Tilsynsrapport

beskrevet på Tilbudsportalen og under tilsynsbesøget. Netop dette var opstillet som et udviklingspunkt efter sidste
års tilsynsbesøg. Socialtilsynet vurderer, at Stubben er nået i mål med udviklingspunktet, men tilbuddet forventes
at være i forsat proces med dette i takt med, at der in-visiteres nye beboere.
Medarbejderne fortæller, at de dagligt dokumenterer i Planner4you. Ved dokumentationsgennemgang under sidste
tilsyn, fremgik det tydeligt for socialtilsynet. Medarbejderne fortæller også, at der som regel ikke foreligger en
myndighedshandleplan, når borgeren flytter ind. Som udgangspunkt får borgerne ro og fred i starten, så de får ro til
at falde til. Borgerne får i perioden hjælp til det, de har behov for. Efter de første tre måneder laves der en plan på
baggrund af myndighedens handleplan.
Jævnfør Tilbudsportalen arbejder Stubben på baggrund af metoden KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og
Anerkendende Pædagogik). Medarbejderne og tilbudsleder har arbejdet ud fra metoden i tilbuddets levetid. Pt. er
den sidst ankomne medarbejder i gang med KRAP-uddannelsen, mens de øvrige medarbejdere og leder er
uddannet. Leder og medarbejdere beskrev under sidste tilsyn, hvordan KRAP giver tilbuddets medarbejdere og
tilbudsleder mulighed for at etablere et fælles sprog, som danner rammen for tilbuddets pædagogiske ståsted,
faglige drøftelser og refleksioner. Dette erfarer socialtilsynet forsat gør sig gældende, under dette års tilsyn.
Beboerne gav under forrige tilsyn udtryk for, at tilbuddet tager imod dem med åbne arme. Tilbuddet arbejder
konkret med afsæt i de mål, den enkelte unge har fået opstillet af myndigheden. De oplever, at målene bliver lave
ud fra KRAPS måltrappe, og det giver mening for dem at tale om deres mål på den måde. Medarbejderne og
tilbudsleder støtter også beboerne i at nå deres mål og opstille mål, som er mulige at opnå. Dette gør sig forsat
gældende, erfarer socialtilsynet.
Indikator 03.a

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a
Socialtilsynet bedømmer forsat indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Socialtilsynet ser, at tilbuddet
arbejder målrettet og ihærdigt på, at implementere KRAP, som tilbuddets overordnede pædagogiske metode.
Medarbejderne beskriver, hvordan de anvender metoden i praksis i relation til den enkelte borger og med afsæt i
konkrete redskaber fra metoden. Socialtilsynet erfarer, hvordan metoden afspejler sig i beboernes måde at omgås
hinanden på og indgå i samarbejdet omkring målopstilling og evaluering. Både i medarbejderne og leders
beskrivelser af den pædagogiske praksis afspejler metoden KRAP sig.
Indikator 03.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b
Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Tilbuddet dokumenterer beboernes
udvikling i statusrapporter med udgangspunkt i konkrete klare mål for borgerne til brug for egen læring og
forbedring af indsatsen. Af de tilsendte dokumenter, som socialtilsynet modtog ved forrige tilsyn på samtlige
beboere i tilbuddet kan socialtilsynet se, at der arbejdes seriøst og grundigt med at redegøre for beboernes
ressourcer og udfordringer. Dette afspejler sig også under dette års tilsyn.
Indikator 03.c

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c
Af de statusrapporter som socialtilsynet læste ved sidste tilsyn fremgik det, at der en progression i forhold til
opstillede mål i handleplanen. Ved dette års tilsyn har fem af de otte beboere en § 141 handleplan, mens de sidste
tre afventer, beskriver leder i en mail til socialtilsynet.
Indikator 03.d

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at
målene for beboerne opnås. Beboerne fortæller, hvordan de får hjælp til at komme til psykiater, tandlæge og
lignende, hvilket faktuelt konstateres under seneste tilsynsbesøg. Tilbudsleder oplyser, at tilbuddet samarbejder
med skoler, beboernes sagsbehandlere i kommunerne samt deres forældre og øvrige pårørende.
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