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SMÅSKOLEN PETERSLYST RIDECENTER
Vesterlundvej 96
8600 Silkeborg

Den 10.02.20
Sagsnr.: 27.30.12-K09-70-16

Afgørelse vedrørende godkendelse af SMÅSKOLEN PETERSLYST 
RIDECENTER
I medfør af lov om socialtilsyn § 5 stk. 1, jf. § 6 skal Socialtilsyn Nord hermed 
meddele jer godkendelse som socialt tilbud i henhold til lov om social service § 66, 
stk. 1, nr. 6.
Ibrugtagningsdato for godkendelsen er den 26. november 2019.
 
Tilbuddet består af følgende afdelinger:

1. Det Røde Hus
2. Pælehuset

 
Afdelingen Det Røde Hus
Denne afdeling godkendes efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6 i forhold til 
de fysiske rammer på adressen Vesterlundvej 96A, 8600 Silkeborg for følgende:

Antal pladser: 7

Aldersgruppe: 8-15 år

Målgruppe:
 Angst
 Tilknytningsforstyrrelse
 Indadreagerende adfærd
 Kriminalitet, ikke-personfarlig
 Omsorgssvigt
 Selvskadende adfærd
 Udadreagerende adfærd
 Opmærksomhedsforstyrrelse

Metode: 
 KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)
 Anerkendende pædagogik
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 Relationspædagogik
 Struktureret omsorgsmiljø

Afdelingen Pælehuset
Denne afdeling godkendes efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6 i forhold til 
de fysiske rammer på adressen Gunilshøjvej 247, 8600 Silkeborg for følgende:

Antal pladser: 5

Aldersgruppe: 15-18 år (med mulighed for forlængelse til det 23. år)

Målgruppe: 
 Angst
 Tilknytningsforstyrrelse
 Indadreagerende adfærd
 Kriminalitet, ikke-personfarlig
 Omsorgssvigt
 Selvskadende adfærd
 Udadreagerende adfærd
 Opmærksomhedsforstyrrelse

Metode: 
 KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)
 Anerkendende pædagogik
 Relationspædagogik
 Struktureret omsorgsmiljø

Tilbuddets organisatoriske forhold: 
Tilbuddet er en fond, der ejes og drives af tilbuddet selv.

Fonden undtaget fra fondsloven, jf. § 1, stk. 4, nr. 6 eller nr. 7. Socialtilsyn Nord er 
fondsmyndighed for fonden. Fonden er lovligt etableret som fond i henhold til lov om 
social service. 

Økonomi:
For så vidt angår økonomi, fremgår de godkendte økonomiske forudsætninger og 
den beregnede takst af tilbudsportalen. 
Fremadrettet vil Socialtilsyn Nord skulle godkende tilbuddets budget jf. Lov om 
socialtilsyn § 16 stk. 1. Budgettet skal uploades til tilbudsportalen senest d. 1. 
oktober for det kommende kalenderår, jf. bekendtgørelse om socialtilsyn § 14 stk. 3.
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Begrundelse
Begrundelse for godkendelsen er, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne 
herfor i henhold til lov om socialtilsyn.

Godkendelsen omfatter ovenstående sociale tilbud, herunder eventuelt øvrige tilbud 
efter serviceloven, hvis de leveres som en integreret del af tilbuddet. 

I forhold til vurderingen af de enkelte temaer, kriterier og indikatorer i 
kvalitetsmodellen henvises der til vedlagte godkendelsesrapport.

Tilsyn 
Socialtilsyn Nord varetager det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 4.

Oplysningspligt
Vi skal gøre opmærksom på, at tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give 
Socialtilsyn Nord oplysninger om ændringer i godkendelsesgrundlaget. Planlagte 
væsentlige ændringer skal godkendes af socialtilsynet før iværksættelsen. 
Uforudsete væsentlige ændringer skal straks meddeles til socialtilsynet. Væsentlige 
ændringer i godkendelsesgrundlaget vil medføre en tillægstakst. 

I er endvidere forpligtet til at give Socialtilsyn Nord de oplysninger, der er 
nødvendige for det driftsorienterede tilsyn.

Bortfald af godkendelsen
Denne godkendelse bortfalder, hvis den ikke har været brugt til det godkendte formål 
i en sammenhængende periode på 2 år.

Øvrige godkendelser
Vi skal gøre opmærksom på, at tilbuddet er forpligtet til selv at sikre, at tilbuddet har 
øvrige fornødne godkendelser og indgåelse af aftaler, der er nødvendige for drift af 
tilbuddet. Herunder eksempelvis lejekontrakt, byggetilladelse, godkendelser fra 
fødevaremyndighed, brandmyndighed etc. 
 

Lovgrundlag
Reglerne om godkendelse og vilkårene herfor findes i lov om socialtilsyn 
(lovbekendtgørelse nr. 846 af 21/08/2019) og bekendtgørelse om socialtilsyn (BEK 
nr. 1251 af 13/11/2017), bilag 1. 

Hvis I har spørgsmål til denne afgørelse, er I velkomne til at kontakte Socialtilsyn 
Nord.
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Med venlig hilsen

Janne Mølgaard Susan Havmand Stender
Socialfaglig konsulent Leder af Tilbudsafdelingen

Lov om Socialtilsyn LBK nr. 846 af 21/08/2019
Kapitel 2

Godkendelse af og tilsyn med visse sociale og sundhedsmæssige tilbud

Anvendelsesområde

§ 4. Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende tilbud:
1) Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier 
efter § 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service.
2) Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 6-8, jf. dog § 66 f, og §§ 107-110 i lov om 
social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om 
social service.
3) Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social 
service, når

a) tilbuddet leveres til beboere i boligformer efter andre bestemmelser end 
nævnt i nr. 2, dog ikke friplejeboliger,
b) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat 
personale,
c) tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om 
social service og
d) tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

4) Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.
Stk. 2. Socialtilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det konkrete tilbud er omfattet 

af godkendelse og driftsorienteret tilsyn efter stk. 1, nr. 3, eller om tilbuddet er 
omfattet af tilsyn efter §§ 150 og 151 i lov om social service.

Godkendelse

§ 5. Socialtilsynet træffer efter ansøgning og dialog med ansøger afgørelse om 
godkendelse som generelt egnet af tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, såfremt 
tilbuddet opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at tilbud, som er nævnt i § 4, 
stk. 1, nr. 1-3, kan indgå i den kommunale forsyning, jf. § 4, stk. 3, i lov om social 
service.

Stk. 3. Socialtilsynets godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at 
kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling på 
behandlingssteder, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 4, jf. § 141, stk. 6, i 
sundhedsloven.

Stk. 4. Socialtilsynet kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at 
ikkegodkendte tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-3, og som 
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kommunalbestyrelsen i akutsituationer har visiteret borgere til i en periode på op til 3 
uger, jf. § 4, stk. 4, i lov om social service, kan anvendes i yderligere 3 uger.

Stk. 5. Socialtilsynet kan i forbindelse med godkendelsen efter stk. 1 fastsætte 
vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for fortsat godkendelse. Socialtilsynet kan 
knytte frister til et vilkår.

Stk. 6. Socialtilsynet kan efter anmodning fra tilbuddet eller plejefamilien træffe 
afgørelse om, at den meddelte godkendelse og de meddelte vilkår for godkendelsen, 
jf. stk. 1, kan fraviges på nærmere bestemte betingelser eller inden for en nærmere 
bestemt periode. Socialtilsynet kan i forbindelse med afgørelsen fastsætte vilkår, jf. 
stk. 5, som betingelse for afgørelsen om, at godkendelsen kan fraviges. 
Socialtilsynet kan knytte frister til et vilkår fastsat efter 2. pkt. Afgørelsen om 
fravigelse, jf. 1. pkt., bortfalder, når betingelserne ikke længere er opfyldt eller den 
fastsatte periode er udløbet.

Stk. 7. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud, 
hvis tilbuddet ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, jf. stk. 1, jf. §§ 6 
og 12-18.

Stk. 8. Godkendelsen bortfalder, hvis tilbuddet ikke har været benyttet til det 
godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år, dog 3 år for almene 
plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier, jf. §  66, stk. 1, 
nr. 1-3, i lov om social service.

Stk. 9. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om 
godkendelsens tilrettelæggelse, om socialtilsynets forpligtelser i forbindelse med 
godkendelsen og om socialtilsynets afgørelser efter stk. 4.

§  6. Det er en betingelse for godkendelse af tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, at 
tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.

Stk. 2. Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:
1) Uddannelse og beskæftigelse.
2) Selvstændighed og relationer.
3) Målgrupper, metoder og resultater.
4)   Sundhed og trivsel.
5) Organisation og ledelse, jf. dog stk. 4.
6) Kompetencer.
7) Økonomi, jf. dog stk. 4. 
8) Fysiske rammer.
Stk. 3.    Ved vurderingen af, om de tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-4, har 

den fornødne økonomiske kvalitet, jf. stk. 2, nr. 7, skal socialtilsynet tage stilling til,
1) om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
2) om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i 

forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og
3) om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.
Stk. 4. Er tilbuddet omfattet af § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service, fører 

socialtilsynet ikke tilsyn med tilbuddets organisation, ledelse og økonomi, jf. stk. 2, 
nr. 5 og 7, og §§ 13-18.

Stk. 5. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om det økonomiske 
tilsyn og vurderingen af tilbuddenes kvalitet, herunder i form af opstilling af kriterier 
og indikatorer for kvalitetstemaerne, jf. stk. 2.

§ 12. Tilbud, der søger om godkendelse efter § 5, skal til brug for vurderingen af 
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ansøgningen give socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske 
oplysninger om tilbuddet, som socialtilsynet anmoder om.
    Stk. 2. Tilbud, der er godkendt efter § 5, skal

1) af egen drift give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i 
forhold, der lå til grund for godkendelsen, jf. § 5, stk. 1,

2) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der har 
ansvar for at yde hjælp til borgere, der har ophold i tilbud, som er nævnt i § 4, 
stk. 1, nr. 1-3, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område,

3) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der i 
henhold til sundhedslovens § 141, stk. 1, har visiteret borgere til 
behandlingsstedet, og

4) efter anmodning give socialtilsynet de oplysninger, som er nødvendige for, at 
socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn.

    Stk. 3. Sundhedspersoner, jf. sundhedslovens § 6, skal efter anmodning give 
socialtilsynet oplysninger om borgere i sundhedsfaglig behandling, jf. 
sundhedslovens § 5, på tilbud omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, når de er 
nødvendige, for at socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn.
    Stk. 4. Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, der er godkendt efter § 5, skal 
udarbejde en årlig rapport om tilbuddets virksomhed.
    Stk. 5. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om tilbuddenes 
oplysningspligt efter stk. 1-4.


