Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

11. december 2012

Oplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn

Stensminde ApS

Tilbudstype og form

Privat opholdsted i henhold til Servicelovens § 66 nr. 5 jævnfør §
142 stykke 7.

Adresse

Randersvej 534, 8380 Trige

Telefonnummer

28 44 82 01

E-mail adresse

bering@mail.dk

Lederens navn

Kenneth Bering

Antal pladser
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Oplysninger vedrørende det aktuelle uanmeldte tilsyn
Tidspunkt for tilsynets start og afslutning
Tirsdag den 27. november 2012 fra klokken 14.30 til 16.30.
Deltagere i tilsynet
Fra Tilsynsenheden deltog Jørgen Mortensen og Marianne Toft.
Fra Stensminde deltog leder Kenneth Bering og en indskrevet ung.
En medarbejder mødte ved Tilsynets afslutning.
Tilbuddets brugergruppe
Målgruppen fremgår af seneste godkendelse, der har virkning fra 1. maj 2012 og er af tilbuddet beskrevet som:
Børn og unge, som har massive adfærdsproblemer, er omsorgssvigtede, følelsesmæssigt skadede eller har interaktionsvanskeligheder.
De indskrevne børn og unge vil have behov for massiv voksenkontakt og dermed mulighed for
at skabe den altafgørende relation til en voksen, der kan være fundamentet for at barnet og
den unge kan genvinde tillid til voksne.
De indskrevne børn og unge vil møde voksne, der er tydelige, vedholdende, rummelige og omsorgsfulde i deres tilgang til børnene og de unge.

Det er de tilsynsførendes vurdering med baggrund i den løbende dialog med tilbuddet, indblik i
udkast til statusnotat på tilsynsbesøget samt dialog med anbringende myndighed, at den indskrevne unge er inden for den godkendte målgruppe.
Materiale der har indgået i forberedelse og eller efterbearbejdning


Seneste godkendelse, der har virkning fra 1. maj 2012.



Skriftlig udtalelse fra anbringende myndighed.



Godkendt lejekontrakt.

På hvilken måde har det været muligt at opleve tilbuddets sociale liv og samspil
Da der aktuelt alene er en ung indskrevet i tilbuddet var der ikke mulighed for at opleve det
sociale liv og samspil mellem flere indskrevne børn og unge.
Der var mulighed for at opleve samspillet med lederen og den indskrevne unge samt samspillet mellem den unge og medarbejderen, der mødte på arbejde ved tilsynets afslutning.
Hvilke enheder og afdelinger er besigtiget
Den del af tilbuddet, der aktuelt benyttes er besigtiget.
Har der i den forbindelse været kontakt og samtale med brugere
Ja.
Modtagere af denne rapport
Tilsynsenheden sender rapporten til opholdsstedets leder, der sikrer at rapporten er til rådighed for den indskrevne unge, medarbejdere samt bestyrelse. Efter anmodning fra pårørende
kan leder Kenneth Bering fremsende rapporten.
Tilsynsenheden sender rapporten til orientering til socialdirektør Erik Kaastrup-Hansen, socialchef Steinar Eggen Kristensen og sekretariatschef Lotte Lyhne.
Tilsynsrapporten vil være tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside.
Beskrivelse af det man møder
De tilsynsførende banker på ved ankomst og bliver mødt af leder Kenneth Bering, der oplyser
at han og den unge netop er kommet hjem, efter at have været ude at handle.
Vi går op i fællesrummet på 1. sal, hvor den unge introduceres for de tilsynsførende. Den unge
og lederen sætter sig sammen med de tilsynsførende i fællesrummet, hvor vi drikker en kop
kaffe og te og er i dialog vedrørende forhold af relevans for tilbuddet og den unge samt de
aktuelle temaer for dette års tilsyn. Den unge viser sit værelse frem for de tilsynsførende.
Brugernes forhold
Den unge oplyser, at han er tilfreds med sit værelse og med tilbuddet i øvrigt, men savner at
der er flere unge indskrevet. Han ved, hvem han kan tale med om personlige problemer og
tilfreds med den hjælp og støtte han får i tilbuddet, oplyser han. De tilsynsførende får indblik i
den unges dagsplan, som han oplyser, han selv har haft indflydelse på at udfærdige.
Aktiviteter den pågældende dag
Det oplyses på tilsynsbesøget og det fremgår af den unges dagsplan at den unge støttes i at
opnå en naturlig døgnrytme og så almindeligt indhold i dagligdagen som muligt. Den unge og
lederen oplyser, at de går til træning og går lange ture, ligesom de skal handles ind og laves
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mad. Indtil videre har den unge modtaget undervisning i opholdsstedet, idet der endnu ikke er
etableret et relevant skoletilbud.
Det er de tilsynsførendes vurdering, at den unge søges aktiveret i løbet af dagen, således at
han opnår en naturlig døgnrytme og at han har indflydelse på de aktiviteter, der finder sted i
løbet af dagen. Det er vurderingen, at dagen forløber som planlagt og at lederen og medarbejderen, der ankommer, har kendskab til rutiner, instrukser og deres handlekompetence i forhold hertil.
Det har ikke været nødvendigt at ændre i det planlagte.
Personalesituationen
Lederen oplyser, at der er en fast, lille og kendt personalegruppe omkring den unge. Lederen
bor i ejendommens stueetage og kan kontaktes af personalet. Det vurderingen, at forholdet
mellem arbejdsopgaver, medarbejderkompetencer og ressourcer er passende.
Kommunikation og information
Den unge oplyser, at han aktuelt ikke har mobiltelefon og adgang til Internet og det er ok.
Lederen bekræfter, at den unge og tilbuddet har aftalt, at den unge i den aktuelle periode ikke
har mobiltelefon og adgang til Internet, men at den unge naturligvis altid kan låne en telefon,
hvis han har behov for det. Når den unge når længere i sit forløb, kan aftales naturligvis ændres.
Tilbuddet har i 2012 modtaget et påbud for ikke at have indsendt magtanvendelsesindberetninger rettidigt.
De tilsynsførende drøfter magtanvendelsesreglerne med tilbuddet, da dette er et aktuelt tema
for dette års tilsyn. Det er vurderingen, at der er kendskab til magtanvendelsesbekendtgørelsen og vejledningen hertil, herunder kendskab til reglerne om anbragte børn og unges adgang
til kommunikation og regler omkring indsendelse af indberetninger.
Ud fra det oplyste, har anbringende kommune ikke truffet beslutning om begrænsning i den
unges kommunikation, men den unge oplyser, som nævnt ovenfor, at han er indforstået med
ikke at have mobiltelefon og adgang til Internet og dette er en forudsætning for at magtanvendelsesbekendtgørelsens § 11 ikke finder anvendelse.
Sprogbrug og omgangform, som den opleves på tilsynet er stille og rolig. Lederen omtaler den
unge på en anerkendende og omsorgsfuld måde.
De tilsynsførende får på tilsynsbesøget indblik i et udkast til et statusnotat. Sprogbrugen her er
neutral og udkastet er systematisk opbygget, således at der holdes fokus på, hvilken opgave
der skal løses og hvordan.
Det er oplyst fra anbringende kommune, at der er tilfredshed med tilbuddet, at de oplever at
den unge profiterer af tilbuddet og at de løbende informeres og samarbejder med udgangspunkt i den unges behov.
De tilstedeværende medarbejderes nødvendige kendskab til arbejdsopgaverne
Det er indtrykket, at der er kendskab til målgruppens og konkret den unges pædagogiske og
omsorgsmæssige behov. Der er kendskab til medicinprocedure og procedure vedrørende brugermidler. Ligeså er der kendskab til, hvorledes der skal handles i nødsituationer, ved sygdom,
vold og eller ulykke.
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Forskellige almene forhold
De fysiske rammer fremstår pænt, rent og hjemligt. Der er meget god plads.
Den unge giver udtryk for at være tilfreds med tilbuddet og med den hjælp og støtte, han
modtager. Anbringende kommune giver ved skriftlig orientering efter tilsynet, utryk for tilfredshed med tilbuddet, at tilbuddet matcher den unges behov.

Tilsynets vurdering
Samlet vurdering
Opholdstedet Stensminde er godkendt med 5 pladser senest med virkning fra 1. maj 2012.
Der har før seneste godkendelse og op til nu været løbende dialog mellem tilbuddet og Tilsynet.
Det uanmeldte tilsyn gav ikke anledning til at give påbud, henstillinger eller anbefalinger.
Det er Tilsynets vurdering, at tilbuddet fortsat lever op til godkendelsen.
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