
 

 

 

12. juni 2015 

Sagsbeh.: CL 

Frederiksberg Kommune 

 

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOLEN PÅ SLOTSVÆNGET 

Slotsvænget 61 

3480 Fredensborg 

Afgørelse om godkendelse af Skolen på Slotsvænget 

 
Socialtilsyn Hovedstaden har 19. februar 2015 gennemført regodkendel-
sesbesøg hos Skolen på Slotsvænget, og godkender hermed kostskolen som 
tilbud i henhold til lov om social tilsyn. 
 
Tilbuddet er privat og tidligere godkendt  af Fredensborg Kommune. Fra 1. 
januar 2014 er det Socialtilsyn Hovedstaden der godkender og fører driftsori-
enteret tilsyn med tilbuddet, jf. Lov om socialtilsyn, § 4, stk. 1, nr. 2.  
 
 
Afgørelse 
Socialtilsyn Hovedstaden har truffet afgørelse om at regodkende jeres tilbud i 
henhold til lov om socialtilsyn, jf. § 4, stk. 1, nr. 2 i lov om socialtilsyn.  
 
Tilbuddet er godkendt til: 32 børn og unge  i alderen 11  til 18 år indenfor 
følgende målgrupper: 
 

• Opmærksomhedsforstyrrelse 
• Tilknytningsforstyrrelse 
• Omsorgssvigt 
• Anden udviklingsforstyrrelse 
• Indadreagerende adfærd 
• Andet socialt problem 
• Autisme spektrum forstyrrelser 

 
Tilbuddet er ikke godkendt til børn og unge med et aktivt stof- eller alkohol-
misbrug, udadreagerende adfærd eller børn og unge med en kendt spisefor-
styrrelse   
 
Tilbuddet er lovligt etableret som fond i henhold til lov om social service.  
 
Fysiske rammer 
Skolen på Slotsvænget er beliggende i Fredensborg, på en større ejendom, 
tæt på byen. De fysiske rammer rummer mulighed for aktiviteter både ude- og 
indendørs som er relevante i forhold til målgruppen. Der er desuden mulighed 
for aktiviteter i nærområdet. 
. 
Huset er i to plan. I stueetagen er der køkken/alrum, bad, toiletter, kontor samt 
spise- og opholdsstue og aktivitetsrum. På førstesalen er  værelserne til bør-
nene/de unge, aktivitetsrum samt toiletter og bad. 
 
Personalenormering: 
2 pædagogisk uddannet ledere 
15 medarbejdere med uddannelse eller erfaring indenfor det pædagogiske 
felt. 
 
 

 

J.nr.: 27.06.00-K09-3498-14 

 

Socialtilsyn Hovedstaden 
Frederiksberg Rådhus 

2000  Frederiksberg 

http://socialtilsyn.frederiksberg.dk 

 

Telefon: 9133 3200 

socialtilsyn@frederiksberg.dk 

 

Åbningstider 
Mandag – torsdag kl. 9-15 

Fredag kl. 9-12 
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Begrundelse 
Baggrunden for godkendelsen er regodkendelsesbesøg  19. februar 2015. Socialtilsyn Hovedstaden 
vurderer, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. § 5 i lov om socialtilsyn. Den 
samlede vurdering af, om tilbuddets ydelser har den fornødne kvalitet, er foretaget ud fra syv temaer jf. § 
6 i lov om socialtilsyn:  

• Uddannelse og beskæftigelse 
• Selvstændighed og relationer 
• Målgruppe, metode og resultater 
• Organisation og ledelse 
• Kompetencer 
• Økonomi  
• Fysiske rammer 

 
I godkendelsen af tilbuddet er der lagt vægt på følgende, jf. regodkendelsesrapport af 12. juni 2015. 
 
Socialtilsynet vurderer, at Skolen på Slotsvænget samlet lever op til kvalitetsmodellen § 6 i lov om social-
tilsyn, og at de fortsat kan være opført i Tilbudsportalen som et egnet tilbud efter servicelovens § 66, stk. 
1, nr. 5 
 
Socialtilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente. De fysiske rammer passer godt til 
målgruppen, og de unge gav tydeligt udtryk for, at de trives på tilbuddet. 
 
Godkendelsen forudsætter i øvrigt, at opholdsstedet ved nyansættelser indhenter børneattest og straffe-
attest. 
 
Oplysningspligt 
Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold 
til godkendelsesgrundlaget, jf. § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn.  
Tilbuddet er desuden forpligtet til at indsende budget og regnskab til Socialtilsyn Hovedstaden.  
 
Resultat af partshøring 
Tilsynsrapporten har den 26. maj 2015 været sendt til høring for faktuelle rettelser og kommentarer. Ret-
telser og kommentarer har ikke medført ændringer til socialtilsynets konklusioner under de enkelte tema-
er. 
 
Henvisning til lovgrundlag  
Afgørelsen er truffet i henhold til §§ 4, 5 og 6 i lov om socialtilsyn nr. 608 af 12. juni 2013. 
 

Venlig hilsen 

 

 

Charlotte Larsen 

Tilsynskonsulent 
 

 

 

  

 


