
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Hovedstaden

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.

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Concura - Huset i Tveje Merløse

Tveje-Merløse 10, Tveje Merløse
4300 Holbæk
Tlf.: 59434700
E-mail: huset@concura.dk
Hjemmeside: www.concura.dk/huset

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

Pia Viuf (Socialtilsyn Hovedstaden)

08-10-2015

Pladser i alt: 20

*Målgrupper: 6 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

6 til 18 år (autismespektrum)

1. Stamoplysninger

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

Socialtilsyn Hovedstaden har aflagt anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg på Concura - Huset i Tveje Merløse fredag den 
28. august 2015. Under det anmeldte tilsynsbesøg blev følgende temaer drøftet og vurderet: "Kompetencer" og 
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*Afgørelse:

*Samlet vurdering:

Godkendt

"Målgruppe, metoder og resultater", med særlig fokus på kriterium tre omkring metoder, tilgange og dokumentation af 
effekten. Ligeledes har Socialtilsynet behandlet og vurderet økonomitemaet for tilbuddet.

Vurderingerne for disse temaer er nye, hvorimod vurderinger fra de øvrige temaer stammer fra tidligere tilsynsbesøg.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Huset i Tveje Merløse tilbyder børn og unge et godt og relevant aflastningstilbud. 
Huset i Tveje Merløse tilrettelægger weekend- og aflastningsophold, hvor der dels er fokus på udvikling af praktiske og 
sociale færdigheder, og dels at børnene/de unge skal kunne slappe af og have en hyggelig weekend med socialt samvær 
og oplevelser. Der tages udgangspunkt i det enkelte barn/unges behov og problemstillinger og tilgangen og metoden 
tilrettelægges efter det.
Weekenderne er bygget op omkring en genkendelig struktur, for at sikre kontinuitet og genkendelighed for børnene/de 
unge. 
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i Huset besidder den viden og erfaring, der skal til, for at møde det enkelte 
barn/unge i et omsorgsfuldt, trygt og struktureret aflastningstilbud.

Socialtilsynet vurderer, at Huset i Tveje Merløse opererer indenfor en økonomisk ramme, der muliggør at realisere den 
fornødne kvalitet i relation til tilbuddets målgruppe. Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for Socialtilsynet og 
visiterende kommuner og det er Socialtilsynets konklusion, at der er aflagt regnskab efter gældende regler på området.

Huset i Tveje Merløse er fortsat godkendt til at modtage op til 20 børn og unge i aflastning fordelt på de to afdelinger 
tilbuddet består af - Huset og Fløjen. Målgruppen er kendetegnet ved børn og unge i alderen 6-18 år med 
opmærksomhedsforstyrrelser og autismespektrumforstyrrelser.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Materiale på tre unge (handleplan, statusbeskrivelse og dagbogsnotater)
Liste over indskrevne børn og unge
Liste over medarbejdere
Indberetninger på Tilbudsportalen
Årsrapport og revisionsprotokollat for 2014
Budget 2015

Observation Deltagelse i samling i to aflastningsgrupper (Huset og Fløjen)
Deltagelse i aktiviteter i Huset

Interview Under det anmeldte tilsynsbesøg er følgende interviewet:
Afd. leder og leder af Concura
To medarbejdere

Interviewkilder Anbringende kommune
Beboere
Ledelse
Medarbejdere

Opmærksomhedspunkter:
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 28-08-2015

Oversigt over tilsynsbesøg 28-08-15: Tveje-Merløse 10, Tveje Merløse, 4300 Holbæk

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Mette Kondrup Nielsen

Pia Viuf

ConCura - Huset og Fløjen i Tveje Merløse

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer
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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

2,5 Oplysninger overført fra tidligere tilsynsbesøg:

Fra regodkendelsesbesøg den 4. juni 2014, fremgår 
følgende vurdering:

Huset i Tveje Merløse er udelukkende et 
aflastningstilbud, hvorfor de ikke varetager den 
undervisnings- og uddannelsesmæssige del af den 
samlede behandling. Der arbejdes ikke konkret med at 
opsætte mål for uddannelse og beskæftigelse, da 
tilbuddet primært skal varetage weekendaflastningen af 
det enkelte barn. Den daglige skolegang og uddannelse 
understøttes dog af tilbuddet i den udstrækning det 
findes nødvendigt, hvis der er behov for deltagelse i 
tværfaglige møder omkring en enkelt elev eller 
opsamling på skoledagen, ved afhentning fredag 
eftermiddag. 

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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Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at Huset i 
Tveje Merløse støtter op om det enkelte barns 
skoletilbud herunder behandlingsplanene i den 
udstrækning, det er relevant i forbindelse med 
aflastningsopholdet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Kriterium 01: Tilbuddet støtter 
borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse

Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg:

Huset i Tveje Merløse er et weekendaflastningstilbud, der benyttes af børn der har brug for et tilbud, der kan give 
dem nogle strukturerede oplevelser i et pædagogisk miljø i et givent antal døgn om året. 
Tilbuddet koncenterer sig om at varetage aflastningsdelen og er derfor ikke medvirkende til at opstille konkrete mål 
for børnene/de unges skolegang, uddannelse og beskæftigelse. Denne indikator er derfor bedømt i lav grad. 

I interview med ledelsen gives der udtryk for, at alle de børn der er tilknyttet aflastningstilbuddet, er i et skole- eller 
dagtilbud og at Huset i Tveje Merløse støtter op om dette i det omfang det findes nødvendigt. De deltager jævnligt i 
tværfaglige møder omkring enkelte børns skolegang og har et tæt samarbejde omkring de børn, der er tilknyttet 
Concuras eget dagskoletilbud. 

I hentesituationen om fredagen, inden weekendaflastningen begynder, er der en snak med skolen om skoledagen 
og ugen som helhed, for at hjælpe barnet bedst muligt igennem weekenden, hvis der er behov for en ekstra indsats 
eller særlig støtte.
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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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Bedømmelsen i indikatoren ligger lavt, da Huset i Tveje Merløse er et aflastningstilbud og derved ikke 
er ansvarlig for at opstille konkrete mål for børnene/de unges skolegang, uddannelse eller 
beskæftigelse.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

I samtalen med ledelsen oplyses det, at alle de børn og unge der er tilknyttet aflastningstilbuddet er i 
et skoletilbud eller anden form for dagtilbud. Et par af de børn der er i aflastning, er tilknyttet 
Concuras eget dagskoletilbud.

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.

2 (i lav grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Bedømmelsen i denne indikator ligger lavt, da det ikke er aflastningstilbuddets ansvar at sørge for, at 
børnene/de unge i tilbuddet gennemfører grundskoletilbuddet. Det skal dog nævnes, at Huset i Tveje 
Merløse støtter op om den aktuelle skolegang, herunder lektielæsning, for det enkelte barn.

Indikator 01.d: Børnene/de unge 
i tilbuddet har et stabilt 
fremmøde i deres 
undervisningstilbud, 
uddannelsestilbud eller 

2 (i lav grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Bedømmelsen i denne indikator ligger lavt, da tilbuddet ikke har primært ansvar for skolegang og 
dermed heller ikke fremmøde.
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beskæftigelse. Medfølgende 
børn på voksentilbud er i dag- 
eller undervisningstilbud
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

3,2 Oplysninger overført fra tidligere tilsynsbesøg:

Socialtilsyn Hovedstaden har været på tilsynsbesøg på 
Huset i Tveje Merløse i forbindelse med væsentlig 
ændring af godkendelsen. På baggrund af dette besøg 
vurderer Socialtilsynet følgende:

Det er Socialtilsynets vurdering, at Huset i Tveje Merløse 
med den nye afdeling, vil kunne lave en mere 
differienceret understøttelse af evnen til at udvikle 
selvstændighed og relationer. I den nye afdeling 
påtænkes det, at tilbyde de lidt ældre 
weekendaflastning, der er mere målrettet ungdomslivet. 
De unge skal inddrages i højere grad og det vil blive mere 
på de unges præmisser - forudsat at det bliver indenfor 
de rammer der allerede er etableret i tilbuddet. De vil 
forsøge at få nogle emner ind, der er mere målrettet de 
unge -temaer omkring pubertet, seksualitet, sociale 
medier og benytte muligheden for at besøge 
virksomheder/arbejdspladser. Disse emner skal munde 
ud i, at forberede de unge på at håndtere de 
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udfordringer de møder i deres sociale relationer.

Det er Socialtilsynets vurdering, at Huset i Tveje Merløse 
har gjort sig relevante overvejelser omkring det at dele 
deres aflastning, sådan at behandlingen kan målrettes en 
gruppe af unge mennesker, der har et andet behov, for at 
træne selvstændighed og sociale relationer.

Fra regodkendelsesbesøg den 4. juni 2014, fremgår 
følgende vurdering:

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Huset i Tveje 
Merløse har stort fokus på at støtte børnene og de unge i 
forhold til at udvikle selvstændige færdigheder både i 
forhold til praktiske opgaver, personlig hygiejne og 
sociale relationer.

Afdelingsleder og medarbejderne tilrettelægger 
opholdene, så børnene og de unge inddrages og støttes i 
forhold til den enkeltes vanskeligheder og 
udviklingspotentiale. Endvidere vurderes det, at Huset i 
Tveje Merløse opstiller gode rammer for, at børnene og 
de unge kan danne venskaber indbyrdes.

Når børnene/de unge er i Huset, opholder de sig i et lille 
og tæt miljø, hvor der er fokus på, at gruppen skal 
fungere praktisk og socialt, og at gruppen skal have gode 
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oplevelser sammen. Socialtilsynet vurderer, at dette 
fokus er relevant for de børn og unge, der kommer i 
aflastning, og at det derfor er mindre relevant, at de 
bliver tilbudt aktiviteter uden for tilbuddet, hvor de 
trænes i at færdes på egen hånd.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg:

Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at der arbejdes målrettet og konkret med at støtte børnene/de unges 
sociale kompetencer i aflastningstilbuddet Huset i Tveje Merløse. Flere af de børn der er i aflastning, har brug for 
særlig støtte i sociale relationer og til at opnå højere grad af selvstændighed. Socialtilsynet vurderer, at der er 
opstillet individuelle mål for det enkelte barn/unge med henblik på at understøtte en udvikling og bedre social 
formåen. Børnene/de unge er en aktiv del, af de daglige gøremål i huset og der arbejdes fokuseret med at 
understøtte en grad af selvstændighed, i det omfang den enkelte kan rumme det. 

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at opgaven omkring at skabe venner og færdes uden for tilbuddet, er mindre 
væsentlig, idet at tilbuddet er weekendaflastning, og de prioriterer at være samlet i gruppen og styrke de sociale 
relationer der kan opbygges der. De aktiviteter der foregår er planlagt på forhånd og det er ikke meningen, at 
børnene/de unge skal sendes uden for tilbuddet på egen hånd.

Det er Socialtilsynets vurdering, at forældre og pårørende i høj grad er inddraget og informeret, i tilrettelæggelsen 
af weekenden i Huset. Samtlige forældre giver udtryk for, at der er et godt samarbejde og de føler sig velinformeret. 
Det oplyses endvidere, at deres børn oplever trivsel og har tætte relationer til de faste voksne der er i huset.
Socialtilsynet vurderer på den baggrund, at Huset i Tveje Merløse formår at skabe bæredygtige relationer til de 
børn og unge der kommer i aflastningen og de unge dermed opnår en vis fortrolighed med de faste voksne.
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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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Under samtale med ledelse oplyses det, at de arbejder individuelt med det enkelte barn/den unge, 
om at opsætte konkrete mål for weekendaflastningen. Målene tager udgangspunkt i sociale 
kompetencer, da det er en afgørende del, af det at være i weekendaflastning. Barnet/den unge bliver 
inddraget i de mål de arbejder hen imod og det drøftes løbende med barnet/den unge om hvorvidt 
der skal sættes nye mål. En stor del af aflastningen består i, at barnet/den unge får nogle 
selvstændige færdigheder og børnene/de unge er en aktiv del af de daglige gøremål i tilbuddet.
Der udarbejdes statusrapporter på den enkelte og af dette materiale fremgår det, at der er fokus på 
at arbejde fokuseret med de opstillede mål.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

2 (i lav grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Det skal bemærkes at den lave bedømmelse er med baggrund i, at tilbuddet overvejende benytter 
tiden i weeekenden til at styrke fællesskabet og de sociale relationer i den gruppe de er i og ikke 
bevidst opsøger sociale fællesskaber udenfor den sammenhæng. Det er ledelsens vurdering, at 
børnene udfordres rigeligt i at forholde sig til de relationer der er i aflastningstilbuddet, og der er 
mulighed for at træne det enkelte barns sociale færdigheder i deres eget regi.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

I interviewet med ledelsen oplyses det, at alle børn har deres telefon et stykke tid, inden de ligger sig 
til at sove. Her er der mulighed for at ringe hjem til sine forældre, hvis der skulle være et behov. De 
oplever dog, at det er få børn der ringer hjem i weekenden.

Den primære kontakt til forældrene foregår igennem medarbejderne og ledelsen. Hver tirsdag 
modtager alle forældre et brev med informationer om den kommende weekend. Hvilke oplevelser er 
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der i vente, hvad skal barnet/den unge medbringe, hvilke medarbejdere er der i weekenden og 
øvrige vigtige informationer. Dette brev er tænkt som en mulighed for at forberede børn og forældre 
på hvad weekenden bringer, med henblik på at skabe forudsigelighed.
Efter weekenden modtager forældrene yderligere et brev, hvor weekenden er beskrevet i form af 
oplevelser og billeder.

I samtalen med forældre og pårørende gives der udtryk for et meget højt informationsniveau fra 
Huset i Tveje Merløse, samtlige forældre/pårørende Socialtilsynet taler med, giver udtryk for at de 
føler sig velinformeret. Endvidere fortæller enkelte af forældrene, at der er stor imødekommenhed 
ved henvendelser.

Indikator 02.d: Børnene/de unge 
deltager i fritidsaktiviteter uden 
for tilbuddet

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Denne indikator har ikke været genstand for bedømmelse idet at det er et weekendaflastningstilbud 
og de ikke benytter sig af at sende børnene ud i aktiviteter alene uden for tilbuddet. 
Weekendaflastningen er bygget op om oplevelser sammen i gruppen af andre børn og det 
pædagogiske personale.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Regodkendelse 2014.

De børn der har været tilknyttet tilbuddet igennem længere tid, opbygger venskaber på tværs af 
tilbuddet, men ikke udenfor tilbuddet. Ledelsen oplyser, at de har børn, der kommer fra samme by, 
som de oplever har mulighed for at mødes i fritiden, når de har skabt en relation i tilbuddet.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

En af de pædagogiske overvejelser i tilbuddet, med henblik på at skabe struktur og forudsigelighed 
for børnene/de unge, er at tilknytte de samme voksne til de samme weekender. Dette med den 
overvejelse at skabe genkendelighed for børnene/de unge. Derved opnåes en ro for børnene i og 
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med, at de kender de voksne der er der fast i deres weekender og på den måde opnås en relation 
mellem børn/unge og medarbejdere. I interviewet med ledelsen giver afdelingslederen udtryk for, at 
børnene/de unge næsten pr automatik opsøger de voksne, de føler sig mest tryg ved og har en 
særlig relation til. Dette opleves både i de aktiviteter der er i løbet af weekenden, men også i de 
mere nære samspil mellem børn og medarbejdere.

I interview med medarbejdere fortæller de, at det har afgørende betydning for børnene, at de er 
bekendt med hvilke voksne der er i Huset, når børnene/de unge er på weekendaflastning. Det giver 
tryghed, og de oplever, at det udløser en naturlig og tæt relation børn og voksne imellem.

Da Socialtilsynet taler med forældre og pårørende, gives der udtryk for, at deres børn har en tæt 
relation til afdelingslederen og at de er af den opfattelse, at deres børn finder tryghed hos denne.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,1 Driftsorienteret tilsynsbesøg den 28. august 2015.

Af oplysninger fra Tilbudsportalen fremgår det at, Huset i 
Tveje Merløse arbejder med følgende målgruppe: børn 
og unge i alderen 6-18 år med 
opmærksomhedsforstyrrelser og 
autismespektrumforstyrrelser. 

Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at tilbuddet 
arbejder med en klar målgruppebeskrivelse, hvor den 
anvendte pædagogiske tilgang er i overensstemmelse 
med børnene/de unges behov for tryghed, struktur og 
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forudsigelighed. 
Huset i Tveje Merløse tilbyder børne-/ungegrupperne 
weekend- og aflastningsophold, der er bundet op af en 
omsorgsfuld, struktureret og rummelig relation til 
medarbejderne. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet tilrettelægger 
opholdene således, at der både er fokus på udvikling af 
praktiske og sociale færdigheder, men også på, at 
børnene/de unge skal kunne slappe af og have en 
hyggelig weekend med socialt samvær og oplevelser. 

Socialtilsynets vurderer, at Huset i Tveje Merløse 
arbejder relevant med at sikre, at en struktureret 
effektmåling finder sted. Imidlertid er det Socialtilsynets 
vurdering, at målsætningen primært tager afsæt i 
tilbuddets egne vurderinger, idet det er yderst sjældent, 
at tilbuddet modtager konkrete handleplaner fra 
visiterende kommuner. Målsætningen for det enkelte 
barn, tager primært udgangspunkt i det enkelte barns 
sociale kompetencer, men der ses også arbejdet med 
andre målsætninger for opholdet.
Det er Socialtilsynets vurdering, at flere sagsbehandlere 
oplever, at tilbuddet leverer en yderst kvalificeret indsats 
overfor børn og unge med behov for et 
aflastningsophold.

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

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Huset i Tveje Merløse er et aflastningstilbud for børn og unge i alderen 6-18 år, med særlige behov og 
problematikker som blandt andet ADHD og autisme.

Huset i Tveje Merløse tilrettelægger weekend- og aflastningsophold, hvor der dels er fokus på udvikling af praktiske 
og sociale færdigheder, og dels at børnene/de unge skal kunne slappe af og have en hyggelig weekend med socialt 
samvær og oplevelser. Der tages udgangspunkt i det enkelte barn/unges behov og problemstillinger og tilgangen og 
metoden tilrettelægges efter det.
Weekenderne er bygget op omkring en genkendelig struktur, for at sikre kontinuitet og genkendelighed for 
børnene/de unge.

Socialtilsynet vurderer, at Huset i Tveje Merløse tilbyder børn og unge relevant støtte og omsorg i deres 
aflastningsophold. Børnene/de unge bliver mødt af omsorgsfulde og kompetente medarbejdere, der formår at 
tilpasse den pædagogiske indsats ud fra det enkelte barns behov. Ligeledes formår tilbuddet at tilrettelægge en 
genkendelig struktur for weekenderne, der giver børnene tryghed og kontinuitet i aflastningen. Socialtilsynet 
bemærker, at flere sagsbehandlere udtrykker stor tilfredshed med den pædagogiske indsats, som tilbuddet leverer. 
Sagsbehandlere fremhæver tilbuddets evne til at møde det enkelte barn, med afsæt i barnets behov og 
udfordringer.

Socialtilsynets vurderer, at Huset i Tveje Merløse arbejder relevant med at sikre, at en struktureret effektmåling 
finder sted. Imidlertid er det Socialtilsynets vurdering, at målsætningen primært tager afsæt i tilbuddets egne 
vurderinger, idet det er yderst sjældent, at tilbuddet modtager konkrete handleplaner fra visiterende kommuner. 
Målsætningen for det enkelte barn, tager primært udgangspunkt i det enkelte barns sociale kompetencer, men der 
ses også arbejdet med andre målsætninger for opholdet.

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

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Huset i Tveje Merløse er et aflastningstilbud for børn og unge i alderen 6-18 år, med særlige behov 
og problematikker som blandt andet ADHD og autisme.

Huset i Tveje Merløse tilrettelægger weekend- og aflastningsophold, hvor der dels er fokus på 
udvikling af praktiske og sociale færdigheder, og dels at børnene/de unge skal kunne slappe af og 
have en hyggelig weekend med socialt samvær og oplevelser. Der tages udgangspunkt i det enkelte 
barn/unges behov og problemstillinger og tilgangen og metoden tilrettelægges efter det.
Weekenderne er bygget op omkring en genkendelig struktur, for at sikre kontinuitet og 
genkendelighed for børnene/de unge.

Tilbuddet anvender ikke fastlagte tilgange og metoder, men benytter sig af evnen til at vurdere hvad 
det enkelte barn har behov for. Ledelsen og medarbejdere giver udtryk for, at flertallet af de børn og 
unge der er i tilbuddet, har brug for en genkendelig ramme, som er bygget op omkring en fast 
struktur. Der anvendes piktogrammer, for at visualisere weekenden, særligt af hensyn til de 
børn/unge, der har brug for den faste struktur.

I bedømmelsen har Socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddet tilbyder børn og unge relevant støtte og 
omsorg i deres aflastningsophold. Børnene/de unge bliver mødt af omsorgsfulde og kompetente 
medarbejdere, der formår at tilpasse den pædagogiske indsats ud fra det enkelte barns behov. 
Ligeledes formår tilbuddet at tilrettelægge en genkendelig struktur for weekenderne, der giver 
børnene tryghed og kontinuitet i aflastningen. Socialtilsynet har endvidere vægtet, at flere 
sagsbehandlere udtrykker stor tilfredshed med den pædagogiske indsats, som tilbuddet leverer. 
Sagsbehandlere fremhæver tilbuddets evne til at møde det enkelte barn, med afsæt i barnets behov 
og udfordringer.

Indikator 03.b: Tilbuddet 4 (i høj grad Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.
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dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

opfyldt)
Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i høj grad dokumenterer resultater i form af det 
enkelte barns udvikling i aflastningsopholdene. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Huset i Tveje 
Merløse arbejder med at opsætte mål for børnenes/de unges aflastningsophold og dokumentere 
udviklingen i både dagbogsprogram og statusbeskrivelser. Tilbuddet har primært fokus på 
udviklingen af de sociale kompetencer og relationer hos det enkelte barn/unge, idet det som regel er 
det altovervejende mål for opholdet.

I forbindelse med tilsynsbesøget, har Socialtilsynet gennemgået dagbogsnotater og 
statusbeskrivelser for tre børn/unge i tilbuddet. Af det materiale fremgår det, at der arbejdes 
relevant og målrettet med at dokumentere hvilke mål der arbejdes med, samt den pædagogiske 
indsats tilbuddet yder i forhold til at opnå målene for det enkelte barn/unge.

Tilbuddets dagbogssystem er inddelt i otte fokuspunkter, sådan at der rettes en opmærksomhed på 
den udvikling der finder sted for det enkelte barn, inden for det konkrete fokusområde. Tilbuddets 
medarbejdere dokumenterer observationer i dagbogssystemet, med henblik på at udarbejde en 
statusbeskrivelse, som dokumentation for den udvikling der har fundet sted.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Under tilsynsbesøget blev listen over indskrevne børn og unge gennemgået. Her blev det tydeligt, at 
tilbuddet ikke er i besiddelse af handleplaner på børnene/de unge i aflastningen. Leder orienterer 
om, at det er gældende for stort set alle de børn og unge de har i aflastningstilbuddet, at der ikke er 
udarbejdet en handleplan, hvor visiterende kommune har opstillet mål for barnets/den unges 
ophold.

Imidlertid er det Socialtilsynets bedømmelse, at Huset i Tveje Merløse arbejder med at opsætte mål 
for børnenes aflastningsophold og dokumentere udviklingen i både dagbogsprogram og i 

Side 19 af 43

Tilbud: Concura - Huset i Tveje Merløse



statusbeskrivelser. Tilbuddet har primært fokus på udviklingen af de sociale kompetencer og 
relationer hos det enkelte barn/unge, idet visiterende kommuner ofte har det som primært mål for 
opholdet.

En sagsbehandler giver udtryk for, at selv om der ikke er udarbejdet handleplan på de børn, 
pågældende kommune har i tilbuddet, oplever de stor kvalitet i den skriftlige dokumentation af den 
udvikling der finder sted. Ligeledes giver sagsbehandler udtryk for, at det altid er muligt at bede 
tilbuddet om at arbejde med en konkret problemstilling, ligesom der efterfølgende finder opfølgning 
sted.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg:

Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at Huset i Tveje Merløse har fokus på at børnene/de unge bliver 
medinddraget i weekendaflastningen, i det omfang det kan lade sig gøre. 
For at sikre struktur og genkendelighed for børnene, vægtes en høj grad af planlægning. Dette med udgangspunkt i, 
at weekenderne ser forholdsvis ens ud, kun med forskel af weekendens lørdagsaktivitet. Derfor lægges der ikke op 
til høj grad af medindflydelse i tilbuddet, da behovet for struktur og genkendelighed vægtes højrere. 
Det er dog Socialtilsynets vurdering, at Huset prioriterer, at inddrage børnene/de unge i form af de fleste aktiviteter 
og næsten alle deres ture ud af huset er med udgangspunkt i deres ønsker.
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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)

Regodkendelse 2014.

Under besøget i Huset observerde Socialtilsynet, at børnene/de unge i høj grad blev hørt og 
anerkendt. Under fredagssamlingen fremgik det, at der gives plads til at det enkelte barn/unge gives 
mulighed for at udtrykke sig om oplevelser og ønsker. Tilsynet observerede en anerkendende tilgang 
til det enkelte barn, der blev taget højde for formåen og evne til at formulere sig.
Flere forældre og pårørende gav samstemmende udtryk for, at deres børn blev hørt og anerkendt. 

I interview med medarbejdere blev der givet flere konkrete eksempler på, hvordan de sikrede sig, at 
børnene/de unge havde en form for medindflydelse på det der foregår i Huset og på den måde blev 
anerkendt og hørt i deres ønsker og behov.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Afdelingsleder og medarbejder udtrykte, at der i de fleste tilfælde var fastlagte aktiviteter i Huset, 
ligesom dagens program og måltider var planlagt på forhånd. Aktiviteter og ture ud af huset, tager 
dog udgangspunkt i børnenes/de unges ønsker. Det drøftes jævnligt hvilke ønsker der kunne være til 
aktiviteter og ledelsen oplyser, at det giver god mening i arbejdet med børnene at snakke om hvem 
der har ønsket de forskellige aktiviteter.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg:

Det er Socialtilsynets vurdering, at Huset i Tveje Merløse understøtter børnenes/de unges sundhed og trivsel i det 
omfang det er muligt i weekendaflastningen. Der er fokus på at servere sund kost i Huset, ligesom at weekenderne 
er bygget op omkring et socialt og meget fysisk aktivt fællesskab.
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Det er endvidere Tilsynets vurdering, at det ikke er Huset i Tveje Merløses primære ansvar, at varetage og 
understøtte børnenes/de unges mentale sundhed og trivsel, da det er weekendaflastning og på den måde ikke en 
del af at skulle varetage de daglige faste sundhedsfaglige opgaver.

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

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Medarbejdere og ledelse oplyser uafhængigt af hinanden, at det er deres klare overbevisning, at 
børnene og de unge generelt trives i aflastningen.
I forbindelse med Socialtilsynets andet besøg i Huset, observerede vi ti børn og unge med forskellig 
funktionsniveauer og behov, og det var klart indtrykket, at de var trygge og trivedes i tilbuddet.

I samtaler med forældre og pårørende fremhævede flere af dem, at deres børn trivedes i tilbuddet 
og at børnene var glade for at være der.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Huset i Tveje Merløse varetager ikke de daglige faste sundhedsfaglige opgaver, omkring det enkelte 
barn/unge. I forbindelse med akut opståede behov kontaktes forældre og/eller skadestue/vagtlæge.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Huset i Tveje Merløse er weekendaflastning og har derfor ikke det primære ansvar for børnenes/de 
unges fysiske og mentale sundhed. I samtalen med ledelse og medarbejdere oplyses det dog, at de 
har fokus på at serverer sund kost ved de fleste måltider i huset. De har faste strukturer omkring 
servering ved måltiderne. De voksne serverer maden, både for at yde omsorgen, men også for at 
sikre at alle får spist og dem der har tendens til at overspise, bliver hjulpet på en omsorgsfuld måde.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg:

Det er Socialtilsynets vurdering, at Huset i Tveje Merløse forebygger magtanvendelser, til gavn for de børn og unge 
der kommer i weekendaflastning. Socialtilsynet har ikke registreret nogle magtanvendelser på tilbuddet i 
indeværende år og det er vores vurdering, at der arbejdes pædagogisk relevant med henblik på at forebygge, at de 
forekommer.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at de pædagogiske tiltag i forhold til magtanvendelser, er baseret på en 
individuel og omsorgsfuld tilgang til børnene/de unge i Huset.
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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)

Regodkendelse 2014.

I samtale med afdelingsleder, fremhæves det, at magtanvendelser er sidste udvej. Han giver udtryk 
for, at hvis en stikker af, så går vi med og snakker stille og roligt. Hvis det tyder på en større konflikt, 
så er de altid to om det. Det oplyses, at de skriver ned og indberetter til anbringende kommune og 
drøfter det med de respektive sagsbehandlere.
Der er skriftlige indstrukser i personalehåndbogen. Forældrene orienteres og kan komme med 
kommentarer. Der bliver talt med børnene om det der er sket, så de har mulighed for at udtrykke sig 
omkring oplevelsen.

Medarbejderene fortæller, at der i en af aflastningsgrupperne er et par stykker der kan være 
udadreagerende, men de er gode til at gå væk og så lade sig aflede.
Det er deres overbevisning, at der ikke har været nogle magtanvendelser i indeværende år.
De oplyser, at de er bekendt med magtanvendelsescirkulæret og de kender retningslinjerne for 
magtanvendelser i tilbuddet. Endvidere fortæller de, at de arbejder med det, f.eks er der børn som 
har lært at gå væk fra konflikten og så fungerer det. Andre børn taler de med om hvorfor de er gale, 
og hjælper barnet med at finde en løsning på den konflikt der frustrerer barnet.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

4 (i høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Ledelse og medarbejdere oplyser, at de følger op på magtanvendelser med henblik på at at blive 
bedre til at undgå dem i tilbuddet. Alle medarbejdere har deltaget i en temadag i organisationen, 
hvor magtanvendelser var det overordnede tema.

Endvidere fortæller de, at de arbejder med læring og forbedring jævnligt. Der arbejdes individuelt 
med det enkelte barn, med henblik på at undgå magtanvendelser. Herunder er der f.eks børn som 
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har lært at gå væk fra konflikten. Andre børn bliver der talt med, for at undersøge hvorfor de er gale, 
og efterfølgende hjælpe barnet med at finde en løsning, på den konflikt der frustrerer barnet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg:

Det er Socialtilsynets vurdering, at der hos ledelse og medarbejderne er en høj grad af opmærksomhed på 
børnenes og de unges adfærd med henblik på at sikre, at der ikke sker overgreb imellem dem. Tilbuddet er bevidste 
om at de fysiske rammer begrænser målgruppen, og at børn og unge med tendens til krænkende adfærd ikke ville 
kunne rummes i tilbuddet.

Der er udarbejdet planer og instrukser for håndtering af alle typer af overgreb, som medarbejderne er bekendt 
med.

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)

Regodkendelse 2014.

Ledelse og medarbejdere fortæller uafhængigt af hinanden, at de har nogle klare retningslinjer i 
Huset, for at forebygge overgreb. Der er fast tilknyttet både kvindelige og mandelige medarbejdere 
til hver aflastningshold, for at sikre at både piger og drenge kan henvende sig til og få hjælp af en 
voksen af samme køn.
Der er stor fokus på, at adskille piger og drenge i de forskellige soverum, med henblik på at forebygge 
overgreb mellem børn og unge. Børnene/de unge er altid i nærheden af de voksen og der soves med 
åben dør på værelserne.

En pårørende fortæller om en konkret episode, hvor hun synes, at Huset har handlet meget 
proffessionelt og taget relevant hånd om situationen.

Side 25 af 43

Tilbud: Concura - Huset i Tveje Merløse



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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Ledelse og medarbejdere oplyser, at der aldrig er lukkede døre til de enkelte værelser. Børnene/de 
unge sover kun sammen med nogle med samme køn.

Der er altid åbne døre når medarbejderne skal hjælpe med hygiejne eller putte børnene.

Det oplyses, at der tidligere har været børn med seksualiserende adfærd, det er de voksne meget 
opmærksomme på og drøfter det med hinanden/forbereder hinanden.
Medarbejderne fortæller, at de er meget opmærksomme på, at der ikke skal opstå misforståelser, de 
banker altid på inden man kommer ind i soveværelset.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,7 Oplysninger overført fra tidligere tilsynsbesøg:

Fra regodkendelsesbesøg den 4. juni 2014, fremgår 
følgende vurdering:

Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering at Huset i 
Tveje Merløse er ledelsesmæssigt og pædagogisk 
veldrevet. Huset i Tveje Merløse er en afdeling under den 
samlede organisation Concura og har derved mange 
faglige og pædagogiske ressourcer at trække på.

Der er tilknyttet en afdelingsleder i Huset, og det er 
prioriteret, at denne er pædagogisk uddannet, da 
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direktøren for Concura og dermed også for Huset, er 
administrativt uddannet. Socialtilsynet vurderer, at der er 
gjort relevante overvejelser omkring, at ledelsen er 
suppleret ved forskellige kompetencer.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at Huset i Tveje 
Merløse er organiseret hensigtsmæssigt i forhold til at 
kunne tilbyde weekendaflastning til børn og unge med 
forskellige diagnoser. Ledelsen har et godt overordnet 
overblik og fastsætter en relevant ramme for, at de 
enkelte aflastningsgrupper kan tilbydes et stabilt og 
struktureret aflastningstilbud.

Socialtilsynet vurderer, at det lave sygefravær og den lave 
personalegennemstrømning er et udtryk for, at 
medarbejderne trives og føler sig fagligt og personligt 
udfordret, når de er på arbejde i Huset.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg:

Det er Socialtilsynets vurdering, at ledelsen i Huset samlet set har relevant uddannelse og erfaring indenfor det 
pædagogiske og ledelsesmæssige område. Ledelse og medarbejdere modtager ikke ekstern supervision, men 
benytter sig af de forskellige ressourcer de har i organisationen, når det vurderes nødvendigt, at få vendt faglige 
problemstillinger.

Bestyrelsen er sammensat af personer med relevante kompetencer og med konkret kendskab til Concuras 
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forskellige afdelinger.
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)

Regodkendelse 2014.

Ledelsen af Huset i Tveje Merløse supplerer hinanden med forskellige faglige kompetencer. 
Direktøren for Concura har det overordnede administrative ledelsesansvar. Afdelingsleder er 
uddannet pædagog og har det behandlingsmæssige ansvar. Ledelsen suppelerer hinanden med 
forskellige uddannelser og kompetencer.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Regodkendelse 2014.

I interviewet med ledelsen oplyses det, at der ikke er fastlagt supervision på programmet for 
medarbejderene i Huset i Tveje Merløse. Afdelingsleder giver dog udtryk for, at der ligger en klar 
aftale om, at supervision til en hver tid kan efterspørges og at de derefter vil benytte sig af det, hvis 
det vurderes, at der er et behov.
Endvidere benytter de i Huset, de ressourcer der ligger i organisationen Concura, hvor der er ansat 
specialkonsulenter, som kan bidrage med pædagogisk støtte og rådgivning.
I samtalen med medarbejderene oplyste de, at der ikke var planlagt supervision og at de vurderede 
ikke at der var et behov. Endvidere gav de udtryk for, at det kunne efterspørges, hvis behovet opstod.

Indikator 08.c: Tilbuddet har en 
kompetent og aktiv bestyrelse

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Der er en samlet bestyrelse for hele Concura, hvoraf Huset i Tveje Merløse er blot en afdeling. 
Derved skal bestyrelsen forholde sig til samtlige afdelinger i hele organisationen. Ledelsen oplyser, at 
de jævnligt afholder bestyrelsesmøder, hvor der orienteres fra alle afdelinger og at bestyrelsen har 
en god fornemmelse af alle Concuras afdelinger. På samtlige møder orienteres der fra alle afdelinger, 
så bestyrelsen er løbende orienteret om hvad der sker i Huset i Tveje Merløse.
Af det materiale tilsynet har fået udleveret, fremgår det at bestyrelsen besidder forskellige faglige og 
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relevante kompetencer.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg:

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Huset i Tveje Merløses struktur, hvor der er tilknyttet en fast 
medarbejdergruppe til hver aflastningsgruppe, er altafgørende for at kunne tilbyde børnene og de unge et 
kontinuerligt tilbud og understøtte deres trivsel og udvikling. 
Det vurderes endvidere, at der er lavt sygefravær og lav personalegennemstrømning i tilbuddet, hvilket sikrer 
kontinuitet til gavn for målgruppen.

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)

Regodkendelse 2014.

I hver weekend er der fast tilknyttet tre voksne, som skal varetage børnenes/de unges behov 
igennem weekendaflastningen. Socialtilsynet observerede en god fordeling af de voksne. To børn 
havde mulighed for at lave mad i køkkenet, i fred og ro med en voksen. Derudover observerede 
Socialtilsyn Hovedstaden, at de to øvrige voksne fordelte sig i haven med de forskellige aktiviteter 
børnene/de unge efterspurgte. 
I samtalerne med forældre og pårørende oplyses det, at de vurderer at medarbejderne i Huset i 
Tveje Merløse besidder de relevante kompetencer til at varetage deres børns behov og at de oplever, 
at der er tilstrækkelig tid til det enkelte barn/unge.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Det oplyses på tilbudsportalen, at de to medarbejdere der har forladt afdelingen begge er blevet 
forfremmet til andre stillinger i organisationen. Derudover har der ikke været personaleudskiftning i 
tilbuddet. Ledelsen oplyser, at de arbejder med at intergrere deres medarbejdere fra 
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aflastningshuset i den samlede organisation. Så vidt det er muligt, vil de gerne ansætte flest muligt 
på fuld tid og benytter sig af den mulighed, at nogle medarbejdere kan tilbydes timer i en af de 
andre afdelinger, så de på den måde kan opnå en reel fuldtidsstilling. Ledelsen giver udtryk for, at det 
er deres oplevelse, at det kan være medvirkende årsag til at deres medarbejdere har lyst til at blive i 
fortsat ansættelse.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Af oplysningerne på tilbudsportalen fremgår det, at Huset i Tveje Merløse har et lavt sygefravær. 
Ledelsen forklarer det med, at de oplever medarbejdere der trives i deres stilling og at der er en høj 
grad af fleksibilitet i stillingen som pædagog/medhjælper i aflastningstilbuddet.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 5 Driftsorienteret tilsynsbesøg den 28. august 2015.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i Huset i Tveje 
Merløse og Fløjen fremstår erfarne, relevant uddannede 
og kompetente i arbejdet med målgruppen. 
Medarbejdergruppen udviser stort engagement og 
Socialtilsynet bemærker en rummelig og meget 
omsorgsfuld tilgang til det enkelte barn/ung. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes 
pædagogisk relevant med målgruppen, ligesom 
medarbejderne fint kan redegøre for tilbuddets metoder 
og tilgange, og hvordan de anvendes i praksis. 
Medarbejdergruppen tilbydes faglig sparring i form af 
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kurser, supervision og fælles personalemøder og det er 
Socialtilsynets vurdering, at den samlede 
medarbejdergruppe er bekendt med målsætningen for 
det enkelte barns ophold og har bredt kendskab til det 
enkelte barns formåen og ressourcer.

Ovenstående vurderinger er understøttet af flere 
sagsbehandleres udtalelser, der påpeger 
medarbejdernes tilgang og kompetencer, som værende 
afgørende for børnenes/de unges udvikling og oplevelse 
af trivsel.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Med baggrund i det fremsendte materiale og samtale under tilsynsbesøget, er det Socialtilsyn Hovedstaden 
vurdering, at medarbejderene i tilbuddet er erfarne, relevant uddannede og udviser et stort engagement for 
arbejdet med målgruppen. Under besøget oplevede Socialtilsynet en rummelig og meget omsorgsfuld tilgang til det 
enkelte barn/unge. Socialtilsynet vurderer, at der arbejdes pædagogisk relevant med målgruppen, og at der i 
behandlingen er taget højde for det enkelte barns formåen og ressourcer, i den måde barnet mødes på.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at medarbejdergruppen tilbydes relevant faglig sparring i form af kurser, 
supervision og fælles personalemøder. Medarbejderne er bekendt med tilbuddets metoder og kan tydeligt 
redegøre for den pædagogiske praksis og indsats, der anvendes i weekend- og aflastningsopholdene.

Ligeledes har Socialtilsynet vægtet flere sagsbehandleres udtalelser, der påpeger medarbejdernes tilgang og 
kompetencer, som værende afgørende for børnenes/de unges udvikling og oplevelse af trivsel.
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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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt 
vægt på, at det af det fremsendte materiale fremgår, at den samlede medarbejdergruppe på 
tilbuddet er i besiddelse af relevant uddannelse og erfaring, i forhold til at varetage målgruppens 
behov. Ligeledes er der lagt vægt på, at medarbejdergruppen relevant kan redegøre for de tilgange 
og metoder der anvendes konkret, i arbejdet med børnene/de unge. 
Medarbejderne giver ligeledes udtryk for at have mulighed for at deltage i kurser og supervision, i et 
omfang de finder passende. Medarbejderne betoner samtidig personalemøder, som medvirkende til 
fælles faglig sparring i medarbejdergruppen. Her er der mulighed for at trække på hinandens 
kompetencer, samt udveksle relevante erfaringer i arbejdet med børnene/de unge. 

Som udgangspunkt er der årligt to fælles temadage for alle medarbejdere i Concura´s regi. Ligeledes 
er to medarbejdere pt. tilknyttet et mere intensivt kursusforløb i ART. Under det anmeldte 
tilsynsbesøg, drøftes det hvilke redskaber fra denne metoder, der kan anvendes direkte i arbejdet i 
aflastningsafdelingen.

I det seneste fremsendte budget, fremgår det endvidere, at tilbuddet har prioriteret at afsætte 
væsentlig flere midler til supervision og kurser.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt 
vægt på, at tilbuddet har organiseret sig med faste aflastningsgrupper, der har tilknyttet faste 
medarbejdere. Organiseringen med denne inddeling sikrer, at børnene og de unge, i høj grad 
profiterer af det konkrete kendskab medarbejderne har til dem, og af den relation de har til 
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medarbejderne. 
I organiseringen af grupperne, er det prioriteret, at den enkelte aflastningsgruppe består af 
medarbejdere med relevant uddannelse og erfaring i arbejdet med målgruppen.

Under det anmeldte tilsynsbesøg fik Socialtilsynet af flere omgange mulighed for at observere det 
samspil der foregik mellem medarbejdere og børn/unge. Af disse observationer, er det tydeligt for 
Socialtilsynet, at børnene og de unge mødes med respekt og rummelighed. I flere situationer, ses det 
afspejlet, at medarbejderne besidder de relevante kompetencer og den fornødne erfaring i arbejdet 
med målgruppen. Medarbejderne fremstår imødekommende og anerkendende i forhold til det 
enkelte barn, og har tydeligvis forståelse for og evne til at arbejde konkret med det enkelte barn. 
Dette er der ligeledes lagt vægt på i bedømmelsen af indikatoren.

Flere sagsbehandlere udtrykker stor tilfredshed med den indsats tilbuddet leverer til de børn og 
unge de har anbragt i aflastning. Enkelte kan give flere konkrete eksempler på hvordan 
medarbejdernes kompetencer ses afspejlet i tilgangen til børnene/de unge. Det nævnes, at der tages 
individuelle hensyn til børnenes/de unges særlige behov for hjælp og støtte.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 4,8 Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Det er Socialtilsynets samlede bedømmelse, at Huset i Tveje Merløse er økonomisk bæredygtigt. Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og 
årsrapport. Tilbuddet har fået udført revision i henhold til bekendtgørelse om revision af regnskaber for private 
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tilbud omfattet af lov om socialtilsyn, således er regnskab og årsrapport revideret i overensstemmelse med 
gældende regler. Ligeledes er det Socialtilsynets vurdering, at budgettet for 2015 er udarbejdet ud fra de gældende 
retningslinjer for indlevering af budgetter for tilbud.

Socialtilsynet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning og planlagte 
investeringer og dækningsgrad.

Det er Socialtilsynets vurdering at Huset i Tveje Merløse har gjort de nødvendige tiltag, for at rette op på en negativ 
egenkapital ifølge årsrapporten fra 2012/2013.

Den negative egenkapital forventes reetableret indenfor de kommende år, dette under forudsætning af fuld 
belægning. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at dette er realistisk, da tilbuddet ses at have en stabil belægning.

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)

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Huset i Tveje Merløse er en del af Driftsfonden Concura.

Af protokollat til delregnskabet - Huset i Tveje Merløse fremgår det, at revisionen ikke har givet 
anledning til bemærkninger af sådan en væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i 
revisionspåtegningen på delregnskabet. Delregnskabet er derfor forsynet med en påtegning uden 
forbehold, men med en supplerende oplysning om, at de i resultatopgørelsen medtagne budgettal 
ikke har været underlagt revision.

Der er udført revision i henhold til bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud 
omfattet af lov om socialtilsyn. Således er regnskab og årsrapport revideret i overensstemmelse med 
gældende regler. Dette er der lagt vægt på i bedømmelsen.
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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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget budget for 2015. Budgettet er udarbejdet ud fra de gældende 
retningslinjer for indlevering af budgetter for tilbud. Dette er der lagt vægt på i bedømmelsen.

Ligeledes er det vægtet i bedømmelsen, at der ses at være et rimeligt forhold mellem Huset i Tveje 
Merløses forventede omsætning og planlagte investeringer og dækningsgrad. Tilbuddets forventede 
omsætning for 2015 vurderes realistisk, idet tilbuddet har en fornuftig belægning på begge 
afdelinger.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Huset i Tveje Merløse har en soliditetsgrad på minus 66 %, men dog et positivt resultat i 
årsrapporten 2014. Ifølge årsrapporten for 2012/2013 havde Huset i Tveje Merløse en soliditetsgrad 
på minus 185%, så det er tydeligt for Socialtilsynet, at tilbuddet er i økonomisk fremgang.

Tilbuddet har fortsat en relativ høj negativ egenkapital, dette begrundet med, at tilbuddet i 2014 har 
anvendt en del midler til at etablere ny afdeling og derfor ikke samtidig formåede at reetablere 
egenkapitalen, ved hjælp af den højere belægning. Tilbuddet forventer at få reetableret 
egenkapitalen i løbet af 2-3 år. Dette vurderes realistisk på baggrund af tilbuddets stabile belægning.

Huset i Tveje Merløse er en del af Driftsfonden Concura. Tilbuddet er overført pr. 1. juli 2014.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Socialtilsynet vurderer, at Huset i Tveje Merløse opererer indenfor en økonomisk ramme, der muliggør at realisere 
den fornødne kvalitet i relation til tilbuddets målgruppe. Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og der 
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målgruppe er afsat midler til aktiviteter rettet mod børnene/de unge, samt kursusvirksomhed og supervision.
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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt 
vægt på, at  budgettet for Huset i Tveje Merløse afspejler tilbuddets målgruppe. Ligeledes fremgår 
det af budgettet, at der er afsat midler til aktiviteter rettet mod børnene/de unge, samt 
kursusvirksomhed og supervision. Af årsrapporten for 2014 fremgår det dog, at de budgetterede 
midler til kompetenceudvikling, ikke har været anvendt.

Af årsrapporten for 2014 ses en højere belægning end budgetteret. Tilsvarende ses et merforbrug på 
lønomkostninger, hvorfor Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet løbende tilpasser sig antallet af 
indskrevne børn og unge, samt tilpasser medarbejderantallet derefter.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har indberettet nøgletal på Tilbudsportalen, og at disse harmonerer med de 
faktiske forhold, som de er oplyst for Socialtilsynet, samt årsrapporten for 2014.

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi, på baggrund af det tilsendte regnskab fra 2014 og det 
tilsendte budget for 2015, er gennemskueligt for Socialtilsynet og for de visiterende kommuner.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Driftsorienteret tilsynsbesøg 28. august 2015.

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad og har lagt vægt på, at de 
nøgletal, der er indberettet på Tilbudsportalen harmonerer med de faktiske forhold, som de er 
oplyst for Socialtilsynet. Ligeledes er nøgletallene i overensstemmelse med årsrapporten for 2014.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 4,7 Oplysninger overført fra tidligere tilsynsbesøg:

Socialtilsyn Hovedstaden har været på tilsynsbesøg på 
Huset i Tveje Merløse i forbindelse med væsentlig 
ændring af godkendelsen. På baggrund af dette besøg 
vurderer Socialtilsynet følgende:

Huset i Tveje Merløse har indrettet en længe i Concuras 
samlede bygninger, der fremover skal huse yderligere 8 
aflastningsbørn i weekenderne. Socialtilsyn Hovedstaden 
har af to omgange besigtiget de nye fysiske rammer og 
vurderer på baggrund af dette, at rammerne er 
velegnede til at børn og unge tilbydes et godt 
aflastningsforløb. Der er indrettet fire to-sengs værelser, 
hvor der er taget højde for alder og køn i indretningen. 
Værelserne er hyggeligt indrettet og der er mulighed for, 
at et barn kan tilbydes et enkeltværelse, hvis dette skulle 
være behovet. 

Side 37 af 43

Tilbud: Concura - Huset i Tveje Merløse



Huset indeholder fælles bad og toiletfaciliteter og der er 
indrettet en stue/opholdsrum. Aflastningen har mulighed 
for at benytte dagtilbuddets faciliteter, ligesom den nye 
afdeling får sine egne udendørs rammer i form af stor 
bålhytte, trampolin og stor græsplæne.

Fra regodkendelsesbesøg den 4. juni 2014, fremgår 
følgende vurdering:

Socialtilsynet finder de fysiske rammer særdeles 
velegnede til weekendaflastning. 
Huset er forholdsvis nybygget og fremstår derfor i fin 
stand. De indendørs rammer fremstår lyse og 
indbydende, og det er Socialtilsynets vurdering, at 
børnene færdes hjemmevant i huset og trygge i de 
kendte rammer. Børnene har faste sovepladser og sover 
2-3 børn sammen på hvert værelse. 

Børnene kommer godt ind i huset og bliver mødt og 
modtaget af en voksen, hvorefter de finder deres 
værelse/soveplads og får pakket deres weekend ting ud. 
Socialtilsynet observerede at børnene benyttede de 
indendørs og udendørs faciliteter som huset tilbyder og i 
snakken med børnene gav de udtryk for at de var særligt 
glade for de ting de selv havde været med til at skabe. 
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Matriklen indeholder mange forskellige muligheder for 
fysiske og kreative udfoldelser og det er vores vurdering 
at alle faciliteter bliver flittigt benyttet af aflastningen, og 
at de dermed lever op til deres formål - nemlig at tilbyde 
børn og unge oplevelser uden for hjemmet i et trygt og 
omsorgsfuldt miljø.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg:

Huset i Tveje Merløse er en forholdsvis nybygget længe i tilslutning til Concuras samlede administrationsbygninger 
og dagskoletilbud. 
Det er Socialtilsynets vurdering, at Huset i Tveje Merløse fremstår lyst og nyt og har egnede fælles areler og 
faciliteter, der er nødvendige for et weekendaflastningstilbud og som imødekommer de behov målgruppen har.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Socialtilsynet besøgte aflastningshuset en fredag, for at deltage i velkomstmøde i huset, interviewe 
børnene/de unge samt observere på samværet mellem børnene/de unge og de medarbejdere der er 
tilknyttet. 
Det fremgik tydeligt, at børnene færdes hjemmevant i huset, de har faste pladser omkring bordet og 
alle børn sover samme sted hver gang. Børnene gav uafhængigt af hinanden udtryk for at trives med 
de fysiske rammer og det var tydeligt for Socialtilsynet, at de benyttede sig af de forskellige faciliteter 
som huset tilbyder samt havde stor glæde af de mange udendørs aktiviteter der tilbydes.

Igennem den sidste tid, har de haft flere forskellige projekter igang i haven, der hører til selve huset. 
De har bygget bålsted, gravet ud til to større trampoliner og senest har de været igang med at 
etablere et bed i haven.

Børnene bruger haven i stort omfang og ledelse og medarbejdere oplyser, at der fast er udendørs 
aktiviteter på programmet, hvor de udendørs fysiske rammer benyttes.

Huset i Tveje Merløse ligger i forlængelse af Concuras samlede administrationsbygninger og deres 
skoletilbud. I weekenderne er der mulighed for at aflastningen kan benytte samtlige faciliteter i 
bygningerne, herunder skolens gymnastiksal, forskellige værksteder samt de øvrige udendørs 
faciliteter der er tilknyttet skolen.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Aflastningstilbuddet er et nybygget stort hus der indeholder lyse og åbne fællesarealer. 
Ved rundvisning i huset fik Socialtilsynet indtrykket af, at huset fremstår hjemligt og rart. Børnene/de 
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

unge viste os rundt på hele matriklen og var gode til at fortælle om, hvilke aktiviter der kunne 
udspille sig de forskellige steder. 
Børnene fremhævede særligt gymnastiksalen, som et sted de benyttede meget og hvor aktiviteten 
stikbold gav anledning til mange sjove timer. 

I interview med ledelsen og medarbejderne gives der udtryk for, at de fysiske rammer er en stor del 
af den behandling der foregår i weekenderne med målgruppen. De børn der kommer i 
aflastningshuset, har et højt aktivitetsniveau og har behov for at blive stimuleret og få brugt dem 
selv fysisk. De giver udtryk for, at de fysiske rammer understøtter den tanke rigtig godt.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Regodkendelse 2014.

Det skal bemærkes, at det ikke er de unges/børnenes hjem, da Huset er et aflastningstilbud og 
primært benyttes i weekenderne. 

Det var tilsynets oplevelse under rundvisningen, at der tilbydes hjemlige og hyggelige rammer, hvor 
der lægges vægt på at tilegne børnene og de unge færdigheder, så de trænes i at begå sig socialt.

Tilbuddets bedømmelse
Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling.
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*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgradkr. 1.946.018,00

Overskud

Lønomkostninger

-

Lønomkostninger, fast 
personale

68,00

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

-

23,00

9,00

-

45,00

5,00

-

-

Takster
Tilbudstype: .

Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5. Afdeling: ConCura - Huset og Fløjen i Tveje Merløse
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Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 døgnaflastning 1.925,00
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