
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Hovedstaden

Praktiske oplysninger
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 i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-
18 i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

*Tilbuddets navn:

*Adresse:

Kostskolen Skolen på Slotsvænget

Slotsvænget 061
3480 Fredensborg

1. Stamoplysninger

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Tlf.: 48476777
E-mail: kp@slotsvaenget.dk
Hjemmeside: www.slotsvaenget.dk

§ 66, stk. 1, nr. 5 (socialpædagogisk kostskoletilbud)

Jakob Larsen (Socialtilsyn Hovedstaden)

03-10-2016

Pladser i alt: 52

*Målgrupper: 11 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

11 til 18 år (omsorgssvigt)

11 til 18 år (tilknytningsforstyrrelse)

11 til 18 år (anden udviklingsforstyrrelse)

11 til 18 år (indadreagerende adfærd)

11 til 18 år (autismespektrum)

11 til 18 år (andet socialt problem)
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2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse:

*Samlet vurdering:

Socialtilsynet anbefaler tilbuddet i højere grad at være opmærksom på stabilt fremmøde og den generelle skolegang 
for de unge, som er indskrevet i ekstern skole. 
Socialtilsynet anbefaler tilbuddet at være opmærksom på, at enkelte unge gav udtryk for mistrivsel ved at skulle være 
hos deres forældre i sommerferien og i weekender - blandt andet i forbindelse med indskrivning af nye unge på 
tilbuddet. 
Socialtilsynet anbefaler tilbuddet at udfærdige retningslinjer for hvordan overgreb forebygges, og at disse retningslinjer 
er kendt af medarbejderne.

Godkendt

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse, faglige tilgange og 
metoder der fører til positive resultater for de unge. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er imødekommende over for 
de unge og har en grundlæggende respekt og anerkendelse for de unge og at tilbuddet understøtter de unges fysiske 
og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet vurderer da også, at tilbuddet i høj grad styrker de unges sociale 
kompetencer og selvstændighed og at tilbuddet har blik for betydningen af de unges fritidsliv. 

Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser og forebygger overgreb mod 
de unge.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at tilbuddet er veldrevet, at den faglige ledelse er kompetent og at både den daglige 
drift og den mere strategiske drift varetages kompetent.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Liste over medarbejdere
Liste over unge
Dokumentation (handleplan, statusudtalelse, kontrakt, indskrivningspapirer) på flere unge
Dagbog for cirka 14 dage
Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2016
Referater af personalemøder fra marts, april og maj 2016

Observation Deltagelse i fælles frokost for medarbejdere og unge

Interview Gruppeinterview med tre medarbejdere
Gruppeinterview med tre unge

Interviewkilder Anbringende kommune
Beboere
Ledelse
Medarbejdere
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato Start: 13-06-2016. Slut: 03-10-2016.

Oversigt over tilsynsbesøg 13-06-16: Slotsvænget 061, 3480 Fredensborg (Anmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Jakob Larsen

Karen Scott

Kostskole

Dagskole

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

4,8 Tilsyn 13-06-2016: 
Det er Socialtilsynets vurdering, at der på Skolen på 
Slotsvænget er relevant fokus på de unges skolegang. 
Størstedelen af de unge på tilbuddet er indskrevet på 
skolen, og gennemfører grundskoleforløbet, under 
hensyntagen til deres individuelle forudsætninger. 
Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at Skolen på 
Slotsvænge er med til at understøtte, at de unge oplever 
at de får en god skolegang, både fagligt og socialt, hvilket 
gør det muligt for de unge efterfølgende at gennemføre 
en ungdomsuddannelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

Tilsyn 13-06-2016: 
Skolen på Slotsvænget har som udgangspunkt fokus på de unges skolegang. Alle børn og unge som er indskrevet på 
skolen følger og gennemfører grundskoleforløbet, enkelte af de unge går på ekstern skole i 10. klasse.
Alle børnene/de unge har et stabilt fremmøde i skolen. Der kan dog være unge som i perioder har vanskeligt ved at 

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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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komme op om morgenen. Disse unge bliver der arbejdet individuelt med i samarbejde med anbringende kommune 
og den enkelte unge. En sagsbehandler for konkret ung har dog også oplyst, at den konkrete unge fik et ganske 
stort fravær i den eksterne 10. klasse som den unge gik i, uden at tilbuddet greb ind i tide, og at den unge på grund 
af sit fravær ikke fik gennemført sin 10. klasse.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, 
uddannelse eller beskæftigelse, 
og der følges op herpå

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Skolen på Slotsvænget er en kostskole, og derfor er skolegang en stor del af de unges hverdag. 
Skolen laver i samarbejde med de unge planer for deres skolegang. Er der unge som i perioder har 
det svært med skolen, kan der i samarbejde med de unge laves planer for beskæftigelse hos 
pedellen eller i køkkenet.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

I kraft af at det er en kostskole, er alle de unge i undervisningstilbud, enkelte går på ekstern skole 10. 
klasse.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 
i tilbuddet i den 
undervisningspligtige alder 
opfylder undervisningspligten 
ved at gennemføre et 
grundskoletilbud med 
undervisning fra 
børnehaveklasse til 9. klasse.

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelse og medarbejdere oplyser, at størstedelen af de unge på tilbuddet afslutter opholdet med en 
afgangprøve.
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Indikator 01.d: Børnene/de unge 
i tilbuddet har et stabilt 
fremmøde i deres 
undervisningstilbud, 
uddannelsestilbud eller 
beskæftigelse. Medfølgende 
børn på voksentilbud er i dag- 
eller undervisningstilbud

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
Det blev oplyst, at der generelt hersker en kultur på tilbuddet, der tilsiger at alle børn/unge går i 
skole. Der kan være unge der i perioder har vanskeligt ved at komme op og afsted. Det er noget der 
bliver arbejdet individuelt med, både i samarbejde med den unge og anbringende kommune. En 
sagsbehandler for konkret ung har dog også oplyst, at den konkrete unge fik et ganske stort fravær i 
den eksterne 10. klasse som den unge gik i, uden at tilbuddet greb ind i tide, og at den unge på 
grund af sit fravær ikke fik gennemført sin 10. klasse. Medarbejderne oplyste, at det kan være 
udfordrende at have indskrevne unge der går på ekstern skole.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

4 Tilsyn 13-06-2016:
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad styrker de 
unges sociale kompetencer og selvstændighed. 
Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet bestræber sig på 
at få de unge til at gå til mindst én fritidsaktivitet, 
ligesom tilbuddet selv arrangerer forskellige 
fritidsaktiviteter. Socialtilsynet konstaterer desuden, at 
venner og familie til de unge er velkomne på tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Tilsyn 13-06-2016: 
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad styrker de unges sociale kompetencer og selvstændighed. I 
vurderingen er lagt vægt på så godt som samstemmende oplysninger fra ledelse og unge om, at tilbuddet søger at 
få de unge til at gå til i hvert fald én fritidsaktivitet, og selv arrangerer forskellige fritidsaktiviteter, og der er lagt 
vægt på tilbagemelding fra de unge om, at man godt kan have venner og familie på besøg. Der er desuden lagt 
vægt på statusudtalelser for to unge, som viser at tilbuddet med udmærkede resultater, søger at styrke de unges 
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selvstændighed. 

DATAGRUNDLAG: 
Ledelse oplyser, at i de tilfælde hvor den unge ikke går til nogen fritidsaktiviteter, skyldes det som regel den unges 
personlige udfordringer som for eksempel angst. Ledelse oplyser desuden at tilbuddet arrangerer zumbahold 
ugentligt med ekstern lærer, ligesom to af de unge er meget optagede af et projekt, hvor de arbejder frivilligt. De 
unge oplyser, at tilbuddet prøver at få de unge til at gå til i hvert fald én ting. 

Medarbejdere oplyser, at en del af de unge aldrig har prøvet at få lommepenge før, og derfor køber stort ind af 
vingummier og lignende - og at medarbejderne prøver at få de unge til at oprette en opsparing eller på anden vis 
prioritere pengene, så der også er råd til en fødselsdagsgave til mor og den slags udgifter. 

De unge oplyser, at man godt kan have venner og familie på besøg - hvis man har været i skole - og flere af dem 
har også haft besøg af deres familie osv. De unge oplyser, at man på tilbuddet skal lære at tage lidt hensyn til 
hinanden. 

Medarbejderne oplyser, at tilbuddet vægter relationen, så derfor er det den unge selv som vælger, hvem de svære 
samtaler skal tages med af medarbejderne.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er primært lagt vægt på dokumentation (handleplan, indskrivningsdokument og 
statusudtalelser) for to unge. For den ene ung er det tydeligt, at den unge har været med til at 
opstille målene, idet den unge var med til indskrivningssamtale, for den anden ung fremstår det 
mere uklart. Målene er i varierende grad konkrete, men i begge tilfælde er der tydeligvis fulgt op på 
målene med udmærkede resultater.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 4 (i høj grad Tilsyn 13-06-2016: 
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sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

opfyldt) I bedømmelsen er lagt vægt på oplysninger fra ledelsen om at langt de fleste unge indgår i 
forskellige sammenhænge uden for tilbuddet, ligesom der er lagt vægt på dagbogsnotaterne og 
statusudtalelser for to unge, som bekræfter dette billede. 

DATAGRUNDLAG: 
Det fremgår af fremsendt liste over unge, suppleret med ledelsesinterview, at over halvdelen af de 
unge har organiserede fritidsaktiviteter uden for tilbuddet, blandt andet karate, musik, fitness, 
ridning, tennis, fodbold. En del af de unge har desuden fritidsaktiviteter på skolen sammen med 
dagelever. Enkelte unge har ingen fritidsaktiviteter som ledelsen kender til. Det bekræftes af 
dagbogsnotaterne, hvor det blandt andet fremgår at nogle unge selv cykler til karate, nogle unge 
tager afsted til ridning osv., ligesom der er nogle unge der øver drama, musik osv. på 
skolen/tilbuddet. 

Dagbogsnotaterne har desuden jævnlige indførsler som unge der besøger deres familie, skal på en 
tur med deres familie osv. 

Statusudtalelser for to unge viser en variation: den ene ung har primært sit sociale liv på skolen, 
sammen med andre indskrevne unge, den anden unge har i høj grad sit sociale liv uden for skolen.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på de unges udmeldinger om, at venner og familie er velkomne på 
tilbuddet, og der er lagt vægt på dagbogsnotaterne, som har flere indførsler om, at unge besøger 
familie og venner osv. Der er på den anden side også lagt vægt på nogle af de unges udmeldinger 
om, at de unge i nogle tilfælde - blandt andet i sommerferien - har mere kontakt og samvær med 
deres familie end de unge selv ønsker.

Indikator 02.d: Børnene/de unge 
deltager i fritidsaktiviteter uden 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på ledelsens oplysninger om, at langt hovedparten af de unge går til 
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for tilbuddet forskellige fritidsaktiviteter, en pæn del af dem uden for tilbuddet og der er lagt vægt på 
dagbogsnotater som bekræfter dette billede, med flere indførsler om unge der tager til karate, 
ridning, osv.

Indikator 02.e: Børnene/de unge 
har venskaber uden for tilbuddet

3 (i middel 
grad opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er primært lagt vægt på to statusudtalelser, hvoraf fremgår, at den ene ung primært 
har sine venner på tilbuddet selv, mens det af den anden statusudtalelse fremgår, at den unges 
vennekreds primært er uden for tilbuddet, blandt andet via eksternt skoletilbud.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 
har mindst en fortrolig voksen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på de unges generelt positive udmeldinger om medarbejderne på 
tilbuddet i forhold til at kunne tale om fortrolige ting, mens én ung nævnte at den unge kunne tale 
fortroligt med sin psykolog.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,3 Tilsyn 13-06-2016: 
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at tilbuddet arbejder 
ud fra en klar målgruppebeskrivelse, faglige tilgange og 
metoder der fører til positive resultater for de unge. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er imødekommende 
over for de unge og har en grundlæggende respekt og 
anerkendelse for de unge og at tilbuddet understøtter 
de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. 

Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet forebygger 
og håndterer magtanvendelser og forebygger overgreb 
mod de unge.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Tilsyn 13-06-2016: 
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer,  at tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse, faglige tilgange og 
metoder der fører til positive resultater for de unge.
I vurderingen er lagt vægt på, at der er overensstemmelse mellem de oplysninger om målgruppe, faglige tilgange 
osv. som tilbuddet har indberettet på Tilbudsportalen, og tilbagemeldingerne fra ledelsen ved tilsynsbesøg i 2015, 
ligesom der er lagt vægt på positive tilbagemeldinger fra flere sagsbehandlere om at tilbuddet er godt, at indsatsen 
er god i forhold til prisen, og at tilbuddet opnår de aftalte mål. Der er desuden lagt vægt på tilbagemelding fra 
ledelsen om, at man er opmærksom på ikke at tage unge ind med for tunge udfordringer eller problematikker. 

I forbindelse med tilsynsbesøget har socialtilsynet og ledelsen drøftet tilbuddets målgruppe med udgangspunkt i 
en konkret ung. I den forbindelse har socialtilsynet nævnt for tilbuddets ledelse at den bør være opmærksom på 
grænserne for tilbuddets godkendte målgruppe, blandt andet på grund af tilbuddets forholdsvis lave 
medarbejdernormering. Som baggrund for denne drøftelse kan også nævnes tilbagemelding fra sagsbehandler om, 
at tilbuddet skal have en opmærksomhed på, hvor tunge problematikker indskrevne unge kan have i betragtning af 
tilbuddets medarbejdernormering.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen om, at tilbuddet benytter 
anerkendende, inklusionspædagogisk, kommunikationspædagogisk, narrativ, relationspædagogisk, 
ressourceorienteret og strukturpædagogisk tilgange og der er lagt vægt på redegørelse fra 
medarbejdere og ledelse i 2015, om hvordan tilbuddet arbejder med disse tilgange. 

I bedømmelsen er lagt på tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen om, at tilbuddet benytter Kat-
kassen, FLEX og motiverende samtaler som metoder, og at tilbuddets målsætning er at børnene/de 
unge udvikler både skolefaglige, sociale og emotionelle kompetencer. Det er desuden tilbuddets 
målsætning, at børnene/de unge genvinder tro på sig selv og de voksne de omgives af, ligesom de 
opnår tro på at det kan betale sig at gå i skole og uddanne sig. Der er desuden lagt vægt på 
tilbagemelding fra ledelse i 2015 som svarer overens til disse oplysninger.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på indskrivningspapirer og statusudtalelse for to unge, som i varierende 
grad viser konkrete klare mål: I det ene tilfælde angives baggrunden for indskrivningen, i det andet 
tilfælde beskrives den unges forventninger til opholdet. I begge tilfælde viser statusudtalelserne, at 
der er sket fremskridt for den unge i forhold til situationen ved indskrivning og i det ene tilfælde 
fremgår det implicit af statusudtalelsen, at tilbuddet løbende har lært af sin indsats, konkret i 
forhold til om en specifik ung helst skulle bo alene eller på et dobbeltværelse.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på, at socialtilsynet har modtaget dokumentation for to unge, og for én 
af de unge har tilbuddet oplyst, at man ikke er i besiddelse af anbringende kommunes handleplan, 
men tilbuddet har noteret anbringende kommunes forventninger til opholdet i indskrivningspapirer. 
I begge tilfælde viser statusudtalelsen positive resultater i forhold til anbringende kommunes 
opstillede mål eller forventninger. Der er desuden lagt vægt på samstemmende, positive 
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tilbagemeldinger fra flere sagsbehandlere om at tilbuddet opnår de aftalte mål.
Indikator 03.d: Tilbuddet 
samarbejder aktivt med 
relevante eksterne aktører for at 
understøtte at målene for 
borgerne opnås.

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på positiv tilbagemelding fra sagsbehandler, som angiver, at 
sagsbehandleren har godt samarbejde med tilbuddet, og at tilbuddet også af sig selv kunne foreslå 
løsninger, ligesom informationsniveauet fra tilbuddet er godt.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Tilsyn 13-06-2016:
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet. I vurderingen er lagt vægt på den anerkendende og sobre tone i dagbogsnotater og særligt i 
statusudtalelser, ligesom der er lagt vægt på flere eksempler i dagbogsnotater og statusudtalelser på, at tilbuddet 
imødekommer de unges ønsker.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

I bedømmelsen er lagt vægt på, at det fremgår tydeligt af indskrivningspapirerne for én af de unge, 
hvilke ønsker den unge selv havde til opholdet. Der er desuden lagt vægt på anerkendende og sober 
tone i statusudtalelserne om flere unge. Sluttelig er der lagt vægt på, at ingen af de unge nævnte 
noget som kunne indikere at de unge ikke skulle blive hørt, respekteret og anerkendt.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på statusudtalelse for ung, hvor det fremgår, at den unge, efter eget 
ønske, har fået eneværelse, da den unge ønskede noget mere privatliv. Der er desuden lagt vægt på 
indførsel i dagbog om, at medarbejdere og i alt fire unge havde været ude og køre en tur, og at det 
var en én af de unge der viste vej ("X er stadig vild med at køre tur, og viser gerne vej fra forsædet. 
Vi kørte omkring i den dejlige grønne natur."), ligesom der er lagt vægt på indførsel om, at der ikke 
skal låses af ud til et fritidsrum, da en ung gerne vil vande sine planter derude.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Tilsyn 13-06-2016: 
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at tilbuddet understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. I 
vurderingen er lagt væk på ledelsens oplysninger om, at tilbuddet arrangerer motion for de unge regelmæssigt, og 
der er lagt vægt på statusudtalelser for unge, som viser en opmærksomhed over for de unges sundhedstilstand. 
Der er desuden lagt vægt på flere indførsler i dagbogsnotaterne, som viser en opmærksomhed over for de unges 
fysiske og psykiske sundhedstilstand, blandt andet i forhold til sygdom, kost, opfølgning ved egen læge, osv.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på tilbagemelding fra interviewede unge som gav udtryk for at trives. 
Flere af de unge nævnte dog også, at det er en belastning at tilbuddet har "hjemmeweekender", 
hvor de unge skal være hjemme hos deres forældre, ligesom tilbuddet lukker i sommerferiens 7 
uger, hvor de unge også skal være hjemme hos deres forældre. En ung udtrykte det på den måde at 
"jeg er bange for sommerferien, den må bare gerne gå væk".

Indikator 05.b: Borgeren har 
med støtte fra tilbuddet adgang 
til relevante sundhedsydelser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på indskrivningspapirer for to unge med overskriften "Læge/tandlæge" 
hvoraf fremgik om der var noget særligt, som tilbuddet skulle være opmærksom på, for eksempel 
briller eller fremtidige besøg hos tandlægen osv. Derudover er der lagt vægt på, hverken unge, 
sagsbehandler, medarbejdere eller ledelse har givet udtryk for at tilbuddet ikke skulle støtte de unge 
i adgang til relevante sundhedsydelser.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på ledelses oplysninger om, at tilbuddet arrangerer zumba og ridning 
regelmæssigt, og at dette bekræftes af statusudtalelser og dagbogsnotater. Der er desuden lagt 
vægt på medarbejderes opmærksomhed i forhold til om for eksempel cutting kan smitte internt i 
ungegruppen. Der er desuden lagt vægt på statusudtalelser for to unge, som viser en 
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opmærksomhed over for blandt andet mad, hygiejne, rygning og motion.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Tilsyn 13-06-2016: 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser. I vurderingen er lagt vægt 
på at tilbuddet alene har indberettet én magtanvendelse siden sidste tilsyn, at magtanvendelsen ud fra 
beskrivelsen dårligt kunne være undgået, at magtanvendelsen er yderst grundigt beskrevet, at tilbuddet inddrog 
forælder til den konkrete unge på en konstruktiv måde og at tilbuddet har ageret fornuftigt over for de øvrige unge 
på tilbuddet. 

I forbindelse med tilsynsbesøget i juni 2016 har tilbuddet og socialtilsynet drøftet, hvorvidt en rutinemæssig og 
genkommende gennemsøgning af en ungs taske og værelse for effekter som på længere sigt vil være 
sundhedsskadelig for den unge, er at betragte som en magtanvendelse. Socialtilsynet har i den forbindelse vejledt 
tilbuddet om, at så længe den unge er indforstået og ikke gør modstand, er der ikke tale om en magtanvendelse, 
men hvis den unge gør verbal eller fysisk modstand og gennemsøgningen alligevel gennemføres, vil der være tale 
om en magtanvendelse som skal indberettes, og som udgangspunkt vil socialtilsynet betragte en sådan 
gennemsøgning som en magtanvendelse uden lovhjemmel.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016:
I bedømmelsen er lagt vægt på, at tilbuddet siden sidste tilsyn har indberettet én magtanvendelser 
(fra december 2015). Ud fra beskrivelsen er det svært at se, at magtanvendelsen kunne være 
undgået.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016:
I bedømmelsen er lagt vægt på, at den ene magtanvendelse som er indberettet, er meget grundigt 
beskrevet, og ud fra beskrivelsen er det tydeligt, at tilbuddet har inddraget forælderen til den 
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med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

konkrete unge på en konstruktiv måde, ligesom øvrige unge er orienteret, da magtanvendelsen 
indebar en del tumult, som sandsynligvis har skabt en del uro hos de andre unge.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Tilsyn 13-06-2016: 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel til høj grad forebygger at der ikke finder overgreb sted på tilbuddet. I 
vurderingen er på den ene side lagt vægt på at medarbejdere og ledelse havde blik for de interne dynamikker og 
forhold der kunne opstå i ungegruppen og at de med finfølelse søgte at imødegå uheldige former for relationer 
internt i ungegruppen, ligesom medarbejderne havde en opmærksomhed på hvordan de selv agerede. Der er 
desuden lagt vægt på, at tilbuddet på sin hjemmeside meget klart gør opmærksom på, at mobning ikke accepteres 
på skolen. På den anden side er der også lagt vægt på, at tilbuddet ikke har nedskrevne retningslinjer for hvordan 
overgreb eller mistanke om overgreb forebygges og eventuelt håndteres.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på dagbogsnotater og interview med medarbejdere, hvoraf fremgår, at 
medarbejderne har blik for, at der kan forekomme pression eller låneforhold internt mellem de 
unge, som ikke er heldige, og at medarbejderne søger at forebygge noget sådant, blandt andet i 
forhold til ung der låner penge eller tøj ud til andre unge, unge der overtaler andre unge til at stjæle 
osv. 

I bedømmelsen er desuden lagt vægt på oplysninger fra tilsyn 2015, hvor ledelsen oplyse, at der altid 
er en ekstra medarbejder i nærheden hvis en voksen går ind på en ungs værelse, og at piger og 
drenge ikke kan dele værelser, ligesom der er lagt vægt på, at tilbuddet ikke har nedskrevne 
retningslinjer for hvordan overgreb forebygges, men at dette er italesat blandt medarbejderne.

Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab i forhold til at 

2 (i lav grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på ledelsen oplysninger fra tilsyn i 2015 om at tilbuddet ikke har 
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forebygge overgreb er tilpasset 
målgruppen og er kendt af 
medarbejderne

udfærdiget og nedskrevet beredskab i forhold til at forebygge overgreb. Ledelsen oplyser, at der er 
en viden blandt ledelse og medarbejder om hvordan medarbejderne f.eks. handler når de går ind på 
de unges værelser.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,4 Tilsyn 13-06-2016: 
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at tilbuddet er 
veldrevet, at den faglige ledelse er kompetent og at både 
den daglige drift og den mere strategiske drift varetages 
kompetent.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Tilsyn 13-06-2016: 
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at tilbuddets ledelse er faglig kompetent i forhold til at lede tilbuddet. Til brug 
for bedømmelsen er der anvendt dokumentgennemgang i form af bl.a. CV samt interview og analyse af data 
derfra. 

Ved vurderingen er lagt vægt på at tilbuddets ledelse samlet set har relevant pædagogfaglig uddannelse, ligesom 
begge i ledelsen har lang erfaring i forhold til ledelse. Der endvidere lagt vægt på, at der er fokus på, at både 
ledelse og medarbejdere søger relevant viden i form af kurser og videreuddannelse. Tilbuddet modtager ekstern 
supervision, og der er relevant fokus på, at den supervisor der benyttes til supervision, fortsat og stadig kan yde 
supervision som kan udvikle tilbuddets medarbejdere.
Der er ligeledes lagt vægt på, at tilbuddets bestyrelse er bredt sammensat og er aktive i forhold til samarbejdet om 
tilbuddets drift.
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I forbindelse med tilsynsbesøg i juni 2016 drøftede socialtilsynet og tilbuddets ledelse om det er hensigtsmæssigt 
at skrive dagbogsnotater for flere unge i det samme dokument. Socialtilsynet har vejledt tilbuddet om, at det mest 
hensigtsmæssige vil være at skrive dagbogsnotater for hver enkelt ung separat, så personfølsomme oplysninger for 
flere unge ikke bliver blandet sammen i ét dokument.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 08.a: Ledelsen har 
relevante kompetencer i forhold 
til at lede tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på tilbuddets tidligere fremsendte oplysninger om at forstander er 
uddannet lærer, at leder har relevant efteruddannelse i ledelse, og at leder derudover har relevant 
erhvervsmæssig erfaring i forhold til at lede tilbuddet. Der er desuden lagt vægt på oplysninger fra 
ledelsen om, at  stedfortræder er uddannet pædagog og har mange års erfaring at arbejde med 
unge med problematikker.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på positive tilbagemeldinger fra medarbejderne om den supervision de 
modtager, som kan foregå i teams, som kan være individuel eller snarere kan have form af tema- 
eller sagssupervision, der er lagt vægt på medarbejdernes tilbagemelding om, at tilbuddet nærmest 
har helt lille katalog over egnede supervisere til forskellige problematikker/emner og der er lagt 
vægt på ledelsens oplysning i bestyrelsesmødereferat fra marts 2016 om, at også ledelsen modtager 
supervision.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg om, at de fem medlemmer af 
bestyrelsen har forskellige faglige kompetencer inden for jura, socialfaglighed og PR, og desuden 
rummer to forældrerepræsentanter, og at bestyrelsen er aktiv. Der er desuden lagt vægt på referat 
af bestyrelsesmøde (17. marts 2016) hvoraf fremgår, at der i løbet af det sidste år har været afholdt 
3 bestyrelsesmøder, at der har været holdt et visions- og strategiseminar i februar 2016, som 
omhandlede skolens vision, profil osv., ligesom der er lagt vægt på at dagsordenspunkterne for 
bestyrelsesmødet fremstår relevante.
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Indikator 08.c: Tilbuddet har en 
kompetent og aktiv bestyrelse

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg om, at de fem medlemmer af 
bestyrelsen har forskellige faglige kompetencer inden for jura, socialfaglighed og PR, og desuden 
rummer to forældrerepræsentanter, og at bestyrelsen er aktiv. Der er desuden lagt vægt på referat 
af bestyrelsesmøde (17. marts 2016) hvoraf fremgår, at der i løbet af det sidste år har været afholdt 
3 bestyrelsesmøder, at der har været holdt et visions- og strategiseminar i februar 2016, som 
omhandlede skolens vision, profil osv., ligesom der er lagt vægt på at dagsordenspunkterne for 
bestyrelsesmødet fremstår relevante.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Tilsyn 13-06-2016: 
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. I vurderingen er lagt vægt på 
den lave personalegennemstrømning der er på tilbuddet. 
Socialtilsynet er dog opmærksom på, at personalenormering kan virke forholdsvis lav, taget i betragtning af hvilke 
udfordringer og problemer de unge kan have indenfor de målgruppekategorier, som tilbuddet har oplyst på 
Tilbudsportalen, at tilbuddet kan modtage.

I forbindelse med tilsynsbesøget, har ledelsen og socialtilsynet drøftet det hensigtsmæssige i, at tilbuddet har en 
klar linje i forhold til eventuelt alkoholmisbrug blandt medarbejdere, herunder jævnlig indhentelse af oplysninger 
om medarbejderes kørekort og straffeattest.

Ledelsen oplyser, at sygefraværet blandt andet er højt, fordi tilbuddet har haft flere langtidssygemeldinger på 
grund af sundhedsmæssige forhold, en gravid der fik mange komplikationer osv., og at ledelsen i øvrigt har fokus, 
også på det psykiske arbejdsmiljø, og at der i den forbindelse er afholdt tre temadage med hele personalet.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 09.a: Borgerne har i 
forhold til deres behov 
tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante 
kompetencer

3 (i middel 
grad opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er på den ene side lagt vægt på ledelsens oplysninger om, at der om aftenen er tre 
medarbejdere på døgndelen og at der faktisk tværtimod kan virke lidt tomt om eftermiddagen, fordi 
de unge er ude, ligesom der er lagt vægt på de unges tilbagemelding om, at der i hverdagene er 
tilstrækkeligt med voksne. Men der er på den anden side også lagt vægt på flere unges klare 
tilbagemeldinger om, at de ville ønske, at tilbuddet ikke var lukket for de unge i nogle weekender, og 
i samtlige 7 uger af sommerferien.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 

5 (i meget 
høj grad 

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på fremsendt liste over medarbejdere, hvoraf det fremgår, at der er 16 
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på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

opfyldt) fastansatte på døgndelen af tilbuddet (fraregnet vikarer og lærere som må være tilknyttet 
skoledelen), og at der inden for det sidste år er én medarbejder som er fratrådt. 
Personalegennemstrømningen er således på 6,3%, hvad der er lavt. Der er desuden lagt vægt på 
ledelsens samstemmende oplysninger om personalegennemstrømningen.

Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

3 (i middel 
grad opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen om, at tilbuddet i 2014 i 
gennemsnit havde 11,5 sygefraværsdage (tilbuddet har ikke indsendt oplysninger om sygefravær i 
2015) og der er lagt vægt på ledelsens oplysninger om, at sygefraværet nu er højere.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 5 Tilsyn 13-06-2016:
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at tilbuddets 
medarbejdere har relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder. Socialtilsynet 
konstaterer, at medarbejderne er vidende om 
målgruppen og tilbuddets metoder, og at 
medarbejderne formår at omsætte denne viden til et 
konstruktivt samspil mellem medarbejdere og unge.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Tilsyn 13-06-2016: 
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at tilbuddets medarbejdere har relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder. I vurderingen er lagt vægt på at langt hovedparten af medarbejderne 
er uddannede lærere eller pædagoger, at medarbejderne fremstod vidende om målgruppen og tilbuddets 
metoder, og at samspillet mellem medarbejdere og unge fremstod roligt og velafbalanceret. Der er desuden lagt 
vægt på positiv tilbagemelding fra sagsbehandler om medarbejdernes tilgang til konkret ung.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

Indikator 10.a: 
Medarbejdergruppen har samlet 
set relevant uddannelse, 
opdateret viden og erfaring med 
målgruppen og tilbuddets 
metoder

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsyn 13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på fremsendt liste over medarbejdere, hvoraf fremgår, at langt 
hovedparten af medarbejderne på døgndelen er uddannede pædagoger eller lærere og der er lagt 
vægt på at medarbejderne fremstod vidende om målgruppen og tilbuddets tilgang.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

13-06-2016: 
I bedømmelsen er lagt vægt på at socialtilsynet observerede et roligt og velafbalanceret samspil 
mellem medarbejdere og unge under frokosten. Der er desuden lagt vægt på positiv tilbagemelding 
fra sagsbehandler om, at tilbuddet har været gode til at forstå konkret ung, selvom den konkrete 
unge ikke sagde særlig meget.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 5 Tilsyn 13-06-2016: 
Det er Undervisningsministeriet der godkender og fører 
løbende tilsyn med Skolen på Slotsvængets regnskaber. 
Socialtilsynet har derfor ikke undersøgt økonomien 
specifikt på tilbuddet. Socialtilsynet har gennemset de 
oplysninger der er indtastet på Tilbudsportalen og har på 
det grundlag vurderet, at tilbuddet er økonomisk 
bæredygtigt, og at tilbuddets økonomi giver mulighed 
for, at tilbuddet kan oppebære den fornødne kvalitet i 
forhold til pris og målgruppe.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 
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Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Tilbuddet er underlagt godkendelse og tilsyn fra Undervisningsministeriet, som løbende fører tilsyn med og 
godkender tilbuddets regnskaber. Så vidt Socialtilsynet kan vurdere udfra det oplyste, er tilbuddet økonomisk 
bærdygtigt.Socialtilsynet fører ikke tilsyn med økonomien på kostskoler, og derfor er dette kriterium ikke udfyldt.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Undervisningsministeriet fører tilsyn og vurderer kostskolens regnskab. Så vidt vi er orienteret, har 
revisor ikke anført forbehold til årsregnskabet.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Undervisningsministeriet fører tilsyn og vurderer kostskolens regnskab. Så vidt vi er orienteret, har 
revisor ikke anført forbehold til årsregnskabet.

Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Undervisningsministeriet fører tilsyn og vurderer kostskolens regnskab. Soliditetsgraden er på 
Tilbudsportalen oplyst til at være 65 (i 2014) , hvilket vi vurderer er fint, set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 

Tilbuddet er underlagt godkendelse og tilsyn fra Undervisningsministeriet, som løbende fører tilsyn med og 
godkender tilbuddets regnskaber. Socialtilsynet vurderer udfra det oplyste, at tilbuddets økonomi giver mulighed 
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fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris og målgruppe.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgruppe, 
metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større 
ændringer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Undervisningsministeriet fører tilsyn og vurderer kostskolens regnskab. Tilbuddet har ikke indsendt 
budget for 2016 på Tilbudsportalen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

Tilbuddet er underlagt godkendelse og tilsyn fra Undervisningsministeriet, som løbende fører tilsyn med og 
godkender tilbuddets regnskaber.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonomiske nøgletal, som 
fremgår af tilbuddets årsrapport, 
er i overensstemmelse med 
regnskabet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilbuddet er underlagt godkendelse og tilsyn af undervisningsministeriet efter gældende regler 
herom. Vi lægger til grund for vurderingen af indikatoren, at Undervisningsministeriet har godkendt 
regnskabet og at dette stemmer overens med tilbuddets årsrapport

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 3,7 Socialtilsyn Hovedstaden vurderer på baggrund af det 
indsendte materiale og tilsynsbesøget, at Skolen på 
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Slotsvænget kan levere den fornødne kvalitet i henhold 
til kvalitetsmodellens tema "Fysiske rammer".

Skolen på Slotsvænget er en kostskole, godkendt til 32 
anbragte unge i døgndelen. Skolen er beliggende på 
Skovholmgård i Fredensborg. Elevernes værelser og 
fællesrummene er placeret i hovedbygningen.

Vi lægger ved vurderingen vægt på, at de fysiske rammer 
generelt fremstår ordentlige, og at det er tydeligt, at 
rammerne er indrettet til at kunne rumme unge og de 
behov de har. De unge har indflydelse på indretning af 
eget værelse ligesom de unge har nøgler til deres 
værelser, og dette er med til at sikre deres ret til 
privatliv. 
Vi vurderer, at Skolen på Slotsvænges fysiske rammer er 
egnede til formålet, og at de tilgodeser de unges behov, 
ligesom de unge Socialtilsynet talte med, gav udtryk for, 
at de er tilfredse med de fysiske rammer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer vil understøtte de unges trivsel og udvikling. Der 
lægges vægt på, at tilbuddet rummer mulighed for aktiviteter både i og udenfor huset, der tilgodeser de unges 
behov for både fysiske aktiviteter, ro og afslapning. 
Der er endvidere lagt vægt på at de unge oplyser, at de trives på tilbuddet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

4 (i høj grad 
opfyldt)

I samtalen med de unge, fortæller at de trives med de fysiske rammer - at de naturligvis kan have 
perioder hvor de ikke trives, men at det ikke behøver at handle om de fysiske rammer.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilbuddet har lejet de fysiske rammer, og er beliggende på en ældre gård i Fredensborg. 
Badeforholdene på tilbuddet fremstår af ældre karakter, og de kan med fordel stå for fremtidig 
renovering.
Skolen ses at rumme gode fysiske rammer for både mere tilbagetrukkede aktiviteter for den enkelte, 
med mulighed for at være mere sig selv - såvel som flere store rum, hvor de unge elever kan være 
sammen - både til måltider og til mere afslappede aktiviteter. 
Der er endvidere gode udendørs grønne arealer, hvor de unge har muligheder for at spille bold mv. 
Tilsynet har ikke set skoledelen, da vi ikke føre tilsyn med denne del.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

De fysiske rammer er ikke elevernes hjem - og afspejler derfor naturligt nok mere det, at det er en 
kostkole, hvor de unge bor og går i skole i en kortere del af deres liv. 
Kostskolen er imidlertid indrettet, således at de unge har lokaler, hvor der er mulighed for en mere 
hjemlig indretning, i form sofa arrangementer f.eks.
I samtalen med de seks unge, fortæller nogen at de unge, at de opfatter tilbuddet som deres hjem, 
mens andre fortæller at de ikke oplever tilbuddet som hjem, en ung fortæller at "man ikke kan gå på 
strømpesokker, det kan man i et hjem"
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad

Overskud

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5. Afdeling: Kostskole

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5. Afdeling: Dagskole
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