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Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og 
vurderingstermonologi 

Navn og Adresse  Huset I Tveje Merløse 
 www.concura 

Ledelse Leders navn  
Lotte Juul-Wiese, leder 
Tlf. mobil 21210850 - e-mail: ljw@concura.dk 
 Daglig leder: Pernille Brandt 
 E-mail: pb@concura.dk. 

Fysiske rammer, antal 
boliger og beliggenhed 

 
Huset ligger i skønne omgivelser ca. 2 km. Fra Holbæk.  
Huset er 250 kvm. med højt til loftet og varme i gulvet. 
Huset er færdig-bygget i april 2010. Der er lyse værelser, 
med mulighed for individuelle præg, stort køkkenalrum og 
en dejlig fælles tv stue. 

Målgruppe Målgruppen: 

Børn og unge mellem 6 og 18 år, med ADHD eller lignende 
problematikker. 

 
Normering 5 årsværk 

20 børn/unge fordelt på hver anden weekend 
Dato for tilsynet: 28-10-2011 

11-11-11  
 

Anvendte tilsynsmetoder: 
 

Observation og dialogbaseret tilsyn 
 
På baggrund af samtalerne og observationerne er der 
foretaget en samlet vurdering i rapporten 
 
  

Lovgrundlag, rammer og 
fokuspunkter: 

Tilsynet sker på baggrund af retssikkerhedslovens § 16 og 
Servicelovens § 143 og i henhold til Holbæk Kommunes 
retningslinier for tilsyn med dag- og botilbud for børn, unge 
og voksne. 

Faste punkter i dette tilsyn er. 

 Magtanvendelse  
 Handle- /udviklingsplaner 
 Dokumentation 
 Medicinhåndtering 

Rapporten er et øjebliksbillede af forholdene på det 
tidspunkt, hvor tilsynet fandt sted. 

De oplysninger, der ligger til grund for rapportens vurdering 
og anbefalinger fremgår af vedlagte beskrivelse af 
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tilsynsbesøget. 

Tilsynets samlede vurdering er foretaget på baggrund af 
tilsynsbesøget, de vedtagne Servicemål og Servicekvaliteter 
på området samt indberetninger til tilbudsportalen 

  
Uddrag fra Concuras 
Hjemmeside 

Husets formål: Vi er ikke et behandlingstilbud.  
Vi er et frirum for børnene/de unge, vi samarbejder gerne 
med familien og skaber rammer der passer til den enkelte. 
Der er plads til forskelligheder og vi giver børnene/de unge 
oplevelser og udfordringer i det tempo de magter og kan 
rumme. 

- et frirum for børn med ADHD eller lignende problematikker.  
Huset er et weekend– og ferietilbud, hvor børnene oplever 
tryghed, kendt struktur og anerkendelse.  
Der tilbydes weekendophold 1 eller 2 gange pr. måned, 
samt ferietilbud af en uges varighed. Børnene er tilknyttet en 
fast gruppe.  
Der kan etableres yderligere aflastningstilbud ved behov.  
Vi prioriterer at være ude, bruge naturen, spille bold, klatre i 
træer, lave bål mm.  
Vi tror på, at det meste kan lade sig gøre, når barnet/den 
unge oplever tillid, tryghed og rummelighed. Vi skaber 
sammen et positivt miljø, hvor vi taler pænt til hinanden. 
Med et godt kendskab til hinanden, kan vi sammen opleve 
og udforske nye muligheder. Når vi er sammen i Huset, har 
alle en funktion, som er valgt i samarbejde med den enkelte, 
så alle er en del af fællesskabet.  

De voksne i Huset kan lide deres arbejde, har erfaring og 
hjertet på rette sted. Det er de samme voksne, som er 
tilknyttet en børnegruppe. 

Vi er et sted hvor børnene/de unge glæder sig til at være. 

Værdigrundlag: 

Vi har den grundlæggende opfattelse, at en persons 
udvikling sker i samspillet med mennesker. 

I vores samvær tager vi udgangspunkt i 
forudsigelighed, kendte rammer, struktur, anerkendelse og 
omsorg. 

Næsten alt kan lade sig gøre, når barnet/den unge oplever 
tillid, tryghed og rummelighed. 

Sammen skaber vi et positivt miljø, hvor vi taler pænt til 
hinanden. Med et godt kendskab til hinanden, kan vi 
sammen opleve og udfordre nye muligheder. 

I Huset, har alle en funktion, som er valgt i samarbejde med 
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den enkelte, så alle er en del af fællesskabet. 

De voksne i Huset kan lide deres arbejde, har erfaring og 
hjertet på rette sted. 

Forældre: 
Vi har fokus på et godt og samarbejde med forældre, 
plejeforældre eller andre omsorgspersoner, som i det 
daglige har ansvaret og samværet med barnet/den unge. 

Der afholdes forældremøder 2 gange årligt, eller når der 
opstår behov for dette. 

Der vil ligeledes være mulighed for at lave 
fællesarrangementer i den enkelte gruppe. 

Skole: 
Vi deltager gerne i netværksgrupper og andre relevante 
møder, som kan gave barnet/den unge. 

Vi udarbejder gerne indberetninger efter konkret anmodning 
fra sagsbehandleren. 

Barnets Reform 

Servicestyrelsen har udgivet en håndbog om Barnets 
Reform 
www.servicestyrelsen.dk/born-og-unge/barnets-reform 
 
Reformens tiltag udmøntes inden for fire temaer 

 Tryghed i opvæksten  
 Børn og unges rettigheder 
 Tidligindsats 
 Kvalitet i indsatsen 

Og også fokus på forældrenes og netværkets betydning. 

 
  

Weekenden 

En weekend varer fra fredag klokken 15.00 til søndag 
klokken 14.00. 

Opstartstidspunktet kan variere efter om barnet skal hentes 
eller selv kommer til Huset. 

Op til en weekend sender vi en mail med information om 
den kommende weekend. 

Fredag, når vi alle er samlet, mødes vi ved bordet, vi får lidt 
at spise og drikke. 

Børnene vælger i samarbejde med de voksne, hvad de har 
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lyst til at lave, det kan være både ude og inde, men som 
udgangspunkt bruger vi uderummet meget. 

Klokken 18.00 spiser vi aftensmad. Børnene er med til at 
vælge menu og på skift med til at lave mad. 

Alle tager del i de praktiske ting der er i løbet af en 
weekend. 

Efter spisningen taler vi om hvad vi skal lave om aftenen 
og om de aktiviteter der er i weekenden. 

Der er hyggelig stemning, vi griner og fortæller gode 
historier.   

Lørdag starter med god morgenmad, der er nybagt brød, 
youghurt, frisk frugt og hvad vi ellers er lyst til. 

Ved morgenmaden taler vi om, hvad det er der skal ske i 
løbet af dagen, hvem der har hvilke opgaver m.m. 

Lørdagens aktiviteter gennemgås, så alle i vigtige træk, ved 
hvad der skal ske, og hvornår. 

Vi spiser aftensmad klokken 18.00, menuen er bestemt af 
børn og voksne i fællesskab. 

Om aftenen er der hygge, vi laver det vi har lyst til, ser en 
film, spiller et spil, går en tur eller i hallen.  
Vi har også mulighed for at starte bussen og køre en tur. 

Søndag er det muligt at sove lidt længere, gå ud, hygge 
inde, der besluttes sammen med en voksen hvad der er 
mulighed for og lyst til at lave. 
Vi spiser brunch klokken 10.00. 

Klokken 13.00 samles weekendens glade børn og voksne. 
Vi taler om, hvordan weekenden har været, og der er 
mulighed for at komme med forslag til hvad der skal foregå i 
den kommende weekend. 

Klokken 14.00 slutter en weekend. 

 
Tilsynsenhedens samlede 
vurdering 
 

Indledning 
Huset er startet op før sommerferien, den første 
aflastningweekend var 25-06- 2010, de fysiske rammer er et 
ny bygget hus til formålet. Der ligger i tilknytning til 
Concuras skole. Skolen lokaler anvendes til aktiviteter.  
 

Magtanvendelse 

Der har ikke været indberettet magtanvendelse siden sidste 
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tilsyn. 

Ny lovgivning m.m. se:  
 Servicestyrelsen har lavet en hjemmeside vedr. omsorg og 
magt. Der er links til den sidste nye lovgivning, vejledninger 
og bekendtgørelser, m.m. www.servicestyrelsen.dk/omsorg-
og-magt 

  

Handle- /udviklingsplaner 

Der udarbejdes pædagogiske udviklingsplaner efter konkret 
anmodning fra sagsbehandleren. 

 

Dokumentation 

Der føres LOG-bøger på alle børn/unge 

Alle børn /forældre modtager en via e-mail, Velkommen til 
denne Weekend, med beskrivelse af aktiviteterne.  

Statusrapport udarbejdes på alle børn og unge, visiterende 
kommuner udarbejder ikke handleplaner. 

Medicinhåndtering 

Der er fulgt på medicinhåndteringen, anbefalingerne er fulgt 
der foreligger en samlet og fyldestgørende instruks, der 
lever op til vejledningen.  

Pixi udgave vedlægges til inspiration. 

KorrektHaandtMedici
n.pdf  

Medarbejdernes kompetencer 

Det har været muligt at få ansat personale med, hvis 
kompetencer flot af spejler målgruppens behov. 

Samlet vurdering 

Huset er stadig i sin opstart, traditioner og kultur er ved at 
rodfæstes de skabes sammen med børn og unge. Jeg fik et 
godt indtryk, der var en god stemning, tilgangen til 
Børn/unge var anerkendende og respekterende og 
omsorgsfuld,  det  var  tydelige  ”voksne”.   



 8 

Der en god kommunikation imellem tilsynet og ledelsen  

 
Anbefalinger 
Fra sidste tilsyn 
 

Tilsynet anbefaler, at Huset I Tveje Merløse udarbejder en 
samlet og fyldestgørende instruks for medicinhåndtering, 
det anbefales, at instruksen beskriver hele processen 
omkring håndteringen af medicin, fra ordinationen 
modtages, til emballagen bortskaffes. At opbevaringen af 
medicinen optimeres 
Tilsynet tilbyder råd og vejledning. 
 
Der er fulgt på medicinhåndteringen, anbefalingerne er 
fulgt der foreligger en samlet og fyldestgørende 
instruks, der lever op til vejledningen 

 
 
 
Tilsynet fandt sted en fredag fra kl. 14. til kl. 17. 
 

Samtale med ledelse 
Weekenderne er ikke fulgt helt op, man startede to weekender om måneden, nu er der børn 
og unge i 4. weekender med henholdsvis 7 og 8. børn og unge. Der har været en stille og 
rolig udvikling til glæde for børn og unge og ansatte. 

Samtale med medarbejdere 
Denne weekend var der tre  ”pædagoger”  der  dækkede  vagterne,  fredag  var  der  en  pædagog  
og en pædagogmedhjælper på vagt, pædagogen tog i mod med et stort smil, med ordene 
velkommende. Der var to børn/unge tilstede, de var kommet fra den interne skoles SFO. som 
benytter aflastningshusets lokaler, når der ikke aflastning.    
Jeg fik en kort orientering inden hun skulle hente børn/unge, pædagogmedhjælperen mødte 
ind og lidt efter kørte hun. Pædagogmedhjælperen var forholdsvis nyansat, han blev ansat i 
august, han arbejder hver anden weekend, så det tager lidt længere tid at lære huset og 
børnene at kende, det var dog tydeligt at kontakten var etableret, børnene ville meget gerne 
bruge ham. 
Han følte sig godt tilpas, og have han ingen problemer med at være alene indtil pædagogen 
kom tilbage med de sidste børn og unge. 
Indkøringen havde foregået som sidemandsoplæring.  
 

Samtale med børn/unge 
Det var børn/unge der glædede sig til at være på weekend, der var gensynsglæde ved mødet 
med  ”vennerne”  når de ankom alle blev modtaget af en velkomstkomite. Der  var  fri  ”leg”  indtil 
de samles omkring bordet med kage og saft, der fortælles om weekendens aktiviteter i grove 
træk, weekenden stod i Halloween`s, tegn der bliver fordelt børn og unge til de forskellige 
pligter, de meldte sig selv på.  
 
Der er stor aldersforskel på børn og unge, men det førte ikke til konflikter, de havde det godt 
med hinanden, var glade og livlige, men der var ingen uhensigtsmæssig adfærd. Sproget var 
ikke værdiladet, de talte overraskende pænt til hinanden, det gav ikke anledning til at 
pædagogerne måtte gribe ind. Jeg oplevede, at der var nærvær og omsorg fra 
pædagogernes side. Børn og unge havde en naturlig respekt for pædagogerne. Det var 
hyggeligt at være der. 
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Jeg havde præsenteret mig for de enkelte børn efterhånden som de ankom.  
 
Normeringen med to pædagoger i vagt til seks børn i denne weekend og normalt 7. er god 
 
Aktivitetsplan for denne weekend 
 
 

H

alloween weekend i Huset 
 

Denne gang kommer der til at foregå lidt uhyggelige ting i Huset, for det er jo 
Halloween. Fredag vil være som den plejer, men lørdag bliver en helt anderledes 
dag/aften. 
 
Når alle er kommet holder vi samling som vi plejer. Vi fordeler praktiske opgaver og 
bagefter går madholdet i gang med at lave mad.  
 
Fredag skal vi have pasta og kødsovs med pølser. 
 
Fredag sover Pia her. 
 
Lørdag skal vi holde Halloween;  så I må meget gerne have noget udklædningstøj med. 
Vi skal også udhule græskar, bage en orange kage, fortæller gode historier, så hvis 
nogen kan en god lidt uhyggelig historie, så er det lørdag den skal fortælles. 
 
Lørdag skal vi have orme kogt i blod  uhm  
 
Efter den gode, men lidt speciale mad skal vi en tur ud og gå i det mørke, måske en tur 
på kirkegården hvis vi tør!!!!! 
 
Lørdag sover Sebastian her. 
 
Søndag er det tid til oprydning og mulighed for at spille PS3 inden samling kl. 13. 
Vi ses til en uhyggelig weekend 
 
Torben, Sebastian og Pia              
 


