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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 BOGØ KOSTSKOLE

Hovedadresse Bogø Hovedgade 57
4793 Bogø By

Kontaktoplysninger Tlf: 55867414
E-mail: info@bogoe-kostskole.dk
Hjemmeside: www.bogoe-kostskole.dk

Tilbudsleder Tinella Svarrer

CVR nr. 12186479

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 66, stk. 1, nr. 7 (socialpædagogisk kostskoletilbud)

Målgrupper 12 til 18 år (tilknytningsforstyrrelse, seksuelt krænkende adfærd, selvskadende 
adfærd, indadreagerende adfærd)

Pladser i alt 49
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er vurderingen, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om 
Socialtilsyn og dermed besidder den 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. 

Tilbuddet arbejder i høj grad med opfyldelse af kvalitetsmodellens 7 temaer. Det er Socialtilsynets vurdering at 
Bogø kostskoles indsats bidrager til, at sikre en positiv udvikling hos eleverne, ud fra deres behov. 
Socialtilsynet vurderer, at der er et målrettet fokus på uddannelse og beskæftigelse på Bogø kostskole. Der er 
oparbejdet en systematik i arbejdet med opstillingen og evalueringen af mål for elevernes skolegang, som vurderes 
som givtigt for den enkelte elev.

Tilbuddet arbejder bevist med selvstændighed og relationer og et af redskaberne i dette arbejde er gennem 
udarbejdelse af målsætningsskemaer. Socialtilsynet vurderer, at målsætningsskemaer er relevant i forhold til 
målgruppen og kan være med til at sætte mål og retning i det daglige arbejde med eleverne.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets arbejde med de unge tager udgangspunkt i de unges forudsætninger og 
behov, hvilket i høj grad styrker og understøtter de unges sociale kompetencer og selvstændighed.

Tilbuddet har fokus på relations arbejde, med fokus på struktur, forudsigelighed, tydelighed, nærhed, kontinuitet og 
omsorg, som er grundlæggende faktorer i relations arbejdet med den enkelte elev.

Det vurderes, Bogø kostskole i høj grad har fokus på elevernes sundhed og trivsel. Det vurderes, at eleverne har 
mulighed for medindflydelse i hverdagen på tilbuddet, samt indflydelse på beslutninger vedrørende egen person.

Særligt fokus i tilsynet

Tema 1, samt kriterie 7 og Indikator 5.a.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Dennis Bungaard (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 25-10-18: Bogø Hovedgade 57, 4793 Bogø By (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

Socialtilsynet vurderer, at der er et målrettet fokus på uddannelse og beskæftigelse på Bogø kostskole. Der er 
oparbejdet en systematik i arbejdet med opstillingen og evalueringen af mål for elevernes skolegang, som vurderes 
som givtigt for den enkelte elev.
Forudsætningen for optagelse på Bogø Kostskole er, at eleven kan gennemføre FSA/FS10. Som udgangspunkt 
gennemfører alle elever FSA/FS10, dog falder der enkelte elever fra i løbet af året.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at der på tilbuddet er et stort fokus på den enkeltes skolegang. Der er et tæt samarbejde 
mellem kontaktlærer, klasselærer og elev sikreres, at der opstilles læringsmål og sociale mål for eleven. UU-
vejleder varetager uddannelsesvejledningen i samarbejde med intern uddannelseskoordinator. Ud fra faktorer, som 
øger elevens tro på at kunne nå et mål/en bestemt adfærd og barnets motivation for at arbejde mod dette, arbejdes 
der med en SMART-model efter specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsafgrænsede mål. 
ICS skemaerne og målsætningsarbejdet med den enkelte elev er sammen med karakterarkene grundlaget for det 
tværfaglige samarbejde med sagsbehandler og forældre på de 2 årlige kontaktmøder.
I målsætningsskemaerne opsættes der mål for skolegang og uddannelse. Disse skemaer laves 2 gang om året og 
laves af kontaktlæren og eleven.
Alle elever modtager internt grundskoletilbud og sigter mod FSA efter 9.klasse eller FSA/FS10 efter 10.klasse. 
Eleverne følger undervisningsministeriets læseplaner for pågældende klassetrin.

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.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad, at være opfyldt. 

Det beskrives, at der i tæt samarbejde mellem kontaktlærer, klasselærer og elev sikreres, at der opstilles 
læringsmål og sociale mål for eleven. UU-vejleder varetager uddannelsesvejledningen i samarbejde med intern 
uddannelseskoordinator. Ud fra faktorer, som øger elevens tro på at kunne nå et mål/en bestemt adfærd og barnets 
motivation for at arbejde mod dette, arbejdes der med en SMART-model efter specifikke, målbare, accepterede, 
realistiske og tidsafgrænsede mål. Som systematiseret værktøj bruges målsætningsskemaer i udviklingsarbejdet 
med den enkelte elev. Som dokumentation bruges ICS som metodisk værktøj til udarbejdelse af statusudtalelser. 
ICS skemaerne og målsætningsarbejdet med den enkelte elev er sammen med karakterarkene grundlaget for det 
tværfaglige samarbejde med sagsbehandler og forældre på de 2 årlige kontaktmøder.
I målsætningsskemaerne opsættes der mål for skolegang og uddannelse. Disse skemaer laves 2 gang om året og 
laves af kontaktlæren og eleven.
I bedømmelsen vægter det, at eleverne i interview gav udtryk for kendskab til målsætningsarbejdet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt. 

Det beskrives, at kontinuitet i voksenstøtten, struktur og guidning af den enkelte elev er væsentlige faktorer. 
Morgenvækningen foregår med stor grad af forudsigelighed og rytme. Det er den samme voksne, der vækker 
eleverne hver morgen på hverdage, hvis der er problemer med at komme op overtager ledelsen, da 
morgenvækningen varetages af en lærer der skal til undervisning.  Alle skal deltage i morgenmaden.
Udeblivelse fra undervisningen medfører en samtale med kontaktlærer eller ledelse. Gentagne udeblivelser kan 
medføre at der iværksættes individuelle løsninger.
Afdelingen låses af og hvis der er syge elever kommer de over på sygeværelset på skolen.
Eleverne giver udtryk for, at det er sjældent der er nogen der pjækker og det er også lidt svært at komme til det.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at der arbejdes bevist med selvstændighed og relationer på Bogø kostskole. Et af 
redskaberne i dette arbejde er gennem udarbejdelse af målsætningsskemaer 3 gange årligt.
Socialtilsynet vurderer at målsætningsskemaer er relevant i forhold til målgruppen og kan være med til at sætte mål 
og retning i det daglige arbejde med eleverne.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets arbejde med de unge tager udgangspunkt i de unges forudsætninger og 
behov, hvilket i høj grad styrker og understøtter de unges sociale kompetencer og selvstændighed.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Større ensartedehed i målsætningsskemaerne.

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

Bedømmelse af kriterium
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I bedømmelsen vægter det, at der udarbejdes målsætningsskemaer 3 gange årligt. Målene kan både handle om at 
opnå sociale kompetencer, selvstændighed, faglighed mm. Et af målene er at eleverne skal lære at tage ansvar 
overfor fællesskabet ved. f.eks. at have praktiske arbejdsområder i huset. De lære at vaske deres eget tøj og holde 
orden på deres personlige ting og værelse. Socialtilsynet vurderer, at målsætningsskemaerne et godt og nyttigt 
redskab i det daglige pædagogiske arbejde med eleverne. Dog vægter det, at der ud fra dokumentanalysen 
opleves forskel i kvaliteten af målsætningsskemaerne. 

Det vægter i bedømmelsen, at de af kostelever som går i 10 kl. eller hvis man som 9. klasses elever skal bo i egen 
bolig efter endt skoleforløb på Bogø Kostskole, får mulighed for flytte i et af to væksthuse som ligger i umiddelbar 
forlængelse af boenheden. Her indgår 4 elever i et regulært bo træningsforløb i en kombination af at være i en 
selvstændig enhed og stadig have tilknytning såvel socialt som pædagogisk til boenheden Astra eller Quartus, 
hvorfra de kommer.
Efter et halvt år har de mulighed for at flytte til et andet af Bogø Kostskoles huse, som ligger uden opsyn fra det 
pædagogiske personale på Astra og Quartus,  men som har en ungevejleder tilknyttet. I dette hus arbejdes med for 
eleven, at kunne stå på egne ben, med en højere grad af selvstændighed. Eleverne har forsat mulighed for at 
komme på Astra og Quartus og deltager såvel i fælles aktiviteter og fritidsundervisning arrangeret af skolen.

Efter endt skolegang har eleverne mulighed for at flytter i Bogø Kollegiet som er for unge i alderen 16 til 23 år, der 
er i gang med en uddannelse og som stadig har brug for støtte i hverdagen. Fælles for den unge og de andre unge 
i Kollegiet er, at de klarer mange ting selv, men også har brug for individuel støtte, før de er helt klar til at flytte i 
egen bolig.

Familie og netværk er altid velkomne til at komme på besøg på kostskolen, de må spise med og hygge sig med 
deres børn. Der arrangeres 2 forældredage pr. år med bl.a. individuelle skole/hjemsamtaler. Kontaktlæreren 
forsøger at opbygge en fortrolig relation til eleven, men fortrolighed kan også opnås til klasselærer, 
afdelingspædagog eller andre voksne på stedet. Ligeledes vægter det at eleverne giver udtryk for at de alle har en 
voksen på kostskolen de er fortrolige med.

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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i middel grad. 
Socialtilsynet lægger vægt på, at det ved interview med ledelsen og medarbejderne fortælles, at kontaktlærer i 
samarbejde med eleven udarbejder målsætningsskemaer. Der er udvalgt 4 punkter i målsætningsskemaer, som er 
den plan der tales med barnet ud fra. Modellen drøftes med barnet 3 gange årligt. Det er kontaktlæreren der har 
ansvaret for udviklingsarbejdet med eleven.
målsætningsskemaer udarbejdes på baggrund af de kommunale handleplaner, samt den unges ønsker og 
problematikker.
Det beskrives yderligere at eleven skal lære at tage ansvar overfor fællesskabet ved. f.eks. at have praktiske 
arbejdsområder i huset, de er ansvarlige for. De lærer at vaske deres eget tøj og holde orden på deres personlige 
ting og værelse. Den voksne er tæt omkring barnet i starten og hjælper med at opbygge kompetencer, målet er, at 
den voksne efterhånden overlader styringen til eleven selv. 10.klasses elever har særlig privilegier i forhold til 
selvstændig styring af sengetider, økonomi, lektielæsning mm.
Ligeledes vægter det, at der ud fra dokumentanalysen opleves forskel i kvaliteten af målsætningsskemaerne. 
Socialtilsynet har i dokumentanalysen udvalgt 4 elever og i 2 ud af 4 opleves der en høj kvalitet, hvorimod der i de 
resterende 2 opleves en svingende kvalitet. 
Det vægter også, at eleverne gav udtryk for kendskab til det målsætningsarbejde.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. 
Socialtilsynet lægger vægt på, at der gives udtryk, at kostelever er inkluderet i klasser med dagelever, så 
venskabsforhold kan udvikles på tværs. Kostelever må besøge dagelever og omvendt. Kostelever har mulighed for 
at deltage i fritidstilbud på lige fod med øvrige unge i samfundet, derudover tilrettelægges interne fritidstilbud til 
kosteleverne, som f.eks. ridning, motocross, svømning mm.
Elever fortæller, at enkelte har venskaber uden for Bogø kostskole, men at de fleste venskaber er med andre elever 
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indenfor Bogø kostskole. Derudover har de fleste venskaber hjemme hos deres forældre.

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

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. 
Socialtilsynet lægger vægt på, at familier og netværk altid er velkomne til at komme på besøg på kostskolen, de må 
spise med og hygge sig med deres børn, hvis de ønsker det. 
Der arrangeres 2 forældredage pr. år med individuelle skole/hjemsamtaler og en julehyggedag for elever og 
forældre. Kontaktlæreren er i tæt kontakt og dialog med familien og informerer løbende om hvordan det går. 
Ovenstående bekræftes af eleverne.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. 
Socialtilsynet lægger vægt på, at alle elever får en kontaktlærer, der er tilknyttet huset. Kontaktlæreren forsøger at 
opbygge en fortrolig relation til eleven, men fortrolighed kan også opnås til klasselærer, afdelingspædagog eller 
andre voksne på tilbuddet.
De interviewede elever giver udtryk for at de alle har en voksen på kostskolen de er fortrolige med. Det er dog ikke 
altid kontaktlæren.
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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

Det er Socialtilsynets vurdering, at Bogø kostskole opfylder de unges mulighed for medindflydelse i høj grad. De 
unge inddrages aktivt i dagligdagen samt i udarbejdelsen af de fokusområder som den kommunale handleplan 
beskriver.
Det vurderes, at de unge har en god kontakt til medarbejderne, og i interviewene giver de udtryk for, at de føler sig 
hjulpet forhold til deres problematikker.
Tilbuddet har fokus på relations arbejde, men at de ikke har en klar definition af metoden og faglig tilgang. Struktur, 
forudsigelighed, tydelighed, nærhed, kontinuitet og omsorg, er alle grundlæggende faktorer i relations arbejdet med 
den enkelte elev.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

I bedømmelsen vægter det, at tilbuddet beskriver, at der kontinuerligt evalueres og opstilles nye mål både fagligt og 
socialt. Gennem samtaler og aktiviteter med eleverne søges målene opnået. Tilbuddet har fokus på relations 
arbejde, men at de ikke har en klar definition af metoden og faglig tilgang. Struktur, forudsigelighed, tydelighed, 
nærhed, kontinuitet og omsorg, er alle grundlæggende faktorer i relations arbejdet med den enkelte elev.
Statusrapporterne bliver udarbejdet ud fra ICS-systemet. Derudover bliver der udarbejdet målsætningsskemaer og 
det beskrives, at udarbejdelse af målskemaerne er en metode der stadig er under implementering.

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

Indikatoren bedømmes til i høj grad, at være opfyldt. 
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I bedømmelsen vægter det, at tilbuddet har fået nye procedurer og arbejdsgange i målsætningsarbejdet. Se 
beskrivelse i tema 1 og 2. Socialtilsynet vægter at medarbejderne fortæller, at det opleves at målsætningsarbejdet 
er blevet mere operationelt. Socialtilsynet bedømmer indikatoren opfyldt i høj grad. 
Tilbuddet beskriver, at der arbejdes ud fra SMART-målene, samt at der kontinuerligt evalueres og opstilles nye mål 
både fagligt og socialt. Gennem samtaler og aktiviteter med eleverne søges målene opnået. 
Fortæller, at der er fokus på relations arbejde, men at de ikke har en klar defination af metoden og faglig tilgang. 
Struktur, forudsigelighed, tydelighed, nærhed, kontinuitet og omsorg, er alle grundlæggende faktorer i 
relationsarbejdet med den enkelte elev.
I interview giver medarbejderne udtryk for, at Bogø kostskole har bevæget sig fra en konsekvenspædagogisk 
tilgang over mod en relations baseret tilgang. Der er sket en bevægelse fra reglstyring til værdistyring. Denne 
bevægelse er sket over flere år. Det beskrives, at Bogø kostskole forsøger, at styrke elevernes  skolemæssige 
kompetencer og ressourcer, og dermed rustes til dem ungdomsuddannelser og skolesystemet, samt at de bliver 
styrket i at benytte fritids og kulturelle tilbud lokalsamfundet. Forandringerne understøtter tilbuddets langsigtede 
målsætning om at eleverne blive selvforsørgende, og får et selvstændigt og meningsfuldt liv.

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

Indikatoren bedømmes til i høj grad, at være opfyldt.  

Tilbuddet beskriver, at der laves målsætningsskemaer, men det er en ny måde at arbejde og metoden er ikke helt 
indarbejdet. – det opleves, at der i dette skole år er bedre tid til at lave relations arbejde, samt gøre 
målsætningsskemaerne operationelle. Det er medarbejdernes oplevelse generelt, at det er svært at få tid til at 
udarbejde lave diverse dokumenter. 

Når en mulig kommende elev indskrives afholdes der et visitationsmøde. Her deltager eleven, sagsbehandleren, 
pårørende og skolens visitator. Med udgangspunkt i myndighedshandleplanen fastsættes målene for elevens 
ophold. På baggrund af mødet udarbejder tilbuddet mål for eleven. Mål og metode beskriver, hvordan tilbuddet i 
samarbejde med eleven vil omsætte myndighedshandleplanen i dagligdagen. Målsætningerne bliver med jævne 
mellemrum revideret på baggrund af kontaktlærerens observationer og dagbogsnotater. Kontaktlærer har afsat tid 
til med eleven at opsætte mål for elevens udvikling for følgende fire områder: Sundhedsforhold, fritidsforhold og 
venskaber, udvikling og adfærd og familieforhold. 

På de ugentlige teammøder med det pædagogiske personale drøftes den pædagogiske praksis i huset, og der 
afholdes elevkonference, hvor udvalgte elevers målsætningsskema gennemgås . Alle elever har en kontaktlærer, 
som med jævne mellemrum evaluerer med eleven om de givne målsætninger er nået. Der udarbejdes en 
statusrapport hver halve år med baggrund i ICS. Der afholdes to årlige statusmøder, hvor sagsbehandleren, 
pårørende, kontaktlærer og visitator deltager.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren bedømmes til i høj grad, at være opfyldt.  

I bedømmelsen vægter det, at der dokumenteres i de 2 årlige statusrapporter (ICS-skemaer). Disse fremsendes til 
den enkelte kommune 2 gange årligt. Med udgangspunkt i myndighedshandleplanen fastsættes målene for elevens 
ophold. På baggrund af mødet udarbejder tilbuddet mål for eleven. Mål og metode beskriver, hvordan tilbuddet i 
samarbejde med eleven vil omsætte myndighedshandleplanen i dagligdagen. Målsætningerne bliver med jævne 
mellemrum revideret på baggrund af kontaktlærerens observationer og dagbogsnotater. Kontaktlærer har afsat tid 
til med eleven at opsætte mål for elevens udvikling for følgende fire områder: Sundhedsforhold, fritidsforhold og 
venskaber, udvikling og adfærd og familieforhold.

Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at 
målene for borgerne opnås.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.
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I bedømmelsen vægter det, at Kontaktlærerne er primærpersoner i.f.t. forældresamarbejdet i det daglige. Der 
afholdes to forældredage i løbet af skoleåret. Samarbejdet på vejledningsområdet m.h.t. ungdomsuddannelser 
varetages af UU Sjælland Syd. Skolen har en fritidskoordinator, der sørger for kontakten til og udsendelse af 
eleverne til eksterne idrætsforeninger, ungdomsklubber, ungdomsskole og kulturelle foreninger. Skolens 
viceinspektør står for kontakten til kommunale sagsbehandlere og eksterne psykologer og arrangerer kontaktbesøg 
med sagsbehandlere, forældre, elever og skolens personale – normalt to gange om året.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at Bogø kostskole i høj grad har fokus på elevernes sundhed og trivsel. Det 
vurderes, at eleverne har mulighed for medindflydelse i hverdagen på tilbuddet, samt indflydelse på beslutninger 
vedrørende egen person.
Tilbuddet understøtter elevernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Alle eleverne er tilknyttet det almindelige 
sundhedssystem og eleverne giver udtryk for tilfredshed med at bo på Bogø kostskole, hvilke tolkes som et udtryk 
for trivsel.
Det vurderes, at tilbuddet er opmærkesomme på at forebygge overgreb, og tilbuddet har udarbejdet en politik for 
forebyggelse af vold og overgreb.

Gennemsnitlig vurdering 4,2

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse at Bogø kostskole i høj grad opfylder dette kriterium
I bedømmelsen vægtes det, at de unge oplever mulighed for medindflydelse i hverdagen på tilbuddet, samt 
indflydelse på beslutninger vedrørende egen person.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Der er lagt vægt på, at der holdes husmøder, hvor eleverne fortæller, at de kan komme med deres ønsker, og at 
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disse ønsker efterfølgende drøftes på personalemøder.
Generelt opfatter eleverne medarbejderne som glade og imødekomne, og de oplever de både kan henvende sig til 
medarbejderne og ledelsen, hvis de har brug hjælp, eller bare har brug for at snakke med en voksen. Enkelte af 
eleverne oplever, at det kan være svært at få tid sammen med deres kontaktperson, og de henvender sig derfor 
oftest til den medarbejder, som de føler de har kemi med i husene.

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

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Der er lagt vægt på, at der bliver holdt husmøder, hvor eleverne kan komme med ønsker om stort set alt, hvorefter 
det tages op på personalemøde.
Det vægtes at eleverne fortæller, at de deltager i udviklingsmøder, hvor de sammen med deres kontaktperson laver 
de mål, som der skal arbejdes med ud fra handleplanen. Eleverne oplyser, at de deltager i statusmøderne med 
deres sagsbehandler.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at Bogø kostskole i meget høj grad opfylder dette kriterium
Det vurderes ud fra interview, at de unge trives på kostskolen, og de vil gerne anbefale stedet til andre. De føler, de 
får hjælp med deres problematikker, og at der altid er en at tale med.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 

Der er lagt vægt på, at eleverne udtaler, at de godt kan lide at være på kostskolen, og generelt føler sig godt tilpas. 
Samt at de synes medarbejderne er gode til, at hjælpe dem med deres problematikker og til at være der for dem.

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

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. 

Der lægges vægt på, at der oplyses, at den kommunale sundhedsplejeske tilser elever en gang årligt, hvor 
tilbuddet  drager omsorg for evt. opfølgning.
Ved behov for psykolog kontakter leder forældre og handlekommune for støtte til dette. Kontaktlærer og leder 
drager i det hele taget omsorg for bestilling og afvikling af speciallæge, tandlæge o.lign.
Ligeledes vægtes det at eleverne bekræfter ovenstående.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Der er lagt vægt på, at både eleverne og medarbejderen fortæller, at der i en periode har været enkeltstående 
problemer med hashrygning, men at der ikke længere opleves problemer med dette. Eleverne oplever, at omfanget 
af misbrugsproblematikkerne forsvandt med to unge, der for kort tid siden er blevet bortvist. 
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Der er endvidere lagt vægt på, at de unge fortæller, at de opfordres til at have en fritidsinteresse og at kosten 
holdes sund.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse at Bogø kostskole i høj grad opfylder dette kriterium

Det vurderes, at tilbuddet via deres pædagogiske tilgang er opmærkesomme på at forebygge overgreb, og at 
medarbejderne kender til de italesatte procedurer.
Husreglerne er godt implementeret i hverdagen og kendes af både medarbejdere og de unge. Det vægter i den 
gennemsnitlige bedømmelse, at tilbuddet har udarbejdet en politik for forebyggelse af vold og overgreb.

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

Indikatoren bedømmes at være opfyldt i høj grad. 

Der er lagt vægt på, at eleverne fortæller, at der findes husregler for samvær og påklædning i tilbuddet. Eleverne 
må gerne være kærester, og være sammen alene på værelset, men de må ikke ligge under dynen sammen. De 
unge må ikke gå i bare overkroppe eller være nøgne, og der skal benyttes nattøj når der soves. Det oplyses, at der 
jævnligt tales med pigerne, om hvordan de klæder sig, og hvad passende påklædning er. Endvidere fortælles der, 
at medarbejderne skal banke på døren, inden de går ind på værelserne, så eleverne føler sig adviseret. 
Der er lagt vægt på, at både medarbejderen og eleverne fortæller, at de ikke mener der har været nogle overgreb, 
og at de unge også mener, at de fleste husregler er implementeret i hverdagen.
I bedømmelsen vægter det, at tilbuddet har udarbejdet politikker for forebyggelses af vold og overgreb.

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

Temaet Organisation og ledelse gælder ikke for efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, der 
er oprettet som anbringelsessteder efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7.

Gennemsnitlig vurdering 1

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Temaet Organisation og ledelse gælder ikke for efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, der 
er oprettet som anbringelsessteder efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7.

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

Bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Temaet Organisation og ledelse gælder ikke for efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, der 
er oprettet som anbringelsessteder efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Temaet Organisation og ledelse gælder ikke for efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, der 
er oprettet som anbringelsessteder efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Bogø kostskoles medarbejdere har uddannelse, erfaring og viden som modsvarer 
målgruppens behov.  Tilbuddet har udelukkende faguddannede personaler enten ved  en folkeskolelærer- eller 
pædagoguddannelse. Ledelsen vægter kursus- og efteruddannelsesaktiviteter højt . Det vurderes, at de unges 
store tilfredshed med tilbuddet i høj grad skyldes, at de har nære og stabile relationer til medarbejdere med 
relevante kompetencer.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

I bedømmelsen vurderes det, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant uddannelse og erfaring, der 
modsvarer målgruppens behov. Kursus- og efteruddannelsesaktiviteter vægtes højt og der afsættes hver år 
budgetmidler til dette. Tilbuddet gennemsnitlige bedømmelse i dette kriterium er meget høj, da det opleves, at 
tilbuddet opfylder indikatorerne i meget høj grad.

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

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. 

Der lægges vægt på, at det ved interview med ledelsen og medarbejderne fremgår, at alle fastansatte 
pædagogiske medarbejdere som minimum har en folkeskolelærer- eller pædagoguddannelse. Lærere som arbejder 
med inklusion har så vidt muligt en specialpædagogisk uddannelse ved USCJ. Lærere som arbejder i bo-
enhederne har så vidt muligt taget et kursus i systematisk hverdagspædagogik ved SPUK.
Begge huspædagoger er pædagoguddannede og har efteruddannelser inden for familierådgivning og terapeut, 
misbrugskonsulent og kognitiv terapeut, samt en række kursusfag inden for det pædagogiske felt.
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Medarbejderne oplever at de meget nemt kan få bevilget mindre kurser og føler overordnet at de er godt klædt på 
til arbejdet med målgruppen.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at omgangstonen på stedet ved tilsynet fremstod som imødekommende og respektfuldt. 
Ligeledes vægtes det at de unge i interviewet gav udtryk for, at de oplevede, at medarbejderne kunne hjælpe med 
deres problemer.

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

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad har den fornødne kvalitet til, at de fysiske rammer 
understøtter de unges udvikling og trivsel. Tilbuddet fremstår pænt og vedligeholdt, samt med omgivelser der er 
velegnede og som tilgodeser elevernes udfoldelsesmuligheder.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at tilbuddets fysiske rammer tilgodeser elevernes behov. Tilbuddets 
omgivelser og udendørs faciliteter er velegnet til målgruppen. Vurderingen er givet på baggrund af et helhedsbillede 
af tilbuddets rammer inde såvel som udendørs. Tilbuddets omgivelser og udendørs stand er pæne, velholdte og 
velegnede og tilgodeser elevernes behov og der er rige udfoldelsesmuligheder. De adspurgte elever og deres 
pårørende påpeger alle, at de er tilfredse med de fysiske rammer.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. 
Der lægges vægt på at ledelsen, medarbejderne, elever og pårørende er af den holdning at eleverne trives i de 
fysiske rammer. De fleste elever har deres eget værelse, men der forefindes enkelte dobbeltværelser. Derudover er 
der lagt vægt på at de fysiske rammer i tilbuddet giver mulighed for mange interne aktiviteter.
Eleverne udtaler at de synes at rammerne er fine. De fortæller, at der er internet og at de selv bestemmer 
indretningen på deres værelse og at der er mulighed for, at ønske andet værelse, når nogen flytter.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. 
 I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne og eleverne giver udtryk for at de trives i de fysiske rammer.
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Socialtilsynet fik under tilsynet fremvist de fysiske rammer og vurderer, at rammerne såvel udendørs
som indendørs fremstår imødekommende og det vurderes samtidig at rammerne opfylder elevernes behov. 
Eleverne og medarbejderne er enige om, at hvis der mangler noget i tilbuddet, kan man sige det til ledelsen, 
hvorefter der bliver fulgt op på ønsket.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Gælder ikke for efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, der er oprettet som 
anbringelsessteder efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7.

Økonomisk bæredygtig?

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oplysningsskema med bilag vedr. elever.
Målsætningsskemaer, handleplaner og statusskrivelser blev fremvist ved tilsynet.

Observation Observation ifm. tilsynsbesøget.

Interview Interview af 3 medarbejder.
Interview af ledelsen.
Interview af en anbringende myndighed.
Interview af en pårørende.
Interview af 5 elever.

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 Anbringende kommune

Beboere

Ledelse

Medarbejdere

Pårørende
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