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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.

3

Tilsynsrapport



Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Opholdsstedet Golfstrømmen

Hovedadresse Østervej 38
4243 Rude

Kontaktoplysninger Tlf: 40406676
E-mail: ingolf@magleby.dk
Hjemmeside: www.golfstroemmen.dk

Tilbudsleder Ingolf Ingemann Damm

CVR nr. 25557786

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

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

Målgrupper 18 til 23 år (autismespektrum, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt)

12 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum)

12 til 18 år (omsorgssvigt)

12 til 18 år (tilknytningsforstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder)

Pladser i alt 9
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-
18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre de unge ydes en indsats, 
der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. 
Det er Socialtilsynets vurdering at Opholdsstedet Golfstrømmen har et værdisæt og en kultur, hvor skolegang og 
uddannelse har en meget høj prioritet, hvor de unge har gode og relevante skole-/beskæftigelsestilbud.
Ligeledes, at Opholdsstedet Golfstrømmen i meget høj grad har fokus på de unges selvstændighed. De unge 
støttes i meget høj grad i deres relationelle kontakter og færdigheder.
Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at 
sikre der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen. 
Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og 
medvirker til trivsel hos de unge. 
Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange 
og metoder i forhold til målgruppens særlige behov.
Tilbuddet tilrettelægger et individuelt udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i den unges ressourcer og nærmeste 
udviklingszone. Altid med det sigte at kunne opnå og mestre flest mulige færdigheder og kompetencer til at mestre 
livet som voksen.

Godkendelse:
På adressen Østervej 38 4243 Rude.

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og kan 
godkendes jf. lov om social service § 66 stk. 1 nr. 5 og § 107 med
 
• 9 pladser efter § 66 stk. 1. nr. 5, 3 pladser efter § 76 / 107, plus 1 akutplads. 
• Alderen for tilbuddets målgruppe er 12 til 23 år. 

Betingelsen for at bo på Golfstrømmen efter § 107 er, at den unge skal have været anbragt på tilbuddet efter § 66 i 
lov om social service. 

Golfstrømmens primære målgruppe er udsatte og sårbare børn og unge, der socialt som fagligt er sat tilbage, gået i 
stå eller af forskellige årsager ikke udvikles optimalt i deres hidtidige omgivelser. 
Årsagerne kan være begrundet i omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse og 
autismespektrum.

Særligt fokus i tilsynet

”Skole og beskæftigelse”
”Selvstændighed og relationer”
”Fysiske rammer”

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 07-05-2019

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Palle Bukhave (Tilsynskonsulent, børn & unge)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 12-03-19: Østervej 38, 4243 Rude (Anmeldt)
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Opmærksomhedspunkter

6

Tilsynsrapport



      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Opholdsstedet Golfstrømmen i meget høj grad understøtter de unge i at have et 
meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet, 
tilpasset den enkelte.  De unge motiveres i meget høj grad med henblik på at opretholde en aktiv hverdag med 
stimulerende aktiviteter, hvor inklusion med det omgivende samfund i meget høj grad prioriteres. Det er ligeledes 
socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder med eksterne aktører. Socialtilsynet vurderer 
endvidere, at tilbuddet i meget høj grad dokumenterer og følger op på de unges mål i forhold til beskæftigelse / 
uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen og arbejder målrettet i forhold til at støtte 
op omkring uddannelse og beskæftigelse under hensyn til de unge og deres forudsætninger.

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
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Det vægtes i bedømmelsen: 

At tilbuddet støtter de unge i beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i 
hverdagen, og at tilbuddet arbejder systematisk og dokumenterende med mål og opfølgning herpå. 

At tilbuddet prioriterer inklusion med det omgivende samfund. 

At tilbuddet systematisk samarbejder med og inddrager eksterne aktører i tilblivelsen og gennemførelsen af de 
unges beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen. 

At tilbuddet den enkelte unges beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i 
hverdagen er individuelt tilrettelagt.

At den enkelte unge inddrages i tilrettelæggelsen.

At de unge trives i deres beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.

At Golfstrømmen tilstræber, at give de unge en god start ud i voksenlivet, fx ved færdiggørelse af 9. klasse og 
støtte til videre uddannelse/beskæftigelse.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

De unge inddrages i at sætte egne mål for deltagelse i beskæftigelse- / uddannelses- / samværs- og aktivitetstilbud. 
Dette bedømmes på baggrund af interview med de unge hvor det fremgår at de hver 3 måned gennemgår et 
scoringsskema samt at der løbende følges op med ugentlige samtaler med deres primærpædagog.

Tilbuddet opstiller mål for, hvordan de unge understøttes i deres deltagelse i uddannelse, beskæftigelse eller 
samværs- og aktivitetstilbud, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på baggrund af interview med de 
unge, hvor de fortæller hvordan de inddrages i deres målsætningen gennem ugentlige samtaler. At medarbejderne 
bekræfter dette samt at det fremgår af de pædagogiske handleplaner hvor scoringsskemaet ligger.

Tilbuddet har en systematisk praksis for, hvordan der arbejdes med at understøtte de unges mål for deltagelse i 
beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud. Dette bedømmes på baggrund af interview med de 
unge, medarbejderne og ledelsen samt i de pædagogiske planer, hvor det fremgår, at der er ugentlig 
opfølgningssamtaler samt opfølgning hver 3 måned i forhold til opsætning af nye mål.

Det vægtes, at der udarbejdes handleplaner for skolegang, uddannelse og beskæftigelse i samarbejde med de 
unge, kommunen, og der følge op herpå. Endvidere vægtes det, at tilbuddet har indført en morgenmadskultur, der 
understøtte samling og et mere stabilt fremmøde i forhold til skolegang og beskæftigelse. Ved driftsorienteret 
uanmeldte tilsyn den 16.1.2018 blev det oplyst socialtilsynet, at alle unge er i et uddannelsesforløb eller i 
beskæftigelse.

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

De unge i tilbuddet er i beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud. Dette bedømmes på baggrund af 
interview med de unge, medarbejderne samt ledelsen hvor det fremgik at alle unge havde et skole/aktivitetstilbud.

De unge i tilbuddet er deltagende i beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud. Dette bedømmes på 
baggrund af Interview med de unge samt medarbejdere hvor det fremgik at alle havde et stabilt fremmøde.

Ledelsen og medarbejderne oplyser socialtilsynet, at alle unge er i et skoleforløb enten på Magleby skolecenter, 
STU i nærområdet eller i et beskæftigelsesforløb i nærområdet samt at der tages individuelle hensyn til den unge 
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for at sikre deres trivsel

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

De unge i tilbuddet har stabilt fremmøde i deres, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Dette bedømmes på 
baggrund af interview med de unge samt medarbejdere (se indikator 1b)
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Golfstrømmen i meget høj grad har fokus på de unges selvstændighed. De unge 
støttes i meget høj grad i deres relationelle kontakter og færdigheder, ligesom tilbuddet systematisk i meget høj 
grad inddrager og understøtter de unges deltagelse i lokalsamfundet. Det er ligeledes socialtilsynets samlede 
vurdering, at tilbuddet i meget høj grad understøtter de unges kontakt til familie og netværk, under hensyn til 
individuelle ønsker, behov og forudsætninger.

I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddet kan dokumentere positive resultater og at de unge understøttes i at 
indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund.

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 vægtes i bedømmelsen: 

At tilbuddet arbejder systematisk med individuelle mål, der omhandler sociale kompetencer og udvikling af 
selvstændighed. 

At tilbuddet tilbyder aktiviteter, der understøtter de unges sociale kompetencer og udvikling af selvstændighed.

At tilbuddet inddrager de unge i at sætte individuelle mål. 

At tilbuddet prioriterer samskabelse med det omgivende samfund. 

At tilbuddet understøtter de unges kontakt til familie og netværk, og at tilbuddet tilbyder faciliteter og aktiviteter, der 
understøtter de unges kontakt til familie og netværk.

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

Tilbuddet har opstillet individuelle sociale mål i samarbejde med den enkelte unge. Dette bedømmes på baggrund 
af interview med den unge hvor de siger at de er med til at opstille mål for bl.a. fritidsbeskæftigelse samt at det 
fremgår af de pædagogiske handleplaner.

Tilbuddet har opstillet individuelle praktiske mål i samarbejde med den enkelte unge. Dette bedømmes på 
baggrund af interview md den uge samt hvor de siger at de inddrages i forhold til fritidsbeskæftigelse evt. fritidsjob. 
Der opstillers konkrete, individuelle mål for den unges sociale kompetencer og selvstændighed. Fx ved deltagelse i 
madlavningen, rengøringen og hvordan omgangstonen skal være på Golfstrømmen . Det fremgår bl.a. i de 
pædagogiske handleplaner.

Tilbuddet har en systematisk praksis for, hvordan opnåede sociale og praktiske mål dokumenteres, og der følges 
op herpå. 
Scoringsskemaet munder ud i hvordan der skal arbejdes med de enkelte mål. Botræning, Lifeskills budgetlægning 
osv. Feks. hvordan ser mit liv ud når jeg er alene. Hvordan møder man op når man har det svært, sociale 
spilleregler. Læring i sociale regler. hvad er det ok at gøre, Klubbesøg osv.

Det bedømmes ligeledes på baggrund af, at de unge socialtilsynet talte med kunne fortælle, at de havde lært at 
gøre rent på eget værelse samt vaske tøj og at de kunne fortælle, at de var blevet meget mere selvstændige og 
havde udviklet sociale kompetencer siden de var flyttet ind på Golfstrømmen.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

De unge deltager i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Dette bedømmes på baggrund af mål opstillet i de 
pædagogiske handleplaner samt i interview med de unge, hvor det fremgår at de alle har mindst en fritidsaktivitet.

Tilbuddet har en inddragende systematisk praksis for at understøtte den enkelte unges deltagelse i nærmiljøet, 
med udgangspunkt i de unges ønsker og behov. Dette bedømmes på baggrund af at der afholdes ugentlige 
opfølgningssamtaler med den unge samt 3 måneders evaluering af målsætninger, hvor de gennemgås hvordan det 
går med de enkelte delmål.

Tilbuddet har en systematisk praksis for samskabelse med nærmiljøet. Dette bedømmes på baggrund af Ledere og 
medarbejdere kan redegøre for, at tilbuddet opstiller konkrete, individuelle mål i samarbejde med de unge i relation 
til de unges sociale relationer og at de unge deltager i sociale arrangementer i det omgivende samfund.

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
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Tilbuddet har en inddragende systematisk praksis for, hvordan kontakt til og samvær med de unges familie og 
netværk understøttes med udgangspunkt i de unges ønsker og behov. Dette bedømmes på baggrund af interview 
med de unge hvor det fremgår at de er hjemme ca hver 14 dag. De har selv kontakten til deres pårørende og at de 
kan have venner og kærester på besøg.

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

Tilbuddet har en inddragende systematisk praksis for at sikre, de unge har en fortrolig relation til en eller flere 
voksne, der har en positiv betydning for deres liv. Dette bedømmes på baggrund af at de unge  oplever at der er en 
voksen de kan gå til, at de føler sig fortrolige med de voksne, men at de også bruger hinanden.

12

Tilsynsrapport



      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Opholdsstedet Golfstrømmen i meget høj grad har klare mål for indsatsen, og at 
disse i meget høj grad har sammenhæng med mål opstillet af visiterende kommune. De unge trives og udvikles i 
meget høj grad som resultat af tilbuddets metoder og tilgange. Tilbuddet redegør i meget høj grad relevant for 
valgte metoder og tilgange, og tilgange og metoder ses i meget høj grad at være forankret i praksis. Det er 
ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet benytter resultatdokumentation i meget høj grad og dermed 
sandsynliggør en opnået positiv effekt af indsatsen, og at resultatdokumentation benyttes i meget høj grad til 
forbedring af tilbuddets samlede indsats. 
Der arbejdes med en anerkendende tilgang ud fra den enkeltes ønsker, behov og kompetencer. Dette gøres 
gennem ugeplaner, ungemøder og støtte/kontaktsamtaler med tydelige mål for den enkelte.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er fortsat socialtilsynet vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og arbejder 
med faglige tilgange og metoder som fører til positive resultater for de unge. Der er lagt vægt på, at tilbuddets 
faglige tilgange og metoder som bygger på anerkendende og inkluderende tilgang, hvor målene gennemgås med 
den unge hver 14 dag på ungemødet, dette gøres sammen med kontaktpædagogen. Notaterne fra dagsjournalen 
samles en gang om måneden i en månedsrapport, disse månedsrapporter bruges som baggrund for 
statusbeskrivelser og handleplaner, konferencer, personalemøder, trekantsmøder, samarbejdsmøder med 
relevante samarbejdspartnere. Hvilket har en positiv effekt på de unges udvikling som ligeledes bekræftes af de 
visiterende kommuner. Socialtilsynet vægter at de anbringende kommuner oplever en positiv udvikling hos de unge 
samt en imødekommende og konstruktiv dialog.

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)
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Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at leder og medarbejdere har 
en klar målsætning i forhold til målgruppen og kan redegøre for de faglige tilgange og metoder; anerkendende og 
inkluderende tilgang som anvendes i det daglige socialpædagogiske arbejde. 
Målgruppen er unge, der er karakteriseret, autismespektrum eller andre psykiske vanskeligheder såsom 
selvskadende adfærd, indad reagerende adfærd eller andet socialt problem.
Leder og medarbejdere oplyser, at en anerkendende tilgang er den overordnede faglige ramme.
Socialpædagogisk bliver der arbejdet med at inddrage de unge i viden omkring deres problematikker. Det er en stor 
del af det daglige arbejde med de unge, at give dem indsigt i hvordan verden kan opleves fra flere perspektiver. 
Således at det bliver nemmere for den enkelte unge at navigere i verden og forstå sig selv. Der er plads til 
individuelle regler med afsæt i den enkeltes forudsætninger og der er arbejdes med en daglig struktur, som bygger 
på at medarbejderne er et skridt foran.
Målene for den enkelte tager altid afsæt i konferencer, personalemøder, statusmøder, trekantsmøder, 
samarbejdsmøder med relevante samarbejdspartnere.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets anvender faglige tilgange og metoder er er relevant til i forhold til 
målgruppen.
Socialtilsynet vægter især. at hele personalegruppen arbejder målrettet og med fælles forståelse for den 
anerkender og inkluderende tilgang.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Leder og medarbejdere oplyser, at der arbejdes med dagsjournaler hvor de konkrete mål for den unge fremgår, der 
evalueres dagligt på målene. Målene gennemgås med den unge hver 14 dag på ungemødet, dette gøres sammen 
med kontaktpædagogen. Notaterne fra dagsjournalen samles en gang om måneden i en månedsrapport, disse 
månedsrapporter bruges som baggrund for statusbeskrivelser og handleplaner, konferencer, personalemøder, 
trekantsmøder, samarbejdsmøder med relevante samarbejdspartnere. De aktuelle mål evalueres hele tiden i 
personalegruppen og sammen med den unge med henblik på om de skal justeres eller er opfyldt. Dokumentation 
er højt prioriteret i dagligdagen med de unge og der er ingen tavs viden.
Socialtilsynet har fået fremsendt udviklings -og statusplaner som dokumenterer, at der arbejdes med konkrete mål 
og disse ligeledes bliver evalueret med henblik på egen læring og forbedring.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, 
at tilbuddet dagligt arbejder med dokumentation og der kan dokumenteres, at målene bliver evalueret med henblik 
på at forbedre indsatsen. Samt at adspurgte sagsbehandlere oplever, at tilbuddet arbejder med klare mål for den 
unge til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen og der er positive resultater.
Endvidere vægter socialtilsynet, at der journalisere i systemet planner4you dagligt.

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

Socialtilsynet har henvendt sig til de anbringende kommuner i anledning af det driftsorienteret tilsyn. 
Sagsbehandlerne oplever, at tilbuddet dokumentere positive resultater i forhold til de mål, de visiterende kommuner 
har opstillet for de unges ophold. Endvidere oplever de et konstruktivt samarbejde og har ingen betænkeligheder 
ved at benytte tilbuddet fremadrettet. 
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt da det vægtes at tilbuddet kan dokumentere positive resultater i 
forhold til de mål de visiterende kommuner har opstillet for de unge.

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

Tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for de unges opnå:

Tilbuddet Samarbejder med:
- Psykiatriske afdeling i Holbæk.
- Anbringende kommuner
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- Misbrugscenter i Slagelse
- SSP i Slagelse
- Samarbejder med en psykiater og en psykolog. 
- En psykolog som superviser i forhold til en ung ca. hver anden måned.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Opholdsstedet Golfstrømmen i meget høj grad understøtter de unges fysiske og 
mentale sundhed og generelle trivsel, med forståelse for og med udgangspunkt i den enkelte den enkelte unges 
fysiske og psykiske forudsætninger. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet i meget høj  grad respekterer de 
unges selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet i meget høj 
grad inddrager de unge i beslutninger, der vedrører de unges liv, og at tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger 
dagligdagen med et hensyn til de unges ønsker og behov. Det er socialtilsynets vurdering, at de unge i meget høj 
grad trives i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder med sundhedssystemet, 
med henblik på at hjælpe de unge med helbredsudfordringer. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet i meget 
høj grad forbygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser, vold og overgreb.

Gennemsnitlig vurdering 4,8

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at Golfstrømmen i meget høj grad understøtter de unges medinddragelse og 
indflydelse på eget liv og hverdag i tilbuddet. Det er vægtet, at der afholdes husmøder dagligt, hvor de unge bliver 
hørt og har mulighed for at få indflydelse. Ligeledes giver de unge udtryk for at trives og have medbestemmelse på 
Golfstrømmen og i skovhuset.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Ved driftsorienteret tilsyn blev det oplyst socialtilsynet, at ledelse og medarbejdere oplyser socialtilsynet om, at hele 
deres pædagogiske tilgang er anerkendende og inkluderende. Der afholdes ungemøde, hvor de unge bliver hørt. 
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Tilbuddet ser det som en vigtighed, at respektere de indsatser og aftaler der indgås med de unge. De unge 
fortæller socialtilsynet, at de bliver hørt, respekteret og anerkendt.

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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Ved driftsorienteret uanmeldte tilsyn blev det oplyst socialtilsynet, at leder og medarbejderne, at de er gode til at 
lytte og anerkende det som de unge gerne vil og har lyst til, hvilket socialtilsynet observeret. Når de unge kommer 
med forslag bliver det taget med til personalemøderne og der bliver altid lyttet når en ung kommer med et ønske. 
De unge inddrages i madplan, sommerferie, ture ud af huset mm. Til husmødrene har de unge deres eget punkt, 
som bliver drøftet på personalemøderne.
De unge fortæller, at de oplever at have indflydelse og er med til at bestemme. Dog er der husregler som, at de 
unge ikke er i fællesrummene efter kl. 22 i hverdage. Internettet lukkes kl. 23.00 – ingen individuelle aftaler, hvilket 
tilbuddet med fordel godt kan forholde sig til, i forhold til at understøtte den unges medbestemmelse og 
selvstændighed.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at Golfstrømmen i høj grad understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og 
trivsel.
Socialtilsynet har lagt vægt på tilbuddets nedskrevet alkohol- og rygepolitik samt fælles morgenbord og den sunde 
og varigende buffet der tilbydes i hverdagen. For at understøtte både mental og fysisk sundhed arbejdes der med 
planlagt støtte kontaktsamtale i en faste struktur i dagligdagen.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Ved driftsorienteret  tilsyn observeret socialtilsynet trivsel i tilbuddet, hvilket bliver understøttet ved at de unge på 
Golfstrømmen fortæller socialtilsynet, at de trives i tilbuddet.  
Personalegruppen har fokus på tydelighed i hverdagen så de unge ikke bliver ladt tilbage med følelsen af 
fraværende voksne.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt. Socialtilsynet vægter at de unge på 
Golfstrømmen fortæller de trives.

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 til i meget høj grad opfyldt. Der er lagt til grund, at lederen oplyser, at de unge
ledsages til læge, tandlæge, psykiater osv. De unge fortæller socialtilsynet at de får støtte fra tilbuddet til relevante 
sundhedsydelser.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Medarbejder, ledelse og de unge fortæller samstemmende, at der er fokus på kosten og motionen. Tilbuddet har en 
nedskrevet alkohol- og rygepolitik. Der laves morgenbord hverdag og der serveres buffet i hverdagen med meget 
varierende og sund kost. Der er støttet kontaktsamtale med den unge, der bl.a. har til formål at styrke den mentale 
sundhed. Socialtilsynet har set eksempler på behandlingsplan for den enkelte unge, hvor der bl.a. er fokus på den 
fysiske og mentale sundhed fx hygiejne, motion, kost, selvværd og sociale relationer.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at Golfstrømmen i høj grad forebygger magtanvendelser. Der arbejdes med den 
enkelte unge for at undgå konflikter der afstedkommer magtanvendelse. Samtlige medarbejdere er bekendte med 
regler vedr. magtanvendelser og lov om voksenansvar.

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

Ved optakt til konflikter, får den unge lov at falde ned og medarbejderne er meget opmærksomme på ikke at 
konfliktoptrappe situationen. Tanken er, at problemerne ikke skal løses når den unge er i affekt.
Leder og medarbejdere oplyser, at der har været magtanvendelser på Golfstrømmen. 
Alle medarbejdere er bekendt med lov om voksen ansvar. Magtanvendelser drøftes på førstkommende 
personalemøde og vendes på supervision for at understøtte, at magtanvendelser undgås.
Ved driftsorienteret tilsyn så socialtilsynet dokumenter hvor medarbejdere har underskrevet kendskab og forståelse 
om voksen ansvar samt beredskab for overgreb.
Indikatoren bedømmes på baggrund af ovenstående i meget høj grad opfyldt.

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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Leder og medarbejdere oplyser, at der har været magtanvendelser på Golfstrømmen. Socialtilsynet har modtaget 
indberetning. Alle magtanvendelse drøftes på det først kommende personalemøde med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen.
Indikatoren bedømmes på baggrund af ovenstående i høj grad opfyldt.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at Golfstrømmen har haft fokus på forebyggelse af overgreb siden sidste driftstilsyn. 
Opholdsstedet har fået bevilliget et kursus i voldsforebyggelse af Beskæftigelsesministeriets Forebyggelsesfond. 
Jacob Stein skal stå for at gennemføre kurset i praksisfortællinger ”Fra fortælling til forandring”, som klæder 
medarbejderne på til at forebygge vold. Endvidere vægter socialtilsynet, at Opholdsstedet har fået udarbejdet en 
beredskabsplan for forebyggelse af overgreb. Beredskabsplanen er bekendt af hele personalegruppen.

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

Tilbuddet har en politik at de unge ikke sover sammen medmindre klare aftaler er indgået med en medarbejder. De 
unge er generelt gode til at løse indbyrdes konflikter. Når det skønnes kan personalet blandes sig og understøtte at 
der ikke forekommer overgreb eller at konflikter optrappes.
Opholdsstedet Golfstrømmen har fået bevilliget et kursus i voldsforebyggelse af Beskæftigelsesministeriets 
Forebyggelsesfond. Jacob Stein skal stå for at gennemføre kurset i praksisfortællinger ”Fra fortælling til forandring”, 
som klæder medarbejderne på til at forebygge vold.
Socialtilsynet har modtaget en beredskabsplan for Opholdsstedet Golfstrømmen. Alle medarbejdere skal 
underskrive et dokument, der tilkendegiver at de har læst og forstået beredskabsplanen for overgreb samt lov om 
voksenansvar.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Opholdsstedet Golfstrømmen drift i meget høj grad varetages forsvarligt af en 
kompetent og ansvarlig ledelse, og at ledelsen i meget høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i meget høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne 
trives i tilbuddet. Ledelsen prioriterer i meget høj grad relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af 
medarbejdernes kompetencer. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddets ledelse i meget høj grad prioriterer 
tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel hos medarbejderne, således at personalegennemstrømning og 
sygefravær er minimal.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Tilbuddets leder har mange års erfaring 
med målgruppen og har ligeledes en baggrund med både ledelseserfaring og lederuddannelse. Det er således 
socialtilsynets vurdering, at ledelsen har de faglige kompetencer, der skal til for at kunne lede et socialpædagogisk 
opholdssted.
Socialtilsynet vægter, at der er udarbejdet en opfølgning på ledelses strategi og implementering af supervision og 
faglige tiltag, i forbindelse med den nye leder er trådt til. Endelig vægtes det, at tilbagemeldinger fra 
sagsbehandlere er gerneralt positive idet de oplever en god og åben dialog med tilbuddet.

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

Organisatorisk består ledelsen af leder og en souschef, der blev diplom uddannet i 2016.

Leder har følgende relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet:
Magleby Skolecenter:
- Opstart og ledelse af Magleby Friskole, 1999.
- Opstart og ledelse af Den Interne Skole, 2000
- Opstart og bestyrelsesmedlem på Opholdsstedet Søholt og Opholdsstedet Golfstrømmen, 2000.
- Opstart og ledelse af STU, 2008.
- Opstart af Byens Auto, socialøkonomisk virksomhed, 2009.
- Grundlæggelse af og direktør i den Erhvervsdrivende Fond, Magleby Skolecenter, 2010
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- Opstart af Bostedet Magleby og bestyrelsesmedlem i Fonden Magleby, 2014.
- Leder på Opholdsstedet Golfstrømmen, 2015
Den multikulturelle børnehave Sanna, Nørrebro:
- Opstart og ledelse, 1996-1999
- Bestyrelsesformand for Sanna siden 1996 – nuværende funktion.
Skole for arabiske børn på, Nørrebro:
- Opstart og ledelse, 1995.
Samid skole (skole for palæstinensiske børn, Nørrebro):  
- Souschef, 1994
Juelsminde Efterskole:
- Efterskolelærer, 1990-1994
Tøjindsamling i Holland, Frankrig, Spanien, Tyskland og Sverige
- Organisation og ledelse af projektet, 1988-1990
Den Internationale Efterskole Skydebanegaard, Faxe:
- Opstart, undervisning og ledelse, 1984-1987.
Småskole i England for 30 unge med særlige behov:
- Opstart, undervisning og ledelse, 1983.
Småskolen Peterslyst:
- Lærer, ledelse af busgruppe med tre unge med omfattende problemer på en fem måneders busrejse til Indien, 
1982
Foredragsvirksomhed i Norge og Sverige:
- Foredragsholder, over 100 foredrag om småskolerne i Danmark, 1981-1982
Roskilde Efterskole:
- Opstart, undervisning og ledelse, 1978-1981
Den Rejsende Højskole, Tvind:
- Lærer, ledelse af busgruppe på 10 deltagere på en fire måneders busrejse til Indien, 1977-1978.

Uddannelse:
- Skanderborg Amtsgymnasium, Matematisk/fysisk student, 1974.
Kurser og konferencer:
- August 2015, Hanne Veje, Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed.
- August 2015, Christopher Schmitz, Komphash, navigations i unges hashmisbrug.
- August 2014, Beskæftigelses Ministeriets Forebyggelsesfond, Voldspakken, Fra fortælling til forandring. 
- Børn og voksne med ADHD
- Sund Mad (3 konferencer og 5 kursus dage)
- Børn og unge med forskellige diagnoser
- Ledelse og Administration (konferencer)
- Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser.

Afdelingsleder:
- Færdig uddannet pædagog 2016
- diplom i ledelse 

Medarbejderne fortæller, at de er trygge ved ledelsen, selv om lederen og souschefen er nye på Golfstrømmen, da 
medarbejderne har et godt kendskab til lederen i Magleby skolecenter regi som Golfstrømmen har et tæt 
samarbejde med. Medarbejderne oplever, at der bliver lyttet til dem. Ledelsen bliver beskrevet som fagligt dygtige 
og hvor der altid er rum for sparring. Der er en god og åben dialog og medarbejderne oplever at have et ansvar i 
forhold til primærfunktionen med stor medbestemmelse.
Størstedelen af sagsbehandlerne oplyser, at de oplever et godt og åbne samarbejde. Socialtilsynet vægter, at 
sagsbehandlerne oplever et generelt godt samarbejde med Golfstrømmen samt at medarbejderne oplever en 
ledelse man altid kan gå til og at der hurtig bliver flugt op på beslutninger vedr. driften og pædagogiske tiltag.

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

- Tilbuddet modtager ekstern faglig supervision 5 gange om året.  
- Hele personelgruppen har modtaget ny faglig viden fx har der været en underviser ude at fortælle om autisme, 
hvilket er relevant for tilbuddets målgruppe.
- Hele personalegruppen har gennemgået socialstyrelsens voldspakke samt bekendt med den ny 
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voksenansvarslov.
- Medarbejderne sendes løbende på pædagogisk efteruddannelse. Flere af dem vil deltage i diplomkurset fra e-
advice.
- Medarbejderne har deltaget i to konferencer sammen med medarbejderne på Magleby Skolecenter. 
Endvidere afholdes dagligt planlægningsmøder hvor faglig sparring er en fast bestanddel. 
På baggrund af ovenstående bedømmer socialtilsynet indikatoren i meget høj grad opfyldt.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Der afholdes bestyrelsesmøder 3-4 gange årligt samt telefonmøder efter behov. Der er en dagsorden og referat. 
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Det er fortsat socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift i høj grad varetages kompetent.
Alle medarbejdere gennemgår en efteruddannelse i forhold til at sikre en opkvalificering af den samlede 
personalegruppe. De unge tilkendegiver, at de er glade for at være på opholdsstedet og socialtilsynet vurderer 
endvidere, at der er et lavt sygefravær.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

De unge som socialtilsynet har interviewet fortæller de får den hjælp og støtte de har behov for og synes 
medarbejderne er flinke og omsorgsfulde. 
Ud fra det indsendte materiale relateret til ledelse og medarbejderne er det socialtilsynets vurdering at de unge har 
tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer, tilbuddet har løbende gang i efteruddannelse af  alle 
medarbejderne og afdelingslederen har taget diplom i ledelse.. Alle medarbejdere har har viden og erfaring med 
målgruppen. Ligeledes vægter socialtilsynet, at de unge fortæller at medarbejderne er omsorgsfulde og de oplever 
at få den støtte de har behov for. 
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt. Det vægtes de unges udsagn samt at 
personalet har erfaring med målgruppen.

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

Siden sidste driftstilsyn har der en meget lav personale gennemstrømning. Ledelsen og medarbejderne oplever en 
mere stabil personalegruppe.

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

Tilbuddets sygefravær er højere end sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets 
seneste årsrapport på Tilbudsportalen. Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indikerer et lavere 
sygefravær. På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det at sygefraværet medfører en lav risiko for tilbuddets 
kvalitet. Dette begrundes på baggrund af interview med de unge, ledelsen og medarbejderne, hvor det fremgår at 
der i 2017 var en langtidssygemelding men at de i dag ikke oplever et øget sygefravær.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Opholdsstedet Golfstrømmens medarbejdere i meget høj grad har relevante 
faglige, relationelle og personlige kompetencer, der i meget høj grad modsvarer målgruppen og møder de unges 
aktuelle, individuelle og særlige behov. Tilbuddet har i meget høj  grad strategisk fokus på udvikling og 
vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, samt i meget høj grad fokus på specialistkompetencer, når dette 
påkræves. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad møder borgerne med respekt for 
den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at den samlet medarbejdergruppe har relevante kompetencer henført til indikator 
10.a. 
Socialtilsynet vægter, at tilbuddet har kontinuerligt supervision og der er faste personalemøde, hvor der er mulighed 
for faglig sparring. Endvidere vægtes det at de unge oplever at personalegruppen har de relevante kompetencer i 
forhold til de unges problematikker.

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

3 pædagoger ansat
8 pædagogisk medhjælpe heraf to studerende. Alle med min 3 års erfaring med målgruppen.

Som en del af vidensdeling og faglig udvikling deltager medarbejdergruppen i:
- Fast personalemøde med mulighed for faglig sparring
- Ekstern supervision 1. gang i md. for lederen og det faste personale.
- Konflikthåndteringskursus 
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- Den svære samtale

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Ved driftsorienteret tilsyn observere socialtilsynet, at det er afspejlet i medarbejdernes samspil med de unge, at 
medarbejderne har relevante kompetencer.
Lederen og medarbejder fortæller socialtilsynet:
Dialogen med de unge er ikke konfronterende. Der er en lyttende og anerkendende tilgang i relationen med den 
unge. 
De unge oplever personalet som dygtige. Føler de forstår deres problemer og får den hjælp de har brug for. De 
unge fortæller socialtilsynet, at de har lært meget siden de flyttede ind på Golfstrømmen, at der er sket en meget 
positiv udvikling inden for den seneste år på Golfstrømmen. Fx er personalet blevet bedre til at overholde aftaler og 
de unge kan mærke i hverdagen, at personalet har de relevante kompetencer i forhold til ham.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.

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

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

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

Temavurdering

Fysiske rammer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer samlet, at Opholdsstedet Golfstrømmens fysiske rammer i meget høj grad understøtter de 
unges udvikling, tryghed og trivsel ved i meget høj grad på relevant vis at understøtte formålet med tilbuddets 
indsats. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet i meget høj grad tilgodeser de unges behov for både 
fællesskab og privatliv, og at tilbuddets værelser / lejligheder, fællesarealer og faciliteter i meget høj grad 
fremtræder velholdte, hjemlige og velegnede til målgruppen. 
Tilbuddet fremstår moderne, pænt, venligt og rummeligt.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter de unges trivsel og udvikling.
Golfstrømmen fremstår hjemligt og de unge trives med de fysiske rammer og beskriver opholdsstedet som deres 
hjem. Golfstrømmen understøtter de unges trivsel, udvikling og selvstændighed. Fælleskøkken med mulighed for at 
lave mad. Fælles vaskerum med mulighed for at vakse eget tøj. Fællesrummene understøtter socialsamvær og spil 
på PS4.
Socialtilsynet finder de fysiske rammer egent til både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

På adressen Østervej 38, 4243 Rude med plads til 8 unge. Enkeltmandsværelserne er hver på ca. 12 m2 placeret 
ved siden af hinanden. I denne del af opholdsstedet befinder sig: vaskerum, bad og toilet. Der er ligeledes et meget 
benyttet alrum – et stort lyst og moderne spisekøkken og hyggeafdeling med tv, bøger og spil samt playstation, Wii 
og internetforbindelse i stuen. De unge fortæller socialtilsynet, at de trives med de nye fysiske rammer.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Socialtilsynet observere, at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer de unges behov. Det vægtes især at 
rammerne på  Golfstrømmen er der hvor de unge understøttes og modnes til at flytte i en mere selvstændig bolig. 
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Fx Der fælleskøkken hvor de unge har maddag. Der er vaskerum hvor de unge har vaskedag.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Socialtilsynet bedømmer at de fysiske rammer afspejler, at det er de unges ejet hjem. Socialtilsynet observerer at, 
enkeltmandsværelserne alle er indrettet efter den unges eget ønske. Værelserne afspejler, at det er den unges 
eget hjem.
De unge fortæller socialtilsynet, at de kan indrette deres værelse efter eget ønske.
Fællesrummene virker hyggelige, hemmelige og moderne.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

• Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, 
at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt
• Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, 
at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen
• Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, 
at tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig

Økonomisk bæredygtig?

• Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, 
at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt

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

• Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, 
at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

• Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, 
at tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter 7.3.2019 modtaget materiale til tilsyn. opdateret beboerliste, pædagogiske 
handleplaner, liste på ansatte.

Observation

Interview Interview af anbragte unge
Interview af medarbejdere
Interview af ledelsen

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

Ledelse

Medarbejdere
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