Uanmeldt tilsyn på Lundekollektivet
Opholdsstedets navn

Lunde kollektivet

Dato for uanmeldt tilsyn

d. 28-06-2012

Dato for seneste anmeldte tilsyn

2011

Uanmeldt tilsyn gennemført af

Søren Torrense Hansen Pæd. kons. Tilsynsenheden

Opholdsstedet repræsenteret af

Leder

Bemærkninger til det uanmeldte tilsyn
Alt virker til at fungerer optimalt.

Opholdsstedets organisation og forretningsgange
Se vedhæftet oversigt, stabil bestyrelse
Bestyrelsessammensætning
Står i ringbind på kontor, hvor personalet kan se det.
Referater af bestyrelsesmøder
Leder referer efter bestyrelses møde til personalet. Der
afholdes to bestyrelsesmøder årligt.
Se vedhæftet Ledelsesinstruks og prokura, som er
Ledelsesdelegation
underskrevet af bestyrelsen. Ledelses instruksen står i
ringbind på kontor tilgængelig for personalet.
Ledere har hæverettighed. Der er en pengekasse med
Regnskabspraksis
1000,00kr i kontanter som gøres op dagligt. I
weekenden er der 2000,00.
Lommepenge
udbetales hver fredag til de unge, som
Lomme-/tøjpenge
selv administrerer lommepengene.
Vedr. tøjpenge, oprettes der en konto til hver ung, hvor
tøjpengene indsættes. Kontoen afstemmes ved hjælp fra
medarbejder.
Andet
Målgruppe og indskrevne unge
Antal indskrevne unge

d. 28-06-2012 er der indskrevet 6 unge. Der er en på
vej ud og en på vej ind.
14 til 19 år - 28-06-2012
Indskrevnes alder og køn
Behandlingsplaner/udviklingsplaner for Lundekollektivet benævner planerne for udviklings
planer, disse laves sammen med de unge, hvor de unges
de unge
kommentarer også er med i udviklingsplanen og

skrevet med blå skrift.
Andet
Ledelse og personale
Antal medarbejdere
Medarbejderes uddannelsesmæssige
baggrund
Vikarer

Straffeattester og børneattester
Kørekort
Sygefravær
Personalefunktioner

7,72 medarbejdere, personalet er et meget stabilt
personale, der er derfor yderst sjældent udskiftning.
Leder parret er uddannet psykologer. 4 uddannede
pædagoger. 2 med håndværksmæssig uddannelse og
lang erfaring med pædagogisk arbejde.
Er deltids ansatte. Forstået på den måde at de fx. er på
arbejde en gang om måneden. På den måde bliver de en
del af Lundekollektivet, kendte ansigter.Vikarer
deltager også i personale møder.
Indhentes ved ansættelse
Bliver for nuværende ikke kontrolleret.
Der er sjælden sygdom blandt personalet. Ved sygdom
overvejes det hvem der kan gå ind i stedet.
Der er ikke fast kontakt person til de unge. De unge
vælger hvem og i hvilke situationer, hvilken voksen de
vil bruge. Til forældre kontakt er der fast kontakt
person.

Andet
Rammer for dagligdagen
Dagbogssystem og overlevering
Telefon-, tv- og internetpolitik

Kost og motion

Ryge- og alkoholpolitik

Magtanvendelser

Der laves en "huske seddel" om dags og uge program.
Sedlen hænges op på opslagstavle.
Som udgangspunkt bliver der lukket for internet og tv
kl 22.30, De unge er med til at sætte reglerne.
Vedr. mobil, styrer de unge som udgangspunkt selv
hvordan mobilen bruges. Dog er mobilen slukket eller
er på lydløs under spisning og under fællesmøde, eller
hvis de unges forældre har sat et andet regelsæt
På Lundekollektivet sættes der pris på gode råvarer,
gerne økologisk når det kan lade sig gøre. Der spises
grøntsager dagligt. De unge er med til bestemme og
tilretelægge hvad der skal spises.
Der ryges ikke indenfor på Lundekollektivet, der kan
ryges fast sted på matriklen. Der skal være tilladelse fra
forældre hvis de unge er under 18 år.
De unge må drikke i samråd med personalet, hvis de
unge kan styre det, der kan være forbud fra forældre til
de unge. som gør at de unge ikke må drikke
overhovedet.
Der er ikke magtanvendelser på Lundekollektivet.
Personalet er instrueret i hvad en magtanvendelse er, og
de ved hvor magtanvendelses indberetninger er, hvis

Forholdsregler ved brand

Medicininstruks
Andet

Observationer
Fysiske rammer
Rengøring
Stemning/samspil
Andet

der alligevel bliver brug for det.
Der er udarbejdet en plan for hvilke forholdsregler der
skal følges hvis der opstår brand. Regler for dette står i
ringbind på kontoret og i personalerummet, i personale
håndbogen.
Er beskrevet i personale håndbogen, både for hvordan
personale skal forholde sig, men også hvordan den unge
selv skal forholde sig.
Person følsomme papirer er i aflåst skab på kontoret.
Leder har nøgle, der er også en nøgle i personale
nøglebundet.

Lundekollektivet fremstår som et familielignene
opholdssted, hvor de unges værelser bære præg af deres
individuelle indretnings ønsker.
Gennerelt fremstår Lundekollektivet i ren og ordentlig
stand.
Under tilsynet var der ikke mulighed for at se samspillet
med de unge, da de unge ikke var tilstede.
Der vedlægges beskrivelse af bestyrelsens
sammensætning, samt ledelsesinstruks og prokura som
bilag.

Beboernes trivsel (ved evt. samtale hermed)
Ikke iagttaget
Underskrift tilsynsførende:
Pædagogisk konsulent
Søren Torrense Hansen
Tilaynsenheden
Gribskov kommune

02-07-2012

