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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
Under det uanmeldte driftsorienterede tilsyn den 26.09.2018, har der være særlig fokus på temaerne målgruppe,
metoder og resultater. Derudover har der været fokus på tilbuddets fysiske rammer. Desuden har socialtilsynet
fokus på Stubbens leders organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at Stubbens medarbejdere overordnet set giver borgerne relevant støtte, og at borgerne
generelt trives i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse jævnfør
kvalitetsmodellen.
Stubbens målgruppe beskrives som unge fra 16 år og opefter med sociale, psykiske og følelses- eller
modenhedsmæssige udfordringer. Beboere på Stubben skal kunne indgå i tilbuddets fælles aktiviteter både sociale
og huslige samt klare sig i nattetimerne og noget af weekenden. Unge med tendens til mindre misbrug omfattes af
målgruppen, såfremt de er motiveret for behandling. Stubben rummer ikke beboere med massive
misbrugsproblematikker. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets nuværende beboersammensætning stemmer overens
med målgruppebeskrivelsen på Tilbudsportalen.
Tilbuddet har gennem de sidste par år implementeret metoden KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og
Anerkendende Pædagogik), som tilbuddets overordnede metode. Socialtilsynet vurderer forsat, at metoden
matcher tilbuddets målgruppe. Det fremstår endvidere klart for socialtilsynet, at medarbejdere og tilbudsleder er
reflekterede i forhold til, hvordan metoden anvendes i tilbuddets pædagogiske praksis. Metoden KRAP anvendes
blandt andet til at tale med beboerne om deres mål for at bo på tilbuddet og til at følge beboernes progression.
Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddet arbejder anerkendende, det afspejler sig i beboernes både at interagere
på, og det forebygger for socialtilsynet at se overgreb og vold beboere/beboere imellem. Den anerkendende
tilgangen afspejler sig også, når tilbuddet inddrager og involverer beboerne i fællesbeslutninger fx
fællesbeslutninger omkring aktiviteter og mad. Tilbuddet har ingen magtanvendelser, men tilbuddet har
retningslinjer for magtanvendelse og reflekterer systematik over balancen mellem selvbestemmelsesretten og
omsorgspligten.
Socialtilsynet konstaterer, at Stubben har taget et værelse i brug uden at være godkendt til det. Socialtilsynet er
ikke orienteret. På den baggrund opstiller socialtilsynet et opmærksomhedspunkt omhandlende tilbuddets
oplysningspligt i forbindelse med væsentlige ændringer af godkendelsesgrundlaget jævnfør Lov om socialtilsyn §12
stk. 2 .
Særligt fokus i tilsynet
Der har været særlig fokus på temaerne: ”Målgruppe, metoder og resultater”, ”Ledelse og organisation” samt
"Fysiske rammer", men alle temaerne er gennemgået og opdateret, der, hvor det er aktuelt.
Opmærksomhedspunkter
Stubben bedes fremadrettet af egen drift give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold, der
ligger til grund for godkendelsen, jf. § 5, stk. 1, jævnfør Lov om socialtilsyn §12 stk. 2.
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