Tilbud: Egholt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Øst
Tilsynstype: Regodkendelse

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.

1. Stamoplysninger
*Tilbuddets navn:

Egholt

*Adresse:

Næstvedvej 78a
4180 Sorø
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Tilbud: Egholt

*Kontaktoplysninger:

Tlf.: 57608300
E-mail: adm@egholt.dk
Hjemmeside: www.egholt.dk

*Tilbudstyper:

§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)
§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

*Målgrupper:

§ 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted)
18 til 35 år (personlighedsforstyrrelse)
10 til 18 år (omsorgssvigt)
10 til 18 år (tilknytningsforstyrrelse)
18 til 35 år (andre psykiske vanskeligheder)
18 til 35 år (omsorgssvigt)
10 til 18 år (anden udviklingsforstyrrelse)
10 til 18 år (selvskadende adfærd)
10 til 18 år (forandret virkelighedsopfattelse)
18 til 35 år (anden udviklingsforstyrrelse)

Side 2 af 33

Tilbud: Egholt

18 til 35 år (selvskadende adfærd)
18 til 35 år (tilknytningsforstyrrelse)
10 til 18 år (udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder)
10 til 18 år (angst)
10 til 18 år (andre psykiske vanskeligheder)
18 til 35 år (autismespektrum)
18 til 35 år (forandret virkelighedsopfattelse)
10 til 18 år (autismespektrum)
18 til 35 år (angst)
18 til 23 år (angst)
16 til 25 år (udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder)
18 til 23 år (andre psykiske vanskeligheder)
18 til 23 år (personlighedsforstyrrelse)
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16 til 25 år (forandret virkelighedsopfattelse)
18 til 23 år (forandret virkelighedsopfattelse)
18 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse)
18 til 23 år (anden udviklingsforstyrrelse)
18 til 23 år (selvskadende adfærd)
18 til 23 år (autismespektrum)
16 til 25 år (anden udviklingsforstyrrelse)
16 til 25 år (selvskadende adfærd)
16 til 25 år (andre psykiske vanskeligheder)
16 til 25 år (autismespektrum)
16 til 25 år (angst)
18 til 23 år (udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder)
Pladser i alt:

26
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Tilsynsrapporten er
udarbejdet af:

Susanne Svendsen (Socialtilsyn Øst)

Dato for tilsynsrapport:

10-11-2014

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

Det er tilsynets vurdering, at Egholt overordnet er velorganiseret. Egholt driver de forskellige tilbud på betryggende vis
med høj faglighed i løsningen af Egholts kerneopgaver. Det er desuden tilsynets vurdering, at Egholt forhold til de fleste
af kvalitetsmodellens temaer i høj grad leverer den fornødne kvalitet.
Det er tilsynets vurdering, at Egholt fortsat er
egnet til at opfylde de indskrevne borgeres behov, jfr. Servicelovens §46.
Imidlertid forudsætter vurderingen, at Egholt sikrer, at kun borgere inden for målgruppen, indskrives i tilbuddene, og at
Egholt fortsætter med, at gøre sig
relevante overvejelser om, hvordan den miljøterapeutiske indsats virker
på de indskrevne borgere i dag.
Det er tilsynets indtryk, at Egholt er et behandlingssted, hvor der tilstræbes en tydelig systematik i indsatsen. Og at
Egholt arbejder efter klare og konkrete mål for
borgenes ophold. Det er tilsynets vurdering, at Egholt kan dokumentere positive resultater i
forhold til opfyldelsen af de mål, anbringende kommune har opstillet
for borgernes ophold. ligeledes er det tilsynets opfattelse, at ledelse og
medarbejdere på Egholt løbende evaluerer deres indsats, og forsøger forbedring af indsatsen.
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*Afgørelse:
Påbud:
Opmærksomhedspunkter:
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3. Oplysninger om datakilder
Dokumenter:

Egholts hjemmeside
Ansøgning om re-godkendelse + diverse dokumenter
ansøgning om ændring af aldersgruppe det røde hus
oplysninger på Tilbudsportalen
lister over ansatte og lister over indskrevne + kontakt oplysninger til sagsbehandlere
Beskrivelse af den miljøterapeutiske indsats + diverse retningslinjer/politikker
Årsrapport og protokol 2013
Tilbudsportal (nøgletal)
Balance og resultatopgørelse fra september 2014.

Observation
Interview
Interviewkilder

Anbringende kommune
Beboere
Ledelse
Medarbejdere
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg
Dato

10-03-2014

Oversigt over tilsynsbesøg

19-03-14: Næstvedvej 78a, 4180 Sorø
10-03-14: Næstvedvej 78a, 4180 Sorø

Tilsynskonsulenter

Pernille Foged
Susanne Svendsen

Afdelinger

Egholt Opholdssted
Egholt Dagtilbud
Egholt Botilbud
Egholt Botilbud enkelmandsprojekt

Besøgstype

Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer,
kriterier eller indikatorer
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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

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,3

Udviklingspunkter

Det er tilsynets vurdering, at Egholt i vidests muligt
omfang opstiller konkrete mål for indsatsen i samarbejde
med borgerne. Af interviewene og det skriftlige
materiale fremgår det desuden, at uddannelse og
beskæftigelse er et væsentligt element i indsatsen
overfor den enkelte. Da Egholt er et helhedstilbud hvor
alle afdelinger i samarbejde har opbygget et
gennemtænkt miljø, hvor der er sammenhæng mellem
den teoretiske referenceramme og fysisk miljø, dette
gælder både psykologisk og kulturelt, opnås det bedst
mulige udviklings muligheder for den enkelte.
Det gennemtænkte miljø er gearet til, at kunne rumme
beboernes vanskeligheder og give dem muligheder for, at
arbejde på deres egen udvikling, der understøtter
beboernes parathed og muligheder for uddannelse og
beskæftigelse. Samtidig er det tilsynets vurdering, at
Egholt understøtter målene for de unge/beboernes
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uddannelse og beskæftigelse.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

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

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

Det oplyses, at der afholdes ugentlige samtaler mellem beboeren og dennes kontaktperson, På disse
møder gennemgår kontaktpersonen den sidste uges dagbogsnoter med beboeren og der laves
aftaler om den individuelle struktur for beboeren.
disse ugentlige møder med beboren bruges også til at gennemgå statusrapporter mv. beboeren kan
altid komme med egne input.Og det aftales med beboeren hvad der skal arbejdes med i den næste
periode, hvad vil beboeren gerne blive bedere til og hvordan kan medarbejderne støtter op om
dette.

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

Det oplyses, at Egholt er et helhedstilbud, hvor alle beboere tilbydes skole, STU eller beskæftigelse.
Af beskrivelserne fremgår det, at alle beboere er enten i skole, STU eller dagtilbud.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 4 (i høj grad
i tilbuddet i den
opfyldt)
undervisningspligtige alder
opfylder undervisningspligten
ved at gennemføre et

Alle børnene kommer i skole dagligt, og tilbydes undervisning på det niveau den enkelte elev er på,
med den hjælp og støtte den enkelte elev har behov for, dette gælder både i forhold til placering i
lokalet, støtte til opgaveløsning mv.
Der tilbydes undervisning på linie med et grundskole tilbud samt STU forløb for de elever der ikke
kan komme videre i et almindeligt uddannelsesforløb.
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grundskoletilbud med
undervisning fra
børnehaveklasse til 9. klasse.
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
Tema
*Selvstændighed
og relationer

Ja, alle får støtte og hjælp til at komme afsted, tilbuddet er meget fleksibelt så der kan laves aftaler
med den enkelte om hvor meget og hvor længe den unge / beboeren kan klare at deltage i.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Udviklingspunkter

Det er tilsynets vurdering, at den sociale indsats i høj
grad understøtter, at de unge/ beboerne i det omfang
det er muligt indgår i sociale relationer, deltager i sociale
aktiviteter og fællesskaber i det omfang den enkelte er i
stand til dette.
Det er tilsynets opfattelse, at Egholt understøtter
beboerne i at leve et så selvstændigt liv som muligt. Der
arbejdes målrettet på i samarbejde med beboeren at
beboeren bliver i stand til at blive selvstændig og selv
tage beslutninger for eget liv.
Egholt arbejder desuden målretet på i tæt samarbejde
med beboeren på at etablere, udvikle eller fastholde
kontakt og relationer til familie og netværk.
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Tema: Selvstændighed og relationer

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 02: Tilbuddet styrker
borgernes sociale kompetencer
og selvstændighed

Det er tilsynets vurdering, at Egholt arbejder målrettet på, at styrke og understøtte de unge / beboernes udvikling
af sociale kompetencer, så de bliver rustet til at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt. Desuden understøtter
Egholt de unge / beboerne i at kunne indgå i sociale relationer , fællesskaber og netværk.
Målsætningen for opholdet på Egholt er at skabe fundamentet for et godt liv. Den unge / beboeren lærer sine
egne ressourcer og vanskeligheder bedre at kende. Fokus er rettet mod at gennemføre folkeskolen og senere få en
uddannelse og et arbejde. Det langsigtede mål er, at den unge / beboeren kan etablere sig som selvforsørgende og
klare sig selv i egen bolig i det omfang det er muligt.
Deres tilgang til de unges / beboerens hverdagsliv afhænger af den enkeltes udvikling. På opholdsstedet har de en
meget velstruktureret og planlagt dag. Her er de voksne i høj grad med til at planlægge og give overblik og dagens
muligheder.
Der lægges i høj grad op til dialog og medinddragelse.
Det er tilsynets vurdering, at Egholt i tæt samarbejde med den unge / beboeren aftaler konkrete mål for hvad den
unge / beboeren skal have hjælp til at lære og hvordan. Det er også tilsynets opfattelse, at Egholt støtter de unge /
beboerne i at etablere, udvikle og fastholde deres kontakter med familie og netværk.
Det er også tilsynets opfattelse, at alle har mindst en fortrolig voksen.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Selvstændighed og relationer

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

Det beskrives, at Egholt tilbyder et helhedstilbud, hvor der er sammenhæng i behandlingen uanset
hvor i organisationen beboeren er. Det oplyses, at beboerne har ugentlige samtaler med deres
kontaktperson, og at f. eks dagbogen gennemgåes med beboeren, så de altid ved hvad der bliver
skrevet om dem, de er desuden med til at aftale deres individuelle struktur og mål for egen udvikling.
Af Egholts beskrivelser fremgår det, at deres primære opgave er at tilrettelægge miljøet og
rammerne på en sådan måde at beboerne får bedst mulige vilkår for at kunne arbejde med egen
udvikling.
Der følges løbende op beboernes individuelle mål - i de ugentlige samtaler, i statusrapporter og på
behandlingsmøder/udviklingsplansmøder.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 3 (i middel
sociale relationer, fællesskaber grad opfyldt)
og netværk i det omgivende
samfund

Da Egholt er et helhedstilbud, har beboerne rigtig mange muligheder for at indgå i sociale relationer
og fællesskaber på Egholt, hvilket kan betyde, at beboerne ikke giver udtryk for at have behov for at
dyrke sociale relationer og fællesskaber udenfor Egholt. Et forhold ledelse og medarbejdere er meget
bevidste om at arbejde med - alle kontaktpersoner arbejder med at støtte beboerne i at etablere, og
bibeholde deres kontakter til familie og netværk. Desuden arbejdes der målrettet på at få beboerne
til at deltage i aktiviteter og arrangementer udenfor Egholt. Eller der inviteres til arrangementer på
Egholt.
Beboerne oplyser, at de får støtte til at opbygge relationer og dyrke deres særinteresser.
De unge på opholdsstedet oplyser, at de er hjemme hos deres familie hver anden weekend.

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

Det er forskelligt på de forskellige tilbud på Egholt, hvilken kontakt beboerne har til deres familie og
netværk. De unge på opholdsstedet er hjemme på weekends hos deres familie. De unge
kontaktpersoner har ugentlig kontakt med forældrene, det er tilsynets opfattelse at de unge kan
kontakte deres familie og netværk når de har behov herfor.
Beboerne på botilbuddene styrer selv hvilken kontakt de ønsker at have til deres familie og netværk.
Medarbejderne støtter op om beboernes ønsker og hjælper dem med at etablere og bibeholde
kontakten. dette aftales med den enkelte beboer.
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Indikator 02.d: Børnene/de unge 4 (i høj grad
deltager i fritidsaktiviteter uden opfyldt)
for tilbuddet

Det oplyses, at medarbejderne motiverer og støtter de unge i at deltage i fritidsaktiviteter uden for
Egholt. Hvis den unge eksempelvis har brug for at blive transtporteret til og fra aktiviteten, eller at
der er en medarbejder tilstede kan dette lade sig gøre i det omfang det giver mening.
Det oplyses dog også, at det ikke er alle unge der deltager i fritidsaktiviteter uden for Egholt. Det
oplyse, at det er en del af behandlingsmålet for den enkelte unge, at de bliver i stand til at etablere
relationer , hvorfor de unge støttes til dette når de hver i sær er parat til dette.

Indikator 02.e: Børnene/de unge 3 (i middel
I samtalen med tilsynet fortæller nogle af de unge at de har venskaber udenfor Egholt, disse venner
har venskaber uden for tilbuddet grad opfyldt) har de kontakt til når de er hjemme i weekends.
Medarbejderne oplyser, at de unge ofte har det så svært med dem selv, at det er svært for dem at
etablere og fastholde egentlig venskaber, ofte er det mere bekendte de har.
Det oplyses, at Egholt vil gå rigtig langt for at støtte de unge i at etablere og fastholde venskaber, hvis
den unge ønsker dette.
Indikator 02.f: Børnene/de unge 5 (i meget
har mindst en fortrolig voksen
høj grad
opfyldt)
Tema
*Målgruppe,
metoder og
resultater

Børnene oplyser, at de alle har mindst en fortroelig voksen på Egholt. Alle har en kontaktperson som
tager sig af alt det praktiske omkring dem, har kontakt med deres forældre og som de har ugentlige
samtaler med. De unge er enige om, at det ikke nødvendigvis er deres kontaktperson som er deres
fortroelige voksen det kan også være en lærer eller en af de øvrige medarbejdere.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3,9

Udviklingspunkter

Det er Tilsynets vurdering, at der på Egholt arbejdes
systematisk og med målbare udviklingsmål og delmål,
aftalt i samarbejde med unge og voksne beboere.
Den miljøterapeutiske tilgang modsvarer borgernes
behov for støtte til egen udvikling, og understøtter børn,
unge og voksne til at tage indflydelse for eget liv og den
fælles hverdag på Egholt.
Det ligger implicit i den miljøterapeutiske tilgang der
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praktiseres på Egholt, at have fokus på sundhed og
trivsel.
Det er tilsynets vurdering, at Egholts miljøterapeutiske
indsats i de fleste tilfælde sikrer, at magtanvendelser og
overgreb, så vidt det er muligt, undgås.
Der er velbeskrevne procedurer for håndtering og
opfølgning på eventuelle magtanvendelser.
Samarbejdet med handlekommunerne gennemføres
systematisk , med udgangspunkt i statusrapporter, hvor
resultaterne for borgerne beskrives.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Det er Tilsynets vurdering, at der på Egholt arbejdes systematisk og med målbare udviklingsmål og delmål, aftalt i
samarbejde med unge og voksne beboere.
Den miljøterapeutiske tilgang modsvarer borgernes behov for støtte til egen udvikling. Samarbejdet med
handlekommunerne gennemføres systematisk , med udgangspunkt i statusrapporter, hvor resultaterne for
borgerne beskrives.
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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

Egholt arbejder ud fra en psykodynamist miljøterapeutisk tankegang, suppleret med en anerkendede
pædagogisk indfaldsvinkel og relevant faglig indsigt i de unges beboernes særlige problematikker.
Miljøterapien på Egholt er en struktureret, relationel arbejdsform. Alle medarbejdere har en fælles
teoretisk referenceramme, et gennemtænkt miljø med forudsigelighed og troværdighed. Det
beskrives, at miljøterapien giver mulighed for: - at iscenesætte (synliggøre) - at rumme - og at
bearbejde, problemer i beboerens liv, så de kan arbejde på deres egen udvikling og forandring.
Af beskrivelserne fremgår det, at Egholt har gode erfaringer med at arbejde på denne måde , at der i
høj grad er sammen hæng mellem tilbuddets målsætning og målgruppens behov.

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
indsatsen

Egholt arbejder i botilbuddene for voksne med udvikling af dagbogsnotater og udviklingsplaner, hvor
der sammen med borgerne gøres status på en skala fra 1 - 5. Mål og delmål sættes i system vhj. dette
pointsystem. Dagtilbuddet laver egne udviklingsplaner. Der udarbejdes en statusrapport, som er det
dokument, der møder handlekommunen. Der afholdes statusmøder med handlekommunen. Der
evalueres i forhold til status og afholdes udviklingsmøder, hvor beboer, kontaktperson og
afdelingsleder samarbejder om mål og delmål. Udviklingsplansmøder afholdes hver 3 - 6 måned - der
sættes højst 3 mål/ delmål for den enkelte. Der arbejdes individuelt. Der dokumenteres i "Bosted"
systemet, hvor viden deles og alle kan have det rette fokus og støtte op om beboerne. Beboerne kan
selv gå ind i systemet og skrive og læse.
På opholdsstedet skrives observationer og mål aftalt med- og for den unge ind i Bosted. De unge ser
statusrapporterne som udarbejdes hvert ½ år og gennemgås med den unge ʹi dialog. Der afholdes
statusmøde med forældre og sagsbehandler fra handlekommunen.
De unge gennemgås på de ugentlige personalemøder. Der afholdes behandlingskonference med
skole og psykiater, som optakt til statusmøde, når statusrapporten er udarbejdet.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan
4 (i høj grad
dokumentere positive resultater opfyldt)
i forhold til opfyldelsen af de

Dokumentation af indsatsen sker gennem udarbejdelse af statusrapporter, og afholdelse af
statusmøder med handlekommunen - hvor personale og (voksne) beboere, og/eller de unges
pårørende er deltagende.
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mål, de visiterende kommuner
har opstillet for borgernes
ophold
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Det er tilsynets vurdering, at den individuelle tilgang og anvendte metoder i arbejdet med mål og delmål indenfor
rammerne og grundstrukturen på Egholt i høj grad understøtter børn, unge og voksne til at tage indflydelse for eget
liv og den fælles hverdag på Egholt.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

4 (i høj grad
opfyldt)

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

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kontaktpersonen laver aftaler med den enkelte voksne beboer ud fra dennes behov og aftalte mål
for udvikling, som tilrettelægges ud fra den enkelte. Beboerne har deres frihed. Der er fokus på ikke
at sygeliggøre beboerne. Personalet støtter beboerne med udgangspunkt i den enkeltes
særinteresser.
På opholdsstedet får de unge indflydelse gennem drøftelser på kontaktpersonmøderne (en gang om
ugen er sat ½ time af).
Som udgangspunkt er fokus på struktur og rammer. Personalet vil ikke tvinge de unge, de opfordres.
Der er forventninger til at aftaler, der er indgået, overholdes. Den enkelte unge er selv med til at
udarbejde sin egen individuelle grundstruktur.
De voksne beboere har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv gennem arbejdet med
udviklingsplaner, hvor der fastsættes mål og delmål for den kommende periode.
Medarbejderne fortæller, at der i voksengruppen er fokus på det personlige råderum. At der er
rammer om - men ikke en rigid struktur - i dagligdagen på opholdsstedet inddrages de unge via
ungemøder og via møder med deres kontaktperson, hvor der snakkes om den unges egne mål og
hvad den unge gerne vil blive bedre til eller skal have hjælp og støtte til.
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Tilbud: Egholt

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Et grundlæggende formål med Egholt er at understøtte de unge og voksne beboeres fysiske og mentale sundhed.
Det ligger således implicit i den miljøterapeutiske tilgang der praktiseres på Egholt, at have fokus på sundhed og
trivsel. Det er tilsynets vurdering gennem sit besøg og ved gennemlæsning af den beskrevne sundhedspolitik, at
man gennem indsatsen på Egholt arbejder efter dette formål.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 05.a: Borgerne trives i
tilbuddet

3 (i middel
Ved samtale med to af Egholts voksne beboere, giver de udtryk for stor tilfredshed ved deres ophold
grad opfyldt) på stedet. De lægger dog ikke skjul på, at der ind imellem er problemstillinger i samværet mellem
beboerne, bl.a. at de senest har oplevet, at én enkelt beboer har trukket mange personaleressourcer.
Pt. er dette blevet bedre.
De giver udtryk for en grundlæggende tifredshed - her fremhæves især tilgangen - den måde
personalet møder dem på - menneske til menneske.
Personalet fortæller, hvordan der er et fællesskab på Egholt, at man matcher med hinanden, der er
et godt hverdagsliv og nogle gode fysiske rammer og beliggenhed der i sig selv kan virke
helbredende.
På opholdsstedet siger de unge, at det er OK at være der. De fortæller, at nogle er glade for at bo på
Egholt, andre er ikke, og at nogen får meget voksenkontakt. De peger på, at de ind imellem har
behov for mere voksenkontakt, og at aldersspredningen er for stor, så ikke alle får tilgodeset deres
behov altid. Nogle regler oplever de unge som unødvendige; efter Tilsynets opfattelse, er det dog
regler, der er sat op for at passe på de unge. (f.eks. ikke at klæde sig for udfordrende som ung pige).
En ung, fortæller om en nylig voldsom episode med en magtanvendelse.

Indikator 05.b: Borgeren har med 4 (i høj grad
støtte fra tilbuddet adgang til
opfyldt)
relevante sundhedsydelser

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Medarbejdere fortæller, at de unge der flytter ind på Egholts voksenbotilbud ofte ikke er ordentligt
udredt, så tilbuddet støtter op om kontakt til specialister.
På opholdsstedet, sørger kontaktperson for læge, tandlægebesøg.
Medicinhåndtering: Tre unge får fast medicin. Sygeplejersken står for dette og doserer tre uger af
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gangen. Medicinen opbevares i aflåst skab og er mærket med cpr. nr. (Tilsynet ser det.)
Egholt har en overordnet sundhedspolitik.
Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 4 (i høj grad
pædagogiske indsats fokus på
opfyldt)
forhold, som har betydning for
borgernes fysiske og mentale
sundhed

Det er tilsynets oplevelse, at fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed ligger ímplicit i den
miljøterapeutiske tilgang, der praktiseres på Egholt. Alle medarbejderene er skolet i denne tilgang.

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 06: Tilbuddet
forebygger og håndterer
magtanvendelser

Det er tilsynets vurdering, at Egholts miljøterapeutiske indsats i de fleste tilfælde sikrer, at magtanvendelser så vidt
det er muligt undgås. Når der har været magtanvendelser bliver disse dokumenteret og indberettet og Egholts
interne procedurer sikrer, at der bliver fulgt op på magtanvendelserne med henblik på løbende læring og
forbedring af indsatsen.
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Tilbud: Egholt

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

3 (i middel
Personalet på Egholt orienter om, at der på voksenområdet sjældent forekommer magtanvendelser.
grad opfyldt) Dette begrundes med beboergruppen, strukturen og forudsigeligheden, samt den ikke
konfronterende tilgang.
På opholdsstedet forekommer magtanvendelser overfor de unge. De magtanvendelser der er
indberettet er primært overfor en af de unge, en ung der er meget impulsstyret og som måske er på
kanten af Egholts målgruppe. Magtanvendelserne har haft karakter af fastholdelser for at forhindre
den unge i at skade sig selv eller andre.
af interview af ungegruppen fremgår det, at flere af de øvrige unge føler sig oversete af personalet
når der er uro på afdelingen.
Af interview af medarbejderne fremgår det, at de er meget opmærksomme på at situationer ikke
udvikler sig til unødvendige magtanvendelser. Magtanvendelser er altid den sidste udvej og bliver
ikke brugt som pædagogisk metode. Det oplyses, at der er udarbejdet en individuel struktur for alle.
Tilsynet har fået udleveret Egholts interne instruks vedr. magtanvendelser - det er tilsynets indtryk,
at alle medarbejdere er bekendte med magtanvendelses bekendtgørelsen og ved hvad de skal gøre
hvis det kommer til magtanvendelse.

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

4 (i høj grad
opfyldt)

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 07: Tilbuddet

Det er tilsynets vurdering, at Egholts miljøterapeutiske rammer og metoder er med til at forebygge overgreb i det

Personalet på opholdsstedet oplyser, at der på Egholt er en procedure for indberetninger af
magtanvendelser. I personalegruppen tales der meget om det, der kunne gøres anderledes, og
hvordan den unge reagere. Der bruges også meget tid på supervisionen til at drøfte
magtanvendelser. Kontaktpersonen udarbejder statistik for at kunne udlede eventuelle mønstre.
De unge oplyser, at de ikke altid får indberetingerne at se, inden de sendes til hjemkommunen (dette
drøfter Tilsynet efterfølgende med personalet, der oplyser at børnene ofte selv siger fra - at se og
drøfte indberetningerne)
Tema: Målgruppe, metoder og resultater
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forebygger overgreb

omfang dette er muligt. Som beskrevet i forbindelse med håndtering af magtanvendelser på Egholt, har Egholt en
procedure og et beredskab i forhold til at forebygge overgreb, og disse procedurer / instrukser er kendte af
medarbejderne.

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

Af interviewene fremgår det, at det ikke er ledelse og medarbejderes indtryk at der forekommer
overgreb på Egholt.
Medarbejderne beskriver de er meget opmærksomme på hvordan den enkelte har det og på hvad
der sker i gruppen. Det oplyses, at de skærmer den unge / beboeren hvis det skønnes nødvendigt af
hensyn til den enkelte eller af hensyn til gruppen.

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

Som beskrevet i forbindelse med håndtering af magtanvendelser på Egholt, har Egholt en procedure
og et beredskab i forhold til at forebygge overgreb, og disse procedurer / instrukser er kendte af
medarbejderne.

Tema
*Organisation og
ledelse

4 (i høj grad
opfyldt)

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Udviklingspunkter

Det er Tilsynets vurdering, at ledelse og daglig drift på
Egholt varetages af en kompetent ledelsesgruppe og en
aktiv bestyrelse.
Personalegruppen beskrives og fremstår veluddannet og
reflekterende. Der er fokus på faglig udvikling i
organisationen gennem intern Miljøterapeutisk
uddannelse og kontakt med eksterne supervisorer og
undervisere.
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Tema: Organisation og ledelse

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 08: Tilbuddet har en
faglig kompetent ledelse

Tilsynet vurderer, at ledelsen på Egholt er faglig dygtig og at ledelsen varetages kompetent. Ledelsesgruppen er
sammensat ud fra kompleksiteten i ledelsesopgaven, og afspejler den organisatoriske opbygning på Egholt, så der
er ledelsesmæssige kompetencer til rådighed indenfor både den overordnende ledelse og på de enkelte boafdelinger samt skole - og dagtilbud. Samtidig er der afsat ledelsesmæssige ressourcer møntet på faglig udvikling og
uddannelse.
Supervision fremstår som en naturlig del af arbejdsformen.
Kompetencefordelingen mellem ledelse og bestyrelse er velbeskrevet og bestyrelsen indgår aktivt i bestyrelses- og
ledelsesarbejde.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Organisation og ledelse

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

Egholts ledergruppe består af:
- Direktør og administrativ leder som etablere fonden i 1988. Hans kompetence og
uddannelsesområde er familiepleje, landbrug, jura, psykoterapi og supervision.
- Pædagogisk leder og meddirektør, som står for den miljøterapeutiske uddannelse. Hun er
lederuddannet og psykoterapeutuddannet.
- Afdelingsleder af botilbud og dagtilbud, han har arbejdet på Egholt siden 1999. Hans tidligere
erfaringsopmråde er børnehjem og psykiatrisk afdeling. Afdelingsleder er uddannet diakon og
psykoterapeut, samt har den miljøterapeutiske uddannelse.
- Skoleleder, som har været på Egholt siden 2009, hvor han var med til opstart af den interne skole.
Skoleleder er uddannet lærer, miljøterapeut. Han har erfaring som konsulent på Center for autisme,
samt som lærer på specialskoler - herunder 8 år på skole for børn med autisme.
- Udviklingskonsulent og behandlingsansvarlig koordinator, som har været ansat på Egholt ½ år
(marts 2014). Udviklingskonsulent er bachelor i psykologi og pædagogik fra RUC. Hun er uddannet
Nada behandler. Har tidligere arbejdet på behandlingssted og 10 år på sikret afdeling.

Indikator 08.b: Tilbuddet

Egholt benyttet eksterne supervisorer.

4 (i høj grad
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benytter sig af ekstern faglig
opfyldt)
supervision eller anden form for
sparring for ledelse og
medarbejdere

Når der indvisiteres børn og voksne i tilbuddet, sker dette i et samarbejde mellem den pædagogieke
leder, afdelingslederen og en ekstern psykiatrisk konsulent.
Bo- og dagtilbud har fælles supervision en gang om måneden, opholdsstedet for sig.
Derudover er der miljørterapeutisk supervivision en gang måneden og hver 4. uge faglig sparring
med psykiatrisk konsulent, hvor kontaktpædagoen laver oplægget.

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

4 (i høj grad
opfyldt)

Der er udarbejdet skriftlig organisations, ledelsesmodel og kompetencefordeling for Egholt. Ved
besøget oplyses det at bestyrelsen er kompetent og aktivt indgår i bestyrelsesarbejdet og ledelse af
Egholt.
Tilsynet har den samme opfattelse ud fra udleveret dokumentation.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Organisation og ledelse

Kriterium 09: Tilbuddets daglige Det er tilsynets opfattelse, at personalets kompetencer er relevante set i forhold til borgernes behov.
drift varetages kompetent
Personalegruppen er veluddannet, flere har flere uddannelse. Alle ansatte gennemgår Egholts interne
miljøterapeutiske uddannelse.
Ved besøget talte Tilsynet både med medarbejdere, der har været på Egholt i mange år, og med relativt nyansatte.
Engagementet hos medarbejderne fremstod højt.
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Tilbud: Egholt

Tema: Organisation og ledelse

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

4 (i høj grad
opfyldt)

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

3 (i middel
Af personalelisten fremgår det, at ud af 46 medarbejdere, er 4 medarbejdere fratrådt i 1. kvartal 14.
grad opfyldt)

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

Ved besøget var Tilsynet på voksenområdet i dialog med flg. medarbejder repræsentater:
- Koordinator for dagtilbud, som er uddannet hortonom, er lærer og koordinerende for STU forløb på
Egholt. Har været ansat på Egholt i 6 år.
- Pædagog i bo- og dagtilbud, som også står for rideterapi, ansat på Egholt ½ år (marts 2014).
- Afspændingspædagog og psykoterapeut, ansat i botilbus og tovholder på Egholts 5
enkeltmandsprojekter.
- Administrativ medarbejder i fleksjob. Ansat på Egholt i 7 år. Ansvarlig for vagtplan i bo- og
dagtilbud. Uddannet ergoterapeut.
På opholdsstedet talte Tilsynet med to medarbejdere:
- pædagog, der har været ansat 1 år som har erfaring med miljøterapi og arbejdet på døgnområdet.
- sygeplejerske, de har være asat 3/4 år, som tidligere har arbejdet indenfor sygehusvæsenet med
psykiatri og somatik. Begge er i gang med uddannelse til miljøterapeut.
Tilsynet har gennemgået personalelisten. Det er tilsynets opfattelse, at personalets kompetencer er
relevante set i forhold til borgernes behov. Personalegruppen er veluddannet, flere har flere
uddannelse. Alle ansatte gennemgår Egholts interne miljøterapeutiske uddannelse.

Det fremgå ikke ved samtalerne, at sygefraværet er på et højere niveau end i andre tilbud.
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Tema
*Kompetencer

Kriterium

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,5

Udviklingspunkter

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne besidder
relevante kompetencer, som unge og voksne beboere på
Egholt profiterer af i dagligdagen - og som sættes i spil i
forhold til at understøtte udviklingen hos den enkelte.
Bedømmelse af kriterium

Tema: Kompetencer

Kriterium 10: Tilbuddets
Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne besidder relevante kompetencer, som unge og voksne beboere på
medarbejdere besidder
Egholt profiterer af i dagligdagen - og som sættes i spil i forhold til at understøtte udviklingen hos den enkelte.
relevante kompetencer i forhold Dette understøttes af udsagn fra beboerne.
til målgruppens behov og
tilbuddets metoder
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Kompetencer

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

Det fremgår af medarbejder liste og interviews, at medarbejdergruppen har relevant uddannelse.
Deres faglige kompetencer bliver løbende opdateret via. uddannelser, arrangeret af Egholt Akademi,
der er en fælles uddannelsesplatform for miljøterapeutiske døgn- og dagtilbud.
I følge det oplyste, tager uddannelsen udgangspunkt i egen praksis, med fokus på at skabe
sammenhæng mellem viden og erfaring på området.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 4 (i høj grad
medarbejdernes samspil med
opfyldt)
borgerne, at medarbejderne har
relevante kompetencer

Af samtalerne med beboerne fremgår det, at medarbejderne har relevante kompetencer.

Side 26 af 33

Tilbud: Egholt

Tema
*Økonomi

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3,3

Udviklingspunkter

Det er socialtilsynets opfattelse at:
- Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt i middel grad
- Tilbuddets kvalitet svarer i høj grad til prisen.
- Tilbuddet vurderes i lav grad at være gennemskueligt
for kommuner og socialtilsynet.
Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 11: Tilbuddet er
økonomisk bæredygtigt

Tilbuddet fremstår i middel grad som værende økonomisk bæredygtigt. Bostedet har et mindre overskud og en
negativ egenkapital. I 2014 har de vist forbedring og har ifølge resultatopgørelse pr. september 2014 vist overskud.

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

På baggrund af gennemgang af årsregnskab og protokollat 2013 og revisors påtegning (blank) scores
den med 5

Indikator 11.b: Der er et rimeligt
forhold mellem tilbuddets
forventede omsætning på den
ene side og planlagte
investeringer og dækningsgrad
på den anden side, jf. tilbuddets
budget

Denne indikator er ikke relevant ved vurdering af regnskab 2013. Budget 2014 er godkendt af
kommunen og tages til efterretning af socialtilsynet.
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Indikator 11.c: Tilbuddets
1 (i meget lav Tilbuddet har en lav soliditetsgrad på -7,3 %.
soliditetsgrad (nøgletal) er
grad opfyldt)
rimelig set i forhold til tilbuddets
alder og specialiseringsgrad
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Økonomi

Kriterium 12: Tilbuddets
Det er socialtilsynets vurdering, at kvaliteten af indsatsen på Egholt, på trods af en trængt økonomi, har den
økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet set i forhold til pris, målgruppens behov og Egholts metoder.
fornødne kvalitet i tilbuddet i
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

På Egholt arbejdes der målrettet og metodisk. Miljøterapien er en grundlæggende metode der
anvendes - metoden er velbeskrevet og alle medarbejdere skal igennem et internt
uddannelsesforløb, desuden er der kontinuerlig opfølgning og efteruddannelse.

Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Socialtilsynet har ikke forholdt sig til nøgletallene på tilbudsportalen, idet årsrapporten jf. Lov nr. 608, 12-6-2013, §
12. stk. 3, der refereres til, først gældende i forhold til årsregnskabet fra 2014.
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Tilbud: Egholt

Indikator

Tema: Økonomi

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 13.a: Tilbuddets
3 (i middel
økonomiske nøgletal, som
grad opfyldt)
fremgår af tilbuddets årsrapport,
er i overensstemmelse med
regnskabet

Socialtilsynet har ikke forholdt sig til nøgletallene på tilbudsportalen, idet årsrapporten jf. Lov nr 608,
12-06-2013, § 12, stk. 3, der refereres til, først er gældende i forhold til årsregnskabet fra2014.
Der er taget stilling til budgettal på tilbudsportalen og disse ses ikke at stemme overens med budget
2014 derfor ses det ikke at være gennemskueligt for kommunerne og har dermed ikke en
tilstrækkelig gennemskuelighed der sikre en rimelig og fair vurdering.
Budgettal for 2014 stemmer ikke overens med budgettal fra tilbudsportalen, dette ses rettet.

Tema
*Fysiske rammer

Kriterium

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Udviklingspunkter

Det tilsynet vurdering, at de fysiske rammer på alle
Egholts tilbud både inde og ude danner en
hensigtsmæssig ramme om den behandlingsmæssige
indsat,s der er Egholts kerneydelse. Det er lykkes i alle
tilbud, at skabe rammer der tilgodeser borgernes behov,
interesser og rettigheder - og sikrer borgerne optimale
betingelser for udvikling, trivsel og
udfoldelsesmuligheder.
Bedømmelse af kriterium

Tema: Fysiske rammer

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Egholt tilbyder gode fælles faciliteter til unge og voksne beboere.
rammer understøtter borgernes Tilbuddets opdeling i flere velindrettet afdelinger giver tilbuddet et hjemligt og hyggeligt præg.
udvikling og trivsel
Der er gode udenoms arealer ved opholdsstedet og på selve gården Egholt. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske
rammer understøtter børnene / de unge og de voksnes udvikling og trivsel.
Det er desuden tilsynets indtryk at de forhold / fysiske rammer, der tilbydes i Egholts satellitter i høj grad afspejler
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Tilbud: Egholt

at her bor borgere der har andre behov end dem der bor i Egholts opholdssted eller botilbud og at disse forhold i
høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 14.a: Borgerne trives
med de fysiske rammer

4 (i høj grad
opfyldt)

Tema: Fysiske rammer

Unge på opholdsstedet og voksne beboere i botilbuddets forskellige afdelinger har hver deres
værelse samt gode fælles faciliteter.
De unge og de voksne beboere tilsynet talte med gav alle udtryk for, at de i høj grad har haft
indflydelse på indretningen af deres egne værelser og at de trives i de fysiske rammer.

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

Egholt fungerer på flere fysiske adresser, der hver især danner ramme om flere bo afdelinger,
opholdssted, skole og STU samt dagbehandling med flere værkstedsfaciliteter.
I boenhederne har beboerne egne værelser/ lejligheder, der er indrettet individuelt og afspejler
beboernes interesser. Desuden er der fællesrum, som indbyder til samvær og forskellige aktiviteter.
Det er tilsynets indtryk, at alle bo-enhederne på Egholt alle er indrettet hyggeligt og hjemligt.

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

Ved tilsynsbesøget fik Tilsynet ved rundvisning i de enkelte afdelinger på "Gården" og opholdsstedet,
herunder fremvist enkelte værelser. Samtaler med unge og voksne foregik i fællesrum. Værelserne
var indrettet efter den enkelte beboers personlighed. Fællesrum fremstod med et hjemligt præg.
Egholt har desuden velholdte udenoms arealer med have og hyggekroge.
Tilbuddet var desuden på besøg i to satellitter og et enkeltmandsprojekt under Egholt.
Enkeltmandsprojektet fungerer i nyere velholdt hus i parcelhuskvarter. Satellitterne er henholdsvis
beliggende i en ældre bungalow indrettet med 2 individuelle lejligheder med faciliteter for
personalet. Samt en i en lejlighed , som deles af 2 unge, beliggende i en almindelig boligblok. Det er
tilsynets indtryk, at Egholts forskellige tilbud understøtter borgernes særlige behov.
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Tilbud: Egholt
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Tilbud: Egholt

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

Årlig omsætning

kr. 24.425.728,00 Soliditetsgrad

Overskud

(1,25) Ejendomsudgifter

Lønomkostninger

74,42 Lønomkostninger, fast
personale

56,68

Omkostninger, særlig
ekspertise

0,93 Omkostninger,
kompetenceudvikling

1,65

Omkostninger, leder

10,99 Omkostninger,
bestyrelseshonorarer

0,25

Personaleomsætning

15,00 Sygefravær

Revisionspåtegning

Nej

8,44

14,60

Dato for revisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 107.
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Tilbud: Egholt

Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.

0,00

0,00

0,00

0,00

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.

midlertidigt ophold
I alt
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5.
Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

grundskoleundervisning

38.041,00

midlertidigt ophold/anbringelse

84.014,00

I alt

0,00

0,00

0,00

122.055,00
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