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Himmelev – et behandlingstilbud til børn og unge 

Sofie Madsensvej 5 

4330 Hvalsø 

Dato: 23.11.2015  

 Sagsnr.:15/19194  
 Dir.tlf.:72 36 29 69  
 E-mail:benkl@holb.dk 

 
 

Vedrørende godkendelse af eksisterende socialt tilbud 
 
I har ved ansøgning af 6.5.2015 søgt om re-godkendelse som socialt tilbud i henhold til lovbe-
kendtgørelse om socialtilsyn1. 
 
Socialtilsyn Øst har behandlet jeres ansøgning og har i henhold til lovbekendtgørelse om social-
tilsyn § 5 og § 26, stk. 2 truffet afgørelse om, at Himmelev- et behandlingstilbud til børn og unge 
re-godkendes.  

Den nærmere begrundelse for afgørelsen fremgår nedenfor. 

Godkendelse: 

Socialtilsynet godkender jer til 25 pladser til børn og unge i alderen 6-18 med forlængelse til det 
fyldte 23 år efter § 66.1.6 i Serviceloven.  

20 pladser til børn med autismespektrumsforstyrrelser i alderen 5-18 år (forlænget til det fyldte 
23 år) fordelt på to afdelinger A og B.   

3 børn med autismespektrumsforstyrrelser i særtilbuddet Havehuset i alderen 5-18 år (forlænget 
til det fyldte 23 år). 

2 børn med autismespektrumsforstyrrelser i aflastning i alderen 5-18 år(forlænget til det fyldte 
23 år). 

Målgruppen er karakteriseret ved børn med autismespektrumsforstyrrelser. Derudover op-
mærksomhedsforstyrrelser, kommunikationsnedsættelser, ADHD, udviklingshæmning eller psy-
kiske lidelser. 

 

Der henvises i øvrigt til vedlagt tilsynsrapport fra den 23.11.2015. 

 
Godkendelsen er gældende i forhold til de af Socialtilsyn Øst besigtigede lokaler på adresserne  

 
Sofie Madsensvej 5, 4330 Hvalsø 

og 
Munkholmvej 372, 4060 Kirke Såby 

 

Jeres bemærkninger: Socialtilsyn sendte den 4.11.2015 vores udkast til tilsynsrapport i partshø-
ring hos jer og vi har i mail den 17.11.15 modtaget jeres faktuelle rettelse som er rettet i tilsyns-
rapporten. 
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 Lovbekendtgørelse nr. 1054 af 8. september 2015 
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Begrundelse: 

Socialtilsyn Øst finder ud fra en samlet vurdering, at Himmelev- et behandlingstilbud for børn og 
unge, opfylder betingelserne for godkendelse jf. § 6 i Lov om socialtilsyn. 
 
Socialtilsynets kvalitetsmodel, som fremgår af Bekendtgørelse om Socialtilsyn nr. 551 af 
28.4.2015 bilag 1, har været anvendt til at vurdere tilbuddet. 
 
Det vurderes i tilsynsrapport af 23.11.2015, at Himmelev- et behandlingstilbud for børn og unge, 
opfylder alle punkter rapportens 7 kvalitetstemaer samt §§ 12 til 18 i Lov om socialtilsyn. 
 

Der kan ikke ske flytning til andre lokaler eller ibrugtages yderligere lokaler uden forudgående 
godkendelse fra Socialtilsyn Øst. 

Vi skal gøre opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift at give Socialtilsyn Øst oplysninger 
om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget. Det kan eksempelvis omfatte 
ændring af antal pladser, målgrupper, fysiske rammer med mere. I er endvidere forpligtet til, 
hvis Socialtilsyn Øst anmoder om det at give socialtilsynet oplysninger, der er nødvendige for 
det driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i lov om socialtilsyn. 
 
Vejledning: 

Socialtilsyn Øst skal gøre opmærksom på, at godkendelsen bortfalder hvis denne ikke har væ-
ret brugt til det godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år jf. § 5, stk. 6 i Lov om 
socialtilsyn. Denne godkendelse erstatter således tidligere godkendelse fra Region Sjælland. 

 
Afslutningsvis skal Socialtilsynet vejlede omkring at Himmelev- et behandlingstilbud for børn og 
unge bl.a. er omfattet af følgende regler: 

 Forvaltningsloven og offentlighedsloven jf. § 43 om retssikkerhed og administration på 
det sociale område. 

 Bekendtgørelsen om magtanvendelse nr. 18 af 15/1 2013 overfor anbragte børn og un-
ge jf. § 123 jf. Lov om Social service. 

 Bekendtgørelsen om Tilbudsportalen nr. 720 af 19/6 2013 jf. § 14 i Lov om Social ser-
vice. 

 Lov om socialtilsyn nr. 1054 af 8.9.2015. 
 Bekendtgørelse om socialtilsyn nr. 551 af 28.4.2015. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Anne Mette Markhus 
Afdelingsleder    /           Bente Kliver 

Tilsynskonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi af denne skrivelse er sendt til region Sjælland 


