
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: Regodkendelse 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

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

Pia Viuf (Socialtilsyn Hovedstaden)

31-07-2014

Pladser i alt: 12

1. Stamoplysninger

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

*Samlet vurdering:

Side 2 af 34

Tilbud: Concura - Huset i Tveje Merløse



Socialtilsynet har gennemført regodkendelse af aflastningstilbuddet Huset i Tveje Merløse, som er en fond under 
Fonden Concura. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er egnet til at modtage den pågældende målgruppe i aflasntning.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Huset i Tveje Merløse leverer et godt og relevant aflastningstilbud til børn og 
unge, der i dagligdagen benytter et andet skole- eller dagbehandlingstilbud.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at Huset i Tveje Merløse tilrettelægger relevante ophold, 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 anvendes ikke særlige metoder i tilbuddet, men 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. som gennemgåes med børnene/de unge efter ankomst 
fredag eftermiddag. Det vurderes af tilbuddet, at børnene/de unge har brug for denne gennemgang, og at oversigten 
over weekendens aktiviteter i større eller mindre grad benyttes af børnene/de unge i løbet af weekenden.

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.

Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at Huset i Tveje Merløses fysiske rammer giver gode muligheder for fysiske 
aktiviteter, bål, værksteder etc. De indendørs rammer er meget lyse og velholdte, da huset er forholdsvis nybygget. 
Soverummene fremstår hyggelige, og der er plads til, at 3 børn/unge sover sammen i hvert værelse. Det er endvidere 
Tilsynets vurdering, udfra observation, at alle børn og unge færdes trygt og hjemmevant i huset og benytter de 
faciliteter, der er inde og ude.

Tilbuddet har på nuværende tidspunkt en negativ egenkapital, men bestyrelsen har igangsat et arbejde med at få 
fonden opløst og i stedet overført aktiviteterne til Fonden Concura. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, som 
det er, er i økonomisk fremgang, og at det er muligt at fastholde den fornødne kvalitet i tilbuddet - også hvis Fonden 
Concura overtager aktiviteterne.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Ansøgningsskema til godkendelse af eksisterende sociale tilbud
Oversigt over indskrevne børn i Huset i Tveje Merløse
Weekend oversigt/fordeling af indskrevne børn
Statusbeskrivelser på to børn/unge.
CV på Jakob Schiøtt (Adm. direktør på Concura)
CV og eksamensbevis på Jannick Holmgaard Frederiksen (Afd. leder Huset i Tveje Merløse)
Straffe- og børneattest på Jakob Schiøtt og Jannick Holmgaard Frederiksen
Kopi af uddannelseoversigt for samtlige medarbejdere
Referat af arbejdsmiljømøde af 18-2-14
Arbejdstilsynsrapport
Budget 2012/2013, årsrapport og revisionsprotokollat 2012/2013
Bestyrelsesliste - driftsfonden Concura 2013
Fondsdokumenter og vedtægter

Observation

Adm. direktør Jakob Schiøtt og afd. leder Jannick Frederiksen blev interviewet onsdag d. 4-6-2014.

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt

Påbud:
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Interview Medarbejdere Bjarke og Pia blev interviewet fredag d. 13-6-2014
Børn og unge blev interviewet fredag d. 13-6-2014. Interview med børnene foregik under rundvisning og efterfølgende 
leg/boldspil i haven. Der var 10 børn/unge til stede.
Socialtilsyn Hovedstaden har talt med 3 forældre/plejeforældre i forbindelse med regodkendelse af tilbuddet.

Interviewkilder

Dato 04-06-2014

Afdelinger omfattet

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på 
udvalgte temaer, 
kriterier eller 
indikatorer

Tilsynsbesøg

Tilsynskonsulenter Mette Kondrup Nielsen

Pia Viuf

Beboere
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende
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4. 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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 - 4.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

2,5 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. 

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 

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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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

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.

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)

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 
uddannelse, beskæftigelse, 
beskyttet beskæftigelse, eller 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

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.
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dagtilbud i form af aktivitets- og 
samværstilbud
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)

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 
beskæftigelse. Medfølgende 
børn på voksentilbud er i dag- 
eller undervisningstilbud

2 (i lav grad 
opfyldt)

Bedømmelsen i denne indikator ligger lavt, da tilbuddet ikke har primært ansvar for skolegang og 
dermed heller ikke fremmøde.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

3,2 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.
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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 
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

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 

Side 10 af 34

Tilbud: Concura - Huset i Tveje Merløse



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.

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)

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)

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)

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 
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modtager alle forældre et brev med informationer om den kommende weekend. Hvilke oplevelser er 
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)

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)

Der 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)

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 
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.
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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 Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at der er god 
overensstemmelse mellem målgruppe og anvendte 
metoder. 

Det fremgår af såvel forældre/pårørendes vurdering, 
modtagne statusbeskrivelser, Tilsynets interview med 
medarbejdere og samtale med børnene, at børnene er i 
positiv udvikling. Socialtilsynet vil dog anbefale Huset i 
Tveje Merløse at arbejde mere struktureret omkring 
udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner og i 
registrering af målopfyldelse.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Huset har en klar 
målgruppe, hvor den anvendte pædagogik er i 
overensstemmelse med målgruppens behov for tryghed, 
struktur og forudsigelighed. Rammerne tilbyder 
børnegrupperne en weekendaflastning, der er bundet op 
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af den omsorgsfuld, struktureret og rummelig relation til 
afdelingsleder og de faste medarbejdere.
 
Det er Tilsynets vurdering, at Huset sikrer børnenes 
medinddragelse og indflydelse omkring dem selv og 
aflastningen i tilbuddet i overensstemmelse med deres 
alder og formåen. 
Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet 
har relevant opmærksomhed på at understøtte børnenes 
fysiske og mentale sundhed samt at forebygge 
magtanvendelse og overgreb.

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

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Huset i Tveje Merløse tager udgangspunkt i den forskellighed hvert enkelt 
barn/ung har og behandlingen/pædagogikken planlægges individuelt. De krav, tiltag samt den tilrettelagte struktur 
vil blive nøje tilpasset den unge eller barnet med afsæt i den forskellighed, der er i alder, ressourcer, kompetencer 
og problematikker. 

Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at Huset tilbyder et miljø med strukturerede og forudsigelige rammer, 
hvor børnene og de unge gennem oplevelser og forpligtelser erfarer, at der er sammenhæng i weekenderne. 
Samtidig bliver børnene/de unge mødt af en stabil og genkendelig voksengruppe, da det er tænkt som en del af 
den pædagogiske behandling, at genkendeligeheden og forudsigeligheden skal være så ensartet som muligt.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilbuddet anvender ikke fastlagte tilgange og metoder, men benytter sig af evnen til at vurdere hvad 
det enkelte barn har behov for. Ledelsen og medarbejderene giver samstemmende udtryk for, at 
overordnet, har alle de børn og unge der er i tilbuddet, brug for en genkendelig ramme, som er 
bygget op omkring en meget fast struktur i huset. De benytter sig af piktogrammer, for at visualisere 
weekenden for børnene, men ledelsen oplyser, at deres weekender i huset er meget ens uanset 
hvem der er på arbejde. Dette af hensyn til børnene, der har brug for den faste struktur.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Der dokumenteres i form af statusbeskrivelser på det enkelte barn. Af det fremsendte skriftlige 
materiale fremgår det, at Huset i Tveje Merløse skriftligt dokumenterer, hvordan den pædagogiske 
indsats er tilpasset de konkrete mål, der er for aflastningen.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Huset i Tveje Merløse har ikke beskrevet positive resultater i dokumentationsform, men oplyser at de 
igennem længere tid har drøftet at få etableret et nyt journaliseringssystem, der skal være med til at 
sikre, at de fremadrettet får dokumenteret de resultater de opnår i arbejdet med de børn og unge 
der har været tilknyttet aflastningstilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet sikrer 
borgernes medinddragelse og 
indflydelse i hverdagen i 
tilbuddet

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. 
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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.

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)

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 tilbuddets 
tilrettelæggelse og udnyttelse på 
et kollektivt niveau

4 (i høj grad 
opfyldt)

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

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.

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.
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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)

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)

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)

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.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

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 
der ikke sker uforholdsmæssigt 
mange magtanvendelser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

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)

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 
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 
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Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

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 sikrer, at 
der ikke forekommer overgreb i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

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.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

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 
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banker altid på inden man kommer ind i soveværelset.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,7 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 
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 
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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

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 
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)

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)

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 

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 
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opfyldt) 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 
relevante kompetencer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

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)

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)

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 
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 
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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)

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 Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at Huset i 
Tveje Merløses organisering med faste 
aflastningsgrupper, der hver har en uddannet 
afdelingsleder og timeansat personale, medfører, at 
medarbejdergruppen i de enkelte aflastningsgrupper, 
samlet set, har relevante kompetencer i form af 
uddannelse og erfaring med målgruppen. 
En stor del af medarbejderne har været ansat i Huset i 
længere tid og Socialtilsynet vurderer, at børnene og de 
unge i høj grad både profiterer af det konkrete kendskab 
medarbejderne har til dem, og af den relation de har til 
medarbejderne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

Kriterium 10: Tilbuddets 
medarbejdere besidder 
relevante kompetencer i forhold 

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at medarbejderene i Huset er velkvalificerede, har et højt fagligt niveau og 
udviser et stort engagement for arbejdet i tilbuddet. Under besøget oplevede tilsynet en høj grad af en rummelig 
og omsorgsfuld tilgang til det enkelte barn/unge. Det er Tilsynets vurdering, at der arbejdes pædagogisk relevant 
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til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder

med målgruppen og at der i behandlingen er taget højde for det enkelte barns formåen og ressourcer i den måde 
barnet mødes på.

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)

Af det materiale Socialtilsynet har fået udleveret, er det tydeliggjort hvilke medarbejdere der har 
pædagogiske forudsætninger for at varetage målgruppens behandlingsmæssige behov. Herudover 
viser medarbejderoversigten hvilke efteruddannelser og kurser der er iværksat for at opkvalificere de 
medarbejdere der har brug for at blive opdateret videns- og erfaringsmæssigt. Adm. direktør oplyser 
i interviewet, at det er af afgørende betydning for ham, at alle afdelingsledere i Concuras forskellige 
tilbud har en pædagogisk uddannelse med henblik på at varetage den overordnede pædagogiske 
behandling. 
En pårørende fortæller, at hendes oplevelse er, at de er fagligt kompetente i Huset, de har en 
proffessionel og omsorgsfuld tilgang til børnene/de unge. Hun fortæller endvidere, at de er gode til 
at håndtere eventuelle konflikter på en hensigtsmæssig måde. Samtidig er de gode til at støtte og 
udfordre deres barn.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Under socialtilsynets besøg i Huset i Tveje Merløse, oplevede vi en høj grad af omsorg for det enkelte 
barn i aflastningen. Under den fælles fredagssamling, blev der taget hensyn til, at det enkelte barn 
fik tid og rum til at få ytret sig. Der blev udvist en forståelse fra medarbejdernes side, hvor det 
enkelte barn blev rummet på en omsorgsfuld og kompetent måde. 

I de to samtaler med henholdvis ledelse og medarbejdere fremgik det tydeligt, at alle er bekendt 
med det enkelte barns behov og særlige problemstillinger og der kan redegøres relevant for den 
pædagogiske tilgang tilpasset børnene individuelt.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 3,4 Fonden Huset i Tveje Merløse er på nuværende 

Side 24 af 34

Tilbud: Concura - Huset i Tveje Merløse



tidspunkt en selvstændig fond. Driftsfonden Concura 
arbejder på at få opløst fonden, så Huset i Tveje Merløse 
kan blive en del under den samlede driftsfond. I tilfælde 
af ovenstående vil driftsfonden dække den negative 
egenkapital.

Det er Socialtilsynets vurdering, at Huset er i økonomisk 
fremgang med et positivt resultat, der gør det muligt at 
fastholde den fornødne kvalitet i forhold til målgruppens 
behov.

Tilbuddets vedligeholdelsesstandard er god og 
dokumenterer, at der løbende har været afsat de 
nødvendige midler til istandsættelse og vedligehold.

Det er Socialtilsynets vurdering, at der er afsat relativt få 
midler til faglig opkvalificering, ligesom der heller ikke er 
afsat midler til supervision fremadrettet. Ledelsen giver 
udtryk for at de benytter sig af de ressourcer de har i den 
samlede organisation, hvilket kan være forklaringen på 
dette.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at fondens budget 
giver mulighed for at fastholde kvaliteten i tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er Det er Socialtilsynets vurdering at Huset i Tveje Merløse har gjort de nødvendige tiltag, for at rette op på en negativ 
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økonomisk bæredygtigt egenkapital ifølge årsrapporten fra 2012/2013.

Den negative egenkapital forventes fuldt reetableret inden udgangen af 2014, dette under forudsætning af fuld 
belægning. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at dette er realistisk, da ledelsen oplyser, at de på nuværende 
tidspunkt er tæt på fuld belægning, sammenholdt med at de arbejder med at få etableret hverdagsbelægning.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Af det fremsendte protokollat til årsregnskabet for 2012/2013 har revisionen forsynet årsregnskabet 
med en påtegning uden forbehold, men med supplerende oplysninger. Revisionen gør opmærksom 
på, at der kan være usikkerhed om fondens fortsatte drift. Den fortsatte drift er blandt andet 
betinget af, at der opnås øgede indtægter ved højere belægning, at egenkapitalen reetableres, samt 
at fondens hovedkreditor fortsat vil stille den nødvendige kredit til rådighed.

Den negative egenkapital stammer fra overtagelsen af en anden fond under Concura. Tilbuddet 
oplyser, at driftsfonden Concura planlægger at få fonden Huset i Tveje Merløse ind under den 
samlede fond Concura. De afventer Civilstyrelsens godkendelse.

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. 
budgetskema

4 (i høj grad 
opfyldt)

I følge det fremsendte materiale har Huset i Tveje Merløse forventet en omsætning på godt 3 
millioner. Socialtilsynet er ikke i forbindelse med gennemgang af det fremsendte materiale, eller ved 
interview under regodkendelsen, blevet bekendt med planlagte investeringer. Huset i Tveje Merløse 
er nyetableret og det forventes derfor ikke at skulle indgå i større istandsættelsesinvesteringer. 

Der var for tidspunktet for tilsynsbesøget fuld belægning i tilbuddet.

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Tilbuddet har en soliditetsgrad på minus 185%, men dog et positivt resultat for 2012/2013 i følge 
årsrapporten. Egenkapitalen forventes fuldt reetableret inden udgangen af 2014.
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Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Tilbuddet har en soliditetsgrad på minus 185%, men dog et positivt resultat for 2012/2013 i følge 
årsrapporten. Egenkapitalen forventes fuldt reetableret inden udgangen af 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 
målgruppe

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for at fastholde kvaliteten i tilbuddet i forhold til pris, 
målgruppe og metode. Tilbuddet har afsat relativt få midler til faglig udvikling af personalegruppen.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Der er afsat de fornødne midler til medarbejdere, vedligeholdelse og børnerelaterede udgifter. Af 
det fremsendte materiale fremgår det, at der kun er afsat få midler til faglig udvikling af personalet. 
Af budgettet for 2013/2014 fremgår det, at Huset har afsat passende midler til at varetage 
målgruppens behov.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Fonden Huset i Tveje Merløse har aflagt årsregnskab efter gældende regler, og det er Socialtilsyn Hovedstadens 
vurdering, at økonomien er gennemskuelig for socialtilsynet.

Det fremgår af årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2012/2013, at fonden har overtaget en negativ 
egenkapital fra en tidligere fond under Concura.
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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)

Huset i Tveje Merløse har indberettet nøgletal på Tilbudsportalen og nøgletallene er i 
overensstemmelse med årsrapporten for 2012/2013.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 4,7 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. 

Matriklen indeholder mange forskellige muligheder for 
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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

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)

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)

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 
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. 
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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)

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.
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5. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)
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*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

Driftsfonden ConCuras bestyrelse 2013:

Formand: Morten Løvschall
Næstformand: Niels Christensen
Medlemmer:
Anne Mette Markhus
Mikael Vester
Peer Brinkman Høyer

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgradkr. 3.063.990,00

Overskud

Lønomkostninger

13,00

Lønomkostninger, fast 
personale

65,00

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

-

10,00

9,00

1,00

55,00

Nej

0,10
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Takster
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5. Afdeling: 

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

Niveau 1 Ydelser - børn og unge

Ydelser

døgnaflastning

ophold

dagaflastning

I alt 0,00 0,00 0,00 0,00
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