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Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller 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 der fremgår bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller 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 både et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være
administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg,
på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt eller uanmeldt.

$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold$eg-print-section-heading-end$

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som
beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets
samlede faglige vurdering af kvaliteten.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er
konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet.
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 en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under
hensyn til plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede
vurdering af, om den fornødne kvalitet er til stede. 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 plejefamilien eller 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. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet
forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne
efter 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.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for
hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som
indikatorerne er givet, udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema.
Værdien udregnes som et gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige
bedømmelse udtrykkes grafisk i form af et ”spindelvæv”.

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden
for hvert tema og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på
Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Platangårdens Ungdomscenter

Hovedadresse Præstegårdsvej 8
4760 Vordingborg

Kontaktoplysninger Tlf.: 
E-mail: 
Hjemmeside: http://www.platangaarden.dk

Tilbudsleder Charlotte Hejlsted Ishøy

CVR-nr. 29190658

Virksomhedstype Region

Tilbudstyper Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7
Midlertidigt botilbud, § 107
Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7
Midlertidigt botilbud, § 107
Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103

Pladser i alt 28

Målgrupper Selvskadende adfærd
Spiseforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Udadreagerende adfærd
Angst
Stofmisbrug
Personlighedsforstyrrelse
Forandret virkelighedsopfattelse
Selvskadende adfærd
Spiseforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Udadreagerende adfærd
Angst
Stofmisbrug
Personlighedsforstyrrelse
Forandret virkelighedsopfattelse
Selvskadende adfærd
Spiseforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Udadreagerende adfærd
Angst
Stofmisbrug
Personlighedsforstyrrelse
Forandret virkelighedsopfattelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Sidse Frihagen
Celina Christensen

Dato for tilsynsbesøg 30-01-2020 09:00
28-01-2020 09:00
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Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Projektorganisation Individuelle tilbud 1 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

5 Midlertidigt botilbud, § 107

Døgnafdelinger 12 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

8 Midlertidigt botilbud, § 107

Dagtilbud 1 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

1 Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103

$eg-print-section-heading-start$Basisinformation (Afdelinger)$eg-print-section-heading-end$

Basisinformation (Afdelinger)

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 kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre der er den
fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj
grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos de unge. Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med
afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov. Det er vurderingen, at
beboerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Platangårdens Ungdomscenter. Socialtilsynet
kan konstatere, at Platangårdens målgruppe generelt er udfordret i forhold til sociale kompetencer, men at der arbejdes med den
enkeltes forcer og svagheder, for at styrke de unges sociale kompetencer og selvstændighed, inden for den enkeltes
udviklingsmuligheder. Metodiske tilgange er godt implementeret i tilbuddet og ledelsen har fokus på faglig udvikling i
personalegruppen. 

 

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har tilbuddet ansøgt om væsentlig ændring af deres godkendelse. Der er ansøgt om
opnormering med en §107 plads i døgnafdelingen. Socialtilsynet har imødekommet ansøgningen, således at der nu er 8 §107 pladser i
døgnafdelingen. 

Derudover har tilbuddet afviklet to §107 pladser i afdeling Individuelle tilbud på adressen Kornbakken i Næstved. 

 

Godkendelse:

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan
opretholde sin godkendelse jf. lov om social service: Almindelig døgninstitution § 66, stk. 1, nr. 7. Midlertidigt botilbud til voksne § 107.
Beskyttet beskæftigelsestilbud § 103. Aktivitets- og samværstilbud § 104.

Tilbuddet har i alt 28 pladser, fordelt på 3 afdelinger - døgnafdeling, individuelle tilbud og dagtilbud:

• Alderen for tilbuddets målgruppe er 14-25 år.
• Målgruppen er unge som viser en kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer og
hverdagsliv. Målgruppen er defineret ved tilknytningsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse, angst,
spiseforstyrrelse, udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, erhvervet hjerneskade, autismespektrum, stofmisbrug og
depression.

 

Fordeling af tilbuddets pladser:
I døgnafdelingen (Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg) er der 12 pladser jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7 for aldersgruppen 14-
22 år og 8 pladser jf. lov om social service § 107 for aldersgruppen 18-25 år.
 
I projektafdelingen, Individuelle Tilbud, er der 6 pladser, heraf er 5 pladser godkendt til ophold jf. lov om social service § 107 for
aldersgruppen 18-25 år. 3 af de 5 pladser godkendt til ophold efter lov om social service § 107 er godkendt som fleksible pladser, og kan
dermed også benyttes i forhold til pladser efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, for aldersgruppen 14-22 år.
Én plads i projektafdelingen, Individuelle tilbud, er godkendt jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7 til aldersgruppen 14-22 år. Pladsen
efter § 66, stk. 1. nr. 7, er fleksibel og kan dermed benyttes i forhold til SEL § 107 efter behov, for aldersgruppen 18-25 år.
De seks pladser er fordelt på adresserne: Haminavej 3, 4760 Vordingborg: 2 pladser. Skoleparken 3. 3. 2, 4760 Vordingborg: 1 plads.
Ambjergvej 72, 4760 Vordingborg: 1 plads. Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg 2 pladser.
 
Afdeling dagtilbud har én godkendt plads jf. lov om social service § 103 og én godkendt plads jf. lov om social service § 104.

$eg-print-section-heading-start$Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet$eg-print-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Tema 3, 5 og 6. Samt ansøgning om væsentlig ændring.

$eg-print-section-heading-start$Særligt fokus i tilsynet$eg-print-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Side 6 af 29



Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Uddannelse og beskæftigelse$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Platangårdens Ungdomscenter i høj grad understøtter de unge i at have et meningsfuldt indhold i
hverdagen i form af beskæftigelse / uddannelse eller andet, tilpasset den enkelte unge. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder aktivt med eksterne aktører.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad prioriterer de unges inklusion med det omgivende samfund. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad dokumenterer og følger op på de unges mål i forhold til beskæftigelse /
uddannelse eller andet indhold i hverdagen.

Gennemsnitlig bedømmelse 4

Kriterium 1
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 1$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet støtter i høj grad de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet støtter de unge i beskæftigelses eller uddannelsestilbud eller andet indhold i hverdagen, og at tilbuddet arbejder
systematisk og dokumenterende med mål og opfølgning herpå.

At tilbuddet prioriterer inklusion med det omgivende samfund.

At tilbuddet systematisk samarbejder med og inddrager eksterne aktører i tilblivelsen og gennemførelsen af de unges beskæftigelses
eller uddannelsestilbud eller andet indhold i hverdagen.

At den enkelte unges beskæftigelse / uddannelse eller andet indhold i hverdagen er individuelt tilrettelagt.

At den enkelte unge inddrages i tilrettelæggelsen.

At de unge delvist trives i deres beskæftigelse / uddannelse eller andet indhold i hverdagen.

Det vægtes ikke i bedømmelsen af tilbuddet, at de unge i tilbuddet ikke har et stabilt fremmøde. Det kan konstateres ved interview og
observation, at flere af de unge, har problemstillinger af en sådan karakter, at det ikke altid er formelle dagbeskæftigelsestilbud der
prioriteres som det første, men derimod at få stabiliseret den unge psykisk og mentalt, for derefter at sætte individuelt tilrettelagt
uddannelses eller beskæftigelsesforanstaltninger i gang. Der arbejdes med, at motivere og sikre de unge har et stabilt fremmøde til
uddannelse/ beskæftigelse, men en del af de unge er udfordret i forhold til, at kunne varetage et uddannelses / beskæftigelsesforløb
stabilt.

Side 7 af 29



Indikator 1.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 1.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 1.a
De unge inddrages i at sætte egne mål for deltagelse i beskæftigelses eller uddannelsestilbud. Dette bedømmes på baggrund af, at de
unge, medarbejderne og ledelsen giver udtryk for, at de unge har stor indflydelse på de planer og mål der i samarbejde udarbejdes
vedrørende uddannelse og beskæftigelse. Der arbejdes i tilbuddet med, at de unge er med inde over alt hvad der vedrører dem selv,
hvorfor den enkelte unge er med på teammøder, hvor de er med til at definere deres egne mål. Medarbejderne oplever, at nogen
unge er mere interesserede i at deltage end andre, og at nogen mister lysten til at deltage over tid. Medarbejderne oplyser, at
samtlige unge har opstillet mål for deres uddannelse og beskæftigelse, at nogen unge har flere mål end andre, og at de unges
motivation er en vigtig faktor. Der følges derfor op på om planen er brugbar og om den unge er deltagende. Medarbejderne er meget
opmærksomme på, at motivere dem- og spørge om de vil være med. Tilbuddet tager som del af deres arbejde med IP (Individuel Plan)
ansvar for, at medarbejderne med den unge drøfter ønsker og drømme ift. uddannelse/beskæftigelse. I samarbejdet konkretiseres
delmål, som praktiseres på det niveau, den unge formår. Individuelle planer udarbejdes i Bosted. Delmålene evalueres løbende
sammen med de unge, og i øvrigt også sammen med den kommunale myndighed. Derudover evalueres der i det løbende samarbejde
med myndigheden – både skriftlig og mundtligt.

Tilbuddet opstiller mål for, hvordan de unge understøttes i deres deltagelse i uddannelse eller beskæftigelse, dokumenterer og følger
op herpå. Dette bedømmes på baggrund af, at Platangården har internt skoletilbud der drives i samarbejde med Vordingborg
kommune. Ledelsen oplyser, at der ofte kan gå 1-2 måneder før de unge bliver visiteret til et skoletilbud. Men at Platangården kan
tilbyde de unge beskæftigelse i Platangårdens eget dagtilbud i perioden. Ledelsen og medarbejdere beskriver, at der ved
indskrivningen af en ung, som udgangspunkt foreligger en kommunal handleplan, eller som minimum nogle formulerede
forventninger fra kommunens side, ift. at Platangården i samarbejdet med den unge også forholder sig til skolegang, uddannelse og
beskæftigelse. I forhold til særforanstaltningerne er der ikke i de kommunale handleplaner det store fokus på ordinært
dagbeskæftigelse. Men at der bliver skabt en struktur i hverdagen for den enkelte.

Tilbuddet har en systematisk praksis for, hvordan der arbejdes med at understøtte de unges mål for deltagelse i beskæftigelse eller
uddannelse. Dette bedømmes på baggrund af, at socialtilsynet kan konstatere, at i de Individuelle Planer, som er forevist i forbindelse
med tilsynet, er der opsat mål for de unges skolegang eller beskæftigelse.

Indikator 1.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 1.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 1.b
De unge i tilbuddet er delvist i beskæftigelse eller uddannelsestilbud. Dette bedømmes på baggrund af, at ledelse og medarbejdere
oplyser, at de unge i døgnafdelingerne som udgangspunkt har et tilbud om uddannelse eller beskæftigelse, men at der kan være
perioder, hvor der ikke er et tilbud, fordi man afventer en myndighedsafgørelse, fx i forhold til visitation til undervisningspligtige eller
lignende. Platangårdens unge går i tilbuddets eget dagtilbud, er i kommunale praktikforløb via jobcenter, følger et STU-forløb, går i
eksterne skoler (både folkeskole og gymnasium/HF, produktionsskoler, 10. klasses centre osv.) eller i det undervisningstilbud til
undervisningspligtige unge, som Vordingborg kommune driver i samarbejde med Platangården på Platangårdens matrikel.

De unge i tilbuddet er delvist deltagende i beskæftigelse eller uddannelsestilbud. Dette bedømmes på baggrund af, at med
udgangspunkt i Platangårdens generelle målgruppe, som er meget belastet og udfordret, kan det konstateres, at der arbejdes
målrettet mod, at alle har et dagtilbud, men at det specielt for beboerne i særforanstaltningerne er svært, at tilbyde dem et
dagbeskæftigelsestilbud, som de kan profitere af.
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Indikator 1.d
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 1.d$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 1.d
De unge i tilbuddet har ikke stabilt fremmøde i deres dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Dette
bedømmes på baggrund af, at ledelsen beskriver, at med den målgruppe man arbejder med, ikke ser det muligt, at sikre et stabilt
fremmøde. Det oplyses fra ledelse og medarbejdere, at der arbejdes intensivt i den daglige pædagogiske kontakt til de unge, med at
støtte op omkring den unges motivation. Via dialog med den unge, forsøger man at finde frem til netop den form for støtte, som den
enkelte har behov for, for at kunne følge det forløb, der er i gang. Der stilles mange muligheder til rådighed, når der i perioder er
vanskeligheder med fremmødet. Platangården indgår individuelle aftaler med de unge, ift. hvad de har behov for af støtte, for at
komme af sted – det kan være at blive vækket, støtte til morgenrutiner, at blive fulgt af sted, at tage kontakt til stedet og få talt om det
der er svært osv. Man støtter dem i at få genetableret en kontakt, hvis der har været en længere periode med fravær. Platangården
graduerer løbende støtten så den matcher den enkelte unges behov. Medarbejderne mener generelt, at fremmødet er meget
afhængig af den enkeltes dagsform og psykiske tilstand på dagen. Ledelsen oplyser, at Platangårdens interne skoletilbud fører statistik
med fremmøde. Det oplyses, at fremmøde til dagforanstaltning ofte bliver beskrevet som delmål i den Individuelle Plan, som den unge
er med til at udarbejde. I særforanstaltningerne arbejder man hovedsageligt for, at holde strukturen for den unge i dagligdagen. Der
arbejdes med, at motivere de unge til fremmøde i et dagtilbud og der er unge i særforanstaltningerne der har et stabilt fremmøde.
Ledelsen oplyser, at på trods af et ustabilt fremmøde, er der en del unge, som hvert år består folkeskolens afgangsprøve, tager en
studentereksamen eller gennemfører et STU forløb.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Selvstændighed og relationer$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Platangårdens Ungdomscenter i meget høj grad har opmærksomhed på de unges selvstændighed. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad støtter de unge i deres relationer og sociale kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad inddrager og understøtter de unges deltagelse i lokalsamfundet. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter de unges kontakt til familie og netværk, under hensyn til individuelle
ønsker, behov og forudsætninger.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

Kriterium 2
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet styrker høj grad de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed.

Det vægtes i bedømmelsen: 

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

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

At tilbuddet inddrager de unge i at sætte individuelle mål.

At tilbuddet prioriterer samskabelse med det omgivende samfund.

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

Andre forhold: Det er kendetegnet ved målgruppen, at de generelt har udfordringer på det sociale plan og dermed skal have meget
støtte til netop denne del. I særforanstaltningerne har den enkelte beboer sin egen lejlighed og får støtte i lejligheden. Beboernes
problemstillinger i særforanstaltningerne er meget differentierede og det behandlingsmæssige fokus er ikke kun rettet mod at
forbedre de sociale og praktiske kompetencer, men også rettet mod at stabilisere beboerens psykiske tilstand, så den enkelte er i
stand til at bo alene, dog i et meget beskyttet miljø med massiv støtte.
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Indikator 2.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.a$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at
indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Tilbuddet har opstillet individuelle sociale mål i samarbejde med den enkelte unge. Dette bedømmes på baggrund af individuelle
planer og statusrapporter på tilfældigt udvalgte unge, modtaget i forbindelse med tilsynet, samt oplysninger fra de unge,
medarbejdere ledelse og sagsbehandlere. Medarbejdere og ledelse oplyser, at arbejdet med den unges Individuelle plan starter op
allerede i visitationen, hvor den unge inddrages fra starten og er med til at opstille mål for egne sociale kompetencer. Ledelsen
oplyser, at det er gældende for tilgangen alle steder på Platangården, at der arbejdes målrettet med udvikling for hver enkelt ung. Det
betyder, at der er et naturligt fokus på øgede sociale kompetencer og øget selvstændighed. De unge i døgnafdelingerne bor i et tæt
fællesskab med andre unge. Dette fællesskab bruges som ”træningsbane” ift. indsigt i og udvikling af de unges sociale kompetencer i
relation til andre. For beboerne i særforanstaltningerne er udfordringen, at de generelt kan have det svært i forhold til sociale
kompetencer og at det kan være årsagen til at de er flyttet i netop sådan en foranstaltning. Det er indtrykket, at der arbejdes med at
sætte mål med beboerne i forhold til at udvikle sociale kompetencer og udvikle selvstændigheden ud fra den enkeltes behov og
færdigheder.

Tilbuddet har opstillet individuelle praktiske mål i samarbejde med den enkelte unge. Dette bedømmes på baggrund af individuelle
planer og statusrapporter på tilfældigt udvalgte unge, modtaget i forbindelse med tilsynet, samt oplysninger fra de unge,
medarbejdere ledelse og sagsbehandlere. De praktiske mål kan være rengøring af eget værelse, tøjvask, personlig hygiejne, digital
dannelse, indkøb eller madlavning. Det kan konstateres, at i de individuelle planer socialtilsynet har modtaget, opstilles mål i
samarbejde med den unge og der er fokus på, at bevare den selvstændighed der er til stede – samt på at udvikle yderligere
selvstændighed. Dette sker løbende i form af refleksioner i dialogen med den unge, på det niveau den unge formår det.

Tilbuddet har en systematisk praksis for, hvordan opnåede sociale og praktiske mål dokumenteres, og der følges op herpå. Dette
bedømmes på baggrund af sociale og praktiske mål som er beskrevet i den individuelle plan dokumenteres og evalueres med
regelmæssige intervaller. Dette sker på teammøder mellem den unge, kontaktpersonerne og andre medspillere. Derudover
journaliseres der i Bosted hver dag, og de unge tilbydes at deltage i journalskrivningen, men vælger oftest ikke at deltage.

Indikator 2.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.b$eg-print-section-heading-end$

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Tilbuddet har en inddragende systematisk praksis for at understøtte den enkelte unges deltagelse i nærmiljøet, med udgangspunkt i
de unges ønsker og behov. Dette bedømmes på baggrund af, at de unge giver udtryk for at kunne benytte nærmiljøet ifht eksempelvis
indkøbsfaciliteter, frisør og lignende, med udgangspunkt i deres ønsker og behov. Medarbejderne oplyser der er mange aktiviteter i
tilbuddet, idet mange af de unge ikke har lyst til at skulle ud af huset. De unge kan gå til fritidsaktiviteter, men få benytter sig af det. Det
er muligt at blive støttet af en medarbejder ved fritidsaktiviteter, hvis det er det der vurderes at skulle til for at lykkes. Ledelsen
oplyser, at udover at støtte de unges individuelle ønsker til fritidsaktiviteter i nærmiljøet arrangeres der løbende fælles
ture/aktiviteter, som har et oplevelsesmæssigt, social og/eller kulturelt formål. Desuden har de unge via Ungdomsrådet mulighed for
at formulere ønsker til fælles aktiviteter og iværksætte disse med støtte fra personalet. Platangården støtter op om og opfordrer unge
til at bevare relationer og udvikle nye. De unge kan have besøgende i deres bolig, i det omfang, det er foreneligt med de øvrige
beboere. Der støttes ligeledes op om den enkelte unge i forhold til at have relationer uden for tilbuddet. Man er bevidst om i
personalegruppen, at man skal hjælpe de unge med at sortere i vennekredsen, hvis der er "venner " som ikke er til gavn for den unge.
Det oplyses, at flere af de unge ikke har de store sociale relationer når de flytter ind. Men hvis de unge starter i dagtilbud på
Platangården, er der fokus på, at de skal ud og prøve andre tilbud uden for Platangården, når de er klar til det.

Tilbuddet har en systematisk praksis for samskabelse med nærmiljøet. Dette bedømmes på baggrund af, at ledelsen beskriver, at man
har opmærksomhed på ikke at skabe en institution i institutionen – at det er rigtig afgørende for de unge, at de forholder sig til og
deltager i omverdenen, ved at benytte sig af de muligheder der ligger. Dette er afgørende, fordi Platangården kun kortvarigt er en del
af de unges liv. En del af de unge der flytter ind på Platangården, har massive sociale udfordringer og man er derfor bevidst om
systematikken om arbejdet med at integrere de unge i huset, inden der arbejdes med, at indføre dem i lokalsamfundets aktiviteter. De
fælles arrangementer man har på stedet, bliver brugt som social indgang for de unge, hvis de har det svært med sociale relationer. Og
man har valgt at inddrage byens arrangementer i arbejdet med at lære de unge de sociale spilleregler. F.eks. festuge etc.
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Indikator 2.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Tilbuddet har en inddragende systematisk praksis for, hvordan kontakt til og samvær med de unges familie og netværk understøttes
med udgangspunkt i de unges ønsker og behov. Dette bedømmes på baggrund af, at de unge giver udtryk for, at have kontakt til og
samvær med deres familie og netværk i dagligdagen ud fra egne ønsker og de aftaler der er indgået med kommunen. Ledelsen
oplyser, at i starten af opholdet inviteres den unge og netværket til et indflytningsbesøg. Her påbegyndes kortlægningen af den unges
netværk. Kortlægningen er udgangspunkt for, hvilke personer fra den unges netværk der skal deltage på netværks- team- og
statusmøder og i øvrigt inddrages i indsatsen. Det er den unges ønsker, der er afgørende for, hvilke personer fra den unges netværk
der deltager i møderne. Den unge kan (efter aftale) have overnattende gæster og støttes i forbindelse med hjemmebesøg.
Restriktioner i forhold til den unges samvær med familie eller andet netværk skyldes udelukkende myndighedsafgørelser, f.eks. på
grund af overgreb eller misbrug. Platangården har en formel pårørendepolitik, som løbende revideres så den er opdateret, og der
arbejdes målrettet med dialogen med forældrene eller pårørende. Pårørende bliver inviteret til Uddannelseskarrusellen og der
planlægges faglige tema dage for pårørende.

Indikator 2.f
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.f$eg-print-section-heading-end$

Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 2.f
Tilbuddet har en inddragende systematisk praksis for at sikre, at de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en
positiv betydning for deres liv. Dette bedømmes på baggrund af, at de unge giver udtryk for, at de synes de har medarbejdere de hver
især går til, hvis de har behov for det, men at der også er voksne som man ikke snakker så meget med, hvilket socialtilsynet vurderer
det er forventeligt på en institution af den størrelse. Medarbejdere og ledelse oplyser, at alle unge har en fast relationsmedarbejder. I
forhold til unge, som har et svagt eller ingen netværk, kan nogle medarbejdere (efter den unges eget ønske) blive midlertidige
netværkspersoner for den unge, som bl.a. deltager efter den unges eget ønske på netværks- og teammøder.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Platangårdens Ungdomscenter i meget høj grad formår at skabe sammenhæng mellem målsætning,
målgruppe og metoder.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange, 
Socialtilsynet vurderer, at tilgange og metoder i meget høj grad er forankret i praksis. 
Socialtilsynet vurderer, at de unge i høj grad trives og udvikles som resultat af tilbuddets metoder og tilgange. 
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad opstiller konkrete mål for de enkelte unge, dokumenterer og følger op herpå.
Socialtilsynet vurderer, at de unges mål i meget høj grad har sammenhæng til mål opstillet af visiterende kommune. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad benytter resultatdokumentation til at synliggøre og forbedre tilbuddets indsats . 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,8

Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

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

Det vægtes i bedømmelsen: 

At tilbuddet har en tydelig målgruppebeskrivelse.

At tilbuddet anvender relevante metoder og tilgange. 

At tilbuddets metoder og tilgange bidrager til de unges trivsel og udvikling. 

At tilbuddet opstiller konkrete individuelle mål i samarbejde med de unge.

At tilbuddet arbejder systematisk med mål, dokumenterer og følger op herpå. 

Indikator 3.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddet anvender tilgange og metoder, der er relevante for målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af, at indsatsen på
Platangården foregår inden for en systemisk og narrativ tilgang, hvilket vurderes relevant for tilbuddets målgruppe, som er unge i
aldersgruppen 14-25 år med komplekse psykiske og sociale udfordringer. Det er funktionsevnen og et løbende fokus på udvikling af
denne, der er fokus for Platangårdens rehabiliterende indsats. I forbindelse med implementering af den fælles teoretiske/metodiske
referenceramme, er der udarbejdet et kompetenceudviklingsplan, der er vedlagt som bilag, som nærmere beskriver de planlagte
initiativer. Kompetenceudvikling af medarbejdere sker gennem deltagelse på grundlæggende kurser, efteruddannelse, supervision
samt Platangårdens uddannelsesrække ”Uddannelseskarrusellen”, som afholdes hvert år fra oktober til april.
Uddannelseskarrusellens foredrag bestå af forskningsbaserede oplæg fra eksterne oplægsholdere om emner, der har direkte
relevans for Platangårdens målgrupper med særlig fokus på relevante socialfaglige metoder. Det er vægtet i bedømmelsen, at ledelse
og medarbejdere beskriver en fortløbende systematisk og ensartet anvendelse af metoden, som sikres ved at Platangårdens
psykologer underviser, vejleder og drøfter metodiske aspekter i forhold til den konkrete brugers problemstilling(er) på afdelingens
teammøder og i forbindelse med den interne supervision. Afsæt for drøftelserne danner den enkelte unges Individuelle Plan, som
eksplicit beskriver mål og delmål for den socialfaglige indsats. Socialtilsynet vægter ud fra samtale med ledelse, medarbejdere og de
unge, at der er arbejdet målrettet med, at indføre og implementere en fælles pædagogisk tilgang på alle afdelinger i Platangårdens
regi. Det er Socialtilsynets vurdering af den valgte metodetilgang er relevant i forhold til den meget bredde målgruppe. Det vægtes
ligeledes i bedømmelsen, at der er iværksat samlet uddannelsesforløb og supervision for alle medarbejdere og det generelt er
implementeret rundt i hele organisationen.

Tilbuddets unge svarer til tilbuddets godkendte målgruppe. Dette bedømmes på baggrund af interviews  med de unge, interviews
med medarbejdere og ledelse samt triangulerings besvarelser fra anbringende myndigheder. 
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Indikator 3.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet har en systematisk praksis for at opsætte, dokumentere og følge op på mål for de unge. Dette bedømmes på baggrund af,
at udarbejdelsen af mål og delmål for den enkelte unge tager afsæt i den kommunale handleplan og en dialog med den enkelte unge,
som fastholdes i den unges Individuelle Plan. Den Individuelle Plan er en kvalitetsstandard i den fællesregionale ”Danske
Kvalitetsmodel på det sociale område”, som udarbejdes og løbende evalueres efter skriftlige retningslinjer. Det vægtes i
bedømmelsen, at de modtagne individuelle planer og statusrapporter, som Socialtilsynet har modtaget i forbindelse med tilsynet, er
meget detaljerede. Der er opstillet klare mål og delmål og der er ligeledes udarbejdet handleanvisninger til opfyldelse af
målsætningen. Statusrapport tager udgangspunkt i den individuelle plan, og der er fin systematik og sammenhæng mellem individuel
plan og statusrapport. Den enkelte unges individuelle plan evalueres løbende, dog altid i forbindelse med et statusmøde, og den unge
inddrages altid. Det er Socialtilsynets vurdering, at dokumentation af behandlingsindsatsen sker systematisk og kontinuerligt i det
elektroniske journalsystem Bosted, hvor den enkeltes Individuelle plan er indarbejdet.

Tilbuddet har en praksis for, hvordan der læres af arbejdet med de unges mål. Dette bedømmes på baggrund af at mål løbende
evalueres og justeres på teammøder sammen med den unge. 

Indikator 3.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 3.c
Tilbuddet tager udgangspunkt i mål opsat af visiterende kommune. Dette bedømmes på baggrund af, at udarbejdelsen af mål og
delmål for den enkelte unge tager afsæt i den kommunale handleplan og en dialog med den enkelte unge, som fastholdes i den unges
Individuelle Plan.

Tilbuddet opnår og dokumenterer positive resultater på individuelt niveau. Dette bedømmes på baggrund af, at indsatsens positive
resultater dokumenteres i form af statusrapporter for den enkelte unge, som udarbejdes forud for hvert statusmøde med
udgangspunkt i den enkeltes Individuelle Plan. Statusrapporten danner udgangspunkt for en dialog med den unge og den
anbringende myndighed om behandlingsindsatsens resultater og det videre forløb. Medarbejderne oplyser ved tilsynsbesøget, at de
oplever der er en stor grad af selverkendelse og ærlighed, hvis arbejdet med den unge ikke rykker, og der er behov for anden type
tilbud til den unge. I bedømmelsen tillægges det vægt, at det i triangulerings besvarelser fra anbringende kommuner fremgår, at der
er forskelligt i hvilken grad tilbuddet opnår positive resultater, hvilket beskrives i høj grad at afhænge af den unges motivation for at
ændre på egen situation. Det fremgår af triangulerings besvarelserne, at tilbuddet dokumenterer resultater på individuelt niveau. 

Tilbuddet opnår og dokumenterer positive resultater for den samlede borgergruppe. Dette bedømmes på baggrund af modtaget
statusrapporter fra tilbuddet, som dokumenterer indsats og resultater for målgruppen.

Indikator 3.d
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.d$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører. Dette bedømmes på baggrund af, at ledelsen beskriver at indsatsen på
Platangården foregår i et tæt samarbejde med ungdomspsykiatrien i Region Sjælland og i nogle tilfælde også psykiatrien i Region
Hovedstaden. Ligeledes oplyser medarbejderne, at der eksempelvis i forhold til unge med spiseforstyrrelser, samarbejdes med
diætister og psykologer. Af øvrige eksterne aktører der samarbejdes med nævnes VISO og SISO. Tilbuddet er VISO leverandør. Der er
ligeledes et tæt samarbejde med det stedlige SSP og politi, for at sikre at indsatsen mod eksempelvis euforiserende stoffer på
institutionen bliver så bred som mulig. Der samarbejdes endvidere på beskæftigelsesområdet, ekstern skole,
uddannelsesinstitutioner, praktiksteder og UUV. Derudover er der indgået et formaliseret samarbejde med Vordingborg Kommunes
Ungdomsskole, om driften af undervisningstilbuddet til undervisningspligtige unge på Platangården. For at sikre den unges deltagelse
i fritidstilbud uden for Platangården, støtter Platangården op om de unges ønsker, og er, ud over den økonomiske støtte, også
behjælpelig med at etablere kontakt til og aftaler med relevante fritidstilbud/foreninger samt (ved behov) andre støttende
foranstaltninger. Platangården varetager en koordinerende og støttende funktion ift. psykiatrien – bl.a. forbindelse med
konsultationer, indlæggelser, møder med den behandlende psykiater og ift. medicinering. Platangården varetager en koordinerende
og støttende funktion ift. egen læge og andre sundhedsfaglige aktører for at sikre, at den unge modtager relevante sundhedsfaglige
tilbud og nødvendig behandling. Ift. til unge med en behandlingsdom varetager Platangården en koordinerende og støttende funktion
i forhold til kriminalforsorgen.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Sundhed og tr ivsel$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Platangårdens Ungdomscenter i meget høj grad understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og
trivsel.
Socialtilsynet vurderer, at de unge i høj grad trives i tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad respekterer de unges selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til de unges ønsker og behov. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb.

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på tilbuddets systematik omkring at sikre opdateret viden i
den samlede personalegruppe i forhold til forebyggelse af magtanvendelser og vold og overgreb.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,92

Kriterium 4
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 4$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet understøtter i meget høj grad borgernes selv- og medbestemmelse.

Det vægtes i bedømmelsen: 

At tilbuddet understøtter de unges selvstændighed, selvbestemmelse og integritet.

At tilbuddet prioriterer de unges muligheder for at kommunikere ønsker og behov.

Indikator 4.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 4.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Tilbuddet har en daglig praksis, der afspejler respekt for de unges selvstændighed, selvbestemmelse og integritet tilpasset
målgruppens og den enkelte unges forudsætninger. Dette bedømmes på baggrund af, at de unge på tilsynsbesøget fortæller om,
hvordan de inddrages i teammøder vedr. sig selv. De unge giver udtryk for, generelt at være meget positive over den mulighed de har
for indflydelse på eget liv, og de syntes at de blev taget alvorligt og at der bliver lyttet til dem. Ledelsen beskriver, at Platangården har
en omfattende praksis for brugerinddragelse, som følger retningslinjerne i kvalitetsstandarden for ”Indflydelse på eget liv”. Af
retningslinjerne i standarden for ”Kommunikation” fremgår det endvidere, at de unge mødes ved en anerkendende, inddragende og
dialogisk kommunikation. På et overordnet plan har tilbuddet et Ungdomsråd, som er et åbent forum hvor der afholdes 4 møder om
året. Her kan alle spørgsmål tages op og drøftes. På et mere specifikt plan, hvor der i døgnboliger og de eksterne boliger afholdes
husmøde 1 gang om ugen, hvor aftaler og aktiviteter for det enkelte hus bliver lavet. Husmødet kan også bruges terapeutisk, hvor de
unge snakker med hinanden om egne problemer. Endelig på det personlige plan, kan den unge have samtaler med
relationsmedarbejder eller hele teamet omkring den unge, med mulighed for, at inddrage psykologen hvis der er behov for dette.
Generelt tilbydes de unge at deltage i alle møder omkring eget liv, hvis de magter det. Ligeledes er den unge også involveret i daglig
journalføring, hvis man ønsker det, men de fleste unge vælger dette fra, oplyser medarbejderne.
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Indikator 4.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 4.b$eg-print-section-heading-end$

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og
behov.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 4.b
De unge i tilbuddet inddrages i beslutninger vedrørende sig selv. Dette bedømmes på baggrund af, at de inddrages ifm. udarbejdelsen
og evaluering/revidering af den individuelle plan, i forbindelse med kontaktpersonssamtalerne samt i forbindelse med den unges
deltagelse i statusmøderne. De unge er ligeledes en del af teammøderne, hvor de deltager i forbindelse med drøftelse af egen sag.
Der er ligeledes mulighed for at deltage i supervision sammen med personalet omkring den unges situation.

De unge inddrages systematisk i beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af at de unge
inddrages i forbindelse med deltagelse i hhv. de ugentlige husmøder i døgnafdelingerne, fællesmøder og/eller i Platangårdens
Ungdomsråd. De unge giver udtryk for at være positive og tilfredse med muligheden for at blive inddraget i teammøder og synes de
havde god indflydelse på eget liv. 

Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet understøtter i høj grad borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet en praksis, der afspejler forståelse for den enkelte unges og målgruppens trivsel.

At tilbuddet har en praksis, der understøtter og prioriterer de unges adgang til sundhedsydelser.

At tilbuddet prioriterer indsatser, der modsvarer de unges behov i forbindelse med udvikling og/eller opretholdelse af de unges
fysiske og mentale sundhed.

Andre forhold: Generelt har Platangården politikker på området vedrørende, kost, rygning, alkohol og motion. Det er Socialtilsynets
indtryk, at fagfolk på stedet varetager den enkelte unges mentale sundhed og rekvirerer den nødvendige ekspertise, hvis det skulle
blive nødvendigt.

Indikator 5.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 5.a
De unge i tilbuddet trives. Dette bedømmes på baggrund af, at de unge ved tilsynsbesøget både på døgnafdelingerne og i de
individuelle tilbud giver udtryk for at trives og føler sig godt hjulpet. Medarbejderne udtrykker, at de oplever de unge trives i tilbuddet,
men at de jo er der fordi de har svære problemer, og at det derfor kan være svært at snakke om trivsel. Trivslen ses ved at de fleste er
i udvikling. Håb er et vigtigt element, og det opleves der at være hos de unge.

Tilbuddet har en praksis, der afspejler forståelse for de elementer og forhold, der skal til for at skabe trivsel for målgruppen, den
samlede gruppe af unge og for den enkelte unge i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af, at ledelsen beskriver, at denne praksis
er beskrevet og følger tilbuddets retningsgivende dokument for Indflydelse på eget liv, det retningsgivende dokument for Målgruppe,
metoder og resultater samt Platangårdens faglige tilgang og værdigrundlag, som er beskrevet på Tilbudsportalen og på tilbuddets
hjemmeside. Denne praksis formidles løbende på tilbuddets interne kompetenceudviklingsforløb og supervisionen.

Indikator 5.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.b$eg-print-section-heading-end$

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.b
De unge i tilbuddet har relevant adgang til nødvendige sundhedsydelser. Dette bedømmes på baggrund af, at de unge, medarbejdere
og ledelse giver udtryk for, at de unge støttes aktivt i at varetage besøg hos egen læge, tandlæge, psykiater, psykiatrien m.fl.
Platangården har desuden personale der er uddannet som medicinansvarlige og der er central medicindosering. Der er relevante
medicininstrukser og al medicin udlevering journalføres.

Tilbuddet har mulighed for at ledsage de unge til nødvendige sundhedstilbud.
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Indikator 5.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.c$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Tilbuddet har en praksis, der afspejler viden og forståelse for de unges mulighed for fysisk og mental sundhed. Dette bedømmes på
baggrund af, at Platangården råder over en lang række idrætsfaciliteter, såsom egen idrætshal med sportsredskaber (bordtennis,
badminton, indendørs fodbold) og træningsmaskiner, kanoer og kajakker, en baseball bane, fodboldbane, et udendørs trampolin. Dog
oplyser medarbejderne, at det er sporadisk hvor meget disse faciliteter benyttes, og at personalet godt kunne blive endnu bedre til at
motivere i den retning. Det kræver ofte en medarbejders initiativ og deltagelse, at få de unge til at benytte tilbuddets idrætsfaciliteter.
Ved behov inddrages en ekstern diætist i forbindelse med indsatser for unge med en spiseforstyrrelse. Medarbejderne har ved
tidligere tilsyn oplyst, at forskellige faggrupper giver en god sammenhæng i forhold til sundheden eks. kost og motion og evt.
bivirkninger i forhold til medicinindtag. Der er enkelte unge der har misbrug. I disse tilfælde tilknyttes misbrugskonsulent fra det
kommunale system. De unge bliver ikke udskrevet på grund af deres misbrug, men der forsøges derimod at arbejde med de
bagvedliggende problemstillinger. Kostpolitikken på stedet er, at man tilstræber at spise sundt. Der arbejdes med økonomi sammen
med kostpolitikken for at de unge lærer om indkøb til madlavning.

Tilbuddet opstiller i samarbejde med de unge sundhedsfaglige mål, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på baggrund
af, at de unge i deres kommunale handleplan oftest har overordnede mål, som omhandler deres fysiske og/eller mentale sundhed, og
at der derfor i samtlige at de unges individuelle planer opstilles sundhedsfaglige mål, som der følges op på med de unge.

Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet forebygger magtanvendelser i meget høj grad. 

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger magtanvendelser.

At tilbuddet sikrer opdateret viden om lov og regler om magtanvendelser. 

At tilbuddet har procedurer for forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelser. 

Indikator 6.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 6.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Tilbuddets pædagogiske indsats medfører, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Dette bedømmes på baggrund af at
medarbejdere og ledelse oplyser, at der den seneste periode har været stort fokus på tilbuddets pædagogiske indsatser, herunder
tilgangen til de unge og konfliktnedtrapning, for at sikre at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Der udarbejdes endvidere
risikovurderinger for alle de unge, som både indeholder forholdsregler, der minimerer risikoen for at magtanvendelses episoder kan
opstå og som sikrer personaler mod overgreb.

Tilbuddet har opdateret viden og færdigheder, der understøtter at magtanvendelser undgås. Dette bedømmes på baggrund af, at
tilbuddet via Uddannelseskarrusellen og workshops har haft fokus på magtanvendelser og Lov om voksenansvar. Samtlige
medarbejdere har deltaget og der har været mødepligt. Unge og pårørende har ligeledes kunne deltage i Uddannelseskarrusellen,
som finder sted fem gange i perioden oktober – maj. Det er meget afhængigt af emnet, hvorvidt de unge deltager. Derudover kommer
der lejlighedsvis en politimand i tilbuddet med det formål på sigt at skabe en bedre relation mellem de unge og politiet, samt lave
oplysende arbejde i forbindelse med SSP samarbejdet. Der finder undervisning i psykofysisk træning/undgåelse og håndtering af
magtanvendelser sted i tilbuddet, som varetages af eksterne konsulenter. Deltagelse er ligeledes obligatorisk for samtlige
medarbejdere og sker en gang årligt. Medarbejderne fra samtlige afdelinger giver udtryk for at føle sig klædt på i forhold til viden om
og håndtering omkring magtanvendelse. Ledelsen oplyser derudover, at man som ny medarbejder får udleveret og skal skrive under
på at have læst Bekendtgørelse af Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
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Indikator 6.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 6.b$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af
indsatsen.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 6.b
Tilbuddet har en praksis for at registrere og dokumentere magtanvendelser, der hviler på en fast procedure. Dette bedømmes på
baggrund af, at Platangården har skriftlige retningslinjer for magtanvendelse både overordnet og en køreplan for hver enkelt afd., og
der udarbejdes risikovurderinger, som opdateres jævnligt på teammøder med den enkelte unge. Medarbejderne oplyser, at der
sjældent finder magtanvendelser sted i tilbuddet, og at der er en fælles holdning i tilbuddet som ofte italesættes mellem
medarbejderne, omkring tilgangen til de unge, som medvirker til at magtanvendelser i lav grad finder sted. Medarbejderne kender
desuden til tilbuddets procedurer, hvis en magtanvendelse har fundet sted, og oplyser i øvrigt at de som kollegaer bruger hinanden
og ledelsen meget når en magtanvendelse har fundet sted. Dokumentation af magtanvendelser følger retningslinjerne i den Danske
Kvalitetsmodels kvalitetsstandard for ”Magtanvendelser”, som beskriver såvel procedurerne for indberetning, opfølgning som
forebyggelse af magtanvendelser. Arbejdet med standarden evalueres årligt i forbindelse med en audit og evt.
kvalitetsforbedringstiltag fastholdes skriftlig og implementeres efterfølgende i afdelingerne. Alle de nævnte dokumenter er tilgængelig
på Platangårdens intranet.

Tilbuddet har en praksis for, hvordan der tages ved lære af magtanvendelser med henblik på forebyggelse. Dette bedømmes på
baggrund af, at alle magtanvendelser drøftes på afdelingernes teammøder hvor den unge deltager, med henblik på analyse og
udarbejdelse af forebyggende initiativer. Proceduren fremgår af det retningsgivende dokument vedr. Forebyggelse af overgreb.
Tilbuddet har fast procedure for at magtanvendelser behandles på supervision.

 

 

Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet forebygger vold og overgreb i meget høj grad.

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb.

At tilbuddet sikrer opdateret viden om forebyggelse, håndtering og læring i forhold til vold og overgreb. 

At tilbuddet har en systematisk praksis for at registrere og dokumentere vold og overgreb. 

Indikator 7.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 7.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb. Dette bedømmes på baggrund af, at i tilbuddets pædagogiske
indsats er der fokus på, at de unge lærer at kende deres egne grænser og formår at sige fra på en hensigtsmæssig måde, hvis andre
overtræder deres grænser. Adfærdsnormer og værdier for samværet i botilbuddene diskuteres desuden løbende på de ugentlige
husmøder. Udgangspunktet i tilbuddet er, at de unge inddrages i alle mødefora der vedrører dem selv, herunder også
efterbearbejdningen af episoder med vold og overgreb. Medarbejderne giver udtryk for, at der i forbindelse med at tilbuddet har haft
fokus på at sikre opdateret viden omkring magtanvendelser, også har været fokus på drøftelse af temaet vold og overgreb, herunder
snakke om hvordan man eksempelvis er sammen med hinanden, og hvad der er acceptabelt eller ej i forhold til de unges og
medarbejdernes adfærd.

Tilbuddet har en systematisk praksis, der sikrer opdateret viden, forebyggelse, håndtering, registrering og læring af vold og overgreb.
Dette bedømmes på baggrund af, at ledelse og medarbejdere beskriver, at det pædagogiske personale overordnet er opmærksomme
på, at der ikke forekommer overgreb, og det er italesat, at de unge altid kan henvende sig til afdelingens medarbejdere eller ledelsen,
hvis de bliver udsat for overgreb. Det fremgår af tilbuddets "Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge", samt
"Beredskabsplan til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge", som findes på tilbuddets
hjemmeside, at der en gang årligt gennemføres en intern evaluering (audit) af kvalitetsstandarder i ”Dansk Kvalitetsmodel på det
sociale område”, herunder standarden ”Forebyggelse af overgreb”, som ligeledes kvalitets overvåges en gang årligt i forbindelse med
Region Sjællands driftsherretilsyn. 

Side 18 af 29



Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Organisation og ledelse$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Platangårdens Ungdomscenter i høj grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i meget høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i meget høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i høj grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes
kompetencer. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i meget høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel for medarbejderne. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,85

Kriterium 8
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 8$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet har i meget høj grad en kompetent ledelse.

Det vægtes i bedømmelsen:

At ledelsen udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet . 

At ledelsen har relevant uddannelse og erfaring. 

At tilbuddet prioriterer vedligeholdelse og opkvalificering af ledelsens kompetencer. 

At tilbuddet ikke prioriterer ekstern supervision for medarbejdere og ledelse.

At tilbuddet prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring.

At tilbuddets ledelse er aktive i den strategiske og organisatoriske ledelse af tilbuddet. 

Det vægtes ikke i bedømmelsen, at tilbuddet ikke prioriterer ekstern supervision for medarbejdere og ledelse, idet det vurderes at den
måde tilbuddet har implementeret intern supervision for medarbejderne på tværs af tilbuddets afdelinger, og hvor Platangårdens
psykologer løbende uddanner medarbejdere og ledelse i forhold til pædagogik og metode, vurderes relevant for indsatsen. 

Indikator 8.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.a$eg-print-section-heading-end$

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Ledelsen har relevant uddannelse og erfaring . Dette bedømmes på baggrund af, at Platangårdens ledere alle har en
lederuddannelse, ellers sikres det at man påbegynder lederuddannelse så snart det er muligt. Alle ledere har desuden flere års
ledelseserfaring og socialfaglig uddannelsesbaggrund og mange års praktisk erfaring i at arbejde med Platangårdens målgruppe.

Ledelsen opdateres løbende med nødvendige kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af, at leder deltager i flere relevante
netværk, bl.a. i regionen og i Socialstyrelsen. Desuden tilbydes man i ledergruppen lederuddannelse.    

Ledelsen udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet. Dette bedømmes på
baggrund af, at medarbejderne via interview giver udtryk for en gennemgående tillid til ledelsen, og ledelsesstilen betegnes som
inddragende og åben, bl.a. afholdes der åbne ledermøder, hvor de unge og medarbejderne kan deltage. Medarbejderne oplever de
har indflydelse, og at ledelsen ved hvad der rører sig, bl.a. ved at de deltager i supervision. Ledelsen betegnes som let tilgængelig og
lydhøre, og medarbejderne opfatter at der er meget frihed, men under ansvar. Der er en flad ledelsesstruktur, men medarbejderne er
ikke i tvivl om, hvem hvem i ledelsen man henvender sig til med hvad, og hvem der har beslutnings kompetencerne.

Side 19 af 29



Indikator 8.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Tilbuddet har ikke ekstern supervision for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af, at Platangårdens ledelse
besluttede for nogle års siden at afskaffe ekstern supervision til medarbejdere, på grund af den manglende effekt i forhold til, hvad
medarbejderne brugte supervisionen til. Alle medarbejdere med direkte kontakt med de unge modtager derfor sagssupervision af
Platangårdens psykologer. Medarbejderne beskriver, at man i supervisionen er blandet i andre konstellationer end man plejer til
hverdag. Samt at der også deltager ledelse på supervisionen, hvilket medarbejderne på tværs af afdelingerne udtrykker tilfredshed
med. 

Tilbuddet har en fast praksis for faglig og personalemæssig sparring for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af,
at man efter behov benytter sig af ekstern faglig bistand til sparring af såvel medarbejdere og ledelsen. Endvidere er det muligt, at et
team omkring en ung, incl. den unge, kan få supervision. Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at der er en generel tilfredshed med
denne supervisionsform. Socialtilsynet vurderer ud fra medarbejder udsagn, at supervision af tilbuddets egne psykologer er relevant,
og det tillægges ikke vægt at man kun benytter eksterne supervisorer til specielle opgaver/situationer. Det er ligeledes tillagt vægt, at
Platangårdens psykologer løbende uddanner medarbejdere og ledelse i forhold til pædagogik og metode.

Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets daglige drift varetages i meget høj grad kompetent.

Det vægtes i bedømmelsen:

At ledelsen sikrer den enkelte unges kontakt og adgang til professionelle. 

At ledelsen sikrer vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. 

At ledelsen prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og begrænset personalegennemstrømning og sygefravær. 

Indikator 9.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne har, i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Ledelsen sikrer, at de unge har mulighed for tilstrækkelig og stabil personalekontakt svarende til deres behov. Dette bedømmes på
baggrund af, at de unge ved interview giver udtryk for at være glade for medarbejderne i tilbuddet, som de synes kan hjælpe dem i
forhold til deres problemstillinger, og som de oplever som tilgængelige. 

Ledelsen sikrer at de unge mødes af personale med relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af, at den pædagogiske
personalegruppe på Platangården generelt har en socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse (socialrådgivere, pædagoger, social-
og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter). Personalegruppen modtager intern supervision af Platangårdens
psykologer samt løbende kompetenceudvikling. Socialrådgivere og psykologer er dagligt tilstede på afdelingerne, og dermed er tæt på
de unge og som sparring til medarbejderne. Hvert hus har desuden en teamkoordinator. Denne kan have kontakten til
forældrene/pårørende, men ellers er det primærpersonen der har opgaven, alt efter hvad der giver bedst mening i forhold til den
enkelte unge.

Både de unge, medarbejdere og ledelse oplyser, at udfordringen for de unge kan være det flow de oplever med studerende ind og ud
af afdelingerne. Samtidig oplyses det, at det for nogen unge er lettere at betro sig til studerende, som de ved ikke skal blive i tilbuddet,
i og med relationen så er en anden. Ledelsen synes at have for øje, at det kan have indflydelse på kvaliteten af det pædagogiske
arbejde, hvis der skal introduceres nyt personale i form af studerende jævnligt, netop fordi der arbejdes relationsbaseret med
målgruppen. Ledelsen sikrer, at de studerende klædes på til at løse opgaven via supervision mv., den periode de er i tilbuddet. 

Indikator 9.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.b$eg-print-section-heading-end$

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Tilbuddets personalegennemstrømning er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af
tilbuddets seneste årsrapport på Tilbudsportalen . 

Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har ikke indikeret en høj personalegennemstrømning.

På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det, at personalegennemstrømningen medfører en lav risiko for tilbuddets kvalitet.
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Indikator 9.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Tilbuddets sygefravær er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste
årsrapport på Tilbudsportalen.

Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har ikke indikeret et højt sygefravær.  
På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det at sygefraværet medfører en lav risiko for tilbuddets kvalitet.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Kompetencer$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Platangårdens Ungdomscenters medarbejdere i høj grad har relevante faglige, relationelle og personlige
kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes
kompetencer. 
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i meget høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og
retssikkerhed. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

Kriterium 10
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 10$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets medarbejdere besidder i høj grad relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet har relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov.

At metoder og tilgange afspejles i praksis.

At medarbejderne har relevante relationelle og personlige kompetencer, der modsvarer målgruppen og borgernes individuelle behov
og forudsætninger.

At tilbuddet prioriterer et strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, herunder
specialistkompetencer. 

Indikator 10.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 10.a$eg-print-section-heading-end$

Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Medarbejderne har relevant uddannelse, erfaring og opdateret viden. Dette bedømmes på baggrund af modtagne personalelister,
hvor det konstateres, at Platangården ansætter personale, som har en relevant faglig uddannelse. Ledelsen oplyser, at man
prioriterer at nyansatte har erfaring med målgrupper, som er sammenlignelige med Platangårdens. 

Medarbejderne kan redegøre for anvendelse af tilgange og metoder i praksis. Dette bedømmes på baggrund af, at medarbejdere,
tilfældigt udvalgt af Socialtilsynet fra samtlige afdelinger, hver især med praksiseksempler kan redegøre for anvendelsen af tilbuddets
tilgange og metoder. 

Tilbuddet har en kompetenceudviklingsplan der sikrer, at tilbuddet opdateres med nødvendige kompetencer. Dette bedømmes på
baggrund af, at ledelse og medarbejdere beskriver, at der løbende arbejdes med kompetenceudvikling på mange forskellige niveauer.
Fremsendte kompetenceudviklingsplan beskriver ligeledes dette. Medarbejderne beskriver ved tilsynsbesøget, at tilbuddet sørger for
medarbejderne får aktuel viden, bl.a. har flere for nylig været på kursus om seksualitet. Platangårdens interne kompetenceudviklings
tilbud ”Uddannelseskarrusellen”, har desuden fokus på viden om Platangårdens målgrupper og relevante socialfaglige metoder og
tilgange. Denne er obligatorisk for medarbejderne.
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Indikator 10.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 10.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det er afspejlet i samspillet med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af, at
flertallet af de unge ved tilsynsbesøget giver udtryk for at føle sig hjulpet af medarbejderne i forhold til deres udfordringer og
problemstillinger. Ledelse og medarbejdere oplyser, at samspillet med de unge foregår i en god og anerkende tone og i en respektfuld
relation, som baserer sig på personale som er fagligt velkvalificeret og qua den faglige ekspertise formår at holde sig i det
professionelle domæne. Jævnfør personale og kompetenceliste har medarbejderne relevante kompetencer.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Platangårdens Ungdomscenter i høj grad understøtter formålet med tilbuddets
indsats og er velegnede til målgruppen. 
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad understøtter de unges trivsel og tryghed.
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i meget høj grad tilgodeser de unges behov for både fællesskab og privatliv.
Socialtilsynet vurderer, at værelser / lejligheder, fællesarealer og faciliteter i høj grad fremtræder velholdte og hjemlige.  

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets fysiske rammer understøtter i høj grad borgernes udvikling og trivsel.

Det vægtes i bedømmelsen: 

At de fysiske rammer og faciliteter er tilpasset målgruppen og tilbuddets målsætning. 

At tilbuddet sikrer og respekterer de unges selvbestemmelse og selvstændighed i brug og indretning af egne værelser / lejligheder.

At de fysiske rammer og faciliteter delvist fremstår velholdte og hjemlige, hvilket skyldes de unges og socialtilsynets oplevelse af, at et
hus i døgnafdelingen fremstår mindre hjemlige og slidt. 

Indikator 14.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 14.a
Borgerne trives i høj grad i de fysiske rammer.

De unge er delvist tilfredse med de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af, at de unge i døgnboligerne og i
særforanstaltningerne generelt udtrykker tilfredshed med tilbuddets fysiske rammer og faciliteter. Det vægtes i bedømmelsen, at de
unge i døgnafdelingens Nordhus udtrykker utilfredshed med husets indretning, hvilket er i tråd med Socialtilsynets observation af
husets indretning som værende mindre hyggelig og mere slidt end de øvrige fysiske rammer. De unge i Nordhuset giver udtryk for
ikke at have indflydelse på forbedringer og indkøb til huset. Særforanstaltningerne har alle eget toilet og bad og dette vurderes af
Socialtilsynet som meget tidssvarende i forhold til målgruppens problemstillinger.

De unge anvender delvist de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af, at de unge giver udtryk for at de benytter
tilbuddets faciliteter i forskellig grad, alt efter hvad de magter i forhold til deres individuelle problemstillinger. 

Indikator 14.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.b$eg-print-section-heading-end$

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 14.b
De fysiske rammer er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af, at husene til særforanstaltningerne er almindelige
villaer med egen have, samt en af boligerne i en lejlighed. Alt etableret så vedligeholdelsesfrit som muligt. Det er ledelse og
medarbejderes vurdering, at indretningen i og omkring de forskellige boliger giver tilstrækkelig med muligheder for, at imødekomme
de unges særlige behov for eksempelvis ro og særlige behov for udfoldelser. Det er vægtet i bedømmelsen at alle boligtyperne
Platangården råder over er tidssvarende og de fleste har eget bad og toilet. Særforanstaltningerne har desuden egen køkkenfunktion.
Socialtilsynet har vurderet, at det er relevant i forhold til målgruppens problemstillinger og imødekommer borgernes behov.

Faciliteterne er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af, at der i tilbuddet findes mange muligheder for fysisk
aktivitet, således at målgruppen ikke nødvendigvis skal opsøge disse aktiviteter udenfor tilbuddet, hvilket for tilbuddets målgruppe
kan være en stor udfordring. Faciliteterne er bl.a. boldbaner, sportshal, udendørs trampolin, basketbane, hængekøjer, sansegynger
og et større grønt område. Omkring et af husene er der etableret en sansehave.

Tilbuddets beliggenhed er velegnet til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af, at beliggenheden for de forskellige afdelinger
alle giver mulighed for, at de unge selv kan transportere sig rundt, og have en selvstændigt ungdomsliv. 
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Indikator 14.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.c$eg-print-section-heading-end$

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 14.c
De unge inddrages i indretning af eget værelse / lejlighed. Dette bedømmes på baggrund af, at alle boliger er indrettet så hjemligt som
muligt, og med de unges egne møbler og ting - og efter egne standarder. Socialtilsynet har vægtet i bedømmelsen, efter at have
besøgt både døgnafdelinger og særforanstaltninger, at de unge i høj grad indtager de fysiske rammer som deres hjem.

De unge inddrages delvist i udformning og indretning af fællesarealer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af, at der generelt
er billeder på vægge, tæpper, puder, lys, blomster og mulighed for, at hver enkelt ung kan bidrage med noget til den fælles indretning,
som betyder noget for dem. Derudover vægtes det, at de unge i et af døgn afdelingernes huse giver udtryk for, ikke at have indflydelse
på udformning og indretning af fællesarealer. Socialtilsynet bemærker at dette hus fremstår mindre hyggeligt og mere slidt end de
øvrige huse. 

 

 

Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Økonomi$eg-print-section-heading-end$

Økonomi

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.

Gennemsnitlig bedømmelse

Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er økonomisk
bæredygtigt.

Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
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.

Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke er
gennemsigtig.
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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.

$eg-print-section-heading-start$Spindelvæv$eg-print-section-heading-end$

Spindelvæv

$eg-print-section-heading-start$Datakilder$eg-print-section-heading-end$

Datakilder
Kilder

Medarbejderoversigt
Borgeroversigt
Magtindberetninger
Tidligere tilsynsrapport
Hjemmeside
Budget
Øvrige dokumentkilder
Tilbudsportalen

Beskrivelse
Oplysningsskema, triangulerings besvarelser fra kommuner, resultatdokumentation, kompetenceudvikling, opgørelse vikarforbrug,
opgørelse fratrådte og nyansatte medarbejdere, oversigt fraflyttede beboere, ansøgning om væsentlig ændring vedr. tilbuddets
fysiske rammer. 
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$eg-print-section-heading-start$Interviewkilder$eg-print-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Ledelse
Anbringende Kommune
Borgere

Beskrivelse
D. 28.01.2020:
Tilsyn i de individuelle tilbud, hvor der tales med de unge.

D. 30.01.2020:
Interview af medarbejdere afdelingsvis. Medarbejderne udvælges af socialtilsynet.
Interview af de unge afdelingsvis, enkeltvis eller som gruppe. De unge udvælges af socialtilsynet. 
Opsamling med ledelsen.

Skriftlig triangulering med kommunale sagsbehandlere. 

$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
Observation af samspil mellem de unge og medarbejderne under tilsynsbesøget.

Side 27 af 29



Side 28 af 29



Side 29 af 29


