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Opholdsstedets navn

Lundekollektivet

Dato for uanmeldt tilsyn

6. februar 2013

Dato for seneste anmeldte tilsyn

26 og 27 november 2012

Uanmeldt tilsyn gennemført af

Kristina Vang Jensen og Charlotte Larsen

Opholdsstedet repræsenteret af

Leder

Bemærkninger til det uanmeldte tilsyn
Tilsynet har ingen bemærkninger. Det er Tilsynets indtryk at Lundekollektivet fungerer som de
unges hjem, og de unge betragter stedet som dette.

Opholdsstedets organisation og forretningsgange
Bestyrelsen er fortsat repræsenteret af samme
Bestyrelsessammensætning
medlemmer
Står i ringbind på kontoret, og er tilgængelige for
Referater af bestyrelsesmøder
medarbejderne.
Pkt. ikke drøftet ved dette tilsyn
Ledelsesdelegation
Pkt. ikke drøftet ved dette tilsyn
Regnskabspraksis
Lommepenge udbetales til de unge om fredagen, de
Lomme-/tøjpenge
unge administrerer selv deres lommepenge
Andet
Målgruppe og indskrevne unge
Antal indskrevne unge

7 unge indskrevet

De unge er i alderen 14-18 år, og piger
Indskrevnes alder og køn
Behandlingsplaner/udviklingsplaner for Der blev fremvist en udviklingsplan for en af de unge.
For nogle af de unge giver disse mening at lave, for
de unge
andre giver det ingen mening, da de oplever
Lundekollektivet som deres hjem, hvor de skal have
hjælp til at "leve" deres liv.
Udviklingsplanerne er låst inde på kontoret.
Hjemmeweekender blev drøftet, og ledelsen forklarede
Andet
at hjemmeweekenderne primært er indført for at de
unge kan have en nær tilknytning til deres forældre. Det
er altid muligt for de unge at være på Lundekollektivet,
og det er altid muligt for de unge at komme i kontakt
med Lundekollektivet.
Ledelse og personale
Antal medarbejdere
Medarbejderes uddannelsesmæssige
baggrund
Vikarer
Straffeattester og børneattester
Kørekort
Sygefravær
Personalefunktioner
Andet
Rammer for dagligdagen
Dagbogssystem og overlevering
Telefon-, tv- og internetpolitik
Kost og motion
Ryge- og alkoholpolitik
Magtanvendelser
Forholdsregler ved brand

Medicininstruks
Andet

Der er 7 ansatte
2 psykologer (lederparret)
3 pædagoger
2 med håndværksmæssig uddannelse
Vikarerne der er ansat, er unge under uddannelse, som
har planlagt arbejdstid i huset, således at de får en
tilknytning til huset og de unge.
Der indhentes børne- og straffeattester ved ansættelse
Kørekort fremvises ved ansættelse
Lavt sygefravær

Der er en tavle som der skrives på hvad de unge skal,
der skrives i kalender. Overlevering sker ved skift af
personale
pkt. ikke drøftet
pkt. ikke drøftet
pkt. ikke drøftet
Der foretages ikke magtanvendelser på stedet
Der foretages brandøvelser, men ledelse og
medarbejdere er meget opmærksomme på at de unge er
sårbare og bliver bange, så brandøvelserne foretages så
skånsomt som muligt, samtidig med at ledelsen er
opmærksomme på vigtigheden
pkt ikke drøftet

Observationer
Fysiske rammer
Rengøring
Stemning/samspil

De fysiske ramme fremstår pæne og ordentlige, og som
en hjem for de unge.
Tilsynet så ikke de unges værelser
Rent og pænt
Tilsynet talte kort med 2 unge pige, begge var glade og
tilfredse med at bo på Lundekollektivet.
Der var en god stemning mellem de unge og
medarbejderne

Andet
Beboernes trivsel (ved evt. samtale hermed)
Generel oplevelse af stedet
Det er Tilsynets generelle oplevelse, at
Lundekollektivet fremstår som de unges hjem. Af
samtaler med 2 unge fremgår at de betragter stedet som
deres andet hjem.
Underskrift tilsynsførende:
Kristina Vang Jensen
Teamleder Tilsynsenheden
Charlotte Larsen
Pædagogisk Konsulent
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