Frederiksberg Kommune

Bredmosegård
Tveje Merløse 10
4300 Holbæk

Afgørelse om godkendelse af tilbud

8. marts 2017
Sagsbeh.: MKN
J.nr.: 27.30.16-K09-122-17

Socialtilsynet Hovedstaden har som følge af jeres ansøgningen om nygod-

Socialtilsyn Hovedstaden

kendelse af opholdssted for børn og unge aflagt besøg den 7. december

Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

2016 kl. 9-13 på Bredmosegård, Tveje Merløse 10, 4300 Holbæk.
Socialtilsynet har truffet beslutning om at godkende Bredmosegård.

Telefon: 9133 3200
socialtilsyn@frederiksberg.dk

Tilbuddet er godkendt til: 10 børn og unge i alderen 12-18 år inden for følgende målgrupper, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5
Målgrupper





omsorgssvigt
tilknytningsforstyrrelse
autismespektrum
opmærksomhedsforstyrrelse

Fysiske rammer
Bredmosegård er beliggende i en mindre landsby i Holbæk Kommune. Tilbuddet ligger i rimelig afstand til offentlig transport, skoler, fritidsaktiviteter og
indkøbsmuligheder. Bredmosegård ligger i tilknytning til Concuras administration og som nabo til Concuras aflastningstilbud der rummer samme målgruppe som Bredmosegård.
Opholdsstedet Bredmosegård er indrettet med enkeltværelser til børnene og
de unge samt fællesfaciliteter i form af køkken, badeværelser, stue, aktivitetsrum og bryggers. Tilbuddet har egen have og mulighed for at benytte forskellige indendørs- og udendørs faciliteter på matriklen.
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er egnet til målgruppen, og at
tilbuddet er indrettet således, at børnene og de unge har gode muligheder

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 9-15
Fredag kl. 9-12

både for at opleve privatliv og for at indgå i sociale aktiviteter og gøremål på fællesarealerne og i de
udendørs omgivelser. Derudover sikrer tilbuddets beliggenhed, at børnene og de unge har adgang til
forskellige skoletilbud, fritidsaktiviteter, offentlig transport med videre.
Personalenormering
Bredmosegård har ansat en pædagogisk uddannet leder som understøttes af Concuras administration.
Tilbuddet har en personalenormering på 14,8 og stillingerne skal besættes af medarbejdere med uddannelse eller erfaring indenfor det pædagogiske felt.
På tidspunktet for godkendelsen af Bredmosegård har Socialtilsynet vurderet, at ledelsen er kompetent i
forhold til at opstarte og lede tilbuddet.

Begrundelse
På baggrund af oplysninger fra tilbuddet samt tilsynsbesøg har socialtilsynet vurderet, at det er sandsynligt, at Bredmosegård kan levere den fornødne kvalitet i indsatsen, idet vi har forventninger til, at tilbuddet ud fra de aktuelle faglige, økonomiske og organisatoriske forudsætninger evner at kunne opfylde de
indikatorer og kriterier, der fremgår af kvalitetsmodellens 7 temaer. Vi anser derfor tilbuddet som generelt
egnet til målgruppen.
Da der er tale om en godkendelse af et nyt tilbud, giver Socialtilsynet ikke scorepoint for hvert tema. Meningen med en score er at belyse, hvordan tilbuddet i højere eller lavere grad lever op til kvalitetsmodellens krav. Et nyt tilbud, der endnu ikke er gået i gang med indsatsen, kan derfor ikke bedømmes med en
score. I stedet vurderer Socialtilsynet ud fra et skøn, hvor vi angiver, om vi forventer, at tilbuddet kan
eller ikke kan opfylde hver enkelt indikator i kvalitetsmodellen.
I overensstemmelse hermed har vi foretaget et skøn i forhold til jeres tilbud og er kommet frem til, at I
kan godkendes. I vurderingen har vi aflagt besøg i tilbuddet og ud fra de givne oplysninger og materiale,
har vi bedømt, at indikatorer og kriterierne i kvalitetsmodellen understøtter den samlede vurdering af, at
det er sandsynligt, at I vil kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen inden for følgende 7 temaer i § 6
i lov om socialtilsyn:
1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Organisation og ledelse
5. Kompetencer
6. Økonomi
7. Fysiske rammer

Godkendelsen indebærer, at tilbuddet ved ansættelser af personale skal indhente straffe- og børneattest.
Oplysningspligt
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Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold
til godkendelsesgrundlaget, jf. § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn. Tilbuddet er desuden forpligtet til at indsende budget inden 1. oktober og regnskab til Socialtilsyn Hovedstaden inden 1. maj, jf. §§ 12, stk. 3 og
14, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn og § 16 stk. 1 i lov om socialtilsyn.

Lovhenvisning
Lov om socialtilsyn §§ 4, stk. 1, nr. 2, §§ 5 og 6. Bekendtgørelse om socialtilsyn §§ 12, stk. 3 og 14, stk.
3, lov om social service §§ 1 og §§ 81
Nederst i brevet er der kopi af de §’er, der er henvist til i afgørelsen.
Klageadgang
Du/I kan klage over Socialtilsyn Hovedstadens afgørelse i henhold til kap. 10 i Lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område. Klagen skal være modtaget hos Socialtilsyn Hovedstaden inden 4
uger fra modtagelse af afgørelse.
Klagen kan modtages mundtligt eller skriftligt. Skriftlige klager kan sendes via borger.dk, via email til
socialtilsyn@frederiksberg.dk, eller med post.
Socialtilsyn Hovedstaden
Frederiksberg Kommune,
Smallegade 1,
2000 Frederiksberg
Socialtilsynet har pligt til at genvurdere sagen, når der er indgivet en rettidig klage. Socialtilsynet skal
inden for en frist af 4 uger vurdere, om afgørelsen skal fastholdes, eller om du/I kan få helt eller delvis
medhold i klagen. Beslutter socialtilsynet at fastholde sin tidligere afgørelse, sender socialtilsynet klagen
videre til Ankestyrelsen, der vil behandle klagen.

Klageadgang
I kan klage over Socialtilsyn Hovedstadens afgørelse i henhold til kap. 10 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Klagen skal være modtaget hos Socialtilsyn Hovedstaden inden 4
uger fra modtagelse af afgørelse.
Klagen kan modtages mundtligt eller skriftligt. Skriftlige klager kan sendes via borger.dk, via email til
socialtilsyn@frederiksberg.dk, eller med post.
Socialtilsyn Hovedstaden
Frederiksberg Kommune,
Smallegade 1,
2000 Frederiksberg
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Socialtilsynet har pligt til at genvurdere sagen, når der er indgivet en rettidig klage. Socialtilsynet skal
inden for en frist af 4 uger vurdere, om afgørelsen skal fastholdes, eller om du/I kan få helt eller delvis
medhold i klagen. Beslutter socialtilsynet at fastholde sin tidligere afgørelse, sender socialtilsynet klagen
videre til Ankestyrelsen, der vil behandle klagen.

Venlig hilsen

Mette Kondrup Nielsen
Tilsynsførende
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