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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.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn HIMMELEV - et behandlingstilbud til børn og unge

Hovedadresse Sofie Madsens Vej 5
4330 Hvalsø

Kontaktoplysninger Tlf: 47329500
E-mail: KSJ@regionsjaelland.dk
Hjemmeside: www.himmelevbehandlingstilbud.dk

Tilbudsleder Kirsten Skaue

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper § 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

§ 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution)

Målgrupper 5 til 22 år (autismespektrum)

18 til 22 år (autismespektrum)

Pladser i alt 22

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Aflastning
 

2 almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Bolig A
 

10 almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 
midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Bolig B
 

10 almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 
midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Bolig C
 

0 almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Pladser på afdelinger 22
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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 at borgerne ydes en 
indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. 

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med at sikre 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 børnene og de unge ud fra deres individuelle forudsætninger og udfordringer. 

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 har haft udfordringer i form af øget brug af magtanvendelsen, men det vurderes, at tilbuddet formår at 
have fokus på problematikken og har igangsat tiltag, som medvirker til at nedsætte antallet fremover.

Særligt fokus i tilsynet

Magtanvendelser.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Mette Elner (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 13-11-17: Sofie Madsens Vej 5, 4330 Hvalsø (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter
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      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

Vurderingen af temaet er fra re-godkendelsen 2015 samt fra et administrativt tilsyn 7.3.2016;

Tilbuddets målgruppe er børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser - der i forskellige grader har svært ved 
at begå sig socialt og som fagligt har brug for særligt tilrettelagt undervisning i tilbuddets interne skole.
Det er Socialtilsynets vurdering, at der i høj grad ydes en tilfredsstillende indsats i forhold til at motivere og støtte i 
forhold til skole, uddannelse og beskæftigelse ud fra børnene og de unges individuelle forudsætninger, behov og 
ønsker. Himmelev arbejder i høj grad systematisk med opstillede mål, evaluering og dokumentation af disse i 
uddannelsesplaner ved brug af ICS metoden.
Der er et tæt samarbejde med den interne skole, relevante samarbejdspartnere såsom PPR og UU vejledere i Lejre 
kommune.

I forhold til ansøgningen om 4 fleksible pladser jf. § 107 i Serviceloven, er det Socialtilsynets vurdering, at dette 
tema forventes at kunne blive opfyldt i tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 4

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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Bedømmelse fra re-godkendelsen i 2015 samt et administrativt tilsyn 7.3.2016;

Socialtilsynet vurderer, at Himmelev indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppen i høj grad
arbejder relevant og målrettet med uddannelsesplaner i forhold til at udnytte børnene og de unges fulde potentiale 
til uddannelse og beskæftigelse.
Der ligges til grund, at vi samstemmende fra alle interviews har fået fortalt, at der er et tæt samarbejde med den 
interne skole, hvor der dagligt overleveres oplysninger vedr. det enkelte barn. Børnene følges bl.a. i skole eller kan 
opsøges af lærerne ved fravær.
Det vurderes at ovenstående har stor betydning for at en høj andel af børnene går i skole og har stabilt fremmøde.
Socialtilsynet vurderer at det målrettede arbejder, som vi sammenstemmende har fået oplyst foregår på Himmelev 
har betydning for at det er lykkedes at flere børn og unge i denne målgruppe at gennemføre en 9. eller 10. klasses 
eksamen i enkelte fag, mens det i følge ledelsen er sjældent at en ung tager en fuld eksamen.

Administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible § 107 pladser er det Socialtilsynets vurdering, at dette kriterium forventes at 
kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående vurdering fra 2015.

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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Nedenstående bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen af 2015 samt fra det administrative tilsyn 
7.3.2016

Der er i bedømmelsen langt vægt på at såvel ledelse, medarbejdere, sagsbehandlere og forældre
redegør overfor Socialtilsynet, hvordan der opstilles og hvorledes der følges op på konkrete mål for børenes 
skolegang;
Målene formuleres i samarbejde mellem alle faggrupperne på Himmelev. Børnene deltager i handleplansmøder og 
de får gennemgået statusmålene. Typisk af den pædagog der også har kontakten til forældrene. UU vejleder 
benyttes til at komme og tale med børnene om deres fremtidsmuligheder inden for uddannelse/beskæftigelse.

I forhold til om dette sker i et samarbejde med børnene- oplyses det samstemmende af både ledelse og 
medarbejdere at ca. halvdelen af børnene inddrages jf. ovenstående. Den anden halvdel af børnene er 
funktionsmæssigt ikke i stand være med i dette arbejde oplyser både medarbejderne og ledelsen til socialtilsynet.

I følge en enkelt barns udsagn til socialtilsynet kendte denne til sine konkrete mål med skolegang.

Af de fremsendte stikprøver fremgår at mål for skolegang, undervisning, uddannelse eller beskæftigelse udarbejdes 
af Himmelevs interne skole og er beskrevet i undervisningsplanerne på undervisningsplanen, hvilket er vægtet i 
bedømmelsen ligesom det vægtes at de interviewet forældre udtaler, at børnene i følge forældrene har haft faglig 
fremgang under anbringelsen på Himmelev.

Administrativt tilsyn i 2016; 

I forhold til ansøgningen om 4 fleksible § 107 pladser er det Socialtilsynets vurdering, at denne indikator forventes 
at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående.

Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Nedenstående bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen af 2015 samt fra det administrative tilsyn 
7.3.2016.

Denne indikator vurderes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på ledelsen, 
medarbejdernes og forældrenes samstemmende oplysninger om at alle børn har et undervisningstilbud, 
uddannelse eller beskæftigelse.
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De fleste børn går i Himmelevs interne skole. To børn møder pt. ikke i skole/beskæftigelse pga. deres problematik, 
men det oplyses samstemmende, hvorledes der arbejdes på at betrygge disse to børn i at møde i skole, bl.a. ved at 
lærerene opsøger børnene. 
En ung over 18 år er i et praktikforløb som forberedelse til STU.

Administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible § 107 pladser er det Socialtilsynets vurdering, at denne indikator forventes 
at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, 
grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

Nedenstående bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen af 2015 samt fra det administrative tilsyn 
7.3.2016.

Denne indikator vurderes til i høj grad at være opfyldt jf. beskrivelse i indikatorerne 1b og 1c.

Denne indikator gælder kun for børn og unge.
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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

Vurderingen af temaet er fra re-godkendelsen 2015 samt fra et administrativt tilsyn 7.3.2016;

Tilbuddets målgruppe er børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser, der kan kendetegnes ved en 
anderledes og ofte forsinket udvikling på områderne socialt samspil, social kommunikation, adfærd og interesser, 
hvorfor arbejdet med dette tema for denne målgruppe er særligt udfordret. 

Det er socialtilsynets vurdering, at der i høj grad ydes en indsats i forhold til at motivere og støtte i forhold til 
selvstændighed og relationer ud fra børnene og de unges individuelle forudsætninger, behov og ønsker. Dette ses i 
ovevejende grad indenfor tilbuddet og i mindre grad i det omgivende samfund.

I vurderingen er der lagt vægt på, at Himmelev arbejder systematisk med opstillede mål, evaluering og 
dokumentation af disse jf. Himmelevs retningsgivende dokumenter.

Det er Socialtilsynets vurdering, at Himmelev understøtter kontakt til og samvær med familien og netværk indenfor 
de rammer den anbringende kommune evt. har besluttet, forældrenes muligheder og sidst barnets ønsker.

I forhold til ansøgningen om 4 fleksible pladser jf. § 107 i Serviceloven, er det Socialtilsynets vurdering, at dette 
tema forventes at kunne blive opfyldt i tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 3,8

Udviklingspunkter
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Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Bedømmelse fra re-godkendelsen i 2015 samt et administrativt tilsyn 7.3.2016;

Socialtilsynet vurderer, at indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppen i høj grad arbejder relevant og 
målrettet i forhold til børnene og de unges sociale kompetencer og selvstændighed.
Socialtilsynet vurderer at det målrettede arbejder, som vi sammenstemmende har fået oplyst foregår på, har stor 
betydning for at det er lykkedes at flere børn og unge i denne målgruppe, at styrke deres social
kompetencer og selvstændighed primær i bandt de andre børn i tilbuddet, samt egne personlige færdigheder i 
forhold til selvstændighed. Mens dette vurderes at foregå i mindre grad i forhold til den omkringliggende omverden 
pga. målgruppen.

Administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible pladser jf. § 107 i Serviceloven, er det Socialtilsynets vurdering, at dette 
kriterium forventes at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående vurdering fra 2015.

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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Nedenstående bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen af 2015 samt fra det administrative tilsyn 
7.3.2016.

Der er i bedømmelsen langt vægt på at såvel ledelse, medarbejdere, sagsbehandlere og forældre redegør overfor 
Socialtilsynet, hvordan der opstilles og hvorledes der følges op på konkrete mål for børenes sociale kompetencer 
og selvstændighed;
Målene formuleres i samarbejde mellem alle faggrupperne på Himmelev. Børnene deltager i handleplansmøder og 
de får gennemgået statusmålene. Typisk af den pædagog der også har kontakten til forældrene. 

I forhold til om dette sker i et samarbejde med børnene- oplyses det samstemmende af både ledelse og 
medarbejdere at ca. halvdelen af børnene inddrages jf. ovenstående. Den anden halvdel af børnene er 
funktionsmæssigt ikke i stand være med i dette arbejde oplyser både medarbejderne og ledelsen til socialtilsynet.

I følge en enkelt barns udsagn til socialtilsynet kendte denne til sine konkrete mål med hensyn til f.eks. at blive 
mere selvhjulpen med praktiske gøremål og agerer i forhold til venskaber. 

Af de fremsendte stikprøver fremgår at mål for denne indikator , hvilket er vægtet i bedømmelsen ligesom det 
vægtes at de interviewet forældre udtaler, at Himmelev inddrager forældrene i at opstille mål herom. 
Medarbejderne oplyser til socialtilsynet at mål nu skrives ind i det elektroniske "bo steds system", hvor målene 
nemmere kan ses og overskues i hverdagen og trækkes opfølgning/resultater ud af.

Administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible § 107 pladser er det Socialtilsynets vurdering, at denne indikator forventes 
at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Nedenstående bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen af 2015 samt fra det administrative tilsyn 
7.3.2016.

Det oplyses af ledelse og medarbejdere til socialtilsynet, at alle børnene har ugeplaner, men nogle af børnene har 
svært ved at deltage i planlagte aktiviteter. Børnene kommer på ture og kolonier jævnligt. Bytur, skoven, biblioteket 
eller forskellige legepladser
benyttes. De fleste børn går til aktiviteter sammen med de voksne pga. deres problematik.
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Naboer går ture igennem Himmelevs martrikel, hvilket har givet nogle børn mulighed for at have kontakt med disse 
når f.eks hunden luftes.

På baggrund af ovenstående er indikatoren bedømt til at være opfyldt i middelgrad.

Administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible § 107 pladser er det Socialtilsynets vurdering, at denne indikator forventes 
at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående.

Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær 
med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Nedenstående bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen af 2015 samt fra det administrative tilsyn 
7.3.2016.

I bedømmelsen er vægtet af børn og forældre udtaler at rammerne for muligheden af kontakt og samvær med 
familien aftales på statusmøder med sagsbehandler. I følge medarbejdere og ledelsen drøftes børnenes ønsker og 
behov for samvær på behandlings konference før statusmøde. Alle børn har aktuelt samvær og kontakt efter en 
fastlagt plan med deres familie, men i forskellig grad.
De fleste børn har selv mobiltelefoner og ringer til forældrene når de vil og ellers låner barnet tilbuddets telefon.
Et barn har ønsket mindre samvær og er i følge medarbejderne blevet imødekommet heri. 

Samstemmende har socialtilsynet fået oplyst, at børnene og de unge kan have venner/kærester/familie på besøg, 
men i praksis oplyses det af en ung og af forældrene at besøg af venner evt. foregår i hjemmeweekender pga. 
geografiske afstande. 
Medarbejderne oplyser, at flere af børnene har faste besøg af forældrene, men ingen overnatter. I forhold til disse 
børns brug for forudsigelighed aftales besøg altid på forhånd.

Tilbuddets forældreråd arrangere hver år en flagfest for forældrene og pårørende. Himmelev afholder herudover 
temadage, forældremøder mv.

Administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible § 107 pladser er det Socialtilsynets vurdering, at denne indikator forventes 
at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående.

Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar 2017.

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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

Nedenstående bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen af 2015 samt fra det administrative tilsyn 
7.3.2016.

Denne indikator vurderes til i høj grad at være opfyldt.

Medarbejderne oplyser til socialtilsynet, at der ikke er kontaktpersoner for børnene, men forældrene har en 
kontaktpersoner. 
Der er tavler på afdelingerne, hvor børnene kan se hvem der er på arbejdet. Medarbejderne arbejder både med at 
fremme de gode relationer til barnet samt at arbejde med at forbedre de dårlige relationer. Splitting og modstand 
arbejdes der meget med.
 
Der er nogle børn som i perioder kræver, at det er de samme voksne der er omkring barnet f.eks. ved indflytning
Til behandlingskonference sker en afdækning og analyse af barnets fortrolige voksen kontakt. Ligesom der til 
møder besluttes, hvem der taler med børnene om hvad og hvornår.

Socialtilsynet har sammenstemmende hørt fra både forældre, ledelse og medarbejdere, at alle børn og unge har 
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mindst en fortrolig/ tillidsfuld voksen. 

Denne indikator gælder kun for børn og unge.

.
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      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

Vurderingen af temaet er fra re-godkendelsen 2015 i forhold til kriterium 3,4,5 og 7 samt fra 8.12.2016 i forhold til 
kriterium 6.

Det vurderes fortsat, at Himmelev arbejder med en defineret målgruppe, systematisk med faglige tilgange som; 
tilpas forenkling, narrativ, kognitiv og miljøterapeutiske med brug af Marte Meo metoden - samlet kaldet "Himmelev 
modellen". 
 
Himmelev har igangsat brugen af ICS system til dokumentation og beskrivelse af individuelle mål og resultater.
Samarbejdet omkring opsætning af mål med barnet anvendes, der hvor barnets alder og funktionsevne gør det 
muligt. 

Det er socialtilsynets vurdering, at Himmelev i høj grad arbejder med respekt, medinddragelse, medbestemmelse 
og indflydelse i en struktureret og forenklet individuel plan for hverdagen. Dette i forhold til alder og funktionsevne.  

Himmelev  ses, at arbejder aktivt med at understøtte børnenes fysiske og mentale sundhed f.eks. via kostplan, 
aktiviteter og ugentlig motion i skoletiden. Herud over er det nedskrevet retningsgivende dokument for at opnå 
mental og fysisk sundhed og trivsel hos børnene på Himmelev.

Det vurderes af socialtilsynet, at Himmelev opfylder at forebygge og håndterer magtanvendelser, samt forbygge 
overgreb jf. tilbuddets retningsgivende dokumenter som vurderes at være med til at sikre løbende fokus på dette 
område.

I forhold til ansøgningen om 4 fleksible pladser jf. § 107 i Serviceloven, er det Socialtilsynets vurdering, at dette 
tema forventes at kunne blive opfyldt i tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 3,8

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse fra re-godkendelsen i 2015 samt et administrativt tilsyn 7.3.2016;

Det vurderes at Himmelev opfylder kriteriet i høj grad. I vurderingen lægges til grund, at der af dokumenter og 
samtaler med ledelse, medarbejdere, forældre og sagsbehandlere fremgår at tilbuddet arbejder med en klar 
målgruppe. 

Ligesom socialtilsynet af de samme kilder får indtryk af at Himmelev arbejder systematisk med deres faglige 
tilgange; tilpas forenkling, narrativ, kognitiv og miljøterapeutiske med brug af Marte Meo metoden, samt brugen af 
ICS og "Himmelev modellen" er i en begyndende fase.

Himmelev er opmærksom på at have større fokus på indhentning af de kommunale handleplaner på alle børn i 
forhold til at kunne arbejde målrettet hermed. 

Ligesom det iværksatte arbejde med at benytte i ICS system for alle børn færdiggøres og benyttes til udredning og 
dokumentation af resultater for de anbragte børn og de unge på Himmelev.

Administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible pladser jf. § 107 i Serviceloven, er det Socialtilsynets vurdering, at dette 
kriterium forventes at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående vurdering fra 2015.

Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Nedenstående bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen af 2015 samt fra det administrative tilsyn 
7.3.2016.

Det er socialtilsynets vurdering at denne indikator i høj grad opfyldes. Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende;

Jf. beskrivelsen på Tilbudsportalen beskrives målgruppe til at være  "børn og unge med 
autismespektrumsforstyrrelser" og kerneopgaven på Himmelev beskrives som; at skabe miljøer, der fremmer 
trivsel, læring og udvikling for barnet og den unge - individuelt og i fællesskaber. Himmelevs ydelse består i, at 
tilrettelægger et tilpas forenklet miljø og skaber tillidsfulde relationer med udgangspunkt i hvert enkelt barns 
ressourcer og interesser. Her til har Himmelev udviklet  en behandlingstilgang og er efter en projekt periode i gang 
med at implementeret denne som kaldes "Himmelev modellen" beskrevet i fremsendt bilag. 
De primære faglige tilgange, der anvendes i arbejdet er i følge Himmelevs servicedeklaration; tilpas forenkling, 
narrativ, kognitiv  og miljøterapeutiske tilgange  med brug af Marte Meo metoden. 

Jf. Tilbudsportalen arbejder Himmelev ud fra en behandlingscyklus; Ved indflytning til Himmelev er udgangspunktet 
kommunens handleplan - som revideres efter de første 3 måneder. Herefter opsættes mål i samarbejde mellem 
kommune, forældre og Himmelev. Målene revideres mindst en gang om året. Hvert år afholdes der et 
handleplansmøde, hvor de individuelle mål aftales. Disse mål operationaliseres og evalueres og danner 
udgangspunkt for det pædagogisk arbejde. Der afholdes 3 interne behandlingsmøder om året. Alt dokumenteres i 
det elektroniske "Bosteds system", som tager udgangspunkt i ICS (Integrated Children´s System - som er en 
helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge).

Medarbejderne har overfor tilsynet kunne redegøre og forklarer ovenstående faglige tilgange og metoder - herunder 
at brugen af ICS og "Himmelev modellen" er i en begyndende fase.

Himmelevs to psykologer foretager psykologiske undersøgelser, psykologiske test som et
grundlag for behandlingsplanlægningen for hvert enkelt barn. Her ud over har psykologerne
individuel terapi som supplement til den miljøterapeutiske behandling til enkelte børn.

Ledelsen, de interviewede medarbejderne, forældrene og sagsbehandler udtaler samstemmende overfor 
socialtilsynet at Himmelevs faglige tilgange og metoder overordnet er relevante i forhold til de anbragte børn og 
unge.

Ledelsen og medarbejderne fortæller begge til socialtilsynet, at målgruppen er blevet bredere. Tilbuddet får ikke 
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længere børn med en klassisk autisme diagnose. Ofte er der tillægsdiagnoser og mange sociale tillægsdiagnoser - 
herunder flere børn som er sent diagnosticerede autister. Medarbejderne oplever udfordringen i metoder og faglige 
tilgange i forholde til en mere forskellig målgruppe, hvor støttebehovet er forskelligt. De normal begavet børn kan 
og skal inddrages mere, men som også har et andet selvbillede og føler ikke fællesskab med de mere handicappet 
børn.

Administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible § 107 pladser er det Socialtilsynets vurdering, at denne indikator forventes 
at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående.

Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for 
borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Nedenstående bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen af 2015 samt fra det administrative tilsyn 
7.3.2016.

Det vurderes, at Himmelev i høj grad opfylder denne indikator.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på beskrivelse fra Tilbudsportalen se indikator 3.a, som både 
medarbejder,forældre og sagsbehandler har oplyst til socialtilsynet er praksis. 

Ligesom de fremsendt eksempler på udvalgte stikprøver vedr. statusbeskrivelser, hvor af der fremgår eksempler på 
dokumenteret resultater - er vægtet sammen med ledelses oplyste eksempler på hvordan det er lykkes med en 
dreng, der opleves som udadreagerende at hjælpe ham via klassiske autismebehandling. Tilbuddet er lykkedes 
med at få denen dreng i skole, efter ikke har været i skole i 3 år. Nu samarbejder han om at gå i skole 4 dage om 
ugen. Tålmodighed er et meget vigtigt redskab. At forsøge at opnå et samarbejde med barnet så barnet ser 
medarbejderne som samarbejdspartnere. 

Ledelsens oplysninger til socialtilsynet om brugen af "Den pædagogiske mixpult" - et refleksions redskab til brug for 
metoderne til at arbejde med barnet vægtes ligeledes.  Psykologerne bruger det i supervision som refleksions 
værkstøj.

Sidste er vægtet at der i følge ledelsens oplysninger foretages intern audit én gang om året, hvor 3 medarbejdere 
udvælges og sammen drøfter og gennemgår dokumenter på 3 udvalgte børn. Der har været ekstern evaluering én 
gang fra region Sjælland og dette gentages i efteråret 2016.

Administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible § 107 pladser er det Socialtilsynets vurdering, at denne indikator forventes 
at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående.

Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende 
kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Nedenstående bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen af 2015 samt fra det administrative tilsyn 
7.3.2016.

Indikatoren er vurderet til i middel grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på at en fremsendt liste 
over kontrakter og tillægsbevillinger er opgjort at  der forefindes en kopi af den kommunale handleplan med viden 
om, hvilke opstillet mål for opholdet, den anbringende kommune har sat op på 14 ud af i alt 20 børn og unge på 
Himmelev. Her af bemærkes at én over 2 år gammel. 
Ledelsen oplyser er målet i 2015 at samtlige børn og deres mål og delmål er lagt ind i bostedssystemet. Over 
halvdelen er oprettede nu, men ikke alle af dem er færdigoprettede. Herunder mål fra de kommunale handleplaner.

Administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible § 107 pladser er det Socialtilsynets vurdering, at denne indikator forventes 
at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående.

Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at 
målene for borgerne opnås.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Denne indikator er ny pr 1.1.16 og har derfor ikke indgået i re-godkendelsen i 2015 på tilbuddet.

Nuværende administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible § 107 pladser er det Socialtilsynets vurdering, at denne indikator forventes 
at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående.
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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

Ved driftstilsyn 2017 vurderer socialtilsynet, at Himmelev, i høj grad, understøtter børnenes og de unges fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. I bedømmelsen lægges der vægt på, at børn og unge inddrages i eget liv og hverdag i 
tilbuddet, samt at deres selv- og medbestemmelsesret understøttes.

I vurderingen indgår at tilbuddet, i høj grad, arbejder med at forebygge og håndtere magt, vold og overgreb i 
tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets retningsgivende dokumenter og kontinuerlige pædagogisk og 
psykologiske fokus på børns og unges trivsel medvirker til at nedbringe antallet af magtanvendelser. Socialtilsynet 
vurderer, at tilbuddet i 2017 har haft mange magtanvendelser, men vurderer også at ledelsen aktivt forsøger at 
nedbringe antallet af magtanvendelser.

Gennemsnitlig vurdering 4,2

Udviklingspunkter

At ledelsen fortsat nedbringer antallet af magtanvendelser.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Ved driftstilsyn 2017 bedømmes kriteriet til, i høj grad, at være opfyldt. Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet 
inddrager børn og unge i eget liv og hverdag og derved understøtter dets selv- og medbestemmelse.  Tilbuddet 
planlægger en individuel hverdags struktur med input fra barnet/den unge og/eller i forhold til medarbejdernes 
vurdering af, hvad barnets/den unges ønsker og behov er.

Socialtilsynet lægger i bedømmelse vægt på, at Himmelev arbejder med organiseringen af et kontaktteam til hvert 
barn, hvor det nøje planlægges hvem der taler med barnet om hvad. De børn og unge der kan, inddrages i dele af 
statusmødet eller gennemgang af deres individuelle behandlingsmål.

I bedømmelsen lægger socialtilsynet vægt på, at nogle børn og unge ikke har funktionsevne til selv at styre deres 
penge og at tilbuddet derfor, i samarbejde med forældrene, tager hånd om det.
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Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Ved driftstilsyn 2017 bedømmer socialtilsynet at tilbuddet, i meget høj grad, sørger for at børn og unge bliver hørt, 
respekteret og anerkendt på Himmelev. I bedømmelsen lægger socialtilsynet vægt på, at medarbejderne oplyser, 
at de blandt andet sørger for at have en god kontakt til børn og unge ved at én medarbejder har forældrekontakten 
og det pædagogiske team har kontakten til barnet/den unge, alt efter relationen. Derved kan eventuelle konflikter 
mellem barnet/den unge og dets forældre, i højere grad, holdes væk fra medarbejdernes relation til barnet/den 
unge og derved sikres det i højere grad at barnet/den unge har tillid til medarbejderne. 

Ledelse og medarbejderne oplyser til socialtilsynet, at de oplever det brugbart at inddrage barnet/den unge, der 
hvor deres funktionsniveauet gør det muligt. Medarbejderne oplyser, at børn og unge informeres om deres 
statusrapporter, hvis det er muligt i forhold til barnet/den unge, samt at nogle unge kan deltage i dele af 
statusmøderne, hvilket også fremgår af det fremsendte retningsgivende dokument for fysisk og mental sundhed og 
trivsel. 

Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på, at der ikke afholdes faste tilrettelagte børne-/ungemøder på 
Himmelev. Medarbejderne oplyser til socialtilsynet, at børnene og de unge høres, respekteres og anerkendes 
enkeltvis i hverdagssituationer fx i forhold til mad og aktiviteter, hvilket de unge ved rundvisningen bekræfter. 

I følge interviewet, rundvisning og observationer på Himmelev får vi i socialtilsynet indtryk af medarbejdere, der 
omtaler og taler til børnene og de unge på en respekt- og omsorgsfuldt og inddragende måde.

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 driftstilsyn 2017 bedømmer socialtilsynet at tilbuddet, i høj grad, inddrager børn og unge i beslutninger der 
vedrører dem selv og deres hverdag. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at tilbuddets behandlingsmetoder er bygget op omkring en fastlagt 
miljøterapeutisk struktur, hvor planlægning og forudsigelighed er faste elementer, men hvor børn og unge kan have 
indflydelse, alt efter deres funktionsevne og ønsker. 

I bedømmelsen lægger socialtilsynet ligeledes vægt på, at medarbejderne oplyser, at alle børn og unge får deres 
lomme- og tøjpenge indsat på to forskellige konti. Medarbejderne oplyser ligeledes at mange børn og unge har det 
svært med mad, men at man kan være med til at vælge maden og til at lave maden, hvilket de adspurgte børn og 
unge bekræfter. Herudover lægger socialtilsynet vægt på, at børn og unge kan komme med ønsker til dagens 
aktiviteter og ture og ferier, hvilket de adspurgte børn og unge bekræfter. 

I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne fortæller, at børnene i bolig A ikke har så meget sprog og 
generelt en dårligere funktionsevne, derfor styrer forældrene eller tilbuddet tøj- og lommepengene for dem.  

I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne oplyser, at børnene på grund af deres funktionsevne bliver 
fritaget fra nemID, når de bliver gamle nok til at få det.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Ved driftstilsyn 2017 bedømmes kriteriet til, i meget høj grad, at være opfyldt. Socialtilsynet bedømmer at 
Himmelev understøtter børnenes og de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel.
I bedømmelsen lægges til grund at tilbuddet har retningsgivende dokumenter, der beskriver fysisk og mental 
sundhed og trivsel, samt at det af socialtilsynets samtaler med ledelse, medarbejdere og børn/unge fremgår, at 
børnene/de unge generelt trives i tilbuddet, har adgang til relevante sundhedsydelser, samt at der er fokus på 
fysiske sundhed i forhold til sund kost sammensat af fagpersonale, daglig motion i skoletiden og en grundstruktur 
om at forenkle, afgrænse, forberede og gentage, som kan understøtte børnenes mentale trivsel.

Medicinhåndtering og UTH indberetninger vurderes at være i overensstemmelse med gældende regler samt 
regionens retningsgivende dokument.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Ved driftstilsyn 2017 bedømmer socialtilsynet at børn og unge, i høj grad, trives i tilbuddet. I bedømmelsen lægger 
socialtilsynet vægt på, at det fremgår af det retningsgivende dokument vedrørende sundhed og trivsel at der både i 
skolen og i boligerne afholdes teammøder og personalemøder en gang om ugen eller hver anden uge, hvor bla. 
børnenes trivsel drøftes. Her kan tages beslutning om udvidet kontakt til relevante personer med henblik på 
afdækning af fysiske og mentale problemstillinger i forhold til det enkelte barn/ung. Hvilket ledelsen og 
medarbejderne oplyser stadig er gældende. 

I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne oplyser, at de fleste børn og unge trives, men at nogle 
opholder sig meget på deres eget værelse. I bedømmelsen lægger socialtilsynet endvidere vægt på, at de unge 
ved rundvisningen var stolte af deres skole og hjem. 

Fra tidligere tilsyn er der lagt vægt på samstemmende udtalelser fra børn, forældre, sagsbehandler, medarbejdere 
og ledelse om at børn og unge trives på Himmelev og både børn og forældrene fremhæver særligt børnenes 
fremmøde i skolen og at deres barn har udviklet sig under opholdet.

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

Ved driftstilsyn 2017 bedømmer socialtilsynet at tilbuddet, i meget høj grad, yder den omsorg og støtte der er brug 
for i forhold til at sørge for, at give børn og unge adgang til relevante sundhedsydelser. I bedømmelsen lægges der 
vægt på, at tilbuddet før indskrivningen indhenter sundhedsoplysninger fra relevante instanser, for at få et billede af 
barnets fysiske og mentale sundhed og trivsel. Disse oplysninger indgår i barnets bog, der også indeholder mange 
andre vigtige oplysninger om barnet/den unge og som er med til at sørge for en fortsat støtte i forhold til 
barnets/den unges sundhed og trivsel. 

Jf. retningsgivende dokument om fysisk og mental sundhed og trivsel, hvor både ansvar og dokumentation vedr. 
denne indikator er beskrevet. Der arbejdes ifølge ledelse og medarbejderne målrettet efter ovenstående 
retningsgivende dokument.

De interviewede forældre og sagsbehandler udtaler til socialtilsynet, at de finder at børnene har den relevante 
støtte og adgang til relevante sundhedsydelser hvilket socialtilsynet vurderer stadig er gældende.

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

Ved driftstilsyn 2017 bedømmer socialtilsynet at tilbuddet, i meget høj grad, sørger for at have en opdateret viden 
og yder en relevant indsats i forhold til børnenes og de unges fysiske og mentale sundhed. I bedømmelsen lægger 
socialtilsynet vægt på, at de unge ved rundvisningen fortæller, at de lærer om sund kost og at de har lært at spise 
flere grøntsager. 

Jf. retningsgivende dokument vedr. fysisk og mentalt  sundhed og trivsel er det kontaktlærer og det pædagogiske 
team i boligen, der planlægger barnets deltagelse i relevante sundheds- og trivselsfremmende aktiviteter i det 
daglige. Der bliver udarbejdet individuelle ugeskemaer, både for skolen og fritiden, hvor relevante aktiviteter bliver 
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organiseret og fastlagt i kontinuerlige forløb f.eks. fysiske aktiviteter. Rutiner i hverdagen der sikrer fx personlig 
hygiejne, kostindtag og søvnrytme er beskrevet i ”Barnets bog”.

På tilbudsportalen har forstanderen beskrevet at alle børn har mulighed for at deltage i aktiviteter i gymnastiksal, i 
snoezelrum, spil på computer, spil i øvrigt. Udendørsaktiviteter på boldbanen, i gårdmiljøerne eller i naturen. De 
fleste børn og unge går til fritidsaktiviteter udenfor institutionen, såsom ridning, svømning og boldspil, sammen med 
andre børn og medarbejdere, hvilket bekræftes af medarbejderne og de unge. 

I forhold til tilbuddets mad- og spiseforhold skriver forstanderen, ligeledes på Tilbudsportalen, at det på Himmelev 
er muligt at spise i mindre grupper, så børnene får så meget ro omkring måltiderne som muligt. Der arbejdes 
samtidig bevidst med social interaktion. En kok tilbereder maden til børnene hver dag og der serveres primært 
økologisk mælkeprodukter, og gerne grønt og kød hvis muligt. Himmelev følger kostrådets vejledning. Tallerken 
opdelt i 3 felter med henholdsvis grønt, fuldkorn og kød/fisk.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Ved driftstilsyn 2017 bedømmes kriteriet til, i middelhøj grad, at være opfyldt. Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet 
arbejder med at forebygge og håndtere magtanvendelser og der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet har 
udarbejdet et retningsgivende dokument som ledelse og medarbejder bekræfter overfor socialtilsynet følges, i 
forhold til dokumentation og opfølgning af magtanvendelser. 

Socialtilsynet bedømmer at der, trods målgruppen, foretages alt for mange magtanvendelser på Himmelev og 
anser det for ledelsens opgave fremover at nedsætte antallet. Socialtilsynet er vidende om at en netop fraflyttet 
borger kan være medvirkende til at antallet af magtanvendelser nedsættes betragteligt.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Ved driftstilsyn 2017 bedømmer socialtilsynet at tilbuddets pædagogiske indsats, i middel grad, understøtter at 
magtanvendelser undgås. I bedømmelsen lægger socialtilsynet vægt på, at antallet af magtanvendelser er mere 
end fordoblet siden 2016 og at antallet i 2017 er 230 stk. I bedømmelsen lægger socialtilsynet vægt på, at ledelsen 
er klar over, at en enkelt borger har udløst mange af magtanvendelserne samt at der også kommer flere 
magtanvendelse når børn og unge flyttes rundt i tilbuddet, samt når nye flytter ind. Ledelsen oplyser, at den borger 
der var flest magtanvendelser på, nu er flyttet, samt at en anden ung har fået tildelt flere ressourcer, så der hele 
tiden er en medarbejder tilstede. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at nyansatte introduceres til magtanvendelser og 
utilsigtede hændelser, samt at magtanvendelser tages op på personalemøder hver uge, hvor den pædagogiske 
tilgangen til hvert enkelt barn/ung drøftes for at undgå en magtanvendelse og fx bevidst lave medarbejderskift eller 
være undersøgende på mønstre og bryde disse. Herudover oplyser medarbejderne, at hvis der er særlige 
problemer med et barn/ung holdes der ekstra møder hvor også psykologen deltager og der er mulighed for at lave 
særlige teams omkring barnet/den unge. 

VISO (national Videns- og Specialrådgivningsorganisation) har på en anbringende kommunes initiativ ydet et 
rådgivningsforløb i 1. halvår af 2016 til et konkret barn. VISO kunne pege på behov for endnu mere ensartet 
struktur og det har medvirket til at barnet er blevet mere selvhjulpen i konfliktsituationerne og oftere kan søge mod 
en aftalt handling som fx nedtrapning af en tilspidset situation, fortæller medarbejderne.

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

Ved driftstilsyn 2017 bedømmer socialtilsynet at tilbuddet, i høj grad, dokumenterer og følger op på 
magtanvendelserne med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, 
at tilbuddet har udarbejdet et retningsgivende dokument for anvendelse og håndtering af magtanvendelse.  
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Herudover lægger socialtilsynet vægt på, at det samstemmende oplyses af ledelsen og medarbejderne, at der 
foregår pædagogiske drøftelser på div. møder jf. ovenstående retningsgivende dokument, hvor der følges op på 
erfaringer og læring af episoder med magt. I bedømmelsen lægges der ligeledes vægt på, at medarbejderne 
oplyser, at de kan få interne og ekstern supervision og krisehjælp, hvis de føler behov for det i forbindelse med 
magtanvendelser, trusler eller utryghed. 

Der har i 2017 været afholdt et dialogmøde mellem tilbuddet og socialtilsynet vedrørende håndteringen og 
indberetningen af magtanvendelser. Det er socialtilsynets bedømmelse at tilbuddet, i høj grad, forholder sig til ny 
viden og nye regler på området. 
 
Fra interview med medarbejderne og ledelsen samt de fremsendte indberetningerne vurderes socialtilsynet, at 
Himmelev i høj grad følger op på magtanvendelserne med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 
Resultatet heraf ses dog ikke i det samlede antal af magtanvendelser, hvorfor der er behov for fortsat udvikling af 
indsatsen.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Ved driftstilsyn 2017 bedømmes kriteriet til, i høj grad, at være opfyldt. Socialtilsynet bedømmer at tilbuddets 
pædagogiske indsats er med til at forebygge, at der forekommer vold og overgreb i tilbuddet.

I bedømmelsen lægger socialtilsynet vægt på, tilbuddet har udarbejdet relevante retningsgivende dokumenter som 
er kendt af medarbejderne samt ledelsens og medarbejdernes pædagogiske overvejelser i forhold til hvert enkelt 
barn/ung og dets samvær med andre børn, unge og voksne.

Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller 
overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Ved driftstilsyn 2017 bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet, i høj grad, forebygger at der ikke forekommer vold og 
overgreb i tilbuddet. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet har udarbejdet to forskellige retningsgivende 
dokumenter. Et for arbejdet med risikovurdering af den enkelte bruger for at forebygge vold og et andet vedrørende 
FOREBYGGELSE AF OVERGREB, hvilket medarbejderne overfor socialtilsynet kan redegøre for. 
 
I bedømmelsen lægger socialtilsynet vægt på, at ledelsen oplyser, at Himmelev har en seksualpolitik, hvor SISO 
(videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn) har været rådgiver. Fx har Himmelev 
regler om at de unge ikke kan være kærester med hinanden og der er sociale regler om ikke at være sammen på et 
værelse med lukket dør. I bedømmelsen lægges der vægt på at der er seksualundervisning i den interne skole.

I bedømmelsen lægger Socialtilsynet ligeledes vægt på, at de mange magtanvendelser, der ofte ses udløst i 
forbindelse med børn og unges vold mod ting og personer, må have en indflydelse på de andre børn/unges 
velbefindende samt medarbejdernes velbefindende.

Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar 2017.
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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

8.12.2016;

Det vurderes fortsat på det foreliggende, at Himmelev i høj grad har en faglig ledelse som varetager den daglige 
drift kompetent. Medarbejderne informeres og inddrages i forskellige fastlagte mødestrukturere - som p-møde, 
MED udvalg og TRIO samarbejde. Tilgængelighed, tillid og faglig kompetent kontakt til ledelsen opleves i høj grad 
af medarbejdere.

Himmelev vurderes hensigtsmæssigt organiseret - i forhold til behandling og børnenes behov for tilstrækkelig 
kontakt til voksne. Det vurderes samtidigt, at ledelsen på Himmelev fortsat bør have fokus på 
personalegennemstrømningen og sygefravær, herunder brug af vikarer i forhold til at sikre stabile voksenkontakt for 
de anbragte børn og unge. 

Himmelevs driftsherre Region Sjælland er med til at sikre og sætte ramme for Himmelevs strategiske udvikling jf. 
driftsaftale for 2016. Ligesom den intern opfølgning i samarbejde med Region Sjælland - herunder udarbejdelse og 
opfølgning på interne retningslinjer er det. Herud over er Himmelev en del af det nationale regionssamarbejde i 
DEFACTUM, som med udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel foretager ekstern evaluering af Himmelev og 
peger på evt. forbedringsområder.
 
Økonomi temaet er ikke behandlet i dette tilsyn og er derfor ikke vurderet i forhold til dette tema.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Socialtilsynet skal anbefale at Himmelev beslutter en fast procedure for hvornår og hvor ofte opfølgning af straffe - 
og børneattester sker, hvilket ifølge indsendt oplysningsskema til dette tilsyn ikke findes.

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
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8.12.2016;

Det vurderes på det foreliggende, at Himmelev i høj grad har en faglig kompetent ledelse.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på forstanderens mangeårig erfaring indenfor målgruppen samt fremsendt 
dokumentation for relevant pædagogisk og ledelsesmæssig uddannelse. Ligesom den øvrige ledelse alle er 
pædagogiske uddannet og er efteruddannet i ledelse eller i gang med det.

Herud over er det vægtet, at ledelsen har organiseret en fast mødestruktur i forhold til faglig sparring, retning og 
vejledning. Der er for tilbuddets to psykologer og 1 socialrådgiver ekstern supervision, mens det pædagogiske 
personale, tilbydes intern supervision via tilbuddets egne psykologer. Ledelsen har ikke ekstern ledersupervision, 
men flere deltager i netværksgrupper i Regions regi.

Ledelsen bruger i høj grad MED udvalg til inddragelse af medarbejderne, samt TRIO samarbejdet i følge 
oplysninger fra både medarbejder og ledelse til Socialtilsynet.

Medarbejderne oplyser til socialtilsynet at de i høj grad har mulighed for intern faglig vejledning og sparring fra både 
kollegaer, psykologer og ledelse.

Forældrerådet inddrages fortsat i forskellige temaer omkring børnenes ophold og deres stemme indgår i ledelsens 
beslutninger, ifølge forstanderen.

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

8.12.2016;

Socialtilsynet vurderes indikatoren til fortsat at være opfyldt i meget høj grad. Der er i bedømmelsen lagt vægt på 
indsendt dokumentation, i forbindelse med socialtilsynets re-godkendelse i 2015, for forstanderens pædagogiske 
grunduddannelse fra 1980, og siden akademiske uddannelse som can. scient.soc i 2003, samt en 
diplomuddannelse i ledelse fra 1986 og en anden diplomuddannelse i Forvaltning og Politik, Økonomi og ledelse, 
Organisation og Analyse fra 2002. Forstanderen har mere end 30 års erfaring med ledelse indenfor danske 
døgninstitutioner og siden 2004 på Himmelev.

Ledelsen på Himmelev består desuden af;
En viceforstander, – uddannet pædagog i 1987 og Marte Meo terapeut i 2004, samt en diplomuddannelse i Ledelse 
i 2012, – leder gennem ca. 20 år indenfor området – har været ansat på Himmelev i 26 år.
En personaleleder – uddannet pædagog i 2002 og Diplom i Ledelse 2006 – Leder ca. 11 år
En personaleleder – uddannet pædagog i 1986 og Coach i 2011 – Leder ca. 14 år
En skoleleder (afdelingsleder for aflastning) – uddannet lærer i 1996 – Diplom i Supervision – Leder 3 år
Afd. Leder – uddannet pædagog i 1994 – I gang med Diplom i Ledelse og har bestået 4 moduler – været 
afdelingsleder i Havehuset i 2 år.

Ledelsesmøder er organiseret i en fast struktur - ligesom møder med medarbejdergrupperne er det. 
Ledelsesgruppen sidder i et åbent miljø i administrationsbygningen med "åben" dørs princip.
Forstanderen oplyser at ønske en åben dør holdning, hvilket afdelingslederne og medarbejderne overfor tilsynet 
bekræfter og omtaltes positivt. 
Det er nedsat MED udvalg og arbejdsmiljøgruppe og i følge medarbejderne holdes møderne, repræsentanterne er 
aktive og der orienteres relevant tilbage i afdelingerne.

Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for 
ledelse og medarbejdere.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

8.12.2016;

Der er socialtilsynets vurdering, at Himmelev i middel grad benytter sig af ekstern faglig supervision og sparring.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende;

at medarbejderne ikke har mulighed for at modtage supervision af ekstern supervision jf. samstemmende 
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oplysninger fra medarbejderne og ledelsens indberetning på Tilbudsportalen. 

at Himmelevs egne psykologer varetager løbende internt supervision af de pædagogiske medarbejdere. Desuden 
er der organiseret faglig vejledning fra afdelingsleder på teammøder eller fra tilkaldt stedfortræderen som har det 
pædagogiske ansvar. I 2016 har der været et forløb med VISO i forhold til et konkret barn for hele teamet omkring 
barnet, oplyses det af medarbejderne og af fremsendt indberetninger om magtanvendelse til socialtilsynet.

at psykologerne og socialrådgiveren modtager ekstern supervision. 

at der ikke er ekstern ledersupervision, ifølge ledelsens oplysninger til socialtilsynet. Ledelsen har på nær en enkelt 
- hver især et ledernetværk på deres niveau.  Der er også netværk i region regi forhold til strategien. Ledergruppen 
oplyser samstemmende, at der er meget kollegial ledelsesparring og at der kan indkaldes eksterne eksperter ad 
hoc, hvis det er nødvendigt. Ledergruppen holder ledermøde sammen hver uge.

Flere af de interviewet medarbejdere udtrykke ønske om ekstern supervision overfor socialtilsynet. Intern 
supervision opleves kompetent af de pædagogiske medarbejderne i forhold til sags supervision, men ønsket om 
ekstern supervision bliver nævnt.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

8.12.2016;

Det er socialtilsynets vurdering at den daglige drift på Himmelev i høj grad varetages kompetent, således at 
børnene og de unge i forhold til deres behov har tilstrækkeligt kontakt til personalet.

Antallet af medarbejdere og uddannelsesgraden jf. fremsendt dokumentation til socialtilsynet og samstemmende 
udtalelser til i interview med medarbejdere og ledelse er her vægtet.

Der er ligeledes lagt vægt på at personalegennemstrømningen er fra 2014 til 2015 er faldet fra 14,28 % til 8% og 
sygefraværet er faldet 9,5 i 2014 til 6,25 i 2015 jf. tilbuddets indberetninger på Tilbudsportalen. Oplysninger til dette 
tilsyn viser at både sygefravær og personalegennemstrømningen vil stige igen, når tallene for 2016 gøres op.

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

8.12.2016;

Det er socialtilsynets vurdering af børnene og de unge på Himmelev i høj grad får opfyldt denne indikator.
Nedenstående er i bedømmelsen vægtet;

Det er socialtilsynets indtryk fra interviewet af ledelsen og medarbejderne at børnene generelt har tilstrækkelig 
kontakt til dygtige medarbejderne. 

Ledelse og medarbejdere oplyser samstemmende overfor socialtilsynet, at den almindelige normering på Himmelev 
er 2 børn til 1 voksen. Ofte er der en til en, men ikke om natten, hvor der er en sovende og en vågen medarbejder. 
Aktuelt er der i Bolig A, jf. fremsendt oversigt over nuværende ansatte i skabelon 5, ansat 18 medarbejdere 
svarende til 15,8 fuldtidsstillinger. I bolig B er ansat 13 medarbejdere svarende til 12 fuldtidsstillinger. Aktuelt 
oplyser ledelsen, at der er 5 børn som er bevilliget ekstra ressourcer i forskellige grader.

I særtilbuddet Havehuset oplyser ledelse og medarbejderne, at normeringen er 1-1,5. Her er aktuelt ansat 18 
medarbejdere svarende til 15,4 fuldtidsstillinger 
jf. fremsendt oversigt over nuværende ansatte i skabelon 5. 

Generelt på hele Himmelev er de fleste medarbejdere fagligt uddannet - jf. indberetning på Tilbudsportalen hvor 51 
ud af 59 ansatte er uddannet, hvilket svarende til ca.  86%, hvilket også fremgår af de fremsendte oversigter over 
medarbejdernes kompetencer i skabelon 7.
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Medarbejderanciennitet for 2015 er indberettet på Tilbudsportalen til 9 år, hvilket vurderes højt sammenlignet med 
lignende tilbud.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

8.12.2016;

Det er socialtilsynets vurdering at personalegennemstrømningen ikke i væsentlig grad er højere end 
sammenlignelige arbejdspladser, selv om personalegennemstrømningen er steget.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på oplysninger fra Tilbudsportalen, hvor personalegennemstrømningen er 
indberettet i Årsrapporten til at være 8 % for 2015. I 2014 var det indberettet til 14,28 % og for 2013 indberettet til 
7,5 %.

Ved dette tilsyn oplyser ledelsen og medarbejderne, at der i 2016 og indtil dato har være ca. 7 medarbejdere som 
er udskiftet. I 2016 er der et par medarbejdere med 10 års anciennitet som er stoppet - tidligere har det været de 
samme stillinger som oftere er blevet ramt af udskiftning, fortæller ledelsen.
Ledelsen oplyser at de forsøger med flere tiltag i forhold til at fastholde de nyansatte fx informationsaften og 
undervisning. Det er dyrt at miste medarbejderne. Hver ny medarbejder får fortsat en uges introduktion og derefter 
er der 14 dages følordning og en 3 måneders mentorordning - indenfor hvilken der afvikles 1 uges intro kursus. 
Ledelsen ser stadig ikke noget mønster i om det er på særlige afdelinger, der er afgang, men i højere grad om den 
enkelte medarbejder kan arbejde med autisme og i døgnrytme, hvilket kan være svært for nye og en udfordring at 
få medarbejderne til at arbejde i det miljø i længere tid.

I en artikel fra KL – TÆNK personaleøkonomisk fra september 2009 fremgår at personalegennemstrømningen 
generelt for pædagoger er: 15 %

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

8.12.2016;

Det er socialtilsynets vurdering at sygefraværet ikke i væsentlig grad er højere end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på oplysninger fra Tilbudsportalen, hvor sygefraværet er indberettet til at være 
6,25 i årsrapporten for 2015, mens det var 9,5. i 2014 og indberettet til 6,5 for 2013.
Ledelsen har en ambition om at nedsætte den yderligere, ligesom Region Sjælland også har en ambition om at 
sænke den yderligere. Tilbuddet haft 5 langtidssyge i 2015 af både fysiske og psykiske årsager. Aktuelt ved dette 
tilsyn er der 4 langtidssygemeldte, som i følge både ledelse og medarbejdere er pga. arbejdets karakter med stærkt 
udadreagerende adfærd hos nogle få børn.  Ledelsen oplyser, at de er meget optaget af, hvad de kan gøre og at 
der er medarbejdere nok på.
Medarbejderne fortæller, at de ofte arbejder sammen med mange vikarer- både pga. sygdom men også i ubesatte 
stillinger.

Himmelev følger Region Sjællands sygefraværs politik, der bl.a. betyder at ledelsen er i tæt kontakt med en 
sygemeldte medarbejdere.
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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

Vurderingen af temaet er fra re-godkendelsen 2015 samt fra et administrativt tilsyn 7.3.2016;

Samlet vurderer Socialtilsyn øst fortsat, at medarbejderne på Himmelev i høj grad har relevante kompetencer.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på at antallet af uddannet personale er højt, samt at sammensætningen
af forskellige faggrupper i høj grad ses relevant for målgruppen. Ligesom der i bedømmelsen er vægt på fremsendt 
kompetencebeskrivelse, socialtilsynets indtryk af medarbejderne under tilsynsbesøget, samt udtalelser fra forældre, 

sagsbehandlere og børn om at medarbejderne opleves kompetente.
Medarbejderne på Himmelev oplever selv, at de besidder de rette kompetencer, samt at de kontinuerligt tilbydes 
kompetenceudvikling i form af kurser, supervision og faglig sparring i henhold til en kompetenceudviklingsplan.
 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible pladser jf. § 107 i Serviceloven, er det Socialtilsynets vurdering, at dette 
tema forventes at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående vurdering fra 2015

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Bedømmelse fra re-godkendelsen i 2015 samt et administrativt tilsyn 7.3.2016;

Medarbejderne besidder i høj grad relevante kompetencer i forhold til arbejdet med børnene og de unge på 
Himmelev.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at antallet af uddannet personale er højt samt sammensætningen af forskellige 
faggrupper i høj grad også bidrager til dette.
Ledelsen på Himmelev vægter fælles uddannelse højt og gennemfører dette efter en kompetenceudviklingsplan, 
som medarbejderne finder god og relevant.
Opdateret skriftlige kvalitetsstandarter samt seminar om Himmelevs behandlingstilgang
bedømmes i høj grad til at opfylde dette kriterium.

De interviewede forælder og sagsbehandler finder ligeledes, at medarbejderne besidder relevante kompetencer.

Administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible pladser jf. § 107 i Serviceloven, er det Socialtilsynets vurdering, at dette 
kriterium forventes at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående vurdering fra 2015.

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

Nedenstående bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen af 2015 samt fra det administrative tilsyn 
7.3.2016.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at det samlet antallet af uddannet medarbejdere er høj, ligesom tilbuddet af 
uddannelse på tilbuddet ses høj jf. Tilbudsportalen.
Ledelsen har fokus på løbende uddannelses indenfor autisme og pædagogiske metoder til denne
målgruppe. Alle ansatte skal i følge ledelsen på et to dages seminar i sept. 2015 om tilbuddets behandlingstilgang. 
Det oplyses af forstanderen, at der foreligger en kompetenceudviklingsplan for medarbejdergruppen og ledelsen 
vægter fællesuddannelser højt.

Alle ansatte tilbydes 4 årlige foredrag, som omhandler autismespecifik viden, eller organisatorisk viden. Himmelev 
har afholdt 4 foredrag med forskellige foredragsholdere fra kl. 12-15 i perioden oktober 2014- maj 2015 jf. bilag 
"Foredrag" med følgende overskrifter; "Organisatorisk medlemskab - det professionelle mødested" med 
erhvervspsykolog Maja L Haslebo, "Principper for konfliktforståelse og - håndtering" med psykolog Bo Hejlskov 
Elevén, "Kend din kerneopgave" med forfatter Anders Seneca og "psykiatriske perspektiver på 
autismespektrumforstyrrelser og OCD" med specialelæge i psykiatri Ole Sylvester Jørgensen

Der er i bedømmelsen lagt vægt på forstanderens oplysninger om at alle medarbejder i det seneste år har deltaget i 
interne vidensdelende fællesmøder 2-4 gange årligt,  i konflikthåndterignsforløb af ½ års varighed i 2013-14, samt i 
et års uddannelse i Narrativ metode i 2012-2013 og efterfølgende internt arbejde med at implementere den 
narrative tilgang på Himmelev .

Forstanderen fortæller til Socialtilsynet at 12-14 medarbejdere deltager på den årlige autisme konference SIKON, 
samt en mindre gruppe medarbejdere udvælges hvert år til at deltager i netværksmøde om sundhedsfremmende 
pædagogik i hverdagen, som startede i 2011.

Individuelt har pædagoger, psykologer, socialrådgiver og ledere deltaget i diverse efteruddannelser.
Oversigt over kompetencer er fremsendt til Socialtilsynet for ledelsesgruppen og staben.
Konkret oplyses det af forstander, at 2 medarbejdere går i gang med uddannelse inden for velfærdsteknologi, 2 
andre medarbejdere færdiggør deres Marte Meo uddannelse, samt 1 medarbejder skal starte på 
diplomuddannelsen (projektleder)til august 2015. 

Ledelsen forventer, at alle deltager i et arbejdsmiljøprojekt fra Regionen omkring social kapital, 
organsiationsstruktur og langtidsfriskhed. Social kapital tænkes optimeret og der påtænkes at arbejdes målbevidst 
med at øge den sociale kapital. Organisatorisk skal der nytænkes, så opgaverne matcher arbejdsgangene. 
Regionens sociale strategi for de kommende år implementeres på Himmelev.

226.359 kr er afsat til kompetenvceudvikling i 2015 jf. TB
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Ledergruppen har udsprunget af APV spurgt om hvilke behov personalet havde og det oplyses af ledelsen at 
datoer for gennemførelse af denne undervisning i forhold til disse ønsker er fastsat. Beredskabskurser. 
Førstehjælpe og hjertestarter. Ca. 35 ansatte har været igennem kurserne frivilligt.

Det oplyses samstemmende af ledelse og medarbejdere at ny ansatte tildeles en mentor i 3 måneder, både til faste 
medarbejdere og vikarer, og der er afsat tid til særlige refleksionsstunder med mentoren. Medarbejderne ser et 
mønster hos nye medarbejdere - "stopper enten hurtigt og ellers bliver de længe". Alle nyansatte medarbejdere får 
14 dages følordning og deltager i løbet af de 3 første måneder i et introduktionsforløb af cirka en uges varighed 
med undervisning i målgruppen og stedets faglige tilgange og metoder fra psykologerne og leder.  

Himmelev har udarbejdet flere forskellige kvalitetsstandarter- f.eks et omkring "Faglige tilgange - metoder og 
resultater" kopi er fremsendt til Socialtilsynet jf. datakilde. De senest har været gode for stedet i følge 
medarbejderne.  Det gør det synlig, hvad der gøres og hvordan det gøres. Det er bl.a. godt for nye medarbejdere. 

Det er socialtilsynets vurdering at disse standarter i høj grad kan være med til at sikre medarbejdernes samlet 
kendskab til tilbuddets metoder.

Både leder, medarbejdere, sagsbehandlere og forældre udtrykker overfor socialtilsynet at medarbejdergruppen 
samlet set har relevant viden og erfaring med gruppen af børn på Himmelev.
På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren opfyldt i meget høj grad.

Administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible § 107 pladser er det Socialtilsynets vurdering, at denne indikator forventes 
at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Nedenstående bedømmelsen af indikatoren er fra re-godkendelsen af 2015 samt fra det administrative tilsyn 
7.3.2016.

Socialtilsynets indtryk på tilsynsbesøget under rundvisning og observation af /samtale med børnene, samt en
forældres og en sagsbehandlers udtalelse om at de faste medarbejdere fremstår dygtige i deres samspil med 
børnene og de unge på Himmelev.
En forælder påpeger at en periode med mange vikarer påvirkede samspillet negativt. 
Omfanget af brug af vikarer ses større end tidligere, men ikke sammenlignet med tilsvarende tilbud som beskrevet i 
indikator 9 a. 

En forælder udtrykker ønske om at der var flere mandlige medarbejdere ansat i forhold til det store antallet af 
drenge blandt børnegruppen. Af fremsendt medarbejderliste til socialtilsynet ses at 13 ud af 42 ansatte er mænd.

Ovenstående ligger til grund for bedømmelsen af denne indikator.

Administrativt tilsyn i 2016; 
I forhold til ansøgningen om 4 fleksible § 107 pladser er det Socialtilsynets vurdering, at denne indikator forventes 
at kunne blive opfyldt i tilbuddet jf. ovenstående.

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

Ved driftstilsyn 2017, vurderer socialtilsynet, at de fysiske rammer både inde og ude, i meget høj grad, ses 
velegnede og hensigtsmæssige i forhold til de anbragte børn og unge på Himmelev - særligt de 1-værelses boliger 
med egen gang og toilet/bad i forbindelse med værelset, der også har udgang til have i Bolig A og Bolig B. Samt 
indretningen af to mindre opholdsstuer i Bolig A og Bolig B i de oprindelige små køkkener, ses i høj grad at 
imødekomme borgernes særlig behov, for færre stimuli i mere afgrænsede fysiske rammer. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets vifte af faciliteter, herunder skolebygningen med hal, understøtter børns og 
unges udvikling og trivsel. Ligesom der er lagt vægt på ledelsens og medarbejdernes udtalelser, samt forældre og 
børns/unges samstemmende udtalelser til Socialtilsynet ved sidste års tilsyn om, at de fysiske rammer generelt 
tilgodeser børnenes/de unges behov, interesser og privatliv.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Ved driftstilsyn 2017 bedømmes kriteriet til, i meget høj grad, at være opfyldt. Socialtilsynet bedømmer, at 
tilbuddets fysiske rammer giver mulighed for at understøtter børnenes og de unges trivsel og udvikling på 
Himmelev. 

I bedømmelsen lægger socialtilsynet vægt på, at de store værelser med egen gang og toilet giver mulighed for 
privatliv og ekstra ro, som ses at understøtte målgruppes udvikling og trivsel. 

Herudover ser socialtilsynet fortsat, at tilbuddets åbne fysiske rammer på matriklen giver nogle af børnene/de unge 
udfordringer i forhold til et større sociale rum, men i denne bedømmelse er det vægtet, at Himmelev fortsat har 
fokus på, at understøtte udviklingen hos børnene/de unge i et mere åbent miljø højere, end ved at etablere et lukket 
miljø, som denne målgruppe ellers nemt kunne ende i.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Ved driftstilsyn 2017 bedømmer socialtilsynet at tilbuddet, i meget høj grad, understøtter børns og unges trivsel i de 
fysiske rammer. I bedømmelsen er der lagt vægt på, tidligere samstemmende udtalelser fra interviews af 
medarbejdere og ledelse, om at største parten af børnene trives i de fysiske ramme. Dette er endvidere 
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socialtilsynets indtryk ved rundvisningen.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at de fysiske rammer, i høj grad, ses at understøtte målgruppens trivsel. 
Børnene og de unge i Bolig A og B har hver en 1-værelses lejlighed med en gang, et værelse m/terrassedør og et 
toilet. Børnene/de unge kan selv vælge deres gardiner og farven på en af væggene på deres værelse, oplyses det 
samstemmende til Socialtilsynet. Herudover er der flere små stuer i afdelingen, samt et par små nicher, hvor de kan 
opholde sig mere afskærmet i små grupper. I både Bolig A og Bolig B er der 2 x 2 værelserne som ligger mere 
afskærmet fra det øvrige, med en gang og et fælles tekøkken. I den nye Bolig C på samme matrikel som Boligerne 
A og B ses enkeltværelser samt et fælles opholdsrum. 

I bedømmelsen lægges der vægt på, at ledelsen udtaler, at da alle boligerne nu er beliggende på samme matrikel 
forventes det, at det bliver lettere at fastholde en fælles kultur i tilbuddet. 

I bedømmelsen lægges der vægt på, at aflastningen, som foregår i den interne dagskoles lokaler, ikke ses indrettet 
specifikt til formålet men at der hver anden weekend etableres sovemuligheder, således at hvert barn sover i eget 
rum og med adgang til fælles toilet og bad i skolebygningen. 

Herudover lægges der i bedømmelsen vægt på, at der er mulighed for brug af sportshal, snoezelrum, faglokaler i 
skolebygningen, legepladser, en bålplads , en trampolin samt den nærliggende skov og by.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Ved driftstilsyn 2017 bedømmer socialtilsynet, at tilbuddets fysiske rammer og faciliteter, i meget høj grad, 
imødekommer børn og unge med autismes særlige behov. I bedømmelsen lægges der vægt på, at tilbuddet er 
bygget så der er mulighed for at børn og unge kan bo i egen privat afdeling som nævnt i indikator 14 a. Omvendt er 
det samlede tilbud fysisk blevet større og er bygget i et mere åbent landskab i nybyggede rammer med naboer, der 
kan benytte vejen ned gennem tilbuddet gående. De fysiske rammer ses således at mindske isolationen for nogle 
af de bedre fungerende børn og unge og samtidig at udfordre dem i at håndtere forskellige forstyrrelser, mens det 
for andre er for åbne fysiske rammer, oplyses det samstemmende fra ledelse og medarbejderne. 

I bedømmelsen lægges der vægt på, at ledelsen oplyser, at der nu er vågen nattevagt i Bolig A og B samt sovende 
nattevagt i bolig C. 

I bedømmelsen vægtes det at ledelse og medarbejdere oplyser, om at der fortsat er behov for at løbende tilpasning 
og afskærmning både inde og ude - for at tilgodeser alle børns og unges behov og trivsel fx at kunne spise i mindre 
grupper og at fællesrummene ikke bliver gennemgangsrum med for mange forstyrrelser.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Ved driftstilsyn 2017 bedømmer socialtilsynet at tilbuddets fysiske rammer, i høj grad, afspejler at tilbuddet er 
børnenes og de unges hjem. I bedømmelsen lægges der vægt på, at der ses at fællesrummene er forsøgt indrettet 
hjemligt med boligtilbehør i form af "malede" udsmykninger på væggene, kunstige blomster, bløde pyntegenstande 
og billeder med laminatindramning, som er brugbart i forhold til denne målgruppe som både kan blive meget 
forstyrret af pynteting og ødelægge disse og andre installationer i boligen. I bedømmelsen lægges der vægt på, at 
medarbejdere og unge samstemmende oplyser, at man banker på når man vil ind på et værelse og at det er den 
der bor på værelset der bestemmer om nogen må komme ind. 

Socialtilsynet har ved tidligere tilsyn samstemmende hørt fra børnene, forælderen, medarbejderne og ledelsen at 
børnene og familierne selv indretter børnenes værelse og alle udtrykker, at det afspejler, at det er deres hjem. 
Dette er fortsat gældende, oplyses det på socialtilsynets driftstilsyn. 

I bedømmelsen lægges der vægt på, at der i aflastningen ikke ses samme grad af at tilbuddet er et hjem. Det 
oplyses, at børnene så vidt muligt sover i samme rum/seng, når de er i aflastning og selv indretter sig med 
medbragte bamser eller andet. Sovepladsen respekteres som privatsfære for det enkelte barn, oplyses det til 
Socialtilsynet af både medarbejdere og ledelse. Fællesrummene i aflastningen, så som køkken, stue og bad, 
fremstår mere institutionspræget og funktionelt indrettet til det primære formål som skolebrug.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet 
ikke er økonomisk bæredygtigt.
Socialtilsynet er ligeledes ikke i besiddelse af oplysninger 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 tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig. Det bemærkes dog, at tilbuddet endnu ikke har indberettet seneste 
årsrapport på Tilbudsportalen. Tilbuddet bør snarest muligt indberette årsrapport 2016 på Tilbudsportalen. Det 
bemærkes endvidere, at tilbuddet hidtil ikke har kunnet overholde den lovbestemte frist for indsendelse af budget til 
socialtilsynet. Fremadrettet er fristen for indsendelse af budgetter fra offentlige tilbud blevet rykket til d. 15. 
november. Socialtilsynet vil ved kommende tilsyn følge op på om hvorvidt tilbuddet indsender budget og årsrapport 
rettidigt.

Økonomisk bæredygtig?

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, 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 tilbuddet, 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 tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig. Det bemærkes dog, at tilbuddet endnu ikke har indberettet seneste 
årsrapport på Tilbudsportalen. Tilbuddet bør snarest muligt indberette årsrapport 2016 på Tilbudsportalen. Det 
bemærkes endvidere, at tilbuddet hidtil ikke har kunnet overholde den lovbestemte frist for indsendelse af budget til 
socialtilsynet. Fremadrettet er fristen for indsendelse af budgetter fra offentlige tilbud blevet rykket til d. 15. 
november. Socialtilsynet vil ved kommende tilsyn følge op på om hvorvidt tilbuddet indsender budget og årsrapport 
rettidigt.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn af 9.11.2017
Opgørelse over indskrevne og fraflyttede beboere
Opgørelse over medarbejdere
Husorden for tilbuddet
Retningsgivende dokument for fysisk og mental sundhed og trivsel

Ansøgningsskema om væsentlig ændring vedrørende nyt hus og ændret antal 
pladser. 
Byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse fra Lejre kommune
Budget 2018

Tilbudsportalen

Observation

Interview Ved driftsstilsynet den 13.11.2017, foretog socialtilsynet interview med forstander og 
viceforstander, med to medarbejdere og med en gruppe på 3 unge der viste rundt 
og fortalte imens.

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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