Tilbud: SMÅSKOLEN PÅ PETERSLYST RIDECENTER

Tilsynsrapport – Socialtilsyn Nord
Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn

Område: Sociale tilbud

Praktiske oplysninger
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 i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *
Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en5- trins skala jf. § 6 i Lov om
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.
Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§12-18
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.
Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.
For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.
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1. Stamoplysninger
*Tilbuddets navn:

SMÅSKOLEN PÅ PETERSLYST RIDECENTER

*Adresse:

Vesterlundvej 96
8600 Silkeborg

*Kontaktoplysninger:

Tlf.: +4551155190
E-mail: Charlotte@peterslyst.dk
Hjemmeside: www.peterslyst.dk

*Tilbudstyper:

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

*Målgrupper:

11 til 17 år (omsorgssvigt, udadreagerende adfærd)
11 til 17 år (angst, tilknytningsforstyrrelse)
11 til 17 år (omsorgssvigt, selvskadende adfærd, indadreagerende adfærd)
11 til 17 år (opmærksomhedsforstyrrelse, ikke-personfarlig kriminalitet, omsorgssvigt)

Pladser i alt:

11

Tilsynsrapporten er
udarbejdet af:

Birgit Jensen (Socialtilsyn Nord)

Dato for tilsynsrapport:

01-02-2016
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2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)
*Samlet vurdering:

Peterlyst godkendes efter § 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) . Tilbuddet godkendes til 11
pladser i alt fordelt med 7 pladser til de 8-15 årige i det Røde hus og med 4 pladser til 15-23 årige i Pælehuset.
Peterlyst godkendes til, at modtage børn og unge, inden for normalområdet, der lider under omsorgssvigt og ustabile
forhold i hjemmet eller manglende tryghed og manglende konsekvens i opdragelsen med grænseoverskridende adfærd,
og hvor det ofte er mislykket, at opnå alderssvarende indlæring og uddannelse. Børnene eller de unge er karakteriseret
ved, at de generelt er utilpassede og har haft dårlige erfaringer med skolen og det sociale liv generelt. De kan være
empatiforstyrrede med problematisk adfærd og mangler nære stabile relationer til voksne.
Peterslyst modtager ikke kriminelle eller misbrugere. De modtager ikke børn eller unge der har gennemgribende
psykiatriske problematikker/diagnoser.
Tilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på, at understøtte uddannelse og beskæftigelse samt inklusion.
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes selvstændighed og relationer og medvirker til at sikre
udvikling og deltagelse i sociale aktiviteter efter individuelle behov.
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet anvender relevante metoder og tilgange. Tilbuddet har fokus på, at sikre
borgerne medinddragelse og medindflydelse vedrørende beslutninger om dem selv og hverdagen i tilbuddet.
Det er Tilsynets vurdering, at Peterslyst, gennem deres pædagogiske tilgang, er med til at minimere magtanvendelser og
overgreb. Tilsynet vurderer endvidere, at beredskabsplanerne vedrørende magtanvendelse og overgreb er
implementeret, efterlevet og kendt i personalegruppen. Her har været en enkelt magtindberetning siden forrige tilsyn.
Tilbuddet kan med fordel udarbejde og uddybe, hvordan den nye målgruppe tænkes ind i beredskabsplanerne for
overgreb. Hvordan vil tilbuddet tilgodese og forebygge overgreb mellem målgruppen. Det vil tilsynet følge op på ved
kommende tilsyn.
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De fysiske rammer vurderes velegnede.
*Afgørelse:
Opmærksomhedspunkter:

3. Oplysninger om datakilder
Dokumenter:

Ansøgning om ændring af godkendelsen til, at omfatte 8-10 årige inden for den nuværende målgruppe.

Observation

Tilsynet har fået en rundvisning i Det Røde hus. Der var ingen hjemme i Pælehuset.

Interview

Der er talt med leder og stedfortræder, medarbejdere og to borgere.

Interviewkilder

Beboere
Ledelse
Medarbejdere
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg
Dato

18-01-2016

Oversigt over tilsynsbesøg

18-01-16: Vesterlundvej 96, 8600 Silkeborg (Uanmeldt)

Tilsynskonsulenter

Birgit Jensen
Ruth Jensen

Afdelinger

Pælehuset
Det Røde Hus

Besøgstype
Særligt fokus på udvalgte temaer,
kriterier eller indikatorer

Uanmeldt tilsyn med fokus på 3a målgruppen, 4a, 4b, 6a, 6b.
Fokus på opfølgning i tilbuddet, hvordan understøttes de unge i indflydelse på deres egen dag. Hvordan
håndterer tilbuddet reglerne om magtanvendelse herunder ransagning.
Ansøgning om ændring af godkendelsen.
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)
Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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- 5.1 Kvalitetsmodellen
I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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.

Tema
*Uddannelse og
beskæftigelse

Kriterium

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
5

Udviklingspunkter

Det er Tilsynets vurdering at Peterslyst, med
udgangspunkt i de mål der er for det enkelte barn/ung er
med til at stimulere børnene og de unges udvikling og
læring. Peterslyst har øje for at barnet eller den unge
udnytter de potentialer de har og arbejder ud fra den
målsætning, at den unge i voksenlivet skal kunne
forsørge sig selv. I forhold til læringsdelen er det Tilsynets
vurdering, at Peterslyst sikrer, at barnet eller den unge
kommer i skole og at den enkelte får hjælp til f.eks.
lektier.
Det er Tilsynets vurdering, at der er fokus på hvordan
man omgåes andre mennesker, at man skal behandle
hinanden på en ordentlig måde. Denne grundlæggende
holdning er vigtig i forhold til, at lave en inklusion i
samfundet og har betydning for de unges liv fremover.
Bedømmelse af kriterium

Tema: Uddannelse og beskæftigelse
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Kriterium 01: Tilbuddet støtter
borgerne i at udnytte deres fulde
potentiale i forhold til
uddannelse og beskæftigelse

Kriteriet bedømmes opfyldt. Ud fra de indhentede oplysninger er det Tilsynets vurdering at Peterslyst støtter
børnene/de unge i at udnytte deres potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det fremgår af
ansøgningen om ændring af alder, at Peterslyst har en målsætning om at børnene/de unge skal udvikle sig på en
måde, således de kan blive uafhængige af de sociale system. Udover den konkrete undervisning er det Tilsynets
vurdering, at Peterslyst også forsøger, at give børnene/de unge en indsigt i, hvordan man omgåes andre mennesker.
Det er Tilsynets vurdering, at denne påvirkning også er med til at sikre, at de unge kan udnytte deres potentialer i
forhold til uddannelse og beskæftigelse. Desuden tilbydes Peterslyst ridecenter STU med særlig fokus på heste og
ridning. Det er desuden vægtet i bedømmelsen, at tilbuddet har et tæt og godt samarbejde med de lokale skoler
samt specialskoler sådan, at udbuddet kan tilpasses individuelle behov.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Indikator 01.a: Tilbuddet
5 (i meget
opstiller i samarbejde med
høj grad
borgerne konkrete mål for
opfyldt)
borgernes skolegang, uddannelse
eller beskæftigelse, og der følges
op herpå

Indikatoren bedømmes i meget høj grad, at være opfyldt. Det er vægtet i bedømmelsen, at der ved
tidligere tilsynsbesøg gennem interview med medarbejdere oplyses der, at det er skolen der
udarbejder elevplaner. Peterslyst er med til, at understøtte børnenes skolegang sørger for, at de
kommer afsted hver dag og hjælper dem med lektier. Der beskrives et godt samarbejde med skolen.
Af den skriftlige ansøgning om udvidelse af aldersgruppen fremgår det, at der er der er meget fokus
på uddannelse, skole og praktikforløb tilrettet individuelle behov. De unge oplyser i interview at, de
modtager støtte og omsorg til skole og praktik og medinddrages i mål derfor.

Indikator 01.b: Borgerne er i
5 (i meget
undervisningstilbud, uddannelse, høj grad
beskæftigelse, beskyttet
opfyldt)
beskæftigelse, eller dagtilbud i
form af aktivitets- og
samværstilbud

Indikatoren bedømmes i meget høj grad, at være opfyldt. Det er vægtet i bedømmelsen og gennem
interview med de unge, ledelsen og medarbejderne, at alle børnene er i skole eller beskæftigelse. De
unge oplever, at modtage støtte dertil.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 5 (i meget
i tilbuddet i den
høj grad
undervisningspligtige alder
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad, at være opfyldt. Ved tilsynsbesøget oplyses der at alle
børnene eller de unge opfylder undervisningspligten. De fleste går i skole på Småskolen
Christianshede mini Zoo, som har intern skole godkendt af Silkeborg Kommune. Der kan aflægges
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opfylder undervisningspligten
ved at gennemføre et
grundskoletilbud med
undervisning fra
børnehaveklasse til 9. klasse.

afgangseksamen i enkelte fag.

Indikator 01.d: Børnene/de unge 5 (i meget
i tilbuddet har et stabilt
høj grad
fremmøde i deres
opfyldt)
undervisningstilbud,
uddannelsestilbud eller
beskæftigelse. Medfølgende
børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud

Indikatoren bedømmes i meget høj grad, at være opfyldt. Det er vægtet i bedømmelsen, at Ledelse
og medarbejdere oplyser at alle børnene har et stabilt fremmøde.

Tema
*Selvstændighed
og relationer

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3,8

Det er Tilsynets vurdering, at Peterslyst er gode til, i form
af rideskolen, at inddrage det omkringliggende samfund i
Peterslyst. Der kommer mange unge fra lokalområdet på
Rideskolen, hvilket kan være med til, at børnene eller de
unge kan spejle sig i andre der ikke bor på Peterslyst.
Det er endvidere Tilsynets vurdering, at Peterslyst ikke i
høj grad nok har fokus på aktiviteter i dagligdagen der
har en åbenhed mod og involvering i det
omkringliggende lokal- og civilsamfund.
Det er Tilsynets vurdering for, at sikre de unges mulighed
for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale

Udviklingspunkter
Det er Tilsynets vurdering at Peterslyst i højere grad bør
lade de unge afprøve deres sociale færdigheder i det
omkringliggende samfund og at der opstilles klare mål
for dette.
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aktiviteter og fællesskaber, at børnene og de unge i
højere grad kan få afprøvet deres sociale færdigheder
uden for Peterslyst.
Peterslyst har tæt samarbejde med andre småskoler og
på den måde møder børnene/de unge andre anbragte
børn og unge.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 02: Tilbuddet styrker
borgernes sociale kompetencer
og selvstændighed

Kriteriet bedømmes opfyldt. Det er vægtet i bedømmelsen, at Peterslyst arbejder med de unges sociale
kompetencer internt på Peterslyst. Dette bl.a. ud fra at børnene/unge møder andre unge på rideskolen. I forhold til
brugen af hestene arbejdes der også med i hvilken grad den enkelte ung kan tage ansvar for de ting der foregår
med hesten og i stalden. I bedømmelsen er desuden vægtet, at børnene/de unge kun i ringe grad har kontakter
uden for Peterslyst. Dog er det tillagt værdi, at der nu er tilbud om Cross kørsel, en gang ugentlig i lokalområdet,
hvor flere af de unge deltager.
Det er Tilsynets vurdering, at det er vigtigt at afprøve kompetencer i det omkringliggende samfund. Netop fordi
mange af de anbragte børn/unge implicit har svært ved, at indgå i sociale sammenhænge er det hensigtsmæssigt,
at afprøve disse ting samtidig med, at personalet har mulighed for, at understøtte en positiv udvikling.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Selvstændighed og relationer

Tema: Selvstændighed og relationer

Indikator 02.a: Tilbuddet
3 (i middel
opstiller i samarbejde med
grad opfyldt)
borgerne konkrete, individuelle
mål for borgernes sociale
kompetencer og selvstændighed,
og der følges op herpå

Indikatoren bedømmes i middel grad, at være opfyldt. Der er i denne bedømmelse vægtet tidligere
indsendt udviklingsplaner for flere af børnene. Planerne vurderes af tilsynet til, at være af
overordnet karakter. De tager udgangspunkt i anbrigende Kommunes handleplaner.
Ved tilsynsbesøget oplyses der om, at de unge er med til, at fastsætte deres delmål. Dette gøres i
samarbejde med lederen og primærpædagogen. Der evalueres efter 4 uger og de unge er med til
dette. Der udarbejdes skemaer. De unge er med på statusmøder. De unge som tilsynet har talt med
oplyser, at de selv er med til, at fastsætte hvilke mål der skal arbejdes med.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 4 (i høj grad

Indikatoren bedømmes i høj grad, at være opfyldt. Medarbejdere oplyser, at de fleste af de unge der
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sociale relationer, fællesskaber
og netværk i det omgivende
samfund

opfyldt)

bliver anbragt på Peterslyst er meget interesseret i heste. Der er rideskole på Peterslyst hvor andre
unge fra byen har deres heste opstaldet eller går til ridning. Dette betyder at børnene/de unge på
Peterslyst har omgang med unge fra byen der kommer på Peterslyst. Peterslyst kører gerne med de
unge hvis de skal besøge nogen udenfor Peterslyst eller i deres hjemlige netværk. Der er desuden
flere af de unge der deltager i Cross ude i byen.

Indikator 02.c: Borgerne har med 5 (i meget
udgangspunkt i deres ønsker og høj grad
behov herfor kontakt til og
opfyldt)
samvær med deres familie og
netværk i dagligdagen

Indikatoren bedømmes i meget høj grad, at være opfyldt. Gennem interview får Tilsynet oplyst, at
Peterslyst forsøger at støtte børnene i kontakten med deres familie. De kan ringe til og besøge
forældre og andet netværk. Hvis der i handleplanen ligges op til, at fastholde venskaber fra tidligere
arbejdes der på det.
De unge fortæller, at de kan have kontakt med forældrene i det omfang de ønsker det og, at der
modtages støtte dertil fra tilbuddet.

Indikator 02.d: Børnene/de unge 4 (i høj grad
deltager i fritidsaktiviteter uden opfyldt)
for tilbuddet

Indikatoren bedømmes i høj grad, at være opfyldt. Ledelse og medarbejdere oplyser, at nogle har et
decideret fritidstilbud uden for Peterslyst, blandt andet cross tilbud. Omdrejningspunktet er heste og
ridning på Peterslyst. Der beskrives, at mange af børnene/de unge ikke magter mere da ridning og
heste er den store passion og tager meget tid.

Indikator 02.e: Børnene/de unge 2 (i lav grad
har venskaber uden for tilbuddet opfyldt)

Indikatoren bedømmes i lav grad, at være opfyldt. Det er vægtet i bedømmelsen gennem interview
med ledelsen og medarbejderne, at der kommer mange børn og unge på Ridecenteret Peterslyst. De
unge omgås børn fra byen på denne måde. Der bliver også arrangeret forskellige arrangementer på
Peterslyst - f.eks. var der en af de unge, der i påsken tog initiativ til, at invitere til overnatning
sammen med nogle af ridepigerne.
Men egentlige venskaber er der ikke så mange der har udenfor Peterslyst. Gennem ansøgningen er
der redegjort for et vedvarende fokus på, at støtte op om, at knytte bånd til lokalområdets unge.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 5 (i meget
har mindst en fortrolig voksen
høj grad
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i høj grad, at være opfyldt. Det er vægtet i bedømmelsen at ledelse og
medarbejdere oplyser, at de har en kontaktpædagogordning og at alle børnene ved hvem de kan gå
til, hvis de har noget på hjerte. Det beskrives at børnene vælger efter behov det er ikke nødvendigvis
deres primær person der er den mest fortrolige. De unge relaterer sig meget til de voksne. Det
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betyder at Peterslyst tænker, at det er vigtigt at børnene/de unge finder de voksne, som de er mest
fortrolige med. De unge oplever, at have fortrolige voksne og kan altid få hjælp, fremgår det af
interview med de unge.
Tema
*Målgruppe,
metoder og
resultater

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,9

Det er Tilsynets vurdering, at Peterslyst arbejder ud fra
en klar målsætning og målgruppe. Målgruppen ændres
til også, at omfatte 8-15 årige i Det Røde hus, 15-23 årige
i Pælehuset. Det forventes, at tilbuddet vil kunne
håndtere den samlede målgruppe kompetent.

Udviklingspunkter
Tilbuddet kan med fordel udarbejde og uddybe, hvordan
den nye målgruppe tænkes ind i beredskabsplanerne for
overgreb. Hvordan vil tilbuddet tilgodese og forebygge
overgreb mellem målgruppen. Det vil tilsynet følge op på
ved kommende tilsyn.

Peterslysts pædagogiske referenceramme tager
udgangspunkt i KRAP og den systemiske tænkning, med
fokus på relationen. Det er tilsynets vurdering, at
medarbejderne har en god forståelse herfor samt har
relevante kompetencer til, at omsætte tilbuddets faglige
metoder og strategier, således de i praksis
imødekommer børnenes/de unges behov.
Tilsynet konstaterer, at tilbuddet udarbejder
udviklingsmål for hvert barn/ung. Udviklingsmålene er
klare og tydelige med en klar metodebeskrivelse. Det er
også tilsynets vurdering, at Peterslyst systematisk og klart
evaluerer og følger op på de opstillede mål for herved at
dokumentere positive resultater.
Det er tilsynets vurdering, at Peterslyst inddrager
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børnene/de unge i deres egen hverdag og det er positivt
bemærket, at de er med til, at fastsætte og evaluere mål
for dem selv.
Der er god fokus på den fysiske og mentale sundhed.
Peterslyst har udarbejdet retningslinjer for
forældresamarbejde. Det er Tilsynets vurdering, at et
godt forældresamarbejde er med til at optimere en
anbringelse og sikre en positiv udvikling for det enkelte
barn eller ung.
Det er tilsynets vurdering, at borgernes
selvbestemmelsesret anerkendes og at borgerne har
indflydelse på de beslutninger der vedrører dem selv og
hverdagen.
Det er Tilsynets vurdering, at Peterslyst, gennem deres
pædagogiske tilgang, er med til at minimere
magtanvendelser og overgreb. Tilsynet vurderer
endvidere, at beredskabsplanerne vedrørende
magtanvendelse og overgreb er implementeret,
efterlevet og kendt i personalegruppen. Her har været en
enkelt magtindberetning siden forrige tilsyn.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder
med afsæt i en klar
målgruppebeskrivelse,
systematisk med faglige tilgange
og metoder, der fører til positive

Kriteriet bedømmes opfyldt. Der er lagt vægt på i vurderingen, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse. Det
er tilsynets vurdering, at Peterslyst anvender relevante faglige tilgange og metoder, de benytter sig af den
systemiske tænkning, arbejder relationsorienteret og er uddannet i KRAP - tilgange. Tilsynet vurderer tilgange
relevante i forhold til målgruppen. Ligeledes er det i vurderingen vægtet at Peterslyst systematisk dokumentere og
evaluerer på de opstillede udviklingsmål for børnene/de unge og tilsynet kunne konstaterer, at der var beskrevet en

Tema: Målgruppe, metoder og resultater
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resultater for borgerne

positiv udvikling hos de unge. Ovenstående svarer til ansøgning om nedsættelse af alder til 8 år, og tilbuddet er
bevidste om, at de yngste vil have behov for mere og anderledes støtte og omsorg begrundet i deres alder.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Indikator 03.a: Tilbuddet
5 (i meget
anvender faglige tilgange og
høj grad
metoder, der er relevante i
opfyldt)
forhold til tilbuddets målsætning
og målgruppe

Indikatoren bedømmes i meget høj grad, at være opfyldt. Målgruppen på Peterslyst er børn og unge,
der lider af omsorgssvigt og ustabile forhold i hjemmet eller manglende tryghed og manglende
konsekvens i opdragelsen, med grænseoverskridende adfærd, og hvor det ofte mislykkes at opnå
alderssvarende indlæring og uddannelse. Tilbuddet ønsker, at nedsætte målgruppens alder til at
omfatte 8 og 9 årige begrundet i efterspørgsel. Tilbuddet har redegjort fyldestgørende derfor i
ansøgningen. Det er tilsynets vurdering, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. I vurderingen af
denne indikator er der vægtet, interview med de unge, medarbejdere og ledelsen, samt indhentet
materiale samt af tilbudsportalen hvoraf det fremgår, at tilbuddet anvender faglige metoder og
tilgange, relevant i forhold til tilbuddets målsætning og metode. Peterslyst arbejder ud fra en
relationsorienteret og systemisk med udgangspunkt i KRAP, de benytter i det daglige arbejde
relevante faglige KRAP- relateret metoder så som ressourceblomsten og den faglige sagsformulering.
Det er ligeledes vægtet at omdrejningspunktet på Peterslyst er heste, som de bliver brugt på mange
måder. Dels som en motorisk træning, men også til at give ansvar afstemt efter kompetencer, der
ydes rideundervisning. Det er ligeledes vægtet, at størstedelen af medarbejderne er uddannet
pædagoger og herved har en grundlæggende faglige viden for, at arbejde anerkendende og
relationsorienteret. Det er i vurderingen af denne indikator også vægtet, at tilsynet ved tidligere
tilsyn talte med hele personalegruppen som fremstod faglig velfunderet samt meget anerkendende i
deres faglige formulering og, at de har en bred viden omkring målgruppen.

Indikator 03.b: Tilbuddet
5 (i meget
dokumenterer resultater med
høj grad
udgangspunkt i konkrete, klare opfyldt)
mål for borgene til løbende brug
for egen læring og forbedring af

Indikatoren bedømmes i meget høj grad, at være opfyldt. Det er tilsynets bedømmelse, at
indikatoren er opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ved
stikprøvekontrol af udviklingshandleplanerne konstateres, at der udarbejdes konkrete klare
udviklingsmål for børnene / de unge. Der er ligeledes i bedømmelsen lagt vægt på, at der er
udarbejdet klare og tydelige metode beskrivelser. Der er i vurderingen af denne indikator også
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indsatsen

vægtet, at der er en klar systematisk og tydelighed i evalueringen af målene. En gang om måneden
evaluerer kontaktpædagogen sammen med den unge på målene, hver tredje måned evaluere
lederen sammen med de unge. Ligeledes afholdes der en gang om ugen ungemøder hvor den
generelle trivsel drøftes med barnet samt de generelle mål. Der følges løbende op på det enkelte
barn/ung og dennes udviklingsmål på personalemøder.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan
4 (i høj grad
dokumentere positive resultater opfyldt)
i forhold til opfyldelsen af de
mål, de visiterende kommuner
har opstillet for borgernes
ophold

Indikatoren bedømmes til i høj grad, at være opfyldt. Baggrunden for vurdering af denne indikator
har været stikprøvekontrol af kommunale handleplaner, tilbuddets statusrapporter og udviklingsmål.
Der er i bedømmelsen af denne indikator vægtet, at der generelt udarbejdes udførlige
statusbeskrivelser og opstillet udviklingsmål for borgerne samt, at det heraf fremgår en positiv
udvikling hos den unge/barnet. Ligeledes er det vægtet, at der løbende og systematisk evalueres og
dokumenteres på de opstillede mål.
Det er i denne vurdering også vægtet, at der i stikprøvekontrollen var en enkelt ung hvor der ikke
konsekvent var en sammenhæng mellem de kommunale mål og udviklingsmålene.

Indikator 03.d: Tilbuddet
5 (i meget
samarbejder aktivt med
høj grad
relevante eksterne aktører for at opfyldt)
understøtte at målene for
borgerne opnås.

Indikatoren bedømmes i meget høj grad, at være opfyldt. Det er vægtet i bedømmelsen, at tilbuddet
samarbejder tæt med relevante og aktuelle aktører for, at understøtte målene for borgerne. Der er
desuden vægtet i bedømmelsen, at der er tæt kontakt til sagsbehandlerne og samarbejde med
behandler, hvilket fremgår af interview med leder.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 04: Tilbuddet
understøtter borgernes
medinddragelse og indflydelse
på eget liv og hverdagen i
tilbuddet

Kriteriet bedømmes opfyldt. Det er vægtet i bedømmelsen, at børnenes/de unges egne udsagn om, at de føler sig
hørt og har indflydelse. Det er ligeledes vægtet, at medarbejdere samt ledelse giver udtryk for, at der er en kultur
på Peterslyst, hvor børnene/de unge har en stor grad af medinddragelse , at de inddrages og respekteres i det
omfang det er muligt og med hensyn til deres alder. Det er også i vurderingen af dette kriterium vægtet, at der er
udarbejdet en politik for medinddragelse og det ser ud til ud fra det oplyste at den efterleves. Ligeledes er det er
vægtet, at der ugentlig holdes møder med børnene/de unge hvor de har mulighed for, at komme med ønsker og
blive hørt. Ansøgningen om nedsættelse af alderen svarer til ovenstående og det forventes, at tilbuddet vil
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fortsætte deres praksis.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt. Det er lagt vægt på interview med
ledelsen, medarbejdere og de unge at den pædagogiske indsats understøtter, at borgerne bliver
hørt, respekteret og anerkendt. I vurderingen er der desuden vægtet, at det indhentede materiale
afspejler en anerkendende tilgang til børnene/de unge. Det er ligeledes vægtet, at medarbejderne
samt ledelsen under interview fremstår troværdige, anekendende og med fokus på de unges
perspektiv. Det vægtes også, en god omgangstone mellem de unge og medarbejderne under tilsynet.

Indikator 04.b: Borgerne har
5 (i meget
indflydelse på beslutninger
høj grad
vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt)
i tilbuddet i overensstemmelse
med deres ønsker og behov

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Interview af ledelse, medarbejdere og de
unge understøtter dette.
De interviewede unge oplyser, at de oplever sig medinddraget i hverdagen og i forhold til deres alder
og formåen har indflydelse på egen situation og hverdagen. De oplever de ugentlige kontaktmøder
samt målmøderne som et sted, hvor de bliver hørt og hvor de har mulighed for, at ytre sig i forhold
til medbestemmelse i dagligdagen. Ligeledes er det vægtet, at Peterslyst har udarbejdet en relevant
Politik vedr. medinddragelse.

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 05: Tilbuddet
understøtter borgernes fysiske
og mentale sundhed og trivsel

Kriteriet bedømmes opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad understøtter børnene og de unges
fysisk og mental sundhed og deres trivsel. Der er i vurderingen lagt vægt på, at Peterslyst i dagligdagen har fokus
på, at understøtte de unges fysiske sundhed og trivsel. Ligeledes er der lagt vægt på, at der ydes nødvendig støtte
til relevante sundhedsydelser, og at der i dagligdagen er fokus på sunde kostvaner samt fysisk aktivitet.

Tema: Målgruppe, metoder og resultater
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 05.a: Borgerne trives i
tilbuddet

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt. Interview med ledelse, medarbejdere og
de unge understøtter dette.
Begge de interviewede unge giver udtryk for, at de trives i tilbuddet. De giver generelt udtryk for
tillid til medarbejderne, og oplyser at de bruger dem dagligt.
Tilsynet har desuden vægtet, at der under tilsynets observeres en god stemning på stedet, børnene /
de unge var afslappet, mange smil og grin. De unge udviste tillid til personalet i omgangstonen.

Indikator 05.b: Borgeren har med 5 (i meget
støtte fra tilbuddet adgang til
høj grad
relevante sundhedsydelser
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt. Når der er behov herfor bakkes op
omkring psykolog/psykiater. De fleste af de unge ønsker, at kontaktpædagogen er med som flue på
væggen, for at sikre bedre forståelse og bearbejdelse, og i forholdt til, at sagen følges tæt og tage
ansvar. Børnene de unge kommer til de lægeundersøgelser der er nødvendige og kan modtage
relevangte sundhedsydelser ud fra de krav anbringende kommune stiller, eller hvad den enkelte har
behov for.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 5 (i meget
pædagogiske indsats fokus på
høj grad
forhold, som har betydning for opfyldt)
borgernes fysiske og mentale
sundhed

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt. I vurderingen af denne indikator er det
vægtet, at omdrejningspunktet på Peterslyst er heste og wild life, hvilket betyder at børnene/de
unge i dagligdagen er fysisk aktive med hestene og i stalden. Desuden vægtes det, at der er ansat en
ridelærer som har taget kurser i, at bruge heste som et terapeutisk redskab.
Det er ligeledes vægtet, at det af interview samt ved observation på tilsynsbesøget fremgår at der er
fokus på sund og varieret kost.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 06: Tilbuddet
forebygger og håndterer
magtanvendelser

Kriteriet bedømmes opfyldt. Det er vægtet i bedømmelsen at der er udarbejdet en beredskabsplan for forebyggelse
og håndtering af magtanvendelser. Som opfølgning kan tilsynet konstatere, at den er implementeret i personale
gruppen. Ligeledes er det vægtet, at det ved gennemgang af tidligere indberettet magtanvendelse, er tilsynets
vurdering, at tilbuddet har fokus på det forebyggende arbejde samt læring. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at
Peterslyst` pædagogiske tilgange som i stor udstrækning bygger på den systemiske tænkning og relationer er med
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til, at forebygge magtanvendelser.
De unge kender til deres rettigheder omkring magtanvendelse og oplyser, at medarbejderne generelt strækker sig
langt og dermed forebygger magtanvendelse.
Tilbuddet har modtaget konsulentbistand til, at håndtere ransagning jf. indikator6a.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad til, at være opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets
pædagogiske indsats medvirker til, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Der er lagt vægt på, at
det af interview med ledelsen, medarbejder samt ung fremgår at medarbejderne arbejder
anerkendende, inddragende samt konfliktnedtrappende. Det kan desuden konstateres, at
beredskabsplanen er implementeret i medarbejdergruppen. Der har endvidere været fokus på
lovgivning omkring ransagning ved mistanke om besiddelse om ulovlige stoffer. Tilbuddet har
modtaget konsulentbistand dertil.

Indikator 06.b: Tilbuddet
dokumenterer og følger op på
eventuelle magtanvendelser
med henblik på løbende læring
og forbedring af indsatsen

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt. I vurderingen af denne indikator er det
vægtet, at det af interview med ledelse samt medarbejdere fremgår at alle magtanvendelser
indberettes, og drøftes på personalemøder med henblik på løbende læring og forbedring af
indsatsen. Endvidere fremgår det gennem interview, at der er fokus på at ændre den pædagogiske
tilgang således, at man undgår magtanvendelser og, at de unge istedet lærer at håndterer konflikter
på en anden måde.
Af Fremsendt indberetning fra december, fremstår indberetningen korrekt.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 07: Tilbuddet
forebygger overgreb

Kriteriet bedømmes opfyldt. I vurderingen af dette kriterium, er der lagt vægt på, at både ledelsen samt
medarbejderne har en øget bevidsthed omkring forebyggelse af overgreb herunder seksuelle overgreb på
Peterslyst. Der er ligeledes lagt vægt på, at der for alle ansatte indhentes børne- samt straffeattester.
Den tidligere indsendte beredskabsplan vurderes relevant, og er implementeret i personalegruppen.
Desuden er det tillagt værdi, at tilbuddet har stor bevågenhed i, at omgås og respektere de unge så mistolkninger
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og konflikter så vidt mulig undgås jf. indikator 7a og 7b.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Indikator 07.a: Tilbuddets
4 (i høj grad
pædagogiske indsats
opfyldt)
understøtter, at der ikke
forekommer overgreb i tilbuddet

Indikatoren bedømmes i høj grad, at være opfyldt. I vurderingen af denne indikator vægtes det, at
ledelsen samt medarbejdere under interview fremstod med en bevidsthed omkring forebyggelse af
overgreb. Der i det daglige pædagogiske arbejde opmærksomhed på børnenes/ de unges sprogbrug
og påklædning ligesom der er fokus på at det enkelte barn/ ung ikke overskrider de andres grænser.
Medarbejdere oplyste at adfærd og grænser italesættes, børnene/ de unges guides i forhold til
passende adfærd samt, at de laver mange ting sammen med de unge og er forholdsvis tæt på dem i
hverdagen.
Det er vægtet, at tilbuddet er bevidste om hvordan man vil forebygge overgreb målgruppen imellem,
blandt andet ved at placere de mindste tæt på vagtværelset og indsætte personaleressourcer der
matcher behovet. Tilbuddet kan med fordel indskrive i beredskabsplanen, hvordan den nye alder i
målgruppen tænkes ind og hvordan der forebygges overgreb borgerne imellem.

Indikator 07.b: Tilbuddets
beredskab i forhold til at
forebygge overgreb er tilpasset
målgruppen og er kendt af
medarbejderne

Indikatoren vurderes til i meget høj grad, at være opfyldt. I vurderingen af denne indikator er det
vægtet at, Peterslyst har udarbejdet en relevant beredskabsplan for håndtering og forebyggelse af
overgreb. Det er også vægtet, at planen er implementeret og kendt i personalegruppen. Desuden er
det vægtet i bedømmelsen, at såvel ledelse som medarbejdere oplyser til tilsynet, at man har stor
bevågenhed i, at respektere og omgås de unge sådan, at konflikter og mistolkninger så vidt mulig
undgås.

Tema
*Organisation og
ledelse

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
5

Udviklingspunkter

Det er Tilynets vurdering at Peterslyst har en kompetent
og ansvarlig ledelse. Lederen på Peterslyst sætter
rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og
varetager den daglige ledelse. Ledelsen vil opnormere
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tilbuddet i henhold til det behov, en yngre målgruppe
måtte fordre.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 08: Tilbuddet har en
faglig kompetent ledelse

Kriteriet bedømmes opfyldt. Det er vægtet i bedømmelsen at leder fremstår som en kompetent og visioner leder
med god ledelsesuddannelse og erfaring.
Det er Tilsynets vurdering ud fra det oplyste at Peterslyst har en aktiv og faglig kompetent bestyrelse der på mange
måder er en aktiv del af Peterslyst. Personalet udtrykker stor tillid til lederen og der opleves god støtte og
opbakning i medarbejdergruppen af ledelsen.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 08.a: Ledelsen har
5 (i meget
relevante kompetencer i forhold høj grad
til at lede tilbuddet
opfyldt)

Tema: Organisation og ledelse

Tema: Organisation og ledelse

Indikatoren vurderes til i meget høj grad, at være opfyldt. Lederen er uddannet pædagog og har
arbejdet indenfor den pædagogiske verden i mange år. Derudover har hun 3 diplom moduler inden
for ledelse. Endvidere har hun andre relevante kurser. Hun har flere års erfaring som afdelingsleder
og stedfortræder for centerleder på en regional institution. Har været ansat på Peterslyst i næsten2
år. Gennem interview får Tilsynet det indtryk at lederen er en visioner leder som har gode
ledelsesmæssige kompetencer.
Bestyrelsen på Peterslyst har anmodet om at Lederen også blev leder på en anden Småskole. Dette
har STN tilgået.
Lederen har gennem hendes korte ansættelsestid haft fokus på mere kvalitet i arbejdet, har
udarbeejdet mange forskellige procedurer/politikker og haft fokus på personalets uddannelse.
Personalet udtrykker stor tillid til lederen og oplever hende som visioner og en man kan bruge i det
daglige arbejde og hvis noget er svært. Bestyrelsen udtrykker stor tillid til lederen og hendes
kompetencer.

Indikator 08.b: Tilbuddet
benytter sig af ekstern faglig

5 (i meget
høj grad

Indikatoren vurderes til i meget høj grad, at være opfyldt. det er vægtet i bedømmelsen, at Tilsynet
får oplyst, at der er psykolog med til personalemøder. Psykologen giver sagssupervision. Personalet
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supervision eller anden form for opfyldt)
sparring for ledelse og
medarbejdere

oplyser, at man godt kan få personlig supervison hvis man ønsker det. Personalet bruger også
lederen til sparring. Der er endvidere mulighed for sparring gennem tilknyttet psykiater.
Lederen får supervision hver 2. - 3. måned af neutral supervisor.

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

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Indikatoren vurderes til i meget høj grad, at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at
Tilsynet har gennem interview med formanden for bestyrelsen, indsendte bestyrelsesliste og
interview med leder fået oplyst at alle bestyrelsesmedlemmer har lang erfaring med Peterslyst`
målgruppe. 4 af bestyrelsesmedlemmerne (incl. formand) er selv skole- eller/og opholdstedsledere.
Den sidste har erfaring indenfor økonomi og adminstration. Alle medlemmer af bestyrelse arbejder
selv inden for Småskolerne.
Formanden beskriver at bestyrelsen er særdeles aktiv i forhold til alle områder på Peterslyst. De
afholder formelle møder 4 gange om året. Derudover har de et tæt samarebjdede med andre
småskoler i forhold til kurser, temadage og projektdage. Dette med baggrund i en økonmisk
besparelse (kurserne bliver billiger jo flere der deltager).
Endvidere er bestyrelsen også behjælpelige med praktiske ting på Peterslyst. Projektdagene bliver
arrangeret på tværs af flere småskoler og indholdet af disse dage er ofte af praktisk karakter renovering og vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer.
Formanden oplyser at de har et tæt og godt samarbejde med lederen af Peterslyst og at de har stor
tillid til hendes arbejde.
Formanden eller en af de andre bestyrelsesmedlemmer er som oftest inde over
personaleansættelser.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Organisation og ledelse

Kriterium 09: Tilbuddets daglige Kriteriet bedømmes opfyldt. Tilsynet vurderer ud fra det oplyste, at Peterslyst har en kompetent leder med relevant
drift varetages kompetent
uddannelse og baggrund. Størstedelen af personalet har en faglig relevant uddannelse og/eller erfaring med
området.
Lederen fremstår som en visioner leder der har fokus på udvikling af stedet og de faglige kompetencer.
Det er desuden vægtet i bedømmelsen, at ledelsen vil være opmærksom på om der er behov for ekstra ressourcer i
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henhold til den yngre målgruppe.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Indikatoren vurderes til i meget høj grad, at være opfyldt. Ud fra tidligere fremsendt personaleliste
kan Tilsynet konstatere, at der udover lederen er 4 uddannede pædagoger. Resten af personalet har
anden baggrund men det er kendetegnet, at de alle har erfaringer inden for målgruppen. Endvidere
er der ansat en person som er uddannet ridelærer og som samtidig indgår som en del af det faste
personale.
Der er to medarbejdere på vagt i Det Røde hus og en i Pælehuset. Desuden er der ridelærer og
souschef på vagt. Både medarbejdere og ledelse tilkendegiver, at der er tilstrækkelig kontakt til
borgerne. Det er desuden vægtet i bedømmelsen, at Ledelsen vil være opmærksom på, at den
nedsatte aldersgruppe kan fordre mere hjælp og støtte i en periode.
Derforuden har personalet altid mulighed for, at kontakte lederen eller dennes mand som begge bor
på samme matrikel som Peterslyst.
Brugen af de udenlandske studerende er ophørt, får tilsynet oplyst i dialogen med ledelsen.

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

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Indikatoren vurderes til i meget høj grad, at være opfyldt. Tilsynet har gennem interview og tildigere
fremsendt materiale fået kendskab til at det meste af personalet er nye. Dette skyldses, at da
Lederen blev ansat for to år siden var der kun to elever på Peterslyst og dermed en lille
personalegruppe. Der er kun en personale tilbage fra tidligere. Den personalegruppe der pt. er på
Peterslyst er stabil.

Indikator 09.c: Sygefraværet
5 (i meget
blandt medarbejderne er ikke på høj grad
højere niveau i forhold til
opfyldt)
sammenlignelige arbejdspladser

Indikatoren vurderes til i meget høj grad, at være opfyldt. Tilsynet har ved tidligere tilsyn fået oplyst i
ansøgningsskemaet, at der ikke er meget sygefravær. Angiveligt at der kun sygefravær i forbindelse
med almindelige influenza osv. og som ikke er arbjedsrelateret. Der oplyses at der er under 15
sygedage for den samlede personalegruppe.
Der er en der har været på barsel.

Tema: Organisation og ledelse
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Tema
*Kompetencer

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
5

Udviklingspunkter

Det er Tilsynets vurdering, at Peterslyst samlede
personalegruppe besidder relevante kompetencer i
forhold til målgruppen. Hele personalegruppen har
uddannelse inden for KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret
og anerkendende pædagogik).
Det er Tilsynets vurdering at medarbejderne på
Peterslyst er engageret i deres arbejde, at de har en
anerkendende tilgang til den enkelte og at de møder
børnene og de unge respektfuldt.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Kriteriet bedømmes opfyldt. Samlet set er det Tilsynets indtryk at personalegruppen besidder relevante
kompetencer i forhold til den målgruppe der er på Peterslyst.
Personalet kan gennem interview på god vis forklare sig i forhold hvilket arbejde der udøves på Peterslyst.
Det vurderes relevant, at Peterslyst vil planlægge med ekstra ressourcer i forhold til, at aldersgruppen sættes ned
til, at omfatte fra 8- 18 år.

Tema: Kompetencer
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 10.a:
5 (i meget
Medarbejdergruppen har samlet høj grad
set relevant uddannelse,
opfyldt)
opdateret viden og erfaring med
målgruppen og tilbuddets
metoder

Tema: Kompetencer

Indikatoren vurderes til i meget høj grad, at være opfyldt. Der er lagt vægt på i bedømmelsen,
gennem interview og tidligere fremsendt materiale, at det fremgår at al personale har deltaget i
uddannelsesforløb omkring KRAP (Kognitiv, ressourcefokuserende og anerkendende pædagogik).4
personer af medarbejderne er uddannet pædagoger. Lederen har også ledelsen af et andet tilbud og
har derfor stedfortræder på Peterslyst. 3 personaler har anden faglig baggrund. Det interviewede
personale kan gøre rede for hvilke metoder de anvender på Peterslyst. Der arbejdes anerkendende
og med relationer.
Der er fast rideundervisning på Peterslyst - ridelærer som har uddannelse indenfor terapeutisk brug
af heste. Endvidere er der ansat deltids socialrådgiver som bistår ved skrivning af statusrapporter og
ungesamtaler osv.
Der er i ansøgningen omkring nedsættelse af alder vægtet, at der vil blive planlagt med ekstra
personale til, at varetage omsorg og støtte til de yngste, hvilket forventes at bidrage til kvalitet i
tilbuddet.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 5 (i meget
medarbejdernes samspil med
høj grad
borgerne, at medarbejderne har opfyldt)
relevante kompetencer
Tema
*Økonomi

Indikatoren vurderes til i meget høj grad, at være opfyldt. I bedømmelsen er vægtet oplysninger fra
de unge gennem interview. De oplever at få den hjælp og støtte de har brug for og oplever, at der
altid er en fortrolig voksen at gå til.
Overalt oplevede Tilsynet en god og positiv stemning. Generelt udtrykte personalet og ledelse ved
interview en anerkendende tilgang til børnene og de unge.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3

Udviklingspunkter

Småskolen på Peterslyst Ridecenter vurderes at der er
sammenhæng mellem pris og kvalitet, da specialiserings
Side 24 af 32

Tilbud: SMÅSKOLEN PÅ PETERSLYST RIDECENTER

grad blandt personalet er god. Regnskaber og budgetter
er velbeskrevet, men der mangler opdatering og
udfyldelse af data på tilbudsportalen, hvilket gør
gennemskueligheden i tilbuddets økonomi for
visiterende kommuner ugennemsigtig. Økonomien har i
perioder været præget af manglende indskrivning, samt
udvidelse af stedets drift, hvor der har været
nødvendighed for yderligere investeringer. De yderligere
investeringer samt negativ økonomisk drift har sat
likviditeten under pres i en periode. Der er redegjort for
stigende likvid beholdning samt ny indskrivninger i 2014.
Revisor har ikke haft bemærkninger til den aflagte
årsrapport. Det vurderes at tilbuddet er økonomisk
bæredygtigt og fortsat i driftsmæssig positiv udvikling.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 11: Tilbuddet er
økonomisk bæredygtigt

Kriteriet bedømmes opfyldt. Tilbuddet har i en periode på 3 år været ramt af en mindre underbelægning samt
afholdt forskellige udgifter der ikke har været budgetteret med. Den økonomiske styring har ikke været tilpasset
situationen i perioden med underbelægning. Der har i 2013 været planlagt og udført ny strategi og investeringer i
fremtiden med indretning af nye lokaler, samt en udvidelse i godkendelsen, således målgruppen og belægning
kunne udvides. Investeringen i udvidelse vurderes at kunne sikre at tilbuddets på sigt er bæredygtigt, men idet at
udvidelsen endnu ikke har 100% slået igennem økonomisk, vurderes kriterium 11 om bæredygtighed, kun i middel
grad at være opfyldt.

Tema: Økonomi
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Økonomi

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 5 (i meget
har ikke anført forbehold eller
høj grad
væsentlige supplerende
opfyldt)
oplysninger i erklæringen til
tilbuddets regnskab og
årsrapport

Indikatoren vurderes til i meget høj grad, at være opfyldt. Tilbuddets revisor har ikke anført
forbehold eller væsentligt supplerende oplysninger i regnskabet eller årsrapport.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 1 (i meget lav
forhold mellem tilbuddets
grad opfyldt)
forventede omsætning på den
ene side og planlagte
investeringer og dækningsgrad
på den anden side, jf. tilbuddets
budget

Indikatoren vurderes til i meget lav grad, at være opfyldt. Det udarbejdede budget, forklarer at
omsætning kan dække de forventede omkostninger, samt der er plads til investeringer i
anlægsaktiver, hvis afskrivninger skal kunne indeholdes i det forventede overskud efter
dækningbidraget. Det ses fra de foregående regnskabsår, at der ikke er sammenhæng mellem budget
og regnskab, hvorfor det vurderes at budgetterne ikke giver et realistisk billede af tilbuddets
muligheder for at opfylde målene. I årsrapporten beskrives afvigelserne som ekstraordinært forbrug
på eksempelvis vedligehold eller køb af nyanskaffelser, der ikke var budgetteret med. Begrundelsen
for underskud har i mindre grad skyldtes underbelægning, hvorfor det vurderes at underskuddene til
dels kunne have været minimeret ved en økonomisk ledelsesmæssig indsat og budgetterne i rimelig
grad været opnået.

Indikator 11.c: Tilbuddets
3 (i middel
soliditetsgrad (nøgletal) er
grad opfyldt)
rimelig set i forhold til tilbuddets
alder og specialiseringsgrad

Indikatoren vurderes til i middel grad, at være opfyldt. Soliditetsgraden er på ca. 16,29. På trods af en
soliditetsgrad på 16,29, har tilbuddet en mindre likvid beholdning, der er bundet. Dog har tilbuddet
en trækningsret på en kassekredit, men hvis driften af tilbuddet ikke vendes til positiv drift, vil
tilbuddet løbe tør for likvide midler. Tilbuddet har bundet sine midler i anlægsaktiver, men dette kan
sætte krav til en positiv dialog med bank for at skaffe yderligere likviditet til den daglige drift. Der er
dog jf. tilbuddets årsrapport, en positiv tilgang af beboere til deres udvidelse i pælehuset, hvorfor det
forventes at deres likviditet forbedres på sigt. Soliditetsgraden bør ses i lyset af likvide midler til
rådighed, hvorfor det vurderes indikator 11.c kun i middel grad er opfyldt.
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Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Økonomi

Kriterium 12: Tilbuddets
Kriteriet bedømmes opfyldt. Det er vægtet at Tilbuddets økonomi giver på nuværende tidspunkt mulighed for, at
økonomi giver mulighed for den sikre den fornødne kvalitet i tilbuddet. Der er i 2013 arbejdet med forskellige tiltag, for at højne kvaliteten i hvad
fornødne kvalitet i tilbuddet i
tilbuddet kan tilbyde sin målgruppe indeholdt i den fastsatte pris/takst.
forhold til prisen og tilbuddets
målgruppe
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 4 (i høj grad
afspejler tilbuddets målgruppe, opfyldt)
metoder samt tilbuddets planer
for faglig udvikling og større
ændringer

Tema: Økonomi

Indikatoren vurderes til i høj grad, at være opfyldt. Tilbuddets budget for 2014 indeholder planer for
en større ændring i godkendelsen i 2013, hvor antallet af beboere udvides. Der er hovedsageligt
ansat socialfaglig personale og bygninger er indrettet således der stiles mod at beboerne føler at det
er familie lignenede forhold. Der er til de store teenagere indrettet et nyt hus, der kan rumme de
ønsker teenagerne har for at opnå en højere grad af selvstændighed. Tilbuddettes budget sikter mod
at kunne ansætte/fastholde personale der har kompetencer til at håndtere tilbuddets målgruppe,
samt danne den fysiske ramme tilpasset målgruppen. Der er i budgettet budgetteret med faglig
udvikling og supervision af personale. Der har dog i 2013 været sparet på omkostninger til faglig
udvikling og sparring, hvorfor at indikatoren kun delvis er opfyldt.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 13: Tilbuddets
økonomi er gennemskuelig for
socialtilsynet og for de
visiterende kommuner

Kriteriet bedømmes delvis opfyldt. Det er vægtet i bedømmelsen, at Tilbuddet har ikke offentligt gjort deres
regnskab eller budgetter på tilbudsportalen, hvorfor der ikke er mulighed for visiterende kommuner at få indsigt i
økonomi. Socialtilsynet har modtaget regnskab 2013 og budget for 2014. Regnskab og budget er gennemskuligt for
socialtilsynet, hvor der i årsberetning fra tilbuddet i regnskabet er velbeskrevet årets gang i tilbuddet, hvor
tilbuddets ledelse redegør for økonomien. Der er sammenligningstal for de seneste fem regnskabsår i årsrapporten,
hvor der beskrives enkelte nøgletal, men på nuværende tidspunkt opfylder årsrapporten ikke kriteriet om
oplysninger af nøgletal. Nøgletallene i årsrapporten er først et krav, når årsregnskabet for 2014 aflægges.

Tema: Økonomi
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 13.a: Tilbuddets
2 (i lav grad
økonomiske nøgletal, som
opfyldt)
fremgår af tilbuddets årsrapport,
er i overensstemmelse med
regnskabet
Tema
*Fysiske rammer

Kriterium

Indikatoren vurderes til i lav grad, at være opfyldt. Der er ikke udarbejdet alle de krævede
økonomiske nøgletal i årsrapporten, hvorfor det ikke er muligt at kontrollere. Data på tilbudsportalen
omkring budget og regnskab er ikke korrekt udfyldt.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
5

Tema: Økonomi

Udviklingspunkter

Småskolen Peterslyst er beliggende i et naturskønt
område omgivet af skov og med rig mulighed for fysisk
udfoldelse. De fysiske rammer indeholder, udover
Pæleshuset, Det Røde hus og Fælleshuset også et
Ridecenter.
Det er tilsynets vurdering, at Pælehuset fremstår
hjemmeligt, pænt og velholdt. Det Røde hus er
renoveret, og har forbedret standarten betydeligt,
køkkenet og stuen fremstår hyggelige og hjemlige. Det er
tilsynets vurdering, at Det Røde hus fremstår velholdt.
Bedømmelse af kriterium

Tema: Fysiske rammer

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Kriteriet bedømmes opfyldt. Der er i vurderingen at dette kriterium vægtet, at der er forskel på de to afdelingers
rammer understøtter borgernes udseende og standard. Pælehuset er ved tidligere tilsyn vurderet hyggeligt og pænt renoveret, og Det røde hus
fremstår nu hyggeligt og pænt renoveret. Der er også vægtet at opholdsstedet ligger i et naturskønt område, med
udvikling og trivsel
massere af udenomsplads som giver gode muligheder for fysisk udfoldelse som kan være med til, at sikre en
børnenes og de unges udvikling og trivsel
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 14.a: Borgerne trives
med de fysiske rammer

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad, at være opfyldt. Der er i vurderingen af denne indikator
vægtet, at børnene/de unge giver udtryk for, at de trives med de fysiske rammer, herunder særligt
udenomsarealet og stalden. Ligeledes er det vægtet, at der i Det Røde hus er sket en renovering som
vurderes at være relevant, der er blandt andet bygget en indvendig trappe, således der er en
indendørs passage mellem de to etager. Det er ligeledes vægtet, at Tilbuddet har mulighed for, at
adskille de mindste børn/unge i forhold til den ældre målgruppe.

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

Indikatoren bedømmes i meget høj grad, at være opfyldt. Pælehuset er ikke besigtiget ved dette
tilsyn, men der er i vurderingen af denne indikator vægtet, at Pælehuset ved tidligere tilsyn fremstod
hyggeligt og familie lignende, med relevante badefaciliteter. Der er også vægtet, at Det Røde huse er
renoveret, således det er mere hensigtsmæssigt indrettet, der er nyt køkken, nyt badearrangement
på det ene børnebadeværelse, og der er bygget en indvendig trappe således børnene/de unge ikke
skal udenfor, hvis de har brug for en voksen om natten. Ligeledes er det vægtet, at der er relevante
udenomsarealer og faciliteter.

Indikator 14.c: De fysiske
5 (i meget
rammer afspejler, at tilbuddet er høj grad
borgernes hjem
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt. Der er i vurderingen af denne indikator
vægtet, at børnenes/de unges værelser til dels fremstår hyggelige og indbydende indrettet. De unge
oplyser, at de selv har været med til at indrette deres værelser. Det er vægtet, at opholdsstuen,
køkken-alrum i Det røde hus fremstår hyggelige og hjemlige.

Tema: Fysiske rammer
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)
*Bemærkninger til
bestyrelsesvedtægter
Beskrivelse af tilbuddets
bestyrelse
*Budgetforudsætninger

Årlig omsætning

Soliditetsgrad

Overskud

Ejendomsudgifter

Lønomkostninger

Lønomkostninger, fast
personale

Omkostninger, særlig
ekspertise

Omkostninger,
kompetenceudvikling

Omkostninger, leder

Omkostninger,
bestyrelseshonorarer

Personaleomsætning

Sygefravær

Revisionspåtegning

Dato for revisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: . Afdeling: Aflastning

Error: Subreport could not be shown.
Tilbudstype: .
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Error: Subreport could not be shown.
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5. Afdeling: Det Røde Hus

Error: Subreport could not be shown.
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5. Afdeling: Pælehuset
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