
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Øst

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om 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 i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

*Tilbuddets navn:

*Adresse:

Opholdsstedet Søholt

Søhusevej 81
4230 Skælskør

1. Stamoplysninger

Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud
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*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tlf.: 21641336
E-mail: ophst.soholt@gmail.com
Hjemmeside: www.opholdsstedet-soeholt.dk

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

§ 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted)

*Målgrupper:
12 til 18 år (omsorgssvigt)

til  år ()

12 til 18 år (tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt)

18 til 25 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

18 til 25 år (personlighedsforstyrrelse)

12 til 18 år (dømt til strafferetslig foranstaltning)

12 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse, omsorgssvigt)

12 til 18 år (personlighedsforstyrrelse)

18 til 23 år (personlighedsforstyrrelse, omsorgssvigt)

12 til 18 år (personlighedsforstyrrelse, omsorgssvigt)
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Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Christina Brøchner Petersen (Socialtilsyn Øst)

01-10-2015

Pladser i alt: 15

18 til 25 år (tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt)

12 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

18 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, omsorgssvigt)

18 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt)

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Samlet vurdering:
Opholdsstedet Søholt er  beliggende i Skælskør. Tilbuddet drives i henhold til Lov om social service § 66, stk.1, nr.5 og § 
107. 
Tilbuddet blev stiftet i år 2000 og er juridisk oprettet som en fond: "Fonden for opholdsstederne Søholt og 
Golfstrømmen". Tilbuddet er godkendt til 15 pladser: 9 pladser under § 66,5 stk.1, nr.5 herunder 1 akutplads og 6 
pladser under § 107, som fordeler sig som 3 botilbudspladser og 3 udslusningspladser. Målgruppen er unge der er 
indesluttede evt. sent udviklede, der mentalt er gået i stå deres udvikling. Børn og unge med mindre psykiske 
problemer, samt børn og unge med tidlige følelsesmæssige skader. Tilbuddet modtager ikke børn og unge med 
karakterafvigende træk, borderline, grænsepsykotiske træk, aktive misbrugere, eller unge der gentagende gange har 
været voldelige.
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I vurderingen har socialtilsynet lagt vægt på interview med ledelse, medarbejdere fra Søholt og Søhuset, de unge fra 
Søholt og Søhuset, pårørende, anbringende kommuner samt indsendt materiale.

Socialtilsynet har været på re-godkendelse d.26.5.2015

Socialtilsynet vurderer under temaet uddannelse og beskæftigelse, at tilbuddet målrettet arbejder på at styrke de unges 
kompetencer i henhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet samarbejder med såvel intern som eksterne 
uddannelsesinstitutioner og de unge har et stabilt fremmøde. Det er således socialtilsynets vurdering, at tilbuddet 
leverer en tilfredsstillende indsats og understøtter paratheden og mulighederne for hver enkelt ung.

Socialtilsynet vurderer under temaet selvstændighed og relationer, at tilbuddets indsats i høj grad understøtter at de 
unge indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Tilbuddet 
arbejder med at inddrage familierne og det er socialtilsynets vurdering, at der er et godt samarbejde med de unges 
familier hvilket kommer til udtryk gennem interviews med de unges forældre. 

Socialtilsynet vurderer under temaet målgruppe, metoder og resultater at der er et klart formål med indsatsen og den 
miljøterapeutiske metode medvirker til at sikre de unges trivsel og en positiv udvikling. Det er kendetegnende for 
tilbuddet, at de er et familielignende opholdssted, som tilstræber en anerkendende og omsorgsfuld tilgang til de unge. 
Socialtilsynet vurderer endvidere gennem interviews med sagsbehandlere, at tilbuddet kan dokumentere positive 
resultater.

Socialtilsynet vurderer under temaet organisation og ledelse, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering og en 
kompetent og ansvarlig ledelse. Ledelsen har mange års erfaring med målgruppen og har ligeledes uddannelser i 
henhold til ledelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse udviser et stort engagement i henhold til tilbuddet og 
dennes målgruppe.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Ansøgningsskema til godkendelse af eksisterende tilbud, 27.4.2015
Tilbudsportalen, juni 2015
Tilbuddets hjemmeside, juni 2015
Tilsynsrapport, drift 2014
Kopi af tilbuddets oprindelige godkendelse, Slagelse Kommune 2010

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt med vilkår

Socialtilsynet vurderer under temaet kompetencer, at tilbuddet har en kompetent medarbejdergruppe, som har 
relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Halvdelen af medarbejderne er uddannede pædagoger og har i en 
årrække gennemgået og været tilknyttet  en miljøterapeutisk grunduddannelse. Det er ligeledes socialtilsynets 
vurdering, at medarbejderne møder de unge med respekt og anerkendelse.

Socialtilsynet vurderer under temaet økonomi, at tilbuddet i høj grad er økonomisk bæredygtigt. Tilbuddets økonomi 
vurderes i høj grad at give mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe.

Socialtilsynet vurderer under temaet fysiske rammer, at de fysiske rammer udgør et egnet opholdssted og botilbud for 
de unge. Tilbuddet har formået at skabe nogle rammer ude såvel som inde, der tilgodeser de unges behov.

*Vilkår: Godkendelse med vilkår om indsendelse af tilrettede og underskrevne vedtægter (frist: 31-10-2015)
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Eks. statusbeskrivelse, 28.4.2015
Eks. handleplan, 28.4.2015
Eks. behandlingsplan, 27.4.2015
Indskrevne unge, 27.4.2015
Medarbejderoversigt, 27.4.2015
Kompetenceforløb Sedac, 27.4.2015
Nøgletalsanalyse 
Tilbudsportal (nøgletal)
Regnskab 2014
Protokol 2014
Budget 2015

Observation Der er i forbindelse med re-godkendelsen ikke foretaget observation.

Interview Der er foretaget semistruktureret interview med:
• Ledelse: 1 leder og 1 souschef
• 2 medarbejdere
• 3 unge
• 4 sagsbehandlere
• 4 forældre

Interviewkilder
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Anbringende kommune
Beboere
Bestyrelse
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende

4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 26-05-2015

Oversigt over tilsynsbesøg 26-05-15: Søhusevej 81, 4200 Skælskør

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Anders Thomsen

Christina Brøchner Petersen

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Der har under dette tilsyn været fokus på samtlige temaer i kvalitetsmodellen.
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

4,5 Tilbuddets målgruppe er børn og unge, som er 
kendetegnet ved ofte at have vanskeligt ved at begå sig 
såvel socialt som fagligt og i mange tilfælde har de 
problemfyldte skoleforløb bag sig.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet yder en 
tilfredsstillende indsats i forhold til at motivere og støtte i 
forhold til skole, uddannelse og beskæftigelse ud fra 
børnene og de unges individuelle forudsætninger, behov 
og ønsker. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at 
der hos alle de unge er et stabilt fremmøde.
Der er et tæt samarbejde med både den interne skole, 
ekstern skoletilbud og relevante samarbejdspartnere sås 
som UU vejledning.

I forhold til tilbuddets arbejde omkring uddannelse og 
beskæftigelse, er det socialtilsynets vurdering, at 
tilbuddet bør have mere fokus på at opstille konkrete 
mål.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Kriterium 01: Tilbuddet støtter Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppen arbejder relevant og 

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse

målrettet i forhold til de unges uddannelse. Der ligges til grund, at ledelse og medarbejdere angiver , at der er et 
tæt samarbejde med de unges skoletilbud, eks. er der dagligt overlap med den interne skole, hvor en stor del af de 
unge går. For den unge, der går i et andet skoletilbud, etableres også et tæt samarbejde omkring skolegang. Der er 
ligeledes et stabilt fremmøde hos alle de unge.

Socialtilsynet vurderer dog samtidig, at tilbuddet bør have øget fokus på at opstille konkrete mål i forhold til 
børnene og de unges skolegang og uddannelse. Se bedømmelse af indikator 1.a for uddybning af denne vurdering.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, uddannelse 
eller beskæftigelse, og der følges 
op herpå

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at der er et tæt samarbejde med 
både den interne skole, de unge der er tilknyttet et STU-forløb samt den unge der går på en 
heldagsskole. Hos de unge som går på den interne skole eller er under et STU-forløb, er der dagligt 
overlap og hver 3.måned er der trekantsmøder, hvor lærere, Søholt og eleven deltager. Der foreligger 
altid en plan for den unge og ledelsen oplyser at være opsøgende i forhold til at sikre og støtte op 
om de unges undervisningstilbud. Det oplyses endvidere, at der er et tæt samarbejde med UU-
vejledere. 
De unge oplyser, at primærpædagogen gennemgår behandlingsplanen med dem og de ligeledes 
inddrages i opfølgningen.

Der er samtidig lagt vægt på, at der i den tilsendte behandlingsplan som socialtilsynet har 
gennemgået, ikke fremgår at være opstillet mål for den unges skolegang og uddannelse. Der er tale 
om en ung, som har boet på opholdsstedet i 6 år, hvilket betyder, at der forventeligt burde være 
opstillet mål.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Der er lagt til grund for bedømmelsen, at ledelse og 
medarbejdere oplyser, at samtlige unge er under uddannelse eller beskæftigelse. En stor del af de 
unge går på Magleby Skolecenter, som er den interne skole eller er under et STU-forløb. Aktuelt er 
der en ung, som går på en heldagsskole i Korsør og en anden ung som er tilknyttet den interne skole, 
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form af aktivitets- og 
samværstilbud

men som er indskrevet på akutpladsen og udskrives d.1.7.2015.
Socialtilsynet har endvidere fået tilsendt dokumentation i form af to statusrapporter, hvor det 
fremgår at de følger uddannelsen som planlagt.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 
i tilbuddet i den 
undervisningspligtige alder 
opfylder undervisningspligten 
ved at gennemføre et 
grundskoletilbud med 
undervisning fra 
børnehaveklasse til 9. klasse.

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der lægges til grund for bedømmelsen, 
at alle de unge i den undervisningspligtige alder går i skole. Dette bekræftes af ledelse, 
medarbejdere og de unge som socialtilsynet har interviewet. Det fremgår ligeledes af de to 
statusrapporter, at de unge går i skole og dermed opfylder undervisningspligten.

Indikator 01.d: Børnene/de unge 
i tilbuddet har et stabilt 
fremmøde i deres 
undervisningstilbud, 
uddannelsestilbud eller 
beskæftigelse. Medfølgende 
børn på voksentilbud er i dag- 
eller undervisningstilbud

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelsen og medarbejdere oplyser, at alle de unge kommer afsted hver dag og til tiden, med 
undtagelse af en enkelt ung som møder senere. Der arbejdes med at motivere de unge og møde 
dem med forståelse. Der er et godt samarbejde med den interne skole og hver morgen møder en 
lærer fra skolen ind og hjælper til. Det oplyses, at dette er med til at skabe en forpligtigelse.

De unge som socialtilsynet har interviewet bekræfter, at de kommer afsted hver dag.

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Der er lagt til grund, at alle de unge har et stabilt 
fremmøde i deres undervisningstilbud.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

4,8 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder 
målrettet i forhold til at styrke de sociale kompetencer og 
selvstændighed. Tilbuddets indsats og aktiviteter er 
rettet imod dette mål og det afspejles i dagligdagen, 
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tilbuddets metoder og deres åbenhed mod og 
involvering i det omgivende samfund af det sociale 
aspekt prioriteres højt. Det er ligeledes socialtilsynets 
vurdering, at tilbuddet understøtter de unges kontakt til 
og samvær med familie.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder målrettet i forhold til at styrke de unges sociale kompetencer og 
selvstændighed. Igennem miljøterapien som metode og anerkendelse som den faglige tilgang arbejdes der med 
relationen som afsæt for udvikling. Der er tilbuddets målsætning, at de unge skal opleve ægte og indlevende 
medarbejdere som fremstår respektfulde og indlevende i forhold til de unge. Selvstændighed er ligeledes et 
fokusområde, som der arbejdes med under hensynstagen til den enkeltes parathed og som er et kerneområde, 
særligt i Søhuset.

Størstedelen af de unge har venskaber udenfor tilbuddet og indgår i aktiviteter i det omgivende samfund. 

Udtalelser fra forældrene om tilbuddet bekræfter, at der arbejdes med et godt forældresamarbejde og forældrene 
føler sig inddraget i anbringelsen af deres barn.
Størstedelen af de unge har er hjemme på weekend hver eller hver anden uge.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
tilbuddet opstiller mål i forhold til både sociale kompetencer og selvstændighed, men også at de 
unge inddrages i opsætningen heraf og der følges op på de individuelle mål. 

Ledelse og medarbejder oplyser, at målgruppen har store udfordringer i forhold til sociale 
kompetencer. Det er således en af tilbuddets kerneopgaver, at støtte op og have fokus på det sociale 
aspekt. Igennem miljøterapien arbejdes der med relationen som afsæt for udvikling og i 
miljøterapien er der plads til at støtten kan foregå i forhold til den enkeltes parathed. Konkret 
arbejdes der med at tilbyde målgruppen ture ud af huset, deltagelse i diverse aktiviteter eks. billiard, 
fitness og fodbold. 

I forhold til selvstændighed bliver det oplyst,  er det individuelt og altid under hensynstagen til den 
enkelte unge. Tilbuddet prøver så vidt muligt at selvstændiggøre de unge og at de skal være 
selvkørende i forhold til eks. buskort, transport mm. I Søhuset er der et større fokus på 
selvstændighed, da det er målrettet udslusning og botræning.

De unge fortæller, at der er aktiviteter og ture ud af huset. De bekræfter ligeledes, at de gerne må se 
hvad der bliver skrevet om dem og at deres primærpædagog inddrager dem i forhold til 
behandlingsplanen.

Af tilbuddets hjemmeside fremgår det endvidere, at de dyrker fællesskabet og det er en målsætning, 
at medarbejderne er ægte og indlevende i deres tilgang til de unge for derigennem at give dem en 
oplevelse af gensidig respekt og anerkendelse.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 

5 (i meget 
høj grad 

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at 
ledelsen oplyser at samtlige unge indgår i sociale relationer, enten i form at en fritidsaktivitet, en 
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og netværk i det omgivende 
samfund

opfyldt) praktik eller et arbejde.
Ledelsen giver konkrete eksempler på hvordan de unge indgår i sociale relationer og netværk eks.:
- én går til spejder
- én arbejde på et ridecenter
- én arbejder på en tankstation
- én er i praktik på en restaurant
- én dyrker fitness og begår sig på teknisk skole

Indikator 02.c: Borgerne har med 
udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelse og medarbejdere oplyser, at der er et tæt samarbejde med familierne. Det vægtes at 
inddrage forældrene i det omfang som er muligt og det er vigtigt, at forældrene oplever at de er en 
del af et tæt samarbejde, hvor de også bliver inddraget. 

Alle de unge, med undtagelse af én, har kontakt til og samvær med deres familie. I relation hertil 
oplyser medarbejderne, at tilbuddets indsats for at understøtte kontakten til familie medfører, at der 
reetableres kontakter og tages kontakt initiativ til at invitere familie. Det oplyses, at de fleste er 
hjemme hver weekend.

De unge fortæller, at de gerne må få besøg af deres familie og bekræfter, at de fleste er hjemme hver 
og hver anden weekend.

Forældrene som socialtilsynet har interviewet bekræfter ligeledes, at der er et tæt samarbejde. De 
føler sig hørt og inddraget i den hverdag deres barn har på Søholt. De oplyser endvidere, at ledelsen 
støtter op om dem som forældre og dialogen altid foregår i en ordentlig tone.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt. Det er vægtet, at 
tilbuddet prioriterer forældresamarbejdet og understøtter de unge, således at de bevarer kontakten. 
I bedømmelsen indgår også forældrenes udsagn, som bekræfter at de oplever medinddragelse.
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Indikator 02.d: Børnene/de unge 
deltager i fritidsaktiviteter uden 
for tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse og 
medarbejdere oplyser, at samtlige unge deltager i en fritidsaktivitet. Det oplyses endvidere, at 
tilbuddet prioriterer det sociale højt og det derfor vægtes at de unge har en fritidsaktivitet udenfor 
tilbuddet.

Indikator 02.e: Børnene/de unge 
har venskaber uden for tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Ledelse og medarbejdere oplyser, at de fleste har venskaber udenfor tilbuddet. Det er noget 
tilbuddet prioriterer og bruger ressourcer på. De unge må gerne få venner på besøg og størstedelen 
har venskaber i deres hjemmemiljø.

De unge fortæller, at de har venner og disse gerne må komme på besøg.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt. Det er vægtet, at størstedelen 
har venskaber udenfor tilbuddet.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 
har mindst en fortrolig voksen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Der er lagt til grund for bedømmelsen, at de unge 
fortæller at de alle har en fortrolig voksen, som lytter til dem. Det er ligeledes ledelsen og 
medarbejdernes oplevelse, at alle de unge har en fortrolig voksen.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,7 Det er socialtilsynets vurdering, at Søholt i meget høj 
grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, 
hvor den miljøterapeutiske metode og anerkendende 
tilgang er tilpasset målgruppen. Søholt er kendetegnet 
ved at være et familielignende tilbud, som baserer deres 
værdier og holdning gennem den måde de er sammen 
med de unge på. Det tilstræbes at de unge oplever 
autentiske voksne som er indlevende og hjertelige i 
samværet med dem. De unge bekræfter, at de trives og 
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beskriver Søholt som et hjem og en base hvor de hører 
til. Det er således socialtilsynets vurdering, at Søholt i høj 
grad søger at vende de store udfordringer og negative 
erfaringer de unge har med sig og dermed sikrer at 
målgruppen får den nødvendige omsorg og støtte i 
forhold til at sikre deres trivsel.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder 
med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange 
og metoder, der fører til positive 
resultater for borgerne

Socialtilsynet vurderer, at Søholt i meget høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse. Tilbuddet kan 
redegøre for den miljøterapeutiske metode og den anerkendende tilgang. Det er socialtilsynets vurdering, at Søholt 
fremstår som et familielignende opholdssted, hvor de unge oplever anerkendelse og rummelighed. Det er ligeledes 
vurderingen, at tilbuddet arbejder med de opstillede mål og opnår positive resultater.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 03.a: Tilbuddet 
anvender faglige tilgange og 
metoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets målsætning 
og målgruppe

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at ledelse og 
medarbejdere har en klar målsætning i forhold til målgruppen og kan redegøre for de faglige tilgange 
og metoder som anvendes i det socialpædagogiske arbejde med de unge.

Målgruppen er ifølge ledelsen unge med tilknytningsforstyrrelser som følge af omsorgssvigt og unge 
med ADHD og ADD. Det kan også være unge med lettere autistiske træk, herunder Aspergers 
syndrom i meget mild grad. 
Tilbuddet tager ikke unge med dyssociale personlighedstræk, voldelige udadregaerende eller aktive 
stofmisbrugere.

Tilbuddet arbejder med en overordnet miljøterapeutisk ramme og en anerkendende tilgang til de 
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unge.
I dagligdagen er der en grundstruktur med faste tider, som er med til at bygge stabilitet op og hvor 
forudsigeligheden er tydelig for de unge. Den miljøterapeutiske metoder bygger på at have en 
undersøgende tilgang, hvor det handler om at søge mening i de unges adfærd. Medarbejderne 
oplyser i relation hertil, at de rummer de unge og bevarer roen. 

For at sikre og løbende udvikle det faglige miljø omkring behandlingen af de unge er alle 
medarbejdere tilknyttet et uddannelsesprogram med afsæt i miljøterapi. Tilbuddet har været 
tilknyttet dette uddannelsesprogram i 3 1/2 år. Uddannelsen udbydes af SEDAC, som er et 
uddannelsesfællesskab mellem 5 opholdssteder. For yderligere oplysninger henvises til: 
www.sedac.dk.
* (Socialtilsynet er efterfølgende blevet bekendt med, at samarbejdet mellem Søholt og SEDAC er 
ophørt. Tilbuddets leder har orienteret socialtilsynet, at det omhandler uoverensstemmelser 
omkring det faglige niveau og forventninger. Socialtilsynet har modtaget en redegørelse fra 
tilbuddet. Søholt vil nu oprette eget uddannelsesforløb med udgangspunkt i de miljøterapeutiske 
hovedprincipper. Formålet er at sikre medarbejderne de nødvendige faglige kompetencer, således at 
den miljøterapeutiske tænkning og praksis danner rammen om indsatsen). 

Ledelsen oplyser endvidere, at de gerne vil kendetegnes ved at være et familielignende opholdssted, 
som fremstår autentisk og hjertelig.

Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ifølge tilsendt materiale arbejder til buddet med resultatdokumentation på følgende måde:
- Behandlingsplaner: opfølgning hver 3. måned.
- Planner 4you: dagbogssystem hvori aftaler for behandlingsplanen gemmes og daglig opdatering i 
forhold til hver enkelt ung.
- Arbejdskonference: behandlingsplaner gennemgås og de opstillede mål evalueres.
- Personalemøde (hver 14.dag): den miljøterapeutiske praksis drøftes og der følges op på evt. 
konflikter.
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- Husmøder (en gang om måneden): møde med de unge, hvor forskellige punkter drøftes og hvor 
både medarbejdere og unge kan komme med forslag til dagsorden.

Socialtilsynet har fået fremsendt en behandlingsplan og to statusbeskrivelser. Af disse fremgår at 
tilbuddet opstiller konkrete mål for de unge og der ligeledes bliver fulgt op og kan dokumenteres 
positive resultater.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der 
lagt vægt på, at tilbuddet kan dokumentere konkrete og klare mål for de unge.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokumentere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 
mål, de visiterende kommuner 
har opstillet for borgernes 
ophold

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

I forbindelse med re-godkendelsen har socialtilsynet kontaktet 7 kommuner, hvoraf nogle af disse har 
flere unge tilknyttet tilbuddet. 4 kommuner har givet en tilbagemelding og oplyser, at de er meget 
tilfredse med de resultater både Søholt og Søhuset har opnået. Det er deres oplevelse, at tilbuddet 
arbejder målrettet med de opstillede mål og opnår positive resultater. De beskriver ligeledes, at de 
har et godt samarbejde og gerne vil benytte tilbuddet fremadrettet. 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Socialtilsynet vurderer, at Søholt i meget høj grad understøtter de unges medinddragelse og indflydelse på eget liv 
og hverdag i tilbuddet. Det er vægtet, at der en gang om måneden er husmøder, hvor de unge kan komme med 
ønsker og hvor de unge oplever at have mulighed for indflydelse. Ligeledes giver de unge udtryk for, at de 
medinddrages i beslutninger omkring deres hverdag.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 04.a: Borgerne bliver 
hørt, respekteret og anerkendt

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt til grund for bedømmelsen, at 
de unge fortæller, at de føler sig hørt og oplever at have medbestemmelse. De fortæller endvidere, 
at medarbejderne støtter dem og er gode til at lytte.

Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og hverdagen 
i tilbuddet i overensstemmelse 
med deres ønsker og behov

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelsen oplyser, at der en gang om måneden er husmøder, hvor de unge kan komme med forslag til 
dagsorden. I dagligdagen kan de komme med ønsker til mad, aktiviteter mm. og de involveres altid i 
statusbeskrivelser.
Medarbejderne oplyser, at de unge i meget høj grad har indflydelse på hverdagen og medinddrages i 
stort set alt som har med dem at gøre.
De unge fortæller, at de oplever at have indflydelse på beslutninger og bekræfter at de involveres i 
statusbeskrivelser, som de fortæller at primærpædagogen gennemgår med dem.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt. Det er vægtet, at der 
er overensstemmelse mellem det som ledelse og medarbejdere oplyser og det de unge fortæller.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at Søholt i meget høj grad understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der 
er fokus på fysisk aktivitet og sund kost ligesom medarbejderne målrettet arbejder på at skabe en hjemlig 
atmosfære, hvor den enkelte føler sig tryg og respekteret. De unge tilkendegiver at trives i tilbuddet og beskriver 
det som et hjem og en base, hvor de hører til.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømme i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på det de unge samt 
forældrene til de unge oplyser i relation til trivsel.

De unge fortæller, at de er glade for at være på Søholt og i Søhuset. De får den hjælp og støtte de har 
behov for og oplever at medarbejderne er lyttende og anerkendende. Det bliver beskrevet, at der er 
aktiviteter og mulighed for at komme ud og lave noget. De beskriver endvidere, at de oplever det 
som et hjem og en base hvor de hører til.

Forældrene fortæller, at de har en god oplevelse af tilbuddet. De er meget tilfredse og fortæller, at 
deres børn trives. Flere af forældrene giver konkrete eksempler på hvordan deres barn har udviklet 
sig både personligt, men også skolemæssigt. Èn forældre fortæller: "Det er første gang, at mit barn 
oplever at nogen forstår ham" og en anden oplyser:" Det fungerer super godt og er simpelthen det 
bedste sted".

Indikator 05.b: Borgeren har med 
støtte fra tilbuddet adgang til 
relevante sundhedsydelser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelsen oplyser, at alle unge har adgang til relevante sundhedsydelser. De kommer til læge, 
tandlæge, kiropraktor mm. Ligeledes søger tilbuddet for at de bliver udredt/genudredt. 
Indikatoren bedømmes derfor i meget høj grad opfyldt.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelsen oplyser, at det er et meget aktivt tilbud med fokus på den fysiske del. På skolen, hvor 
størstedelen af de unge går i skole, er der økologisk frokost hver dag. Til aftensmad er der altid 
grøntsager og de unge bliver tilbudt mad, når de kommer fra skole. Der er også fokus på de unges 
søvn og der er løbende drøftelser i relation hertil eks. er man meget opmærksomme på, at de unge 
ikke skal ligge og sende sms mm. om natten. Der er regler for de unges rygning. De skal ryge udenfor 
og det er ikke tilladt at medarbejderne ryger sammen med de unge. Det tilføjes, at der er normer 
som i det omgivende samfund og man forsøger at lære de unge samme regler eks. må man ikke 
sidde med kasket under middagen og ligeledes lægger mobiltelefon fra sig.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Socialtilsynet vurderer, at Søholt i meget høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser. I den pædagogiske 
indsats er der fokus på at undgå magtanvendelser og de unge er med til at sætte dagsordenen i relation til hvordan 
de ønsker medarbejderne skal agere hvis der opstår konflikter. Ledelsen har ligeldes en klar procedure i forhold til 
at følge op på en magtanvendelse og denne er kendt af medarbejderne.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats sikrer, at 
magtanvendelser så vidt muligt 
undgås

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelsen og medarbejdere oplyser, at den pædagogiske indsats i forhold til at undgå 
magtanvendelser sikres ved at medarbejderne er meget opmærksomme på ikke at være 
optrappende under en konflikt. De unge bliver direkte adspurgt, hvordan de ønsker hvis/når der 
opstår konflikter og er dermed selv med til at sætte dagsordenen. Medarbejderne har fokus på 
dialogen og vurderer hvorvidt de skal trække sig.
Hvis der sker en magtanvendelse kontaktes ledelsen altid.

De unge fortæller, at der ikke er magtanvendelser. Ved konflikter lader medarbejderne dem gå.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelsen oplyser, at hvis der har været en magtanvendelse skal ledelsen altid orienteres og der bliver 
handlet indenfor 24 timer. Efterfølgende bringes episoden altid videre til supervision. Episoden bliver 
skrevet ned og sendes til både sagsbehandler og socialtilsynet.
Medarbejderne bekræfter ovenstående og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er opmærksomme på, at der ikke forekommer overgreb og de gennem deres 
pædagogiske indsats søger forebygge dette gennem supervision. Det er således også socialtilsynets vurdering, at 

Side 21 af 39

Tilbud: Opholdsstedet Søholt



det er et tema som tilbuddet fremadrettet i højere grad bør have fokus på.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 07.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats 
understøtter, at der ikke 
forekommer overgreb i tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Ledelsen oplyser, at det er et emne som løbende drøftes på supervision. Medarbejdernes hjertelige 
måde at være sammen med de unge på skal være defineret og medarbejderne er opmærksomme på 
hvordan de agerer og fremstår i forhold til de unge. Endvidere er der altid medarbejdere tilstede, 
hvilket sikrer at overgreb forebygges. 
Indikatoren bedømmes på baggrund af ovenstående i høj grad opfyldt.

Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab i forhold til at 
forebygge overgreb er tilpasset 
målgruppen og er kendt af 
medarbejderne

3 (i middel 
grad opfyldt)

Ledelsen oplyser, at der ikke foreligger en beredskabsplan eller skriftlig instruks i relation til 
forebyggelse af overgreb og medarbejderne er ikke bekendt med en beredskabsplan. 
Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt, da det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet 
gennem deres pædagogiske indsats forebygger overgreb, men at de ikke er et tema som tilbuddet 
har vurderet har været nødvendigt at skriftliggøre.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

5 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en 
hensigtsmæssig organisering og en særdeles kompetent 
og ansvarlig ledelse. Tilbuddets leder har mange års 
erfaring med målgruppen og har endvidere en faglig 
baggrund med ledelseserfaring samt lederuddannelser. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i meget høj grad 
formår at sætte rammerne for tilbuddets faglige og 
strategiske udvikling.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Tilbuddets leder har mange års erfaring med 
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faglig kompetent ledelse målgruppen og har ligeledes en faglig baggrund med både ledelseserfaring og lederuddannelser. Det er således 
socialtilsynets vurdering, at ledelsen har de faglige kompetencer der skal til for at kunne lede tilbuddet og 
fremtræder endvidere meget engageret og med en stor viden og erfaring omkring målgruppen og dennes behov.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 08.a: Ledelsen har 
relevante kompetencer i forhold 
til at lede tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Organisatorisk består ledelsen af øverste leder og en souschef.

Leder har følgende relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet:
- Uddannet pædagog
- Leder af Søholt siden 2007
- Tidligere stilling som stedfortræder, herunder også tillidsmand på kommunal døgninstitution
- Lederuddannelse (LOS)
- Akademiuddannelse i ledelse på diplomniveau
- Igangværende miljøterapeutisk videreuddannelse

Souschef:
- Bankuddannet
- Været ansat på Søholt i 3 år
- 4 års erfaring fra kommunal døgninstitution med børn og unge
- 5 års erfaring fra Magleby Skolecenter
- Igangværende miljøterapeutisk grunduddannelse
- Lederuddannelse gennem SEDAC

Souschef har ansvaret for den regnskabsmæssige del, herunder den daglige økonomi. Derudover 
fungerer han som ledende miljøterapeut og har bagvagten hver anden weekend.

Medarbejderne fortæller, at de bliver hørt og oplever at få ansvar. Øverste leder er løbende i kontakt 
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med medarbejderne, også når han har fri. Han bliver beskrevet som menneskelig og som en leder 
der passer på og drager omsorg for sit personale.

I relation til ledelsens kompetencer oplyser sagsbehandlerne, at der er et godt og tæt samarbejde og 
ledelsen. Ledelsen er gode til jævnligt at orientere og informere omkring de unge.

Adspurgt fortæller forældrene, at de altid oplever at der bliver lyttet til dem. De føler sig inddraget i 
anbringelsen af deres barn og giver udtryk for et godt samarbejde med ledelsen.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på en 
ledelse, som vurderes at have de nødvendige faglige såvel som personlige kompetencer i henhold til 
at lede et opholdssted. Socialtilsynet bemærker endvidere, at ledelsen har en konstant føling med 
tilbuddet og forældrene giver udtryk for at de altid kan komme i kontakt med ledelsen, hvilket 
socialtilsynet vurderer er et udtryk for en ledelse med et stort engagement.

Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen 
oplyser at alle medarbejderne får supervision hver 6. uge af cand.psych. Anne-Marie Sass.
Ledelsen modtager ledelsessupervision af cand.psych. Helle Østerby Andersen. Ligeledes deltager 
ledelsen i ledelsessparring gennem SEDAC. Se indikator 03.a for yderligere information om SEDAC.
*(Socialtilsynet er efterfølgende blevet bekendt med, at samarbejdet mellem Søholt og SEDAC er 
ophørt. Tilbuddets leder har orienteret socialtilsynet, at det omhandler uoverensstemmelser 
omkring det faglige niveau og forventninger. Socialtilsynet har modtaget en redegørelse fra 
tilbuddet. Søholt vil nu oprette eget uddannelsesforløb med udgangspunkt i de miljøterapeutiske 
hovedprincipper. Formålet er at sikre medarbejderne de nødvendige faglige kompetencer, således at 
den miljøterapeutiske tænkning og praksis fortsat danner rammen om indsatsen).

Adspurgt fortæller medarbejderne, at de oplever at supervision er med til at skabe refleksion. De 
giver også udtryk for at deres faglighed højnes, da supervisor er god til at give dem en teorietisk 
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indføring i målgruppens reaktioner og adfærd.
Indikator 08.c: Tilbuddet har en 
kompetent og aktiv bestyrelse

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Fonden for opholdsstederne Søholt og Golfstrømmen har en bestyrelse, som består af 5 
bestyrelsesmedlemmer:
• Ole Tarp, bestyrelsesformand og skoleleder 
• Jørn Balsen, leder af socialpædagogiks opholdssted
• Gunnar Olsen, pædagogisk assistent på socialpædagogisk opholdssted
• Anja Dannebrog, medarbejderrepræsentant
• Ingolf Ingemann Damm, skoleleder Magleby Skolecenter

Bestyrelsen afholder 2-4 møder årligt. Her gennemgås årsregnskab, økonomi, ansatte, beboere, 
problematikker i årets løb, visioner, tiltag m.m.
Der foreligger altid en dagsorden og efterfølgende referat. 

Indikatoren bedømmes på baggrund af ovenstående i meget høj grad opfyldt, da socialtilsynet 
vurderer at der er tale om en kompetent og aktiv bestyrelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift i meget høj grad varetages kompetent. Halvdelen af 
medarbejderne er uddannede pædagoger og har gennem en årrække gennemgået en miljøterapeutisk 
grunduddannelse. De unge tilkendegiver at de er glade for tilbuddet og der er en lav personalegennemstrømning 
og et lavt sygefravær.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 09.a: Borgerne har i 
forhold til deres behov 
tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante 
kompetencer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Medarbejdergruppen på Søholt består af 15 ansatte inkl. øverste leder. 
Af tilsendt oversigt fremgår det, at halvdelen er uddannede pædagoger og alle meddarbejdere er i 
gang med en miljøterapiuddannelse. Søhuset har 5 ansatte og Søholt har 11 ansatte. Derudover er 
der tilknyttet 8 vikarer.
* (Socialtilsynet er efterfølgende blevet bekendt med, at samarbejdet mellem Søholt og SEDAC er 
ophørt. Tilbuddets leder har orienteret socialtilsynet, at det omhandler uoverensstemmelser 
omkring det faglige niveau og forventninger. Socialtilsynet har modtaget en redegørelse fra 
tilbuddet. Søholt vil nu oprette eget uddannelsesforløb med udgangspunkt i de miljøterapeutiske 
hovedprincipper. Formålet er at sikre medarbejderne de nødvendige faglige kompetencer, således at 
den miljøterapeutiske tænkning og praksis fortsat danner rammen om indsatsen). 

De unge fortæller, at de er glade for at være på Søholt og i Søhuset. De får den hjælp og støtte de har 
behov for og oplever at medarbejderne er lyttende og anerkendende. Det bliver beskrevet, at der er 
aktiviteter og mulighed for at komme ud og lave noget. De beskriver endvidere, at de oplever det 
som et hjem og en base hvor de hører til.

Adspurgt fortæller forældrene, at de er tilfredse med medarbejderne, som af én forælder bliver 
beskrevet som: "Guld værd". Forældrene oplever at deres børn gennemgår en positiv udvikling og de 
giver udtryk for et særdeles godt samarbejde.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at 
de unge giver udtryk for at trives og det ligeledes er forældrenes oplevelse, at medarbejderne har 
relevante kompetencer.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 

5 (i meget 
høj grad 

Under interview med ledelsen fremgår det, at personalegennemstrømningen er lav. Der er ansat 
medarbejdere i løntilskud, men disse har ikke ansvar i relation til de unge eller har kontaktfunktion. 
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på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

opfyldt) Indikatoren bedømmes således i meget høj grad opfyldt.

Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelsen oplyser, at der er et lavt sygefravær og et godt psykisk arbejdsmiljø. Dette bekræftes også af 
medarbejderne og indikatoren bedømmes derfor i meget høj grad opfyldt.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4,5 Det er socialtilsynets vurdering, at Søholt har en 
kompetent medarbejdergruppe, som besidder relevante 
kompetencer i forhold til målgruppen. Størstedelen af 
medarbejderne er uddannede pædagoger og har 
gennem en årerække gennemgået en miljøterapeutisk 
grunduddannelse som skal sikre fagligheden. Det er 
således socialtilsynets vurdering, at tilbuddets 
medarbejdere er med til at sikre de unge en tryg hverdag 
og opvækst med nære og stabile relationer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

Kriterium 10: Tilbuddets 
medarbejdere besidder 
relevante kompetencer i forhold 
til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere i høj grad besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder.
Halvdelen af medarbejderne er uddannede pædagoger og fastansatte medarbejdere har gennem en årrække 
gennemgået et miljøterapeutisk uddannelsesforløb for derigennem at sikre et højt fagligt niveau og samtidig klæde 
alle medarbejdere på til at arbejde med miljøterapi, som er en metode hvor hele miljøet gerne skal virke 
terapeutisk.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

Indikator 10.a: 
Medarbejdergruppen har samlet 
set relevant uddannelse, 
opdateret viden og erfaring med 
målgruppen og tilbuddets 
metoder

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Der er lagt til grund for bedømmelsen, at det fremgår af 
tilsendt materiale at halvdelen af medarbejderne er uddannede pædagoger og alle fastansatte 
medarbejdere er i gang med en miljøterapeutisk grunddannelse. Den miljøterapeutiske uddannelse 
bliver nærmere beskrevet på Tilbuddets hjemmeside, hvor de skriver: "Her modtager vores 
medarbejdere undervisning af kompetente fagfolk inden for miljøterapi over toårige fortløbende 
forløb med teoridage, procesforløb og samarbejdstræning. Målet for dette er at sikre et generelt højt 
fagligt niveau i det daglige arbejde – og at vi alle arbejder ud fra det samme fælles teoretiske 
udgangspunkt. Uddannelsen koordineres af cand.psych. Heidi Rose i samarbejde med ledelsen af de 
fem opholdssteder.".
* (Socialtilsynet er efterfølgende blevet bekendt med, at samarbejdet mellem Søholt og SEDAC er 
ophørt. Tilbuddets leder har orienteret socialtilsynet, at det omhandler uoverensstemmelser 
omkring det faglige niveau og forventninger. Socialtilsynet har modtaget en redegørelse fra 
tilbuddet. Søholt vil nu oprette eget uddannelsesforløb med udgangspunkt i de miljøterapeutiske 
hovedprincipper. Formålet er at sikre medarbejderne de nødvendige faglige kompetencer, således at 
den miljøterapeutiske tænkning og praksis fortsat danner rammen om indsatsen). 

Adspurgt oplyser ledelsen, at medarbejderne skal besidde en god situationsfornemmelse og være 
indstillet på at være loyale overfor den miljøterapeutiske tænkning. Søholt har nogle grundlæggende 
værdier, som vægtes højt i samspilet med de unge, herunder at være autentisk, ægte og indlevende. 

Medarbejder oplyser, at de føler sig godt klædt på til opgaverne og giver ligeledes udtryk for at den 
miljøterapeutiske uddannelse højner dem fagligt.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Der er ikke foretaget observation i forbindelse med re-godkendelsen. Det er således de unges 
oplysninger som danner baggrund for besvarelsen af denne indikator.
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relevante kompetencer De unge fortæller, at de er glade for medarbejderne. Én ung siger:" De er her for at hjælpe os" og alle 
de unge er enige om, at de får den hjælp og støtte de har behov for. Den unge som er tilknyttet 
Søhuset fortæller, at han oplever større frihed og ansvar der, da  det jo også er 
botræning/udslusning. Der er ligeledes mange aktiviteter og mulighed for at komme ud af huset. 
Medarbejderne bliver også beskrevet som gode til at lytte og de unge føler sig hørt.

Socialtilsynet har også talt med en ung, som er akutanbragt og som fortæller, at der er blevet taget 
godt imod hende og hun føler der bliver taget hånd om hende.

Indikatoren bedømmes med baggrund i ovenstående derfor i meget høj grad opfyldt.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 3 Det er socialtilsynets opfattelse at tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt i høj grad.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi i  høj grad 
giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Der er lagt 
vægt på, at der er afsat 9,3% af omsætningen til 
aktivitetsomkostninger. 
Tilbuddet vurderes på de fleste områder at være 
gennemskueligt for kommuner og socialtilsynet.

• Tilbuddet skal fremadrettet sikre, at deres revisor, i 
forbindelse med afrapportering revisionen af 
årsregnskabet i protokollen konkret forholder sig til pkt. 1
-9 i § 4, stk. 2 i bekendtgørelse om revision af regnskaber 
for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn - BEK nr. 
531 af 27.05.14
• Budget for tilbuddet skal omfatte alle aktiviteter 
omfattet af Socialtilsyn Øst’s tilsynskompetence, 
budgettet kan med fordel være afdelingsopdelt og der 
således indsendes for de enkelte afdelinger og for det 
samlede tilbud.  
• Tilbuddet skal sikre sammenhæng mellem 
oplysningerne på tilbudsportalen og budgetskemaet
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet samlet set i høj grad er bæredygtigt.
Der er en lidt lav soliditetsgrad det er dog ikke væsentlig bekymring for driften i tilbuddet. Således vurderes  
pengestrømmen at understøtte driften i tilbuddet.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Der er ikke anført forbehold eller supplerende oplysninger der har væsentlig betydning for 
socialtilsynets vurdering af regnskabet.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

4 (i høj grad 
opfyldt)

Budget 2015 er godkendt af Socialtilsyn Øst.
Socialtilsynet finder at der er et rimeligt forhold mellem omsætning og dækningsgrad/planlagte 
investeringer. Det bemærkes dog at taksten og belægningen ikke fremgår af budgettet. Hvilket er 
uhensigtsmæssigt da det indberettede budget således i mindre grad er gennemskueligt.
Der er ikke, ifølge budgettet, planlagt væsentlige investeringer. 
På den baggrund vurderes indikatoren at være i høj grad opfyldt.

Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

3 (i middel 
grad opfyldt)

Tilbuddet har en soliditetsgrad på 14,9 %, hvilket er et fald fra 31,1% i 2013, tilbuddet skal bestræbe 
sig på at overholde budgettet for 2015 da yderligere underskud kan få væsentlig betydning for den 
fremtidige drift.

På ovenstående baggrund vurderes tilbuddet i middel grad at leve op til indikatoren.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 
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Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

Samlet set er det socialtilsynets opfattelse, at Søholt i høj grad leverer en tilfredsstillende kvalitet set i forhold til 
prisen.

Vurderingen er primært begrundet i at taksten er lav til middel i forhold til sammenlignelige opholdssteder. 
Bemandingen vurderes at være rimelig og i forhold til taksten vurderes bemandingen som forventet.

Det er dog også socialtilsynets vurdering, at de midler som er afsat til kompetenceudvikling er meget lavt. Tilbuddet 
tager afsæt i en metode, som forudsætter at samtlige medarbejdere har de nødvendige faglige kompetencer i 
henhold til at sikre den pædagogiske linje. Det er således socialtilsynets vurdering, at det er tvivlsomt hvorvidt det 
er muligt at opretholde dette faglige niveau og sikre den nødvendige indsats i forhold til målgruppen ud fra de 
midler som afspejles i budget 2015.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgruppe, 
metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større 
ændringer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende 
forhold:
Personale: 
Der er budgetteret med 9+6 unge. Der er tilsvarende budgetlagt med 8,75 fuldtidsstillinger som fast 
personale for 2015. 
På Tilbudsportalen er normeringstallet 10,3 timer pr. uge jf. § 107 og 41,4 pr. uge pr. ung jf. § 66, stk. 
1, nr. 5. Socialtilsynet bemærker dog, at der ikke er overensstemmelse mellem indberettede 
oplysninger på Tilbudsportalen herunder sammenhængen mellem faggrupper og timetal og mellem 
budget 2015 og fanetimetal. Det fremgår af budgettet 2015, at der er afsat ca. en fuldtidsstilling til 
vikar hvilket svarer til en vikarprocent på 11,5%. I den forbindelse skal socialtilsynet gøre 
opmærksom på, at en vikarprocent på 11,5% ikke vurderes at være tilstrækkelig til at kunne dække 
ferier mm. Hvilket alt andet lige betyder at der vil være en lavere bemanding i disse perioder.
Det bemærkes endvidere at sygefraværet er lavt.
Taksten er:
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§ 66, stk. 1, nr. 5: 1.908 kr. pr. døgn. Denne takst vurderes at være middel for sammenlignelige 
opholdssteder.
§ 107: 1.050 kr. pr. døgn. Denne takst vurderes lav for sammenlignelige opholdssteder, men rimelig i 
forhold til den støtte som tilbuddet yder til de unge.
Kompetenceudvikling:
Der er samlet afsat TDKK 53 til kompetenceudvikling, hvilket svarer til 0,8% af omsætningen. Dette 
vurderes at være lavt i forhold til sammenlignelige opholdssteder. Under hensyn til antallet af 
ansatte vurderes midler i budget 2015 til kompetenceudvikling herunder supervision som værende 
relativt lave (TDKK 6 pr. fast medarbejder).
Aktivitetsomkostninger (indeholder også kost):
Der er afsat TDKK 604 til aktivitetsomkostninger svarende til 9,3% af omsætningen hvilket vurderes 
som relativt højt i forhold til sammenlignelige tilbud og aktivitetsomkostninger pr. borger. Det er dog 
socialtilsynets vurdering gennem samtaler med både ledelsen, medarbejderne og de unge, at der er 
tale om et tilbud som prioriterer diverse aktiviteter og ture ud af huset meget højt.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

Tilbuddet er ikke forpligtiget til at indrapporterer nøgletallene på tilbudsportalen, jf. Lov nr. 608, 12-6-2013, § 12, 
stk. 3.
 §12 stk. 3 først er gældende når tilbuddet er regodkendt. Men tilbuddet har indberettet oplysninger, disse 
vurderes dog ikke at være i overensstemmelse med årsregnskabet for 2014.
Det bemærkes endvidere at Socialtilsyn Øst er ved at undersøge hvorvidt Søholt er en del af en koncernligende 
konstruktion undersøgelsen er fortsat pågående Socialtilsyn Øst forventer at undersøgelsen er afsluttet i løbet af 
2016.
Socialtilsynet bemærker endvidere at tilbuddets budget for 2015 ikke er helt klart i opdelingen af aktiviteter jf. § 
66,1,5 og § 107 underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Øst.
Socialtilsynet vurderer endvidere at tilbuddet årsregnskab 2014 også har enkelte uklarheder f.eks. store poster 
under øvrige udgifter.
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Endvidere redegør revisor i protokollat vedr. revisionen af 2014 årsregnskabet ikke hvorledes revisor forholder sig til 
de konkrete punkter i revisionsbekendtgørelsen (bek. 531 af 27-05-2014).
Slutteligt fremstår det af årsrapporten for 2014 ikke klart hvorvidt tilbuddet er en selvstændig fond eller en del af 
en fond med andre aktiviteter. Socialtilsyn Øst er ved at undersøge forholdet nærmere.
Socialtilsynet skal dog bemærke at have fået svar på alle konkrete spørgsmål.
Socialtilsynet vurderer således at tilbuddet bortset fra ovenstående er gennemskueligt.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonomiske nøgletal, som 
fremgår af tilbuddets årsrapport, 
er i overensstemmelse med 
regnskabet

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Tilbuddet er ikke forpligtiget til at indrapporterer nøgletallene på tilbudsportalen, jf. Lov nr. 608, 12-6
-2013, § 12, stk. 3.
 §12 stk. 3 først er gældende når tilbuddet er regodkendt. 
 Socialtilsynet har bemærket at enkelte nøgletal er medtaget i årsregnskabet. Der er dog ikke 
sammenhæng mellem oplysninger og de på TP indberettet tal.
Tilbuddet har indberettet oplysningerne, disse vurderes dog ikke at være i overensstemmelse med 
årsregnskabet for 2014.
Indikatoren vurderes på den baggrund i meget lav grad at opfylde indikatoren.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 5 Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer 
udgør et egnet opholdssted og botilbud for tilbuddets 
målgruppe. Søholt har i  begge deres afdelinger formået 
at skabe nogle rammer, som tilgodeser de unges behov 
og som er med til at understøtte indsatsens formål.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad understøtter de unges trivsel og udvikling. 
Husene fremstår hjemmelige med farver og de unge oplever at trives med de fysiske rammer og beskriver det som 
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udvikling og trivsel deres hjem.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de unge 
giver udtryk for at trives med de fysiske rammer. Socialtilsynet har interviewet unge fra både Søholt 
og Søhuset.

De unge fortæller, at de er glade for at være på opholdsstedet. De beskriver det som hyggeligt og 
som deres andet hjem og en base hvor de hører til. De oplever alle at det er et godt sted at være.

Indikator 14.b: De fysiske 
rammer og faciliteter 
imødekommer borgernes særlige 
behov

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Opholdsstedet Søholt består af 2 huse, hvor det ældste hus er en to etages villa med værelser på 
1.salen. 
I stueetagen er der spise/ hyggestue og køkken. Fra spise/hyggestue er der udgang til stor 
træterrasse og  der også adgang til vagtværelse og kontor, hvor rådighedsvagten overnatter. 
I kælderen er der vaske- og tørrerum, som begge huse benytter. På træterrasse er der mulighed for 
grill. 

Det andet hus, er et svensk rødt træhus med 6 værelser, 2 badeværelser, stor fælles stue/ alrum med 
blandt fjersynsstue, og pool billard. Her er der værelser til 4 unge, akutværelse og et vagtværelse, 
hvor rådighedsvagten sover.

Søhuset som er botræning og udslusning ligger tæt på Søholt og kan huse 4 unge. 

Søholt har desuden 2 lejligheder i Skælskør centrum, som er godkendt § 107 pladser

Opholdsstedet Søholt har part i en båd, der ligger i Skælskør. Med denne tager opholdsstedet Søholt 
ture ud på Storebælt, hvor der bliver stået på vandski, fisket eller slappet af på havet. Derudover er 
der udendørs faciliteter fx fodboldbane, beachvolley, og bokart bane.
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Indikatoren bedømmes på baggrund af ovenstående i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på at 
både Søholt og Søhuset fremstår hjemmeligt og tilpasset målgruppen.

Indikator 14.c: De fysiske 
rammer afspejler, at tilbuddet er 
borgernes hjem

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på interview med de unge og de 
unges forældre.

Adspurgt fortæller de unge, at de er glade for at være på opholdsstedet. De beskriver det som 
hyggeligt og som deres andet hjem og en base hvor de hører til. De oplever alle at det er et godt sted 
at være.

Forældrene oplever tilbuddet som hjemmeligt og hyggeligt. De kan godt lide at komme på besøg og 
synes godt om de fysiske rammer.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

Ole Tarp, bestyrelsesformand
Jørn Balsen
Gunnar Olsen
Anja Dannebrog
Ingolf Ingemann Damm

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgradkr. 6.474.163,00

Overskud

Lønomkostninger

-

Lønomkostninger, fast 
personale

60,00

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

-

11,00

13,20

1,92

71,00

10,00

0,01

3,10

Side 37 af 39

Tilbud: Opholdsstedet Søholt



Takster
Tilbudstype: § 107.

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 socialpædagogisk støtte 30.891,00

Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5.

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 socialpædagogisk behandling 29.032,00

midlertidigt ophold/anbringelse 29.032,00

Niveau 2 socialpædagogisk behandling 15.749,00

midlertidigt ophold/anbringelse 15.749,00

Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5.

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 midlertidigt ophold/anbringelse 1.250,00

socialpædagogisk behandling 1.250,00

Niveau 2 midlertidigt ophold/anbringelse 1.750,00

socialpædagogisk behandling 1.750,00
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