det 
socialpædagogiske opholdssted Jupiter samarbejder med skoler, uddannelses- og beskæftigelsestilbud omkring de 
unges mål. Der er et tæt dagligt samarbejde med Dagskolen på Bustrup, hvor de fleste af de unge går i skole.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet  støtter de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, 
uddannelse og beskæftigeles.

Til grund for vurderingen er lagt, at det fremgår af dokumentation vedrørende de unge samt udtalelser fra ledelsen, 
at tilbuddet opstiller mål i samarbejde med de unge for skolegang, uddannelse og beskæftigelse og for tilbuddets 
indsats i forhold til at nå målene. Der er tillige lagt til grund, at det fremgår af dokumentation samt udtalelser fra 
ledelsen, at alle unge har et tilbud om uddannelse eller beskæftigelse og at det fremgår af dokumentation samt 
udtalelser fra de unge og en forælder, at de unge har et stabilt fremmøde. Der er endvidere lagt til grund, at 
tilbuddet samarbejder med relevante parter som Bustrup Dagskole og UU vejleder om de unges skolegang, 
uddannelse og beskæftigelse.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
I bedømmelse er der lagt vægt på, at det af det skriftlige materiale socialtilsynet har modtaget vedrørende to unge 
fremgår, at der er mål for den ene af de unges uddannelse og beskæftigelse. For den unge, hvor der ikke er sat 
mål er der mål om deltagelse i sprogundervisning. Det fremgår af individuelle pædagogiske udviklingsplaner for alle 
de unge, at der med enkelte undtagelser er sat mål for uddannelse og beskæftigelse. Eksempelvis, at den unge 
passer sin skole og får et godt grundlag for at klare 9. klasses eksamen. Endvidere fremgår det, hvordan tilbuddet 
understøtter de unges skolegang og uddannelse, eksempelvis "læg mærke til den store indsats den unge gør for at 
passe sin skole". 

Endvidere er der lagt vægt på, at afdelingslederen oplyser, at de sætter målene sammen med de unge, spørger de 
unge om hvad der giver mening at arbejde med og følger op ved "ugesamtaler".

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at målene har sammenhæng til de kommunale handleplaner og at tilbuddet 
samarbejder med UU vejleder om hvilket tilbud de unge skal have.

Der er endelig lagt vægt på, at det fremgår af samtaler med flere af de unge, at de unge har ambitioner med 
hensyn til deres fremtidige uddannelse.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelse er der lagt vægt på, at det fremgår af oplysninger fra ledelsen og oversigt over de unges uddannelse 
og beskæftigelse, at alle de unge har et tilbud. De 6 af de 9 unge, der var indskrevet på tidspunktet for 
tilsynsbesøget gik i grundskole på Bustrup Dagskole, 1 var i praktik, 1 gik på HG og 1 var tilknyttet Bustrup 
Dagskoles fremtidsklasse indtil start på tilbud i kommunalt regi.

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

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at man i øjeblikket har en god periode, hvor de unge 
passer deres skole, praktik eller uddannelsestilbud. Der er endvidere lagt vægt på, at det fremgår af udskrift af 
Planner4 you at de unge møder i skole. Endelig er der lagt vægt på, at den forælder socialtilsynet talte med mente, 
at vedkommendes barn oplevede skolen som det bedste ved stedet.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter styrker de unges sociale kompetencer og 
selvstændighed. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet opstiller individuelle konkrete mål for udvikling af de unges 
sociale kompetencer og eller udvikling af selvstændighed. Endvidere, at tilbuddet arbejder fagligt med hvordan 
målene nås og inddrager de unge i opfølgningen.
Socialtilsynet vurderer, at de unge deltager i fritidsaktiviteter i den udstrækning det er muligt i forhold til formålet 
med anbringelsen og den unges interesser og ressourcer. På samme måde vurderer socialtilsynet, at de unge har 
mulighed for, at færdes i lokalsamfundet, deltage i studieture og ferieture samt efter eget valg deltage i 
arrangementer i Interesse fællesskabet Tvind. 
Endvidere vurderer socialtilsynet, at tilbuddet støtter de unge i kontakt og samvær med familie og venner, med 
udgangspunkt i de unges behov og ønsker. 
Socialtilsynet vurderer, at de unge har en fortrolig voksen i eller udenfor tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet styrker de unges sociale kompetencer og   selvstændighed.
Til grund for denne vurdering er lagt, at det fremgår af dokumentation, at der er opstillet individuelle konkrete mål 
for udvikling af alle de unges sociale kompetencer og eller udvikling af selvstændighed. Endvidere, at tilbuddet 
arbejder fagligt med hvordan målene nås og inddrager de unge i opfølgning på målene.

Der er endvidere lagt til grund, at det fremgår af dokumentation og i samtale med unge og ledelsen, at en del af de 
unge deltager i fritidsaktiviteter. Alle unge færdes i lokalsamfundet og på Bustrup samt deltager i studieture, 
ferieture og efter eget valg deltager de unge i arrangementer i Interesse fællesskabet Tvind. 

Endvidere er der lagt til grund, at de unge, med udgangspunkt i deres behov og ønsker, har kontakt og samvær 
med familie og venner og at tilbuddet støtter de unge i kontakten. Socialtilsynet vurderer, at der er tilstrækkelige 
ressourcer til rent praktisk at støtte samvær med familiemedlemmer på baggrund af oplysninger forbindelse med 
tilsynsbesøget den 3. april 2018 om at der er 3 medarbejdere på arbejde i eftermiddags- og aftentimerne på 
hverdage.

Endelig er der lagt til grund, at de ung har en fortrolig voksen i eller udenfor tilbuddet.

Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelse er der lagt vægt på, at det fremgår af de Individuelle pædagogiske  udviklingsplaner for de unge på 
Jupiter, at der for alle unge er opstillet individuelle konkrete mål for udvikling af de unges sociale kompetencer og 
eller udvikling af selvstændighed. Eksempelvis: "Arbejde med økonomi, ....forståelse for nem-id..... styr på 
selvstændigt indkøb...". " ... guides og støttes ift. adfærd på de arenaer  x færdes på". "...forberede x på at møde 
nye mennesker og hvordan man agerer i dette... præsenter sig selv og sin historie, hvad man kan byde ind med i 
en snak..."

Der er endvidere lagt vægt på, at afdelingslederen oplyser, at medarbejderne taler meget med de unge om hvordan 
man begår sig i det offentlige rum og at mange af de unge har behov for at lære sociale spilleregler. Endvidere, at 
man er bevidste om, at medarbejderne fungerer som rollemodeller samt at supervisor/underviser bruges til at 
lægge strategier for hvordan målene nås.

Endelig er der lagt vægt på, at der dokumenteres i forhold til målene i Planner4You og at der følges op ved 
samtaler mellem den unge og kontaktpersonen samt i samtale med socialrådgiver i forbindelse med udarbejdelse 
af statusrapport.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I Ved bedømmelse er der lagt vægt på, at de unge indgår i sociale aktiviteter i den udstrækning formålet med deres 
anbringelse gør det muligt. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det fremgår af samtaler med de unge og udskrift af Planner4You, at nogle af 
de unge går til fritidsaktiviteter, flere bruger regelmæssigt det offentlige fitnesscenter på Bustrup, at de unge 
regelmæssigt er på indkøb alene eller sammen med opholdsstedet samt deltager i forskellige udflugter og ture.

Der er endvidere lagt vægt på, at de unge ofte kommer på studierejser med skolen og på ferieture med 
opholdsstedet i ind- og udland. Endvidere, at de unge og en forælder, overfor  socialtilsynet, giver udtryk for, at de 
unge er meget glade for og har udbytte af at deltage i de forskellige arrangementer i "Interesse fællesskabet Tvind", 
som Ol og Vinterkoncert.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 02.c

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelse er der lagt vægt på, at de unge har kontakt til deres familie i den udstrækning det er muligt i forhold 
til formålet med anbringelsen. Der er lagt vægt på,  at det fremgår af Planner4You, at de unge har mulighed for, 
indenfor husets regler og efter aftale, at have besøg af kærester, familie og venner. Endvidere, at det fremgår af 
samtale med en forælder, at denne har fået stor hjælp og støtte til samvær.

Der er tillige lagt vægt på, at det fremgår i samtale med ledelsen, at man støtter de unge i kontakten med 
eksempelvis forældre. Endvidere, at tilbuddet opfordrer sagsbehandler til at være meget tydelig i de rammer der 
sættes for samvær med familien og efter behov inddrage VISO, som hjælp til at afdække komplicerede spørgsmål 
om samvær. 

I forbindelse med tilsynsbesøget den 3. april 2018 oplyser ledelse, unge og medarbejdere at personaledækningen 
er forbedret siden sidste tilsyn således at der nu er 3 medarbejdere på arbejde i eftermiddags- og aftentimerne på 
hverdage samt at der ved behov sættes ekstra personale på. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der, i 
modsætning til tidligere tilsyn er tilstrækkelige personalemæssige ressourcer til at yde praktisk hjælp til besøg hos 
nære familiemedlemmer.

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

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

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at flere af de unge socialtilsynet taler med under tilsynsbesøget fortæller at de 
har en fortrolig voksen enten i tilbuddet eller i kraft af en psykolog eller kontaktperson de har tilknyttet.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har en tydelig målgruppebeskrivelse og 
anvender relevante faglige tilgange og metoder. 
Socialtilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har en hensigtsmæssig 
dokumentationsstruktur og sætter konkrete mål for de unges ophold og udvikling, som løbende justeres og 
evalueres. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet opnår positive resultater i forhold til målet med de unges anbringelse 
og indgår i et konstruktivt samarbejde med anbringende kommune og så vidt muligt den unges forældre, omkring 
målet.
Socialtilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter inddrager og samarbejder med relevante 
eksterne aktører omkring målet for den unges anbringelse.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse, anvender relevante 
faglige tilgange og metoder og opnår positive resultater med de unge. 

Til grund for vurderingen er lagt, at socialtilsynet vurderer, at de valgte faglige tilgange og metoder er relevante i 
forhold til målgruppens vanskeligheder og tilbuddets målsætning. Endvidere, at det fremgår af samtaler med 
medarbejdere og ledelse, at tilbuddet formår at omsætte de faglige tilgange og metoder i indsatsen overfor de 
unge. 

Der er endvidere lagt til grund, at tilbuddet har en hensigtsmæssig dokumentationsstruktur og at 
dokumentationsstrukturen følges. Det fremgår af dokumentation, at der er opstillet mål for alle de indskrevne unge 
og for de fleste mål er angivet delmål og metoder i planerne endvidere evalueres og justeres målene efter en fast 
plan. 

I vurderingen er der tillige lagt til grund, at af fremgår af de to statusrapporter socialtilsynet har modtaget, at 
tilbuddet tilrettelægger indsatsen på baggrund af de visiterende kommuners mål og kan dokumentere positive 
resultater i forhold til de opstillede mål. Endvidere, at en sagsbehandler, en forælder og de unge selv oplever positiv 
udvikling.

Der er tillige lagt til grund, at det fremgår af dokumentation, oplysninger fra ledelsen og fra en anbringende 
kommune, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne parter for at nå de unges mål.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelse er der lagt vægt på, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange, som 
Mentalisering, Kognitiv tilgang og Anerkendende tilgang. Der er tillige lagt vægt på, at tilbuddet anvender to andre 
relevante metoder. En socialpædagogisk metode med fokus på at opnå overensstemmelse i personalegruppen om 
mål og fokus i forhold til den enkelte unge og om fokus i udvikling af fællesskabet samt overensstemmelse med den 
enkelte unge omkring målene. Desuden en terapeutisk metode, hvor de unge, under relativt uformelle rammer, kan 
deltage i samtaler ud fra overskrifter som venskab, seksualitet og prævention, familierelationer, religion og sociale 
medier. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen kan beskrive hvad der ligger i den mentaliserende tilgang " For os 
betyder det, at forstå hvad der ligger bag adfærden". Dette vil ifølge ledelsen kunne ses ved at pædagogerne i 
kontakt til de unge er meget mere undrende end ved en normal samtale. "Vi forsøger hele tiden at kigge bag". 
Endvidere lægger ledelsen vægt på anerkendelse i tilgangen til de unge.

Medarbejdere giver overfor socialtilsynet udtryk for, at de opfatter relationen til de unge som deres primære værktøj 
sammen med de rammer, der sættes omkring de unge. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne 
endvidere fremhæver brugen af anerkendelse og mentalisering. Medarbejderne kommer med eksempler på 
anerkendelse i dagligdagen og på brug af mentalisering, eksempelvis ved forsøg på at lære de unge at forstå 
konflikter.

I bedømmelsen er der tillige lagt vægt på, at ledere og medarbejdere overfor socialtilsynet kan komme med en 
relevant beskrivelse af målgruppen og viser forståelse for de særlige vanskeligheder målgruppen har. Der er 
endvidere lagt vægt på, at medarbejderne har fået undervisning om traumer og metallisering. Endvidere, at det 
fremgår, at tilbuddet anvender ekstern viden i tilrettelæggelse af indsatsen, eksempelvis fra samarbejde med 
psykiatrien og fra supervision. Endvidere deltager tilbuddet i forskellige fora på landsplan, hvorfra der tilføres viden 
om hvordan målgruppens specifikke vanskeligheder håndteres.

I bedømmelsen er der endelig lagt vægt på, at aktivitetsprogrammet for Jupiter og for Bustrup indeholder aktiviteter, 
der medvirker til at skabe en oplevelse af sammenhæng og kontinuitet og tilbyder gode udviklingsmæssige rammer 
for de unge.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Det fremgår af oplysninger fra tidligere tilsyn, at tilbuddet har arbejdet målrettet med at udvikle sin 
dokumentationspraksis og der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet har en hensigtsmæssig 
dokumentationsstruktur, hvilket fremgår at oplysninger på tilbudsportalen.

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at det fremgår af fremsendt dokumentation, at der er opstillet mål for 
alle de indskrevne unge i overensstemmelse med den beskrevne dokumentationspraksis og at er der i forhold til de 
fleste mål er angivet delmål og metoder.

Der er endvidere lagt vægt på, at det fremgår af udskrift af journalnotater for to unge, at der dokumenteres 
regelmæssigt i Planner4You i forhold til de opstillede mål, hvilket giver mulighed for at følge op på udviklingen i 
forhold til målene. 

Endvidere er der lagt vægt på, at det fremgår af de to statusrapporter socialtilsynet har modtaget, at der følges op 
på de opstillede mål og at tilbuddets socialrådgiver har samtaler med de unge omkring deres unges egen oplevelse 
af udvikling trivsel, herunder målene. Det fremgår tillige af status notaterne, at FIT, hvor de unge kan score egen 
trivsel, anvendes som redskab i samtalerne. Der er endelig lagt vægt på, at det fremgår af personalemødereferater, 
at de unges trivsel og mål drøftes med henblik på justering af indsatsen og at dette sker efter en fast plan.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det fremgår af de to statusrapporter socialtilsynet har modtaget, at tilbuddet 
tilrettelægger indsatsen på baggrund af de visiterende kommuners mål og kan dokumentere positive resultater i 
forhold til de opstillede mål.

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at den sagsbehandler til en ung anbragt i tilbuddet og den forælder 
til en ung anbragt i tilbuddet socialtilsynet har talt med, begge giver udtryk for, at de unge er i positiv udvikling og at 
tilbuddet understøtter og samarbejder omkring de mål, der er sat for anbringelsen.

Endelig er der lagt vægt på, at de unge i samtale med socialtilsynet gav udtryk for, at de udvikler sig positivt og 
overvejende oplever at de modtager støtte fra tilbuddet til denne udvikling.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det fremgår af udtalelser fra ledelse og medarbejdere samt dokumentation, 
at tilbuddet samarbejder med relevante parter som skoler, uddannelsessteder, praktiksteder, UU vejleder, 
psykiatrien, psykologer mv. 

Der er endvidere lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at man arbejder med at afsøger politiets muligheder for at støtte 
op om rammerne omkring de unges anbringelse.  

Der er tillige lagt vægt på, at den anbringelseskonsulent socialtilsynet talte med i forbindelse med tilsynet modtager 
nødvendig information og materiale fra tilbuddet. Endvidere fremgår det, at tilbuddet har et godt og tæt samarbejde 
med de unges forældre, hvilket også fremgår af samtale med en forælder og af dokumentation. Forældrene 
orienteres løbende og de inviteres til arrangementer.

Der er endelig lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at der siden sidste tilsynsbesøg, er udarbejdet en oversigt over 
hvem der har ansvar for forskellige opgaver, herunder hvem der modtager og videregiver informationer til og fra 
sagsbehandlere og har ansvaret for forældresamarbejde. Socialtilsynet fik under tilsynsbesøget udleveret kopi af 
dokumentet: Lederhåndbog på Bustrup stederne.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at de unge på Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har indflydelse på hvordan deres 
hverdag er organiseret og på beslutninger omkring sig selv, blandt andet gennem husmøder og udarbejdelse af 
skriftligt materiale. 
Socialtilsynet vurderer, at de unge på det Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter mødes med respekt og 
anerkendelse.
Socialtilsynet vurderer, at de unge på det Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter trives med de aktiviteter de 
deltager i og at personalet er opmærksomme på de unges trivsel og mentale sundhed. 
Socialtilsynet vurderer, at det Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter sætter mål for de unges sundhed og 
følger op herpå og har fokus på kost, søvn og motion i hverdagen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har eller 
indhenter nødvendig viden om de unge specifikke vanskeligheder.
Socialtilsynet vurderer, at det Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter forebygger brug af fysisk 
magtanvendelser gennem den pædagogiske tilgang, men at tilbuddet med fordel kan øge kendskabet til Lov om 
voksenansvar generelt og sikre, at husordenen ikke indeholder regler, der kan krænke de unges rettigheder.
Socialtilsynet vurderer, at det Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter forebygger vold og trusler samt drager 
omsorg for de unges sikkerhed.

Gennemsnitlig vurdering 4,2

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet sikrer, at medarbejdere og ledere modtager undervisning i Lov om 
voksenansvar.
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet reviderer husreglerne og ændrer de regler der betragtes, som indgreb i de 
unges rettigheder og selvbestemmelse.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at de unge langt overvejende har selv og medbestemmelse i hverdagen og mødes med 
respekt og anerkendelse. 

Til grund for vurderingen er lagt, at de unge i tilbuddets dokumentation og i samtale med socialtilsynet omtales med 
anerkendelse og respekt og at de unge socialtilsynet talte med under tilsynsbesøget gav udtryk for, at 
pædagogerne og afdelingslederen taler ordentligt til dem og respekterer dem. Der er tillige lagt vægt på, at det 
fremgår af samtale med både ledelse og medarbejdere, at tilbuddet, i forlængelse af socialtilsynets udviklingspunkt 
omkring respekt og anerkendelse ved sidste tilsyn, har taget initiativer med henblik på at sikre, at de unge med 
respekt og anerkendelse.

Der er tillige lagt til grund, at det fremgår af udtalelser fra medarbejdere og unge, at
de unge har indflydelse på hvordan deres hverdag er organiseret og på beslutninger omkring sig selv, blandt andet 
gennem husmøder og samtaler om det skriftlige materiale der udarbejdes om de unge.

Endvidere er der lagt til grund, at socialtilsynet vurderer, at de nye samtykkeerklæringer tilbuddet anvender til at 
opnå samtykke til at indhente og videregive personfølsomme oplysninger og anvendelse af billeder informerer om 
rettigheder, er specifikke og med tidsbegrænsning.

Socialtilsynet vurderer dog, at flere af tilbuddets husregler indebærer indgreb i de unges ret til selvbestemmelse. 
Husregler må ikke indeholde sanktioner og der må ikke trækker i de unges lommepenge. Der er her lagt vægt på, 
at det fremgår af husreglerne, at de unge trækkes i lommepenge ved rygning på værelserne og at der ingen 
shopping, hjemrejse eller besøg er efter indtagelse af stoffer/alkohol før der er aflagt ren urinprøve.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de unge i Planner4You, i statusrapporter og i samtalte med socialtilsynet 
omtales med anerkendelse og respekt. Endvidere er der lagt vægt på, at de to unge socialtilsynet talte med under 
tilsynsbesøget gav udtryk for, at pædagogerne og afdelingslederen taler ordentligt til de unge og respekterer dem. 
En af de unge giver udtryk for, at den måde der tales til de unge på er blevet gradvist bedre gennem de seneste år.

Endvidere er der lagt vægt på, at det fremgår af samtale med både ledelse og medarbejdere, at tilbuddet i 
forlængelse af socialtilsynets udviklingspunkt omkring respekt og anerkendelse ved sidste tilsyn, har  taget 
initiativer med henblik på at sikre, at medarbejderne møder de unge med respekt og anerkendelse. Ledelsen 
oplyser, at de eksempler, som er nævnt i den tidligere tilsynsrapport er drøftet på personalemøde. Endvidere, at 
ledelsen har øget opmærksomhed på at støtte medarbejderne når de føler sig pressede af de unge for at 
forebygge, at medarbejderne kommer til at reagere uhensigtsmæssig på en ung samt til at benytte den eksterne 
supervision. Endvidere er det opfattelsen, at de ugentlige ungesamtaler har betydning for at fastholde 
opmærksomheden på de enkelte unge. Medarbejderne oplyser, at man i medarbejdergruppen taler om de 
strategier, der anvendes i forhold til de unge og at medarbejdergruppen har en høj grad af opmærksomhed på om 
de unge føler sig anerkendt. Dette  illustreres ved udtagelser som "vi anerkender, at de unge føler sig mindre 
anerkendt", "vi snakker med hinanden om hvordan vi snakker til pigerne" og "det er vigtigt, at vi kan sige undskyld 
til en ung". Endelig giver medarbejderne udtryk for, at ingen af de medarbejdere, som er ansat på stedet nu, taler 
ned til de unge.

Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt.
I bedømmelse, er der lagt vægt på, at det fremgår af samtale med medarbejderne, at de unge må bestemme 
meget selv og at de unge inddrages i forhold til beslutninger omkring sig selv. Der afholdes husmøde hver onsdag. 
Medarbejderne har tidligere oplyst, at de opfatter møderne som de unges møde, hvor medarbejdere ser sig som 
"bisiddere. "Eksempelvis har de unge selv lavet deres regler vedrørende vaskeordning. Endvidere oplyser 
medarbejdere, at husreglerne kan fortolkes fleksibelt i forhold de unges behov, eksempelvis hvis en af de unge har 
behov for at spise alene.

Der er endvidere lagt vægt på, at de unge ved tidligere tilsynsbesøg har givet udtryk for, at de accepterer, at der er 
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husregler og oplever, at de har indflydelse via husmøderne. Endvidere, at de unge socialtilsynet talte med ved dette 
tilsynsbesøg gav udtryk for, at de har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv, eksempelvis, at 
medarbejderne sikrer sig, at den unge ønsker hjælp til eksempelvis at ringe til lægen. Der er tillige lagt vægt på, at 
de unge snakker med socialrådgiveren før der skrives statusrapport og får deres oplevelser med i rapporten samt 
læser rapporten før den sendes ud af huset.

Endvidere er der lagt vægt på, at tilbuddet har udarbejdet nye skabeloner for samtykkeerklæringer for  
videregivelse af personfølsomme oplysninger og anvendelse af billeder. I den nye skabelon fremgår formålet med 
at udveksle oplysninger og de er specifikke, med tidsbegrænsning samt med oplysning om hvordan samtykket kan 
tilbagekaldes.

Der er dog samtidig lagt afgørende vægt på, at der er knyttet sanktioner for overtrædelse til flere af tilbuddets 
husregler. Eksempelvis trækkes der 50 kr. i lommepenge pr. uge, hvis en ung ryger på værelset eller opholder sig 
på et værelse, hvor andre ryger og der er ingen shopping, hjemrejse eller besøg efter indtagelse af stoffer/alkohol 
før, der er aflagt ren urinprøve.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgerens fysiske og mentale sundhed og trivsel. 

Til grund for vurderingen er lagt, at socialtilsynet vurderer, at de unge trives på Jupiter. De unge giver forskellige 
eksempler på aktiviteter og positive oplevelser. De fortæller om et godt kammeratskab og at de oplever personalet 
som omsorgsfulde og dygtige. der er endvidere lagt vægt på, at den forælder og den anbringelseskonsulent 
socialtilsynet talte med oplever, at de unge trives og at tilbuddet i høj grad understøtter de unges mentale sundhed 
og trivsel. 

Der er endvidere lagt til grund, at tilbuddet er opmærksomme på de unges fysiske og mentale helbred og støtter op 
om de unges adgang til sundhedsydelser. Tilbuddet sætter mål for de unges sundhed og følger op herpå, ledsager 
de unge til forskellige former for undersøgelse og behandling og der er fokus på kost, søvn og motion i hverdagen. 
Der er dog også eksempler på, at de mål der sættes omkring eks. vis rygning og kost ikke altid nås og flere af de 
unge tager på og begynder at ryge under opholdet.

Endelig er der lagt til grund, at tilbuddet indhenter viden om de unge specifikke vanskeligheder jv. bedømmelsen af 
indikatorer 3a.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelse er der lagt vægt på, at de unge i samtaler med socialtilsynet uafhængigt af hinanden giver udtryk for, 
at de er glade for at bo på Jupiter og oplever pædagogerne som søde og dygtige. 

Der er tillige lagt vægt på, at den forælder og den anbringelseskonsulent socialtilsynet har talt med i forbindelse 
med tilsynet begge har indtryk af, at den unge har tillid til medarbejderne og trives i tilbuddet. 

Der er tillige lagt vægt på, at de unge og den forælder socialtilsynet har talt med oplever, at medarbejderne har fået 
mere tid til de unge, fordi der er flere på arbejde og at det øger de unges trivsel.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelse er der lagt vægt på, at tilbuddet støtter op om de unges adgang til sundhedsydelser. Det fremgår af 
dokumentation, at medarbejderne har opmærksomhed på de unges helbred og støtter om at bestille tid og ledsage 
de unge til læge, tandlæge, psykiater og undersøgelser på sygehus samt psykologbehandling. Der er lagt vægt på, 
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at en forælder til en af de anbragte unge oplyser, at tilbuddet i højere grad end hidtil afsætter personale til at følge 
de unge til ekstern behandling.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
I bedømmelse er der lagt vægt på, at det fremgår af dokumentation, at helbred og mental sundhed for flere af de 
unge indgår som mål eller delmål for indsatsen, eksempelvis, at følge op på somatiske sygdomme ved kontrol, 
massage, træning, kost, søvn og psykologsamtaler. Det fremgår tillige af notater i Planner4You og statusrapporter, 
at der følges op på målene.

Der er endvidere lagt vægt på, at det fremgå af samtaler med de unge, medarbejdere og ledelse, at der er fokus på 
sund kost og motion i hverdagen. Under tilsynsbesøget oplyste medarbejderne at man om kort tid ville starte et 
forløb med fokus på sund økologisk kost. Der fremgår fra tidligere tilsyn, at der tages hensyn til specielle behov i 
forhold til kost, eks. i forbindelse med religion, sygdomme m.m.

Der er dog også lagt vægt på, at den forælder socialtilsynet talte med, giver udtryk for, at tilbuddet ikke har formået 
at støtte dennes barn tilstrækkeligt i forhold til at stoppe med at ryge. Først efter at den unge selv er stoppet, har 
tilbuddet støttet den unge i rygestop. Endvidere er det denne forælders oplevelse, at flere af de unge tager på i 
vægt og at der ofte serveres kage. Endvidere, at flere unge begynder at ryge under anbringelsen.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger behovet for anvendelse af fysisk magt gennem den pædagogiske 
tilgang og at eventuelle episoder indberettes og evalueres, men at kenskabet til Lov om voksenansvar er 
manglefuldt.

Til grund for vurderingen er lagt, at det fremgår af samtaler med ledelse og medarbejdere, at tilbuddet forebygger 
brug af magt gennem den pædagogiske tilgang, at der er retningslinjer for hvem der indberetter eventuelle 
magtanvendelse og at der er praksis for opfølgning i forhold til den unge samt drøftelse i medarbejdergruppen.

Der er endvidere lagt til grund, at socialtilsynet vurderer, at det mangelfulde kendskab til lovgrundlaget ikke gør det 
muligt at forebygge magtanvendelse set i forhold til hvad der er lovgivningsmæssig hjelm til og set i forhold til de 
anbragte børn og unges rettigheder. Eksempelvis indeholder tilbuddets husregler regler om træk i lommepenge og 
rene urinprøver, som betingelse for hjemrejse samt regler om træk i lommepenge som følge af rygning indendørs. 
Socialtilsynet vurderer endvidere, at det mangelfulde kendskab til lovgrundlaget svækker muligheden for at følge op 
på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 

Der er ikke foretaget fysisk magtanvendelse i tilbuddet siden sidste tilsyn. Socialtilsynet vurderer, at flere af 
tilbuddets hidtidige indberetninger om magtanvendelse ikke er tilstrækkeligt belyst til at foretage en vurdering af om 
betingelserne for magtanvendelse opfyldt.

Tilbuddets ledelse oplyser under tilsynsbesøget, at der er planlagt en temadag med undervisning i Lov om 
voksenansvar for medarbejdere og ledere på de tre opholdssteder tilknyttet Bustrup.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt. 
I bedømmelse er der lagt vægt på, at ledelse og medarbejder oplyser, at der ikke har været fysiske 
magtanvendelser siden sidste tilsyn og at socialtilsynet ikke har modtaget indberetning af magtanvendelse. Der er 
endvidere lagt vægt på, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan de arbejder med at forebygge 
magtanvendelse i hverdagen gennem et konfliktnedtrappende tilgang til de unge samt ved at være opmærksomme 
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på hvordan de unge har det.  

Der er endvidere lagt vægt på, at de medarbejdere socialtilsynet talte med kun havde et meget overordnet 
kendskab til Lov om voksenansvar og hovedsagelig forbandt  bestemmelserne med fysisk magtanvendelse, 
såfremt en ung er til fare for sig selv eller andre. Medarbejderne havde dog også hørt om begrebet guidning, som 
noget nyt. Der fremgik ikke, at medarbejderen havde kendskab til reglerne i forhold til eksempelvis inddragelse af 
genstande og urinprøver om end den praksis medarbejderne beskrev på disse områder ikke var i strid med 
bestemmelserne. En af medarbejderne har deltaget i kursus, den anden er relativt nyansat og har selv orienteret 
sig om bestemmelserne på nettet.

Der er endvidere lagt vægt på, at det fremgår af tilbuddets husregler at de på flere punkter er i strid med 
bestemmelserne i Lov om voksenansvar.  Eksempelvis: "Alkohol og euforiserende stoffer må ikke indtages på 
Jupiter. Hvis ikke overholdt: Ingen shopping, hjemrejse eller besøg før ren urinprøve" og  "Der må IKKE ryges 
indendørs. Hvis det ikke overholdes trækkes 50-, fra deres lommepenge om ugen. Hvis en pige sidder på et 
værelse, hvor der bliver røget, anses det for at pigen selv har røget. "
Ledelsen oplyser hertil, at det er meget længe siden, at det har været nødvendigt at bruge reglen om træk af 
lommepenge og at de i givet fald hensættes og udleveres til de unge, når de rejser.  

Der er endelig lagt vægt på, at ledelsen i forbindelse med tidligere tilsynsbesøg har oplyst, at afdelingslederen og 
en af medarbejderen har været på kursus i Lov om voksenansvar og at de efterfølgende har undervist 
personalegruppen samt at afdelingslederen oplyste, at det havde skærpet opmærksomheden på husreglerne.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet har retningslinjer for hvem der er ansvarlig for at indberette 
eventuelle magtanvendelser og at der er praksis for at følge op på alle episoder med de unge ved samtaler med de 
unge og  på personalemøder, herunder eventuelle magtanvendelser. 

Jvf. bedømmelse af indikator 6.a fremgår det, at medarbejderne har begrænset kendskab til Lov om voksenansvar 
og at husreglerne på visse områder er i strid med Voksenansvarsloven. 

Ved tidligere tilsyn er det bemærket, at indberetningerne om magtanvendelse indeholder korte beskrivelser, som 
ikke er tilstrækkelige til at vurdere magtanvendelsen.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger vold og overgreb.

Til grund for vurderingen er lagt, at tilbuddet har beredskabsplaner for vold og trusler og for at forebygge seksuelle 
overgreb. Der er endvidere lagt til grund, at det fremgår af samtaler med medarbejderne, at det pædagogiske 
arbejde tager sigte på at forebygge vold og overgreb. Endelig er der lagt til grund, at tilbuddet har afsat ressourcer 
til at arbejde med sikkerhedsforanstaltninger og har aftaler med politiet omkring politimæssig assistance.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelse er der lagt vægt på, at det fremgår af tidligere tilsyn at tilbuddet har deltaget i et forløb faciliteret af 
SPUK, hvor der blandt andet er arbejdet med forebyggelse og beredskabsplaner. Der er endvidere lagt vægt på, at 
det fremgår i samtale med medarbejderne, at de oplever stor opmærksomhed på medarbejderenes sikkerhed og 
god opfølgning på eventuelle episoder. Endvidere fremgår det i samtale med medarbejdere, at det pædagogiske 
arbejde tager sigte på at forebygge, at de unge udsættes for overgreb og på at lære de unge at "passe på sig selv" 
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og at man er begyndt at anvende et redskab som genogram for at afdække, hvor der kan en risiko for de unge. 
Medarbejderne oplyste, at de kender de unges sikkerhedsplaner som findes let tilgængelige for medarbejderne.  

Der er endvidere lagt vægt på, at tilbuddet har udarbejdet retningslinjer for forebyggelse af seksuelle overgreb, de 
unge imellem, mellem voksne og unge samt kæresteregler. Socialtilsynet har modtaget disse retningslinjer.

Der er endelig lagt vægt på, at tilbuddet har en sikkerhedsansvarlig, som tager ansvar for at 
sikkerhedsforanstaltninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der er tillige lagt vægt på, at tilbuddet 
har aftaler med politiet omkring politimæssig assistance. Endelig er der lagt vægt på, at husets fysiske rammer 
understøtter, at de unge kan beskyttes i forhold til vold og overgreb.

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

Temavurdering

Organisation og ledelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet  vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har en kompetent ledelse og bestyrelse og 
at ledelsen samlet set har relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund. Dog vurderer socialtilsynet, at 
ledelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har forholdt sig til bestemmelserne i Lov om voksenansvar. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen på Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter tager relevante initiativer til at 
udvikle tilbuddet fagligt og organisatorisk.
Socialtilsynet vurderer, at de unge på Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante kompetence og at planlagte aktiviteter gennemføres. 
Socialtilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har en stabil personalegruppe og ikke har 
større sygefravær og personalegennemstrømning end på sammenlignelige tilbud.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse.

Til grund for vurderingen er lagt, at lederen har relevant faglig uddannelse og at begge ledere har relevant 
efteruddannelser og erfaring. Der er endvidere lagt vægt på, at medarbejderne giver udtryk for, at de oplever 
ledelsen af tilbuddet som god. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen tager relevante initiativer til at udvikle tilbuddet, 
blandt andet har ledelsen igangsat et fagligt udviklingsforløb og har fulgt op på socialtilsynets anbefalinger. Der er 
tillige lagt vægt på, at medarbejderne modtager  supervision og at ledelse og medarbejdere har gode muligheder 
for faglig sparring i hverdagen. 

Der er endvidere lagt til grund, at tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Socialtilsynet vurderer dog, at ledelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har forholdt sig til bestemmelserne i Lov om 
voksenansvar, eksempelvis i udformningen af tilbuddets husregler og i forhold til at sikre, at alle medarbejdere er 
bekendt med lovens indhold.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
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I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder har relevant grunduddannelse, som lærer og mange års erfaring med 
målgruppen samt med institutionsdrift og personaleledelse. Stedfortræder/afdelingsleder har ingen relevant 
grunduddannelse, men har erfaring med målgruppen, har deltaget i relevante kurser om målgruppen samt faglige 
tilgange og metoder og har gennemført 8 mdr. efteruddannelse i ledelse på UCH. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, medarbejderne giver udtryk for, at de har "en perfekt ledelse", der giver både 
rammer og frihed, "frihed under ansvar". Medarbejderne oplever, at ledelsen er lydhør, at de bliver set og hørt og at 
stedfortræderen/afdelingslederen er åben for nye ideer. Endvidere, at lederen og afdelingslederen spiller godt 
sammen.

Der er tillige lagt vægt på, at ledelsen har øje for udvikling af tilbuddet. Sammen med de øvrige opholdssteder på 
Bustrup og Dagskolen, er Jupiter en del af et fagligt opkvalificeringsforløb og der er planlagt  en undervisningsdag i 
Voksenansvarsloven i løbet af april 2018. Lederen og nøglemedarbejdere deltager i nationalt netværk i arbejdet 
med Jupiters målgruppe og ledelsen har taget kontakt til politiet for at forbedre samarbejde og rammer for de unges 
ophold. 

Der er endvidere lagt vægt på, at ledelsen har fulgt op på udviklingspunkter fra tidligere tilsynsbesøg om hvem i 
tilbuddet, der videregiver og modtager information jvf.  bedømmelsen indikator 3.d, 
om at sikre, at alle medarbejdere møder de unge med respekt og anerkendelse jvf . bedømmelsen indikator 4.a, 
om at tilbuddet gør samtykkeerklæringer for udveksling af oplysninger og anvendelse af
billeder specifikke og tidsbegrænsede jvf. bedømmelse af indikator 4.b samt om at udarbejde et beredskab for at 
forebygge og håndtere seksuelle overgreb jvf. bedømmelsen indikator 7a. Endvidere oplyser lederen, at man i 
relation til udviklingspunkt vedrørende magtanvendelse i udlandet har undersøgt det som er muligt at undersøge og 
haft kontakt med et par landes politi. På rejser i udlandet agerer tilbuddet efter det pågældende lands love og 
kontakter de danske ambassader ved behov.  

Der er endelig lagt vægt på, at der ikke jvf. bedømmelsen indikator 4.b, 6.a og 6.b er tilstrækkelig viden i tilbuddet 
om indholdet i Lov om voksenansvar, på trods af at stedfortræderen og en medarbejder har deltaget i kursus om 
loven.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. 
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der regelmæssigt er ekstern supervision og at der er adgang til individuel 
supervision ved særlige behov. Endvidere, at det fremgår af samtaler med medarbejdere, at oplever, at de har en 
åben kommunikation og sparrer meget med hinanden og med ledelse og socialrådgiver i hverdagen.

Der er tillige lagt vægt på, at ledelsen indgår i regelmæssige møder og har mulighed for sparring med de øvrige 
ledere på opholdsstederne tilknyttet Bustrup og Dagskolen samt at lederne deltager i key staff møder i interesse 
fællesskabet Tvind.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at bestyrelsens medlemmer har relevant baggrund for opgaven og at 
bestyrelsen har suppleret sig umiddelbart efter at 2 medlemmer er udtrådt af bestyrelsen i 2017.

Der er endvidere lagt vægt på, at det fremgår af referater, at bestyrelsen afholder regelmæssige bestyrelsesmøder 
og på møderne forholder sig til tilbuddets drift og udvikling. Lederen oplyser, at bestyrelsen har fulgt Socialtilsyn 
Midts afklaring af hvorvidt tilbuddet er en del af en koncernlignende konstruktion tæt.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.

Til grund for vurderingen er lagt, at de unge har tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer, 
idet der er tre medarbejdere på arbejde i de perioder, hvor der er størst behov og at unge og forældre oplyser, at 
der er mulighed for at få hjælp fra og kontakt til medarbejdere ved behov. Endvidere planlagte aktiviteter kan 
gennemføres. 

Der er endvidere lagt til grund, at det fremgår af eksempler fra medarbejderne samt af udtalelser fra de unge, fra en 
forælder og fra en anbringende myndighed ,at medarbejderne har relevante kompetencer til at indgå i samspillet 
med de unge. 

Endelig er der lagt til grund, at personalegennemstrømning og sygefravær ikke er højere end på sammenlignelige 
tilbud og at socialtilsynet vurderer, at der er etableret en stabil personalegruppe omkring opgaven i tilbuddet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

I bedømmelse er der lagt vægt på, at det fremgår af vagtplaner for tilbuddet samt oplysninger fra ledelse, 
medarbejdere og unge, at der som udgangspunkt er tre medarbejdere på arbejde i eftermiddags- og aftentimerne, 
og 1 til 2 medarbejdere dagtimerne. Ledelsen oplyser ,at personaledækningen tilpasses antallet af unge og de 
planlagte aktiviteter. I denne forbindelse er der lagt vægt på, at afdelingslederen oplyser, at tilbuddet i forlængelse 
af den kritik, der kom fra unge og forældre i forbindelse med sidste tilsyn, sætter ekstra personale på, når de unge 
skal følges til eksempelvis psykologbehandling eller ledsages til samvær med familiemedlemmer.

Der er endvidere lagt vægt på, at de unge socialtilsynet talte med og den forælder socialtilsynet talte med giver 
udtryk for, at der er mulighed for at komme ud af huset eller at få en snak med en medarbejder, når der er behov for 
det.

Der er tillige lagt vægt på, at medarbejderne i samtale med socialtilsynet kommer med relevante eksempler på 
hvordan de indgår i samspil med de unge. Endvidere, at de unge socialtilsynet talte med oplever, at de får rigtig 
god hjælp og støtte fra medarbejderne samt at den anbringenlseskonsulent socialtilsynet talte med oplever, at 
medarbejderne er kompetent i samspillet med den unge vedkommende har kendskab til. 

Der er endeligt lagt vægt på, at den forælder socialtilsynet talte med i forbindelse med tilsynsbesøget udtaler at 
medarbejderne er "eksperter" i at støtte op om den unges psykiske udvikling.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelse er der lagt vægt på, at personalegennemstrømningen på tilbudsportalen er opgjort til 16,8. Der er 
endvidere lagt vægt på, at det fremgår af personaleoversigt, at der er ansat 4 medarbejder i 2017, herunder en 
barselsvikar og at der ikke har været personalegennemstrømning i 2018 frem til tilsynsbesøget.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelse er der lagt vægt på, at sygefraværet på tilbudsportalen er opgjort til 11,8. Der er endvidere lagt vægt 
på, at ledelsen oplyser, at der har været længerevarende sygdom på grund af fysisk sygdom og dødsfald i 
nærmeste familie og at en pædagog har været sygemeldt grundet graviditetsgener forud for barsel. 
Afdelingslederne oplyser at nogle har haft influenza, men at der ellers er meget lavt sygefravær.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne på det Socialpædagogiske opholdssted Jupiter har relevant uddannelses- 
og erfaringsmæssig baggrund. Socialtilsynet vurderer, der er gode muligheder for efteruddannelse og supervision 
og hele medarbejdergruppen er aktuelt involveret i et fagligt uddannelses- og udviklingsforløb, som omhandler 
forståelse af målgruppen. Endvidere vurderer socialtilsynet, at medarbejderne formår at omsætte deres 
kompetencer i samspillet med de unge og indgå et samspil som opleves positivt og støttende af de unge.  
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne på det Socialpædagogiske opholdssted Jupiter ikke har tilstrækkeligt 
kendskabet til Lov om voksenansvar.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder, dog vurderes medarbejdernes kendskab til Lov om voksenansvar utilstrækkeligt.

Til grund for vurderingen er lagt, at det fremgår af personaleliste, at medarbejdergruppen samlet set har relevant 
uddannelsesmæssig baggrund og erfaring med målgruppen, idet der er ansat 5 pædagoger, 1 pædagogisk 
assistent og tre pædagogiske medhjælpere, som har stor erfaring med målgruppen og relevante kurser. 

Der er endvidere lagt til grund, at medarbejderne oplever, at de har gode muligheder for efteruddannelse og 
supervision. Eksempelvis er hele afdelingen aktuelt  involveret i et fagligt uddannelses- og udviklingsforløb, som 
omhandler forståelse af målgruppen.

Der er tillige lagt vægt på, at medarbejderne i samtale med socialtilsynet kommer med relevante eksempler på, 
hvordan de anvender tilbuddets metoder og i fælleskab udvikler nye strategier for at forbedre indsatsen overfor de 
unge.

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af samtale med medarbejderne, at kendskabet til Lov om voksenansvar ikke er 
tilstrækkeligt i forhold til at vurdere hvornår der anvendes magt og til at sikre de unges rettigheder.

Endelig er der lagt vægt på, at medarbejderne formår omsætte deres kompetencer i samspillet med de unge og 
indgå i et samspil, som de unge oplever positivt og støttende og som en anbringende myndighed og forælder 
oplever som kompetent.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
I bedømmelse er der lagt vægt på, at det fremgår af fremsendt personaleliste, at der er ansat 5 pædagoger, 1 
pædagogisk assistent, 3 pædagogmedhjælpere samt en praktikant i tilbuddet. Endvidere er der ansat en 
socialrådgiver, som tillige er socialrådgiver på et af de andre opholdssteder tilknyttet Bustrup.

Der er endvidere lagt vægt på, at medarbejderne oplever, at de har gode muligheder for efteruddannelse og 
supervision. Aktuelt er hele afdelingen involveret i et fagligt uddannelses- og udviklingsforløb med psykolog Niels 
Peter Rygaard, som omhandler forståelse af målgruppen ud fra et tilknytnings- relations- og tab/traumeperspektiv. 
Som en del af forløbet deltager alle medarbejdere i pædagogiske dage og løser opgaver på personalemøder og to 
medarbejderne plus socialrådgiver er i gang med uddannelse som fairstart – instructor. 

Der er tillige lagt vægt på, at medarbejderne i samtale med socialtilsynet kommer med relevante eksempler på 
hvordan de anvender tilbuddets metoder jvf. bedømmelse indikator 3.a og 10.b. Medarbejderne giver generelt 
udtryk for, at de hele tiden udvikler nye strategier i arbejdet med de unge og at de bruger hinanden til faglig 
sparring.

Der er endvidere lagt vægt på, at den anbringelseskonsulent socialtilsynet har talt med i forbindelse med 
tilsynsbesøget oplever tilbuddet kompetent og at de unge og den forælder socialtilsynet har talt med oplever, at 
medarbejderne har de kompetencer der skal til for at hjælpe og støtte de unge i deres udvikling. 

Der er endelig lagt vægt på, at personalet i samtale med socialtilsynet havde kendskab til, at der eksisterede en 
Lov om voksenansvar, men kun vagt  kunne referere til betydning og indhold.
Ledelsen oplyste, at der er planlagt en undervisningsdag for personalet på Jupiter, Udsigten og Bustrup i 
voksenansvarsloven i løbet af april 2018.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
I bedømmelse er der lagt vægt på, at medarbejderne giver eksempler på hvordan de omsætter tilbuddets metoder i 
samspillet med de unge. Eksempelvis, at man i forhold til en eventuel misbrugsproblematik vil tale med den unge 
om hvad ligger der bagved adfærden og hvorfor den unge har lyst til at ryge hash, så det fremadrettet er muligt at 
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handle i forhold til den unge. Medarbejderne fortæller, at de kigger på hvem der har relationen/kemien med den 
unge og lader den person tage den vanskelige samtale.  Medarbejderne kom endvidere med eksempler på, 
hvordan de overvejer rammerne omkring ungesamtaler, så den unge kan føle sig tryg. Endvidere kom de med et 
eksempel på hvordan en  ung, via forudgående samtale og forberedelse, blev i stand til bidrage konstruktivt til sit 
eget statusmøde. Et andet eksempel var anvendelse af video dagbog under en rejse, hvor den unge efterfølgende 
kan se sig selv glad i svære perioder.  

Der er endvidere lagt vægt på, at de unge og den forælder socialtilsynet talte i forbindelse med tilsynet gav udtryk 
for, at de trives i samspillet med medarbejderne. Endelig er der lagt vægt på, at en forælder udtaler, at 
medarbejderne formår at lære den unge det vedkommende skal lære.

Der er endelig lagt vægt på, at medarbejdernes utilstrækkelige kendskab til indholdet i Lov om voksenansvar jvf. 
bedømmelsen af indikator 10.a medfører en risiko for, at medarbejderne i samspillet med de unge tilsidesætter de 
unges rettigheder.

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

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

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

Temavurdering

Fysiske rammer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter understøtter de unges 
behov og formålet med indsatsen. Socialtilsynet vurderer, at de unge trives i de fysiske rammer og at rammerne 
tilgodeser de unges behov for tryghed, privatliv, fællesskab og deltagelse i aktiviteter samt de forskellige behov de 
unge kan have under anbringelsesforløbet. De unge har mulighed for at forberede sig på en selvstændig tilværelse 
i tilbuddets anneks.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter de unges udvikling og trivsel.

Det vurderes, at de unge har mulighed for at være sociale i fællesrummene og have privatliv på deres værelser og 
kan føle sig trygge. Fællesrummene virker hyggelige og de unge har selv mulighed for at sætte deres præg på 
deres værelser. 

Det vurderes, at tilbuddet har mulighed for at tilgodese de unges særlige behov eks. er der to lejligheder i annekset 
hvor der er mulighed for udslusning.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

I bedømmelsen er der lagt vægt på:

1) De fysiske rammer er egnet til målgruppen og formålet jf. tilsynets observationer.

2) De unge kan pt. vælge mellem værelserne hvis de ønsker et andet, da der pt. ikke er fuld belægning jf. unge og 
pårørende.

Ovenstående underbygges af tilsynets observationer, unges og pårørendes oplysninger.

Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

I bedømmelsen er der lagt vægt på:

1) Der i annekset er 2 lejligheder som kan benyttes til eks. udslusning eller skærmning 
2) De fysiske rammer tilgodese de unges behov for tryghed 
3) De fysiske rammer tilgodese de unges behov for privatliv, samvær og aktiviteter.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

I bedømmelsen er der lagt vægt på:

1) De unge har en minimum indflydelse på de fysiske rammer i fælles rummene jf. unge. Dog oplyses det af 
ledelsen, at de unge har været med til fælles indkøb af eks. stole og dug til køkkenet. 

2) De unge har selv mulighed for at indrette og præge deres værelser jf. unge og pårørende.

3) Tilbuddets rammer afspejler, at det er de unges hjem jf. tilsynets observationer.

Ovenstående understøttes af tilsynets observationer, unges og pårørendes oplysninger.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Tilbuddet har ultimo 2016 efter et overskud på 150 tkr. en soliditetsgrad på 68,63 og en egenkapital på 1.250 tkr.
Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af budget 2018 og regnskab 2016 at være bæredygtig.
Tilsynet har godkendt budget 2018. 
Tilbuddets økonomi vurderes ud fra budget 2018 og regnskab 2016 at være rimeligt gennemskueligt for 
socialtilsynet. 
Socialtilsyn Midt vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede i det omfang 
Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed for, idet der ikke skal 
indberettes budgettal.
Socialtilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, herunder at de budgetterede borgerrettede 
aktiviteter er gennemført og at personaledækningen er øget i 2018 i forhold til 2017.

Økonomisk bæredygtig?

Tilbuddet har ultimo 2016 efter et overskud på 150 tkr. en soliditetsgrad på 68,63 og en egenkapital på 1.250 tkr.

Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af budget 2018 og regnskab 2016 at være bæredygtig.

I forbindelse med budgetgodkendelse 2018 er det konstateret, at leder Anders Svensson er registreret med 1/3 
årsværk i budgettet og på Tilbudsportalen på 3 opholdssteder, herunder Opholdsstedet Udsigten, uanset at han 
derudover er leder på en skole, der er tilknyttet det ene opholdssted. Det er Socialtilsyn Midts opfattelse, at en 
leders årsværk ikke kan overstige 1, da en leder sædvanligvis ikke har nogen højeste arbejdstid.

Tilsynet har godkendt budget 2018.

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

Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige 
aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år.

I forbindelse med den økonomiske gennemgang af tilbuddet har tilsynet hæftet sig ved, at der budgetteres 
forholdsvis høje borgerrettede udgifter, herunder rejse- og aktivitetsudgifter. De realiserede udgifter til borgerrettede 
udgifter er højere, mens de realiserede lønudgifter er lavere end budgetteret.

I 2016 er der realiseret end omsætning, der er 833 tkr. højere end budgetteret, og der er realiseret et overskud på 
150 tkr. mod budgetteret 7 tkr. De borgerrettede omkostninger er 581 tkr. 104 tkr. mere end budgetteret, mens de 
realiserede lønudgifter er 4.283 tkr., 188 tkr. mindre end budgetteret. 
Der er budgetteret med lønudgifter svarende til 76 % af omsætningen i 2016, mens der alene er realiseret 
lønudgifter svarende til 64 % af de budgetterede. Til gengæld er de realiserede borgerrettede omkostninger i 2016 
19 % af omsætningen mod budgetteret 16 %. I 2018 er der budgetteret med tilsvarende omsætning som i 2016, og 
der er budgetteret med lønudgifter på 68 % af omsætningen, mens der er budgetteret med borgerrelaterede 
udgifter, der udgør 14% af omsætningen. 

Under tilsynsbesøget fremgik det, at personaledækningen er øget i i 2018 i forhold til 2017.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Tilbuddets økonomi vurderes ud fra budget 2018 og regnskab 2016 at være rimeligt gennemskueligt for 
socialtilsynet. 

Socialtilsyn Midt vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede i det omfang 
Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed for, idet der ikke skal 
indberettes budgettal.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Tilsynsrapport fra tidligere tilsyn
Oplysninger på tilbudsportalen
Oplysningsskema
Oversigt over borgere
Oversigt over personale
Oversigt over bestyrelsen
Referater af bestyrelsesmøder
Referater af medarbejdermøder
Udskrift af journalnotater for 2 unge
Kommunale handleplaner for 2 unge
Statusrapporter for 2 unge
Individuelle pædagogiske udviklingsplaner for alle de indskrevne unge
Vagtplan for 3 uger
Skabelon for samtykkeerklæringer
Politik for forebyggelse af seksuelle overgreb
Lederhåndbog for Bustrup

Observation Fysiske rammer 
Samvær i køkken - alrum

Interview Leder
Afdelingsleder 
Socialrådgiver
1 pædagog
1 pædagogisk medarbejder
2 unge
1 anbringelseskonsulent
? forældre

Interviewkilder Anbringende kommune

Beboere

Ledelse

Medarbejdere

Pårørende
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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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