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Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller 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 er hentet fra Tilbudsportalen, hvor
der fremgår bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra
kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis både
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt
eller uanmeldt.
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
kvaliteten.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. For hvert kriterium er fastlagt en
eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den
fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden
for rammerne af temaet

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne
for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis
godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter 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.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet,
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af
et ”spindelvæv”.

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn LUNDEKOLLEKTIVET FOND

Hovedadresse Holløselundvej 25
3210 Vejby

Kontaktoplysninger Tlf.: 20307899
E-mail: ffs@lundekollektivet.dk
Hjemmeside: http://www.lundekollektivet.dk

Tilbudsleder Frank Falentin Sørensen

CVR-nr. 15588977

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Midlertidigt botilbud, § 107
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Pladser i alt 7

Målgrupper Anden psykisk vanskelighed
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Indadreagerende adfærd
Omsorgssvigt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Personlighedsforstyrrelse
Seksuelt overgreb
Selvskadende adfærd
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Voldeligt overgreb

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Mette Hauch Jensen
Klavs Holm

Tilsynsbesøg 11-10-2021 14:00, Uanmeldt, LUNDEKOLLEKTIVET FOND

Afdeling Målgrupper
Pladser
i alt Afdelinger

LUNDEKOLLEKTIVET
FOND

Seksuelt overgreb, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelse, Indadreagerende adfærd, Angst,
Depression, Personlighedsforstyrrelse, Opmærksomhedsforstyrrelse, Omsorgssvigt, Voldeligt
overgreb, Stressbelastning, Anden psykisk vanskelighed, Forandret virkelighedsopfattelse

3 Midlertidigt
botilbud, § 107

4 Socialpædagogisk
opholdssted, §
66, stk. 1, nr. 6
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsynet har været på uanmeldt tilsyn i Lundekollektivet 11 oktober 2021. På tilsynsbesøget talte socialtilsynet med ledelsen, nyansat
pædagogisk psykolog, der fremadrettet skal indgår i ledelsen, to medarbejdere samt to unge, der også viste Socialtilsynet rundt i Lundekollektivet.   

Lundekollektivet er, et mindre privat drevet opholdssted, godkendt til at modtage syv unge i alderen 14 til 22 år efter Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6
med mulighed for efterværn efter § 76. Tre af disse pladser kan bruges fleksibelt efter servicelovens § 107. Socialtilsynet vurderer, at
Lundekollektivet har den fornødne kvalitet indenfor kvalitetsmodellens temaer, og tilbuddet kan opretholde sin generelle godkendelse som
døgninstitution for børn og unge.

Målgruppen er unge, med behov for individuelt tilrettelagt struktur og støtte i hverdagen, og som profiterer af et hjemligt og trygt relationelt miljø.
De unge har typisk udfordringer med symptomer af forskellig grad udløst af psykiatriske problemstillinger. 

På det aktuelle tilsyn var der fokus på uddannelse og beskæftigelse, selvstændighed og relationer samt de fysiske rammer, hvorfor kun disse temaer
er behandlet i denne rapport. De resterende temaer i kvalitetsmodellen er ikke gennemgået, og vurderingen fra tidligere tilsyn er fortsat gældende.

Socialtilsynet drøftede dog også tilbuddets fremadrettede organisering, idet leder opsiger pr. 1/5 2022, med fratrædelse 30/4 2023. Ledelsen har
derfor allerede nu påbegyndt tiltag i forhold til at sikre et stabilt ledelsesskift, hvilket bl.a. har resulteret i at der er ansat en pædagogisk psykolog,
der allerede nu indgår i ledelsen og hvor planen er, at hun i samarbejde med souschef skal stå for ledelsen efterfølgende. Socialtilsynet vurderer, at
overvejelser og tiltag er relevante, og det er positivt at der allerede nu foreligger en plan, der kan arbejdes ud fra. Medarbejder udtaler, at det giver
ro at planen er lavet, og at det derfor ikke er noget, der fylder i det daglige. 

Socialtilsynet vurderer overordnet, at Lundekollektivet er et veldrevet mindre tilbud. Ledelsen har været uforandret igennem alle årene, og flere
medarbejdere har været der i mange år. De unge har gennem flere tilsyn, givet udtryk for at være glade for at bo i Lundekollektivet, hvor de oplever
at de trives og får den hjælp de har brug for til at udvikle sig, og er trygge og glade for medarbejderne og ledelsen. 

Lundekollektivet har et stort fokus på at sikre, at alle unge er i gang med en uddannelse og/eller beskæftigelse. Socialtilsynet har over flere tilsyn
mødt unge, der var godt i gang med uddannelse, som f.eks. gymnasie, HF osv. Det er også gældende for det aktuelle tilsyn. De unge giver udtryk for,
at få støtte til dels at komme i gang med en uddannelse, men også til at fastholde et stabilt fremmøde på en uddannelse. 

Mange af de unge i Lundekollektivet har udfordringer med at deltage i sociale sammenhænge. På det aktuelle tilsyn fortæller de unge, at de efter
skole ikke har så meget energi tilbage til sociale ting, hvilket socialtilsynet finder forståeligt. Medarbejderne fortæller på tilsynsbesøget, at det er en
balancegang, hvor meget man skal presse på i forhold til de unge og sociale arrangementer, og de er løbende opmærksomme på det. De unge
indgår også i sociale relationer med hinanden på Lundekollektivet. Der arbejdes målrettet med selvstændighed. De unge går i skole, og mange er
selvtransporterende. Endvidere deltager alle i rengøring af eget værelse og på fællesområderne samt i madlavning. Der er endvidere mulighed for at
bo i en af tilbuddets udslusningslejligheder, hvor der er øget fokus på at bo selvstændigt.

De fysiske rammer fremstår hyggelige, hjemlige og velholdte. De fysiske rammer rummer både mulighed for at være sammen i hjemlige fællesrum
og kunne trække sig til eget værelse. De fleste unge bor i hovedhuset, men der er også mulighed for, at bo i en af tilbuddets to
udslusningslejligheder i slutningen af opholdet på Lundkollektivet, som ligger i et separat hus. Her er der øget fokus på at træne selvstændighed og
botræning med fokus på at den unge skal bo selvstændigt efterfølgende. Tilbuddet ligger naturskønt tæt på vand. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Der har på det aktuelle tilsyn været fokus på uddannelse og beskæftigelse, selvstændighed og relationer samt de fysiske rammer.
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Uddannelse og beskæftigelse$eg-print-section-heading-end$

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et
væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes
behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller
beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for
særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et
væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige
for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås.

Socialtilsynet vurderer, at Lundekollektivet i høj grad støtter de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og
beskæftigelse. Socialtilsynet vurderer, at Lundekollektivet mestre at have blik for den enkeltes ressourcer og muligheder, og derigennem skabe en
realistisk vej i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Alle unge er i gang med uddannelse/beskæftigelse, og det er det generelle billede i
Lundekollektivet, vurderer socialtilsynet. Endvidere er der i Lundekollektivet en kultur af at alle tager afsted om morgenen, hvilket understøtter den
enkeltes stabile fremmøde. 

Socialtilsynet vurderer, at de unge er inddraget ift. opstilling af mål, også i forhold til uddannelse og beskæftigelse. 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 1
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Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Lundekollektivet i høj grad støtter de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og
beskæftigelse. Der er fokus på at tage udgangspunkt i den unges egne ønsker og drømme for fremtiden og derigennem skabe en hverdag med
indhold. Over flere tilsyn har alle unge været i beskæftigelse eller uddannelse, og det beskrives på det aktuelle tilsyn, at der er en kultur i
Lundekollektivet, hvor alle tager afsted om morgenen, og at dette understøtter den enkelte i forhold til at komme afsted og have et stabilt
fremmøde. 

Socialtilsynet vurderer, at Lundekollektivet i høj grad lykkes med at dels tro på den unges ressourcer og muligheder, dels have respekt for hvornår
nogle ting kan blive for svære og uoverskuelige qua deres individuelle udfordringer. Netop denne balance gør, at det ofte lykkes for
Lundekollektivet at understøtte, at de unge lykkes med at tage f.eks. en ungdomsuddannelse. 

Indikator 1.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller
samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.a
Bedømmelsen fastholdes. Fra fremsendt dokumentation fremgår det, at der opstilles konkrete og individuelle mål i udviklingsplanen som
understøtter de unges uddannelse eller beskæftigelse. Det er endvidere tydeligt for socialtilsynet, at de unge i høj grad er inddraget i opstilling af
målene og medbestemmende i forhold til det. I Lundekollektivet holdes der personale/behandlingsmøde samlet én gang pr. uge. På disse møder
evalueres samtlige unge, og det vurderes i hvilket omfang den unge er i trivsel og udvikling. Ligeledes vurderes det i hvilket omfang krav, tilbud og
mål skal ændres eller justeres, så det matcher den unges udvikling bedst muligt. De unge fortæller selv, at opleve at blive inddraget, og at målene
evalueres sammen med dem en gang om ugen. 
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Indikator 1.b

Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller
grundskoletilbud.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Bedømmelsen fastholdes. Fra fremsendt liste og fra samtale med ledelse og medarbejdere, under tilsynsbesøget, fremgår det at alle unge har et
skoletilbud eller beskæftigelse. Dette billede har været gældende over flere tilsyn. Flere af de unge får påbegyndt og afsluttet en
ungdomsuddannelse, mens de er på Lundekollektivet. 

Indikator 1.d

Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.d
Bedømmelsen fastholdes. Igennem flere tilsyn, inklusiv det aktuelle fremgår det, at alle unge har et stabilt fremmøde i forhold til den beskæftigelse
eller uddannelse de er tilknyttet. På det aktuelle tilsyn drøftes det, hvordan dette lykkes for tilbuddet, og ledelsen fortæller, at det er kulturen på
stedet, at man tager afsted om morgenen og at denne kultur, understøtter at alle kommer afsted. På den måde påvirker de unge hinanden på en
positiv måde. 
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Selvstændighed og relationer$eg-print-section-heading-end$

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i
overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og
aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder netværk og relationer på sociale medier, samt at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge
i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der
kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn
og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod
disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for
borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det
væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Socialtilsynet vurderer, at Lundekollektivet i høj grad styrker de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed. De
unge har over flere tilsyn givet udtryk for at opleve at udvikle sig i forhold til at leve et selvstændigt liv og indgå i sociale relationer. Herunder er der
fokus på at opretholde et stabilt uddannelses/beskæftigelses forløb for den enkelte samt at være selvtransporterende. Der er endvidere fokus på,
at den unge udvikler kompetencer i forhold til at leve selvstændigt, hvor den unge bl.a. deltager aktivt i madlavning og rengøring, samt har
mulighed for at flytte i en af tilbuddets udslusningslejligheder, hvor der er øget mulighed for at bo selvstændigt. 

Der er i Lundekollektivet fokus på at have et tæt og konstruktivt samarbejde med forældrene, og det anses som en vigtig faktor i forhold til den
enkelte unges trivsel og udvikling. De unge har over flere tilsyn givet udtryk for at have tætte og fortrolige relationer til en eller flere
medarbejdere/ledere.  

Gennemsnitlig bedømmelse 4,8

Kriterium 2
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Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Lundekollektivet i høj grad styrker de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed. Der er
lagt vægt på fremsendt dokumentation for to unge, som begge viser individuelle mål, udarbejdet sammen med den unge. Målene understøtter
eller sigter mod udvikling af de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt liv.

Der er fokus på at understøtte, at de unge deltager i sociale aktiviteter, både internt i Lundekollektivet og eksternt. De unge som socialtilsynet taler
med på tilsynsbesøget fortæller, at deres fokus er at mestre deres skoledag, og derefter har de ikke så meget mere energi tilbage til at være social.
Socialtilsynet vurderer derfor at de unge prioriterer deres energi hensigtsmæssigt, med støtte fra medarbejderne, da uddannelse dels er vigtig for
deres selvstændige liv fremadrettet, dels er en arena hvor mange ting kan trænes, herunder også sociale relationer. 

Der er på Lundekollektivet et stort fokus på inddragelse af den unges netværk og familier i behandlingsarbejdet. Den unge er inddraget i hvor
meget kontakt, der skal være med familie og netværk, særligt når den unge er over 18 år. 

Alle unge i Lundekollektivet har ansvarsområder i forhold til rengøring eller andet, der skal ordnes i Lundekollektivet, hvilket dels er med til at give
den unge en ansvarsfølelse, dels er med til at træne forskellige færdigheder her indenfor.

Der er endvidere i Lundekollektivet mulighed for, at bo i en af tilbuddets to udslusningslejligheder i slutningen af opholdet i Lundkollektivet, som
ligger i et separat hus. Her er der øget fokus på at træne selvstændighed og botræning med fokus på at den unge skal bo selvstændigt
efterfølgende. 

De unge har over flere tilsyn givet udtryk for at opleve at have fortrolige relationer til en eller flere medarbejdere/leder i Lundekollektivet. 
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Indikator 2.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i
sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Bedømmelsen fastholdes. Fra fremsendt dokumentation for to unge fremgår det, at der opstilles individuelle mål i forhold til at understøtte sociale
kompetencer og selvstændighed. På tilsynsbesøget fortæller ledelse, medarbejdere og de unge samstemmende, at den unges mål løbende bliver
drøftet og evt. justeret med den unges ønsker og tanker i centrum. Mange af de unge, der bor i Lundekollektivet, skal øve sig i at indgå i forskellige
sociale relationer. De unge som socialtilsynet taler med, på tilsynsbesøget, fortæller ligeledes, at det ofte er en rigelig udfordring at forholde sig til
de andre unge i Lundekollektivet, forend de har brug for pause for sig selv. Det er derfor et løbende fokus, for alle unge, at indgå på forskellig vis i
sociale relationer, både internt i Lundekollektivet og eksternt. 

Der er endvidere et konstant fokus på at understøtte ift. at kunne mestre et selvstændigt liv. Der er en forventning om at deltage i fælles rengøring,
at man deltager i måltiderne, og alle unge passer deres beskæftigelse/uddannelse. Socialtilsynet vurderer, at der er en fin balance mellem
normalitet, og at forvente noget af den enkelte unge og samtidig have forståelse for den enkelte unges udfordringer, og hvornår den unge er særlig
begrænset af den. 

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Bedømmelsen hæves fra 3 til 4.

Socialtilsynet vurderer, at der er et generelt fokus på at understøtte de unges deltagelse i sociale aktiviteter, i det omgivende samfund. På grund af
målgruppens generelle problematikker, er det dog ikke altid muligt for den enkelte. Mange af de unge, kan have svært ved at være mange
sammen, og det kan for nogle bare være en udfordring at bo de syv unge sammen, som der gør i Lundekollektivet. En ung beskriver på det
aktuelle tilsyn, at når han kommer fra skole, har han for det meste ikke mere overskud til sociale aktiviteter, det er opbrugt ved at gå i skole, og han
har brug for at lade op til næste dag. Socialtilsynet vurderer, at Lundekollektivets fokus med først og fremmest at have fokus på at få de unge i
uddannelse, og at der så måske ikke er overskud til andre sociale gøremål, som relevant. At deltage på et uddannelsessted, er også at indgå i
sociale aktiviteter. Bedømmelsen hæves på baggrund af et balanceret fokus på, hvornår og hvor meget den enkelte unge profiterer af at indgå i
sociale aktiviteter.

Lundekollektivet har to heste opstaldet tæt på, og der er løbende unge tilknyttet til at ride og passe hestene, og der laves også egentlig rideterapi. 

Indikator 2.c

Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Bedømmelsen fastholdes. Det vurderes i meget høj grad, at de unge med udgangspunkt i deres ønsker og behov, har kontakt og samvær med
deres familier og netværk. 

I Lundekollektivet er der generelt et stort fokus på forældresamarbejde, som anses som helt centralt i det behandlingsmæssige arbejde, og for den
unges udvikling og trivsel. Der bliver generelt ringet til forældrene hver uge, og de inviteres til samtale hver 14 dag eller en gang om måneden. Det
er forskelligt, hvor meget det benyttes alt efter det enkelte forældre par, og hvor længe den unge har været indskrevet. Der er ofte mere kontakt i
starten af en indskrivelse. Når de unge er over 18 år, er kontakten til forældrene altid efter aftale med den unge. 

De unge fortæller endvidere, at man altid kan have venner på besøg, og at de også kan sove der i weekenden.
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Indikator 2.f

Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.f
Bedømmelsen hæves fra 4 til 5.

Socialtilsynet vurderer igennem flere tilsyn, at have mødt unge, der oplever at have en fortrolig relation til en eller flere medarbejdere, som har
haft positiv betydning for deres liv. På det aktuelle tilsyn giver de unge igen udtryk for at være trygge og glade for de voksne, og at de i
særdeleshed har et par af de ansatte de er fortrolige med. Medarbejderne fortæller, at man som sådan ikke arbejder med at have kontaktpersoner
i Lundekollektivet, de unge vælger selv hvem de vil være tætte med. Der er et konstant fokus på, at alle relationer til de unge er hensigtsmæssige,
herunder at en tæthed fortsat er professionel. Det drøftes løbende på supervision. 
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor
væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske
rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen. Socialtilsynet konstaterer, at de unge
over flere tilsyn, giver udtryk for tilfredshed med stedet, og for at de betragter stedet som deres hjem, at de unge bevæger sig hjemmevant rundt,
og at unge omtaler flere hyggelige eller gode steder i Lundekollektivet. Socialtilsynet konstaterer, at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer
de unges behov, hvad angår bolig og fællesfaciliteter, herunder mulighed for private og fælles opholdsrum, ligesom der er mulighed for lidt mere
selvstændig livsførelse eller botræning for de ældre unge i tilstødende bygning. 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter de unges udvikling og trivsel. I vurderingen er lagt vægt på de unges
tilbagemelding over flere tilsyn om, at de generelt var tilfredse med stedet, og at de betragter tilbuddet som deres hjem . Der er lagt vægt på, at
socialtilsynet over flere tilsyn har observeret at unge, bevægede sig hjemmevant rundt samt at de unges værelser som socialtilsynet har set over
flere tilsyn, fremstår personligt indrettet og hyggeligt. Der er lagt vægt på, at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer de unges behov, hvad
angår bolig og fællesfaciliteter, herunder mulighed for private og fælles opholdsrum, samt mulighed for flere aktiviteter i lokalområdet, herunder
at ride. De fysiske rammer fremstår temmelig tætte, men opleves som hjemlige og hyggelige af Socialtilsynet. I hovedhuset er der 4 værelser på 1.
sal og 2 værelse i stueplan. Der er et bad/toilet på 1. sal og et bad/toilet i stueplan. Der er stor opholdsstue, med spiseplads, fjernsynsstue og
fælles køkken. Derudover er der entre med fælles vaskeri. Der er endvidere et selvstændigt hus, indrettet med to værelser, fælles køkken og
spisekrog samt fælles badeværelse, der kan anvendes til de lidt ældre unge, der har behov for en mere selvstændig boform med større mulighed
for botræning til unge i udslusning eller visiteret til § 107. Der er indrettet værksteder samt nyttehaver som kan anvendes af de unge. De unge
udtrykker, at den daglige tryghed i tilbuddet er væsentlig og dette understøttes ligeledes af de fysiske rammer.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Bedømmelsen fastholde. De unge har over flere tilsyn givet udtryk for at trives i de fysiske rammer, både i forhold til at der er hjemligt og hyggeligt
i Lundekollektivet, at der er mulighed for fællesskab og privatliv, og at man er tæt på natur. 

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Bedømmelsen fastholdes, og det vurderes at de fysiske rammer i høj grad imødekommer de unges særlige behov. De fysiske rammer fremstår
hjemlige og hyggelige, hvor der både er mulighed for at være sammen og hygge i fællesområderne samt trække sig til eget værelse. Der er
endvidere en stor have, hvor der er mulighed for udeliv på forskellige måder. Der er et stort værksted, hvor der er mulighed for forskellige
aktiviteter, som reparation af knallert og cykler. De fleste af de unges værelser er placeret i hovedhuset. Der er også mulighed for at bo i en af de to
udslusningslejligheder i et hus overfor, når man er klar til mere selvstændigt liv. De unges værelser fremstår individuelt indrettet. En ung fortæller,
på det aktuelle tilsyn, at vedkommende havde et ønske om at flytte ovenpå frem for nedenunder, hvilket blev imødekommet. 

Tilbuddet ligger på landet, tæt på vand og natur, som også bliver udnyttet i forhold til de unge, der profiterer af det. Bl.a. er der mulighed for at
bade og ride. Der er mulighed for tog forholdsvis tæt på, men der bliver også hjulpet med transport af de unge, når det vurderes relevant. 
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Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Bedømmelsen fastholdes. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem. Fællesområderne
fremstår hjemlige, og socialtilsynet vurderer også ud fra de unges egne udtalelser, at de bliver brugt flittigt som samlingspunkt for de unge, både til
mad og andre aktiviteter. De unges værelser afspejler, at det er de unges egen indretning, og det er indrettet som et hjem.

Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Økonomi$eg-print-section-heading-end$

Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige, og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig
kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe. 

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2022 og årsregnskab 2020 samt tilhørende budget- og regnskabsnøgletal og
revisionsprotokollat. Socialtilsynet har endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet
Den faglige kvalitet vurderes på højt niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i
forhold til målgruppen. 

Socialtilsynet har den 13.11.2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold: 
*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 
*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at levere ydelser af fornødne faglige kvalitet, og at kunne opfylde økonomiske krav fra
tredjemand. 

Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har den 13.11.2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:
*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler. 
*Tilbuddets budget sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 

Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at der er gennemsigtighed med tilbuddets økonomi. Socialtilsynet har ikke fundet væsentlige afvigelser mellem de
indberettede nøgletal i årsrapport for 2020 og budget for samme år. 
De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med
driftstilsynet.

Side 12 af 1328-11-2021



Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

$eg-print-section-heading-start$Spindelvæv$eg-print-section-heading-end$

Spindelvæv

$eg-print-section-heading-start$Datakilder$eg-print-section-heading-end$

Datakilder
Kilder

Budget
Borgeroversigt
Bestyrelsesoversigt
Tilbudsportalen
Handleplan
Medarbejderoversigt
Øvrige dokumentkilder
Tidligere tilsynsrapport

$eg-print-section-heading-start$Interviewkilder$eg-print-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Medarbejdere
Borgere

$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere
Ledelse
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