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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 48
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 § 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

§ 66, stk. 1, nr. 6 (socialpædagogisk opholdssted)

Målgrupper 18 til 25 år (ikke-personfarlig kriminalitet, omsorgssvigt, seksuelt overgreb, 
indadreagerende adfærd)

Pladser i alt 9

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Det 
socialpædagogiske 
opholdssted Jupiter

Landtingvej 48
7830 Vinderup

9 socialpædagogisk 
opholdssted (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Pladser på afdelinger 9
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Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Bianca Budde Rask Sørensen (Tilsynskonsulent)

Dorthe Kattrup Noesgaard (tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 08-01-20: Landtingvej 48, 7830 Vinderup (Anmeldt)

5

Tilsynsrapport



Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsyn Midt vurderer, at Jupiter lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn.
Jupiter er godkendt til 9 pladser efter Lov om social Service §66 stk.1 pkt.6, hvoraf de 2 kan anvendes fleksibelt 
efter  lov om social service §107
Jupiter er godkendt til at modtage unge/unge voksne i alderen 12-25 år der er omsorgssvigtede. 

Socialtilsynet vurderer, at Jupiter har en tydelig målgruppebeskrivelse og et klart formål, samt anvender relevante 
faglige tilgange og metoder, der understøtte dette formål. 
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet opnår positive resultater, men at dette i begrænset omfang finder sted ud fra 
konkret mål for hver enkelt ung og en dokumenteret indsats.
Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kender de unge og arbejder ud fra de opsatte mål, samt at der er tæt 
opfølgning ift. de unge.

Socialtilsyn Midt vurderer, at de unge på Jupiter har indflydelse på hvordan deres hverdag er organiseret og på 
beslutninger omkring sig selv.
Ligeledes vurderes det, at de unge trives med de aktiviteter de deltager i og at personalet er opmærksomme på de 
unges trivsel og mentale sundhed. Jupiter har eller indhenter nødvendig viden om de unges specifikke 
vanskeligheder.

Socialtilsyn Midt vurderer, at Jupiter via sin pædagogiske tilgang forebygger anvendelse af magt. Tilbuddet har 
kendskab til Lov om voksenansvar, men mangler viden om servicelovens regler om magtanvendelse på 
voksenområdet. Socialtilsyn Midt vurderer, at Jupiter forebygger vold og trusler samt drager den fornødne omsorg 
for de unge sikkerhed.

Socialtilsyn Midt vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har en kompetent ledelse og bestyrelse 
og at ledelsen samlet set har relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund. Socialtilsynet vurderer, at 
ledelsen på Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter er opmærksom på den faglige udvikling i tilbuddet, men 
ikke har været tilstrækkelig opmærksom på, at informere medarbejderne om, at der er ny lovgivning vedr. 
magtanvendelse foretaget overfor voksne.
Socialtilsynet vurderer, at de unge på Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante kompetence.
Socialtilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har en stabil personalegruppe med et lavt 
sygefravær.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne på det Socialpædagogiske opholdssted Jupiter har relevant uddannelses- 
og erfaringsmæssig baggrund. Endvidere vurderer socialtilsynet, at medarbejderne formår at omsætte deres 
kompetencer i samspillet med de unge og indgå i et samspil som opleves positivt og støttende af de unge.

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.

Særligt fokus i tilsynet

I dette anmeldte driftsorienterede tilsynsbesøg, er der særligt fokus på 
Tema "Målgruppe, metoder og resultater". undtagen indikator 3d.
Tema "Sundhed og trivsel". kriterium 6+7 med tilhørende indikatorer
Tema " Organisation og ledelse"
Da der ikke er sket udskiftning i medarbejdergruppen, er der i indikator 10 a kun  tilføjet det seneste års 
kompetenceudvikling.
Socialtilsynet er ikke orienteret om oplysninger, der har givet anledning til ændringer i de øvrige temaer, hvorfor 
disse er overført fra tilsynsrapporten 6 februar 2019.

Opmærksomhedspunkter

Socialtilsyn Midt henstiller, at tilbuddet gennemfører undervisning i reglerne om magtanvendelse på 
voksenområdet, samt sikrer, at disse regler efterleves.
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet Midt vurderer, at Jupiter støtter de unge i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse. Der 
udfærdiges konkrete mål for den enkelte og der følges op på, at målene nås. De unge har et stabilt fremmøde. Det 
vurderes, at Jupiter gennem tilrettelæggelse og pædagogisk understøtning i skolen i særlig grad har fokus på de 
unges deltagelse i uddannelsesaktiviteter.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det vurderes, at Jupiter støtter de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og 
beskæftigelse. 

Der opstilles som hovedregel mål om uddannelse i de unges udviklingsplaner. I enkelte tilfælde fravælges det at 
formulere målet skriftligt, fordi der laves et fravalg fx på grund af andre mål, som det skønnes vigtigere at formulere 
i en plan. I disse tilfælde er der stadig mål, der understøtter de unges skolegang og der følges op på disse i 
ungesamtalerne, som afholdes jævnligt. 
Alle unge er tilknyttet en skole og aktuelt er der et stabilt fremmøde. Det er særligt bemærkelsesværdigt, at Jupiter 
sørger for et uddannelsestilbud i eget regi, såfremt unge på grund af manglende visitation fra hjemkommunen ikke 
har fået bevilget et uddannelsestilbud og derfor er i venteposition. Ligeledes er det betydningsfuldt for de unge, at 
Jupiters personale i perioder deltager i skoledagen på Bustrup for at understøtte de unge dels i at magte at opholde 
sig en hel dag i skolen, dels i at få udbytte af undervisningen.
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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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. 

Det fremgår af de pædagogiske handleplaner, at der for langt størstedelen af de unge er fastsat konkrete 
individuelle mål i forhold til at understøtte deres skolegang og uddannelse. Idet udviklingsplanerne kun indeholder 3
-4 mål er der for enkeltes vedkommende ikke udfærdiget et udviklingsmål omkring skolegang, idet andre mål er 
vægtet højere. Dette betyder dog ikke, at tilbuddet ikke understøtter de unges skolegang med konkrete mål, i disse 
tilfælde er de formuleret mundtligt med den unge, som det handler om. Med baggrund i Jupiters tydelige fokus på 
uddannelse ses det, at de individuelle mål formuleres både mundtligt og skriftligt (mest). 

Af journalnotater for en af to unge fremgår det, at der i forbindelse med ungesamtale følges op på uddannelse. Der 
er ikke notater vedr. dette for den anden unge, hvilket naturligt skyldes indflytning kort før jul samt mange til dels 
komplicerede forhold i forbindelse med anbringelsen, som man har taget hånd om. Dog fremgår det, at denne unge 
også går i skole kort tid efter anbringelsen på Jupiter. 
Det ses desuden af statusudtalelser, at der følges op på de unges uddannelse. 

En ung tilkendegiver i samtale, at der er planer for aktuel og fremtidig skolegang/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 at være opfyldt.

Af oversigt over indskrevne unge fremgår, at 8 ud af 8 unge er i gang med skole eller uddannelse. 6 af de 8 går på 
Bustrup Dagskole, en går i kommunal overbygningsskole, mens en er tilknyttet fremtidsklassen på Bustrup.

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 at være opfyldt.

Ledelsen fortæller, at de unges fremmøde er meget stabilt, ca. 95%. Der er et godt samarbejde mellem den lokale 
skole, fx i forhold til praktikophold. Såfremt de unge kan komme i almindelig skole, kommer de det, men 
sikkerhedsmæssige og personlige/sociale forhold for den unge kan betyde, at de så går i skole på Bustrup. Enkelte 
får et skoletilbud fx i fremtidsklassen uden forudgående visitation, fordi det kan trække ud med en bevilling. Dette 
kan enkelte gange bevirke, at den unge ikke kan rejse med skolen, fordi dette opfattes som ferie, og at den unge 
derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 
Ledelsen fortæller endvidere, at pædagoger fra tilbuddet jævnligt deltager i skolegangen for at understøtte de unge 
der, hvilket også stabiliserer fremmøde og øger udbyttet.
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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 Midt vurderer, at Jupiter styrker de unges sociale kompetencer og selvstændighed. Der opstilles 
konkrete individuelle mål, som der følges op på, ligesom de unge motiveres og hjælpes til at fastholde målene, når 
det er svært. 
Jupiter har fokus på at tilrettelægge indsatsen således, at de unge kan leve så almindeligt et hverdagsliv som 
muligt ud fra de forudsætninger, som er til stede. Tilbuddet udlever en grundholdning om at inkludere familie og 
netværk i videst muligt omfang og understøtter aktivt de unge i kontakt og samvær. Det vurderes, at Jupiters 
indsats også bidrager til at genetablere og vedligeholde kontakt med familie og netværk. 
Det vurderes, at medarbejdernes indbyrdes forhold og kvaliteten af relations-arbejdet i høj grad bidrager til at skabe 
tillid og lære de unge om tillid og fortrolighed. De fleste unge vurderes at have en fortrolig voksen.

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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Det vurderes, at Jupiter styrker de unges kompetencer og selvstændighed. 

Der opstilles konkrete individuelle mål for at udvikle de unges selvstændighed og sociale kompetencer. 
Medarbejderne følger op på disse mål, ligesom de hjælper de unge til at fastholde mål om mere selvstændighed, 
selvom de unge kan have lyst til at lade målene ligge - dette af hensyn til de unges udvikling. 
Det ses, at Jupiter er optaget af at hjælpe de unge til at leve et så almindeligt frit liv som muligt. For at opnå dette, 
foretages der konkrete analyser af de unges sikkerhedssituation både i forhold til de unges generelle hverdagsliv og 
konkrete arrangementer og tilrettelægges meget konkret for at lægge til rette for, at de unge kan deltage. Her ses 
en kobling mellem Jupiters værdi om at alle mennesker er ligeværdige og tilbuddets konkrete handlinger for at 
støtte en ung i kunne deltage i samfundslivet og udvikle sig i et fællesskab. 
Alle unge har ikke kontakt med familie og netværk med udgangspunkt i behov og egne ønsker, hvilket skyldes både 
forvaltnings- og børn og unge-udvalgsafgørelser. Jupiter ses at arbejde både respektfuldt og målrettet ud fra de 
givne forudsætninger, hvor man stadig er opmærksom på de muligheder, der alligevel kan være for at hjælpe de 
unge til at have kontakt og samvær med familie og netværk. Det vurderes, at medarbejdernes proaktive holdning i 
forhold til integration med familie og netværk styrker de unges syn på sig selv og mulighed for samvær og kontakt. 
Tilbuddet er åben for besøg og understøtter konkret de unge i kontakt og samvær. 
Ikke alle unge på Jupiter har nødvendigvis en fortrolig voksen. Der er stor fokus på at danne relation til de unge, 
hvilket også fremgår af forskellige udsagn. Det vurderes, at medarbejderne gennem deres personlige udstråling, 
engagement og indbyrdes frie forhold har lagt til rette for muligheden for, at de unge kan få en fortrolig voksen i 
løbet af opholdet, der ligger ud over den professionelle relation. At medarbejderne indrømmer fejl og undskylder 
ses også som en god byggesten til at skabe tillid og lære de unge om tillid og fortrolighed.

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 at være opfyldt.

Af fremsendte pædagogiske handleplaner fremgår, at der er formuleret individuelle mål for alle unge omhandlende 
deres sociale kompetencer og evner til at leve et selvstændigt ungdoms- og voksenliv. 
Af journalnotater på to unge fremgår, at der følges op på de unges mål. I forhold til en af disse unge ses, at 
medarbejderne både følger op på mål omkring selvstændighed og vedholdende arbejder på at fastholde den unge i 
ikke at afvige fra målet. Der ses også, at der følges op på disse mål i forbindelse med udarbejdelse af 
statusrapporter. 

Medarbejderne fortæller, at målene formuleres i forbindelse med personalemøder og med de unge selv. De unge 
bliver spurgt om, hvad de selv synes, at de har brug for og så er det det, som de arbejder med. De er typisk 
formuleret ud fra de unges kommunale handleplaner. Typiske emner i disse mål er økonomi og relationer.  
Medarbejderne fortæller endvidere, at der arbejdes målrettet og konkret med unge, der flytter i udslusningslejlighed 
i forhold til at yde en gradvis mindre støtte til de unges selvstændighed, sådan at de til sidst selv at tage ansvar for 
deres hverdag.  

Ved dette tilsynsbesøg bekræftes oplysninger fra forrige tilsynsrapport, 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.

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 at være opfyldt.

Medarbejderne fortæller, at der kan være forhindringer for at deltage i fx sportsaktiviteter i fritiden på grund af at 
nogle af de unge har hemmelig adresse. Medarbejderne hjælper med, at disse unge alligevel kan registreres i en 
sportsklub. 
De unge knytter sig oftest til andre unge, som de kender fra opholdsstedet og nu bor for sig selv i egen bolig. De får 
også nye kontakter gennem dem. De unge har også kærester og tilbuddet giver plads til, at kæresterne kan komme 
på besøg i tilbuddet, ligesom der støttes op om, at de unge kan besøge kæreste og dennes familie. 
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Tilbuddet anvender genogram for at afdække, hvor den unge kan og ikke kan bevæge sig i det offentlige rum med 
tanke på deres sikkerhed. Når genogrammet egentlig viser, at en ung ikke skal være med til en bestemt aktivitet på 
et bestemt geografisk sted, gør tilbuddet brug af sin sikkerhedskonsulent og der kan flere gange laves konkrete 
tiltag, så den unge alligevel kan deltage.
Det fremgår af samtalen med medarbejderne, at man aktivt arbejder med at tilrettelægge på en sådan måde, at de 
unge i videst muligt omfang kan leve et almindeligt ungdomsliv.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.

Medarbejderne fortæller, at kontakten til familien kan være reguleret af beslutninger truffet af de kommunale 
forvaltninger eller børn og unge-udvalg. Nogle har overvåget samvær. Andre har i perioder kontakt med deres 
familier. Medarbejderne kan guide familier i, hvordan de bedst er sammen med de anbragte børn og unge, fx i 
forhold til gaver i form af slik og andet sukkerholdigt.

Af journalnotater ses, at der tales med de unge om samvær med deres familie og netværk. Det konstateres ved 
tilsynet, at der omkring en ung kan være tale om forkert tolkning af en afgørelse fra et børn og unge-udvalg eller at 
der er en upræcis afgørelse. Af notaterne ses, at tilbuddet aktivt forholder sig til at støtte de unge i kontakt med 
deres familier og netværk og at der foretages konkretes sikkerhedsvurderinger med hjælp fra 
sikkerhedskonsulenten og de afgørelser, der er truffet vedr. de unge omkring samvær med familie og netværk.  

En ung fortæller, hvordan den unge og kontaktpædagogen arbejder på at få kontakt med den unges mor og 
søskende igen. Den unge fortæller, at kontaktpædagogen kommer med forslag til, hvordan de kan gøre for at 
etablere kontakt. 

Tilsynsbesøget bekræfter oplysninger fra forrige tilsyn om, at de unge har kontakt med familie og netværk i den 
udstrækning det er muligt i forhold til formålet med anbringelsen. Af journalnotater fremgår det, at de unge har 
mulighed for at have besøg af kærester, familie og venner ud fra de regler, som tilbuddet har. En forælder har 
fortalt om, hvordan tilbuddet har støttet i forhold til samvær.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.

Medarbejderne fortæller, at en ung har bibeholdt kontakten til en tidligere kontaktperson. De unge ved, at 
medarbejderne kan blive nødt til at videregive oplysninger, men at der er fortrolighed alligevel. Adspurgt om, hvem 
de tror de unge vil ringe til, hvis de er i store vanskeligheder, svarer medarbejderne, at de vil ringe til deres 
kontaktperson. De tror ikke, at de ellers har voksne udenfor tilbuddet udover fx en lærer fra skolen og tilbuddets 
socialrådgiver. 

En ung fortæller, at vedkommende klart vil kontakte sin kontaktpædagog, hvis der skulle opstå store problemer. 
Den unge ved også, at en tidligere plejefamilie altid vil lukke deres hjem op for vedkommende om nødvendigt. Den 
unge oplever det som særligt tillidsskabende, at pædagogerne også kan sige undskyld og at det ikke bare er de 
unge, som skal det. Den unge kan lide, at pædagogerne også taler om sig selv og deres liv. Vedkommende 
oplever, at kontaktpædagogen virkelig vil det her og at det ikke kun er et arbejde for ham. Han skal også være med 
ved den unges fremtidige vigtige begivenheder. Den unge "holder virkelig af ham". 

En ung fortæller, at vedkommende ikke stoler på voksne og aldrig har gjort det. Derfor forsøger den unge selv at 
klare sine problemer. Får i stedet hjælp af at passe dyr. Den unge oplever, at pædagogerne altid er i godt humør og 
fremhæver 3 pædagoger, som "griner meget sammen". 

Journalnotaterne giver eksempel på en samtale mellem en ung og en medarbejder omkring den unges trang til at 
omgås en afgørelse omkring kontakt og samvær. Notatet viser, at den unge har tillid til medarbejderen, selvom 
spørgsmålet er ømtåleligt.
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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

Socialtilsyn Midt vurderer, at Jupiter har en tydelig målgruppebeskrivelse og et klart formål, samt anvender 
relevante faglige tilgange og metoder, der understøtte dette formål. 
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet opnår positive resultater, men at dette i begrænset omfang finder sted ud fra 
konkrete  mål for hver enkelt ung og en dokumenteret indsats.
Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kender de unge og arbejder ud fra de opsatte mål, samt at der er tæt 
opfølgning ift. de unge. 
Det er dog tilsynets vurdering, at konkrete mål og præcis dokumenteret opfølgning er vigtig for at sikre den rette 
indsats, særligt når de unge skal fraflytte tilbuddet, kan dette være medvirkende til, at sikre den rette indsats.
Det vurderes, at Jupiter opnår positive resultater i forhold til de unges kommunale handleplaner, samt at tilbuddet 
samarbejder med relevante eksterne aktører, både i forhold til arbejdet med målene, men også i forhold til unges 
oplevelse af deres egen situation.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Socialtilsyn Midt anbefaler, at tilbuddet opstiller konkrete mål, dokumenterer løbende i forhold til disse mål og 
dokumenterer opfølgninger

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 Jupiter arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse og anvender relevante 
faglige tilgange og metoder. 
Det er tilsynets vurdering, at metoderne understøtter tilbuddets målsætning, samt at tilbuddets medarbejdere 
arbejder ud fra dette.
Det er ligeledes tilsynets vurdering, at der anvendes metoder til risikovurdering og tilrettelæggelse af den samlede 
indsats for dele af tilbuddets målgruppe.

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet i begrænset omfang opstiller konkrete individuelle mål for de unge og 
dokumentere ud fra disse, således, at det er muligt at lave konkrete/præcise opfølgninger. Der er samtidig tilsynets 
vurdering, at dette medfører, at det kan være svært at anvende notaterne til denne opfølgning.

Det vurderes, at Jupiter opnår positive resultater i forhold til den unges kommunale handleplan, samt at der 
samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere for at understøtte, at målene i de unges kommunale handleplan 
nås.

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 at være opfyldt.
Det fremgår af tilbudsportalen, at tilbuddets målsætning er ”Overordnet set er vores målsætning på Jupiter, at 
pigerne kommer i en god personlig og social udvikling og tilegner sig praktiske, uddannelsesmæssige og sociale 
færdigheder. De opdager, at der er plads til dem i et fællesskab - at der er brug for det, de kan bidrage med. De 
bliver ydende og rummelige mennesker. 
Som udgangspunkt får ALLE gennemført folkeskolens afgangsprøver samt kommer i gang med en 
ungdomsuddannelse / el. arbejde.”
Det fremgår af tilbudsportalen, at tilbuddet, som metoder, anvender Mentalisering og Socialpædagogisk metode, 
samt en anerkendende tilgang.
Ved interview af medarbejderne fremgår det, at de kan redegøre for tilbuddets målsætning

Medarbejderne fortæller hvordan metoden mentalisering anvendes i arbejdet med pigerne, eks. hvordan metoden 
understøtter, at de øver pigerne, i at få sat ord på følelser, hvordan medarbejderne bevidst italesætter 
problemstillinger overfor den unge og at det er vigtigt, at der er skabt en god relation, så pigerne får tillid til 
medarbejderne, så der derigennem kan arbejdes mentaliserende.

I forholdt til den socialpædagogiske metoder, fremgår det gennem hele interviewet, at medarbejderne taler om 
samtaler, respekt for hinanden og hinandens forskelligheder, samt inddrager rejserne, som en del af relations-
dannelsen, noget der giver øget kendskab til den enkelte og bidrager til udvikling for de unge

Leder fortæller, at tilbuddet bruger dialog-korpset, som kommer i tilbuddet og taler med de unge. Det er voksne, 
som selv har gennemlevet social kontrol. Desuden anvender stedet risikovurdering der er udarbejdet til 
målgruppen, som afdækker hvor og i hvilken grad de unge kan deltage i aktiviteter udenfor Jupiter. 
Leder oplyser, at der arbejdes ud fra en målsætning om at de unge er sammen med andre unge og orientere dem 
ud mod samfundet, stadig med fokus på deres sikkerhed. Der arbejdes med balancen mellem ikke at videreføre 
den kontrol de kommer fra og sørge for deres sikkerhed. 

Medarbejderne giver både ved forrige og dette tilsyn udtryk for vigtigheden af relationsarbejdet. Relationen er det 
primære værktøj sammen med de rammer, der sættes omkring de unge.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes i middel grad at være opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det af indsendte delmål for 3 ud af 3 unge fremgår, at der er opstillet i alt 11 
fokuspunkter/mål hvoraf 2 er mere konkrete; ”I skal støtte i, at gå i skole hver dag…… ” og ”I skal gennemføre 9 
klasse i dansk, matematik og engelsk.” Der er notater for nogle af målene. For alle mål er der opstillet en række 
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underpunkter, som henviser til medarbejdernes indsats og for enkelte underpunkter, omtaler hvad den unge selv 
skal gøre.
I de 4 uger, som tilsynet har fået dagbogsnotater for, ses der for en ung med 3 mål ialt 3 notater, for 4 unge med 
hver 4 mål ses hhv. 10 og 8 notater, der er skrevet under de opstillede mål. 

Det fremgår af interview med medarbejderne, at den visiterende myndigheds mål brydes op og der laves delmål.
Det fremgår af interview med medarbejdere og ledelse, at de unges mål drøftet på personalemøde hver anden uge, 
samt at dette føres til referat, men ikke i de unges dagbog/journal. Det fremgår ligeledes, at notater anvendes ifm. 
denne opfølgning.

Det fremgår af 3 ud af 3 statusrapporter, at disse er skrevet under overskriften for det mål der har været opsat. 
Nogle af beskrivelserne er konkrete og direkte relateret til de opsatte mål. Andre er mere generelt beskrivende ift 
det opsatte mål.

I bedømmelsen er lagt vægt på nedenstående, der påvirker scoren i nedadgående retning
10 af de 11 mål der er opstillet, er overordnede.
Over en periode på 4 uger er der i alt 21 notater for de 3 pigers mål (11 mål i alt)
Af de indsendte materialer fremgår der ikke yderligere dokumentation ift. opfølgning på de opsatte mål.
For en ung ses der opstillet 3 mål i visiterende myndighed, men kun det ene indgår i tilbuddets handleplan.
For anden ung har visiterende myndighed opstillet 2 konkrete mål. 1 af disse mål indgår i tilbuddets handleplan, 
men er mindre konkret formuleret. 
For tredje ung er der ikke fremsendt §140, så det er ikke muligt at sammenligne.

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 at være opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det fremgår af status for 3 ud af 3 unge, at der er positive resultater ift de 
mål visiterende kommune har opstillet.
Det fremgår ligeledes af indsendte smily-skemaer, at 4 ud af 4 piger vurderer, at de har udviklet sig under deres 
ophold på Jupiter.
Ved interview, kan medarbejderne give flere konkrete eksempler på positive resultater ift. de opstillede mål.

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

Socialtilsyn Midt vurderer, at de unge på Jupiter har indflydelse på hvordan deres hverdag er organiseret og på 
beslutninger omkring sig selv, blandt andet gennem husmøder og udarbejdelse af skriftligt materiale. De unge 
mødes med respekt og anerkendelse.
Ligeledes vurderes det, at de unge trives med de aktiviteter de deltager i og at personalet er opmærksomme på de 
unges trivsel og mentale sundhed. Der arbejdes de unges sundhed og der følges op på kost, søvn, motion og 
sundhed i hverdagen. Jupiter har eller indhenter nødvendig viden om de unges specifikke vanskeligheder.
Socialtilsyn Midt vurderer, at Jupiter via sin pædagogiske tilgang forebygger anvendelse af magt. Tilbuddet har 
kendskab til Lov om voksenansvar , men mangler viden om servicelovens regler om magtanvendelse på 
voksenområdet. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet ikke har reageret på, at tilsynet i 2019 har oplyst tilbuddet 
om, at der er begrænsninger i husregler, som ikke er forenelige med, at tilbuddet er godkendt til §107. Det er 
ligeledes tilsynets vurdering, at tilbuddet ikke har indberettet alle magtanvendelser, gjort det rettidigt for alle og 
korrekt udfyldt.
Socialtilsyn Midt vurderer, at Jupiter forebygger vold og trusler samt drager den fornødne omsorg for de unge 
sikkerhed.

Gennemsnitlig vurdering 4,6

Udviklingspunkter

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, der bevirker, at de unge mødes 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.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være 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 
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 
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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.

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.

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 bedømmelsen 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 bedømmelsen 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 som at bestille tid og 
ledsage de unge til læge, tandlæge, psykiater og undersøgelser på sygehus samt psykologbehandling. Der er lagt 
vægt på, 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 bedømmelsen 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, 
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, gennem den pædagogiske tilgang, forebygger magtanvendelser.
Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne lægge vægt på, at skabe gode relationer, tillid og på at være 
undersøgende på den bagvedliggende årsag til en given adfærd.
Det er tilsynet vurdering, at tilbuddet har relevante retningslinjer, der beskriver både forebyggelse og indberetning 
af magtanvendelser.  Det er samtidig tilsynets vurdering, at disse ikke er fulgt, da der er foretaget magtanvendelser 
der ikke er indberettet, samt at der er mangler i udfyldelse af skemaerne.
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet ikke har reageret på oplysninger fra tilsynet i 2019 om, at der var 
begrænsninger i husreglerne, som ikke er foreneligt med, at tilbuddet er godkendt til §107.
Det fremgår af dokument på opslagstavle i kontoret, at en ung først får sine lommepenge, når der er gjort rent. Det 
er tilsynets vurdering, at denne praksis ikke er tilladt, da det er barnets/den unges penge og udbetaling ikke må 
gøres afhængig af en arbejdsindsats eller undladelse af handlinger.

Det er ligeledes tilsynets vurdering, at der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på, at der pr 1 januar 2020 
er nye regler for magtanvendelse på voksenområdet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det fremgår af indsendt dokument, at tilbuddet har udarbejdet nyt afsnit til 
personalehåndbogen vedr. konflikthåndtering. I denne er det blandt andet beskrevet, at medarbejdere, så vidt det 
er muligt skal trække sig fra en konfliktsituation, hvis denne er ved at udvikle sig. Det fremgår ligeledes, at 
medarbejderne, forinden der tages en konflikt, skal vurdere om de er i stand til at tage den, samt vurdere hvilke 
konsekvenser en konflikt kan få.
Dokumentet beskriver forebyggelse og fokus på, at tale med den unge og forstå den unge. Det er ligeledes 
beskrevet, hvordan der kan aftales et signal, så den unge ved, at grænsen er nået og på den måde virke 
forebyggende, at magtanvendelser drøftes efterfølgende på p-møde og der er fokus på at nedtrappe konflikter, da 
pigerne kan være meget grænsesøgende. Medarbejderne fortæller om 2 14- årige piger, der var vrede og talte 
grimt til medarbejderne. Medarbejderne tog pigerne med ind på kontoret og talte med dem, men forholdt sig rolige 
og afventende, selvom den ene pige ryddede en medarbejders skrivebord, samt talte grimt til dem og kaldte dem 
kælling, luder og lign. Medarbejderen oplyste pigerne om, at de ikke reagere på dette, men kun på deres navn. 
Medarbejderne var undersøgende på deres adfærd, og det viste sig, at pigerne ikke kunne forstå, hvorfor de ikke 
måtte deltage i Black Friday i byen.
Det fremgår af 4 indsendte smily-skemaer, at de unge modtager hjælpen på den måde de helst vil have den og at 
medarbejderne har tiden til, at tale med de unge, når de har brug for det.

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 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b
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Indikatoren bedømmes i lav grad at være opfyldt.

Der er indberettet 2 magtanvendelser i 2019, hvoraf den ene er foretaget på den unges skoletilbud og af 
medarbejdere på skolen.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det fremgår af indsendt dokument, at tilbuddet har udarbejdet nyt afsnit til 
personalehåndbogen vedr. konflikthåndtering. I denne er der beskrevet hvordan medarbejderne skal drøfte og 
indberette en magtanvendelse. Heri fremgår det blandt andet, at den unges udlægning af situationen skal skrives i 
indberetningen, hvis det er muligt.
Det fremgår af interview med medarbejderne, at en magtanvendelse altid drøftes med den unge, når der igen er 
faldet ro på. Det er ikke altid, at den unge har kommentarer eller ønsker at kommentere.

Der er lagt vægt på nedenstående, der påvirker scoren i nedadgående retning
I en af de indberettede magtanvendelser er der oplysninger om, at en anden ung lader sig undersøge, men tilsynet 
har ikke modtaget en indberetning på denne. I indberetningen mangler der redegørelse fra den unge.
Det fremgår af indsendte dokumenter, at der er medsendt en magtanvendelse foretaget i juli 2019, som ikke 
tidligere er indsendt. Denne magtanvendelse er mangelfuldt udfyldt i forhold til oplysninger om hvem der har 
foretaget magtanvendelsen.
Det fremgår af indsendte husorden, at der ikke må ryges indendørs, samt at der ikke må indtages alkohol.
Idet Jupiter er godkendt til både § 66, skt. 1, nr. 6 og § 107 gælder forskellige regler omkring rygning på 
værelserne. Dette tager husreglerne fortsat ikke højde for. Samme problematik er der omkring reglerne alkohol. 
Dette er også påpeget i tilsynsrapporten fa 2019

Det fremgår af interview med medarbejdere og ledelse, at der endnu ikke er kendskab til de regler vedr. 
magtanvendelse, der trådte i kraft pr.1 januar 2020. Det fremgår af interview med ledelsen, at der vil være 
undervisning i løbet af foråret.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. 
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet taler åbent om den risiko pigerne kan blive udsat for, dels gennem deres 
adfærd på nettet og ved færdsel i forskellige miljøer udenfor Jupiter. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at 
medarbejdernes viden om væsentlige forhold i forbindelse med målgruppens særlige behov er medvirkende til at 
forebygge vold og overgreb. Derudover er det tilsynets vurdering, at der er fokus på forebyggelse gennem arbejdet 
med sikkerhedsforanstaltninger og 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.
Det fremgår af indsendte smily-skemaer, at 2 piger ønsker færre skænderier og mere respekt. Der er lagt vægt på, 
at det fremgår af interview med medarbejderne, at der sidst på året 2019 har været en del udfordringer med særligt 
en ung, som nu er udskrevet. Disse udfordringer var blandt andet, at der ikke var den fornødne respekt mellem de 
unge eks, i forhold til en ung der ønskede fred og ro på værelset, men andre blev ved med at banke på. I samme 
periode var der udfordringer med hash i huset og rømninger. 1 af de indberettede magtanvendelser og 2 ikke 
indberettede magtanvendelser udspringer af disse udfordringer
Ledelsen oplyser, at der igen er faldet ro på huset, efter at den ene pige er flyttet. Tilbuddets ledelse var aktiv i 
dette, da situationen påvirkede de øvrige piger negativt.
Der er lagt vægt på, at medarbejderne ved interview fortæller, at de ofte taler med pigerne om at passe på sig selv, 
både når de mødes med andre og i forhold til deres ageren på nettet. Eks.er de i dialog med pigerne om sex, om 
det at være en god kæreste, hvor deres grænser er i forhold til en eventuel kæreste. Medarbejderne prøver at give 
dem forskellige synsvinkler på dette emne, både set fra en mands og en kvindes perspektiv. 
Derudover er der en grundig viden om væsentlige forhold i forbindelse med målgruppens særlige behov og 
medarbejderne er aktive i samtaler med de unge om dette.

Derudover er lagt vægt på oplysninger fra tidligere tilsyn om, at tilbuddet har udarbejdet retningslinjer for 
forebyggelse af seksuelle overgreb, de unge imellem, mellem voksne og unge samt kæresteregler.
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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.
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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

Socialtilsyn Midt  vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har en kompetent ledelse og bestyrelse 
og at ledelsen samlet set har relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund. Socialtilsynet vurderer, at 
ledelsen på Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter er opmærksom på den faglige udvikling i tilbuddet, men 
ikke har været tilstrækkelig opmærksom på, at informere medarbejderne om, at der er ny lovgivning vedr. 
magtanvendelse foretaget overfor voksne.
Socialtilsynet vurderer, at de unge på Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante kompetence.
Socialtilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har en stabil personalegruppe med et lavt 
sygefravær.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse, med relevant faglig baggrund, erfaring med ledelse 
og erfaring med målgruppen.
Det er tilsynets vurdering, at ledelsen er opmærksom på den faglige udvikling  i tilbuddet, dels gennem 
medarbejdernes deltagelse i kurser og temadage og dels gennem supervision og samarbejde med eksterne aktører

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse, der følger med i tilbuddets drift.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.
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 relevant 
grunduddannelse som PGA og 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 lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at de har en holdning om aldrig, at smide nogle unge ud, men ift. til en 
konkret ung, blev det vurderet, at hendes behov for støtte ikke kunne dækkes i tilbuddet, samt at der var for stor 
negativ indvirkning ift. til de øvrige unge.
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Der er lagt vægt på, at bestyrelsen oplever en ledelse, der har driver tilbuddet kompetent og en afdelingsleder der 
er vellidt af både medarbejdere og pigerne og har medarbejdernes respekt.
Der er ligeledes lagt vægt på, at medarbejderne oplever, at ledelsen har fokus på udvikling af tilbuddet blandt andet 
ved, at der planlægges fælles pædagogiske dage, hvor der er oplæg og drøftelse af relevante emner.
Derudover deltager lederen og nøglemedarbejdere i et nationalt netværk i arbejdet med Jupiters målgruppe. 

Under interviewet med ledelsen observeres en "fri" tone, hvor leder, afdelingsleder og sikkerhedsansvarlig kan 
komme til orde og frit udtale uenigheder.

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 de har en åben 
kommunikation og sparrer meget med hinanden og med ledelse og socialrådgiver i hverdagen.

Der er desuden lagt vægt på, at ledelsen deltager i regelmæssige møder og har mulighed for sparring med de 
øvrige ledere på opholdsstederne tilknyttet Bustrup og Dagskolen.

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 meget høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det fremgår af indsendt oversigt, at bestyrelsen har 5 medlemmer, der er 
uddannede pædagoger, lærer, tømrer og slagter. Tilsammen har bestyrelsens medlemmer erfaring indenfor 
pædagogik og ledelse.
Det fremgår af indsendte referater, at der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2019, hvoraf 1 var et 
konstituerende møde.
Det fremgår af referater fra møderne, at bestyrelsen orienteres om den aktuelle situation på Jupiter; antal 
indskrivninger og udskrivninger, aktiviteter, særlige hændelser, personalesituationen, samt økonomisk status.

Det fremgrå af interview med 2 bestyrelsesmedlemmer, at der afholdes skypemøder ved behov, eks. hvis der er 
noget ekstraordinært i tilbuddet. Når bestyrelsen bliver orienteret om hændelser mellem bestyrelsesmøderne, 
vurderes det om der er behov for, at indkalde til et ekstra møde.
Det fremgår ligeledes, at bestyrelsen er opmærksom på fagligheden i tilbuddet og på at de fysiske rammer 
tilgodeser pigernes behov.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.

Det er tilsynets vurdering, at der er en stabil medarbejdergruppe, med et lavt sygefravær.
Det er tilsynets vurdering, at de unge har tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer.

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 bedømmelsen er der lagt vægt på, at det fremgår af 4 indsendte smily-skemaer, at alle 4 piger er glade for 
medarbejderne, at de får hjælpen på den måde de gerne vil have det og at medarbejderne er gode til at lytte, når 
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der er brug for det.

Derudover er der lagt vægt på nedenstående fra tilsynsrapport 2019.

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 det fremgår af indsendt oversigt over medarbejdere, at der ikke har været 
udskiftning i medarbejdergruppen i 2019. Det fremgår ligeledes, af tilsynsrapporten for 2019, at der ikke har været 
udskiftning i 2018. 
Leder oplyser, at en medarbejder har været på barsel og er vendt tilbage, samt at der er ansat en vikar.

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 det fremgår af indsendt oversigt, at sygefraværet det seneste år har været 
1,59 %
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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.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder.

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.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er lagt vægt på nedenstående oplysninger fra tilsynet i 2019, samt oplysninger om, at 2 
medarbejdere, siden sidste tilsyn er uddannet i brugen af patriark, som er et redskab til risikovurdering af 
sikkerhedsrisiko for anbragte børn/unge. Derudover har 3 medarbejdere gennemgået et kursus vedrørende 
æresrelaterede konflikter (negativ social kontrol) og 4 medarbejdere er ved at tage instruktør uddannelsen ved 
psykolog Niels Peter Rygård.
Medarbejderne fortæller, at kurset, har givet en større forståelse for de unges problemstillinger og i nogle tilfælde 
også på tilgang og ordvalg til konkrete unge.

Ved tilsynet i 2019 fremgik det 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.

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 bedømmelsen 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 
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.

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

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

28

Tilsynsrapport



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 tilgodeser de unges behov for tryghed 
3) De fysiske rammer tilgodeser 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

Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig og delvis gennemsigtig samt at forholdet mellem prisen 
og den socialfaglige kvalitet er rimeligt. Dette medfører, at socialtilsynet samlet set konkluderer, at tilbuddets 
økonomi understøtter en stabil anbringelse af borgere.
 
Vurderingsbaggrund
Vi har vurderet økonomien ud fra det godkendte budget for 2020 og tilbuddets reviderede regnskab for 2018.

Begrundelser
Økonomisk bæredygtighed
Vi har lagt 3 væsentlige forhold til grund for vurderingen:
• Tilbuddets regnskab viser en soliditetsgrad på 78 %.
• Alle væsentlige budgetafvigelser i regnskabet er afklarede.
• Budgettet for 2020 viser et overskud på ca. 1 % af omsætningen ud fra en forventet belægning på 89 %.

Sammenhæng mellem pris og kvalitet
Vi vurderer, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet af 3 grunde:
• Den økonomiske ramme i budgettet giver grundlag for den fornødne kvalitet i tilbuddet. 
• Der er et rimeligt forhold mellem forventet omsætning og forventede omkostninger.
• Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.

Økonomisk gennemsigtighed
Den delvis økonomiske gennemsigtighed understøttes af 5 væsentlige forhold:
• Revisor har ikke haft væsentlige bemærkninger til regnskab og regnskabsnøgletal.
• Tilsynet finder, at regnskabsnøgletallene for kompetenceudvikling og løn angiver, at de realiserede udgifter er 
lavere end de faktisk er
• Revisor har dog fejlagtigt ikke protokollatet har angivet, at afregningerne mellem den koncernlignende enheder 
sker på markedsvilkår
• Budgettet hænger sammen med tilbuddets øvrige indberetninger på Tilbudsportalen.
• Økonomien afspejler de faktiske forhold ved socialtilsynets tilsynsbesøg.

Øvrige bemærkninger om tilbuddets økonomi
Tilbuddets budget for 2020 viser:
• En takststigning på 1,36%. Dette modsvares af en omkostningsstigning på 1,3 %
• En omsætning på ca. 7 mio. kr. 
• Et overskud på ca. 70 tkr.
• At ca. 68 % af omkostningerne forventes anvendt på borgerrettet personale og borgerrelaterede aktiviteter. 
Tilbuddets regnskab for 2018 viser:
• En omsætning på 130 % af omsætningen i budget 2018.
• At personaleomkostningerne udgør 122 % af forventet i budgettet.
• Et faktisk overskud på ca. 5 % af omsætningen mod et budgetteret overskud på 3 % af omsætningen.

Økonomisk bæredygtig?

Socialtilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem omsætning og omkostninger i budgettet samt at det 
budgetterede overskud understøtter den fremtidige økonomiske bæredygtighed i tilbuddet. 
Tilbuddet regnskab viser efter et overskud på 344 tkr. en egenkapital på ca. 2,4 mio. kr., hvilket vurderes 
tilstrækkeligt til opretholdelse af økonomisk bæredygtighed henset til tilbuddets alder og specialiseringsgrad.

Tilbuddet har dog ikke sikret deres midler, idet det fremgår af protokollatet i 2018, at tilbuddet har nettoindestående 
på over 750 tkr., hvorved de ikke er dækket af den generelle garanti ved bankens evt. konkurs.

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

Socialtilsynet vurderer, at det godkendte budget for tilbuddet har en økonomisk ramme, der kan understøtte et 
tilstrækkeligt niveau i forhold til tilbuddets målgruppe for så vidt angår personalenormering, borgerrettede aktiviteter 
og kompetenceudvikling af personalet. 
I budget 2020 anvendes 68 % af tilbuddets samlede omkostninger til borgerrelateret personale og – aktiviteter. I 
2019 var tallet 66 %.
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er delvis gennemsigtig for tilsynet i det omfang Lov om socialtilsyn 
lægger op til. 
Ved vurderingen har tilsynet lagt vægt på 5 forhold:
o Tilbuddets budget og regnskab er aflagt i overensstemmelse med lov om socialtilsyn og tilhørende 
bekendtgørelser.
o Revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i tilbuddets regnskab og 
revisionsprotokol. 
o Revisor har dog ikke protokollatet har angivet, at afregningerne mellem den koncernlignende enheder sker på 
markedsvilkår, hvilket revisor skal påse ifølge Bek. Nr. 1250 af 13. november 2017 om revision af regnskaber for 
private tilbud omfattet af lov om Socialtilsyn.
o Nøgletallene i årsregnskabet er i overensstemmelse med de i regnskabet angivet, men tilsynet er ikke enige i 
opgørelsen, idet løn-  og kompetenceudviklingsudgifter vedr. projekt æresrelateret ikke indgår i tallene, mens 
projektindtægterne indgår i omsætningen.
o Tilbuddets økonomiindberetninger har ikke givet anledning til bemærkninger udover de i konklusionen anførte.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oplysningsskema
oversigt over indskrevne i tilbuddet
pædagogisk handleplan, status og dagbogsnotater for 3 unge
Myndigheds bestilling for 2 unge
Indberettede og medsendte magtanvendelser
Husregler
Oversigt over medarbejdere
Oversigt over sygefravær og vikarforbrug
referater fra bestyrelsesmøder
oversigt over bestyrelsesmedlemmer

Observation Generel observation ved interview og ophold i tilbuddet.

Interview Leder, afdelingsleder og sikkerhedsansvarlig
2 bestyrelsesmedlemmer
7 medarbejdere
Der var ingen unge der ønskede at tale med tilsynet, men 4 ud af 5 har besvaret 
spørgeskema
Der er udsendt brev til pårørende om deltagelse i tilsynet pr. telefon, men ingen har 
henvendt sig.

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

Interviewkilder Beboere

Bestyrelse

Ledelse

Medarbejdere
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