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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

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 er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv 
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde 
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om 
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt 
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, 
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i 
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer 
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Temaer
-    Uddannelse og beskæftigelse
-    Selvstændighed og relationer
-    Målgruppe, metoder og resultater
-    Sundhed og Trivsel
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra 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.

3

Tilsynsrapport



Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Lærkehøj

Hovedadresse Lindevangs Alle 9, 2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg

Kontaktoplysninger Tlf: 38323200
E-mail: post@laerkehoej.dk
Hjemmeside: http://www.laerkehoej.dk

Tilbudsleder Søren Romar

CVR nr. 26745322

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 110 (forsorgshjem/herberg)

Målgrupper 18 til 100 år (hjemløshed, alkoholmisbrug, stofmisbrug)

18 til 100 år (andre psykiske vanskeligheder, hjemløshed, alkoholmisbrug, andet 
socialt problem, stofmisbrug)

Pladser i alt 40

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Herberget Lærkehøj Lindevangs Alle 9, 
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg

32 forsorgshjem/herber
g (§ 110), 

Nødberedskab af 
natvarmestuepladse
r

Lindevangs Alle 9, 
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg

8 forsorgshjem/herber
g (§ 110), 

Pladser på afdelinger 40
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne 
kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6.

Særligt fokus i tilsynet

Socialtilsynet har ved det anmeldte tilsynsbesøg den 5. september og den 12. september 2019 haft fokus på alle 
temaer i kvalitetsmodellen. 

Tekst på tema-, kriterie- og indikatorniveau er herefter bearbejdet i det omfang tilsynet har givet anledning til 
ændringer heri.

Der har i forbindelse med indeværende tilsyn ligeledes været fokus på, at få ændret Lærkehøjs godkendelse, idet 
natvarmestuepladserne ikke hidtil har været inddraget som en del af godkendelsen og derved tilsynet. Idet 
natvarmestuepladserne er oprettet som § 110 tilbud vil socialtilsynet dog jvf. lov om socialtilsyn § 4, stk. 1, nr. 2, 
skulle føre tilsyn med pladserne/tilbuddet. 

De midlertidige natvarmestuepladser, som hidtil har været en del af Lærkehøjs godkendelse, er herefter, med 
tilbudsleder, aftalt fjernet fra godkendelsen, idet disse alene vil blive taget i brug, såfremt vejret tilsiger ekstreme 
kuldegrader. Tilbuddet er i relation hertil bekendt med, at socialtilsynet i givet fald skal ansøges om en fravigelse.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 09-10-2019

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Syd

Tilsynskonsulenter Hanne Klarskov Ågren ()

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 12-09-19: Lindevangs Allé 9 - natvarmestuen (Anmeldt)
11-09-19: Flinthoms Allé - eksterne boliger (Anmeldt)
05-09-19: Lindevangs Allé 9 (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang  
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt 
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er 
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger 
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden 
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og 
beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som 
forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud 
eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er 
dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring.
Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er 
nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller 
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at Lærkehøj, med udgangspunkt i målgruppens komplekse forudsætninger, i 
relevant omfang formår at stimulere borgernes udvikling og læring ved, gennem motiverende samtaler og fokus på 
relationsdannelse, samt i det omfang den enkelte har ressourcerne til det, at sikre et minimum af struktur i 
hverdagen, og derved på sigt fremme mulighederne for beskæftigelses- eller uddannelsesrettede aktiviteter.

Gennemsnitlig vurdering 3

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet, med udgangspunkt i målgruppens komplekse vilkår, og de særlige 
forudsætninger som følger heraf, kontinuerligt søger, at motivere borgerne til deltagelse i aktiviteter, der på sigt kan 
fremme eventuelle beskæftigelses- eller uddannelsesmål.

Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og 
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der i forbindelse med beboernes indskrivning i tilbuddet, udarbejdes en 
opholdsplan, med fokus på blandt andet beskæftigelses- og uddannelsesmål. Det er dog i udgangspunktet en 
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eventuel kommunal sagsbehandler og Jobcentret, der opstiller konkrete mål for borgerne i forhold til 
beskæftigelsen.

Det er også tillagt vægt, at medarbejderne i interviews har oplyst, at man i videst muligt omfang søger, at motivere 
borgerne til beskæftigelse/aktivitet, men at udgangspunktet herfor er meget individuelt og afhænger af borgerens 
aktuelle forudsætninger og egne ønsker. Yderligere er det tillagt vægt, at medarbejderne i tilbuddet i høj grad 
bidrager til opfyldelse af eventuelle mål i relation til samvær, aktivitet, eller beskæftigelse, idet både motiverende 
samtaler, daglige runderinger i huset og generel opmærksomhed på, at borgerne overholder eventuelle aftaler ude 
af huset, prioriteres højt.

Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud.

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad. 

Det er i bedømmelsen vægtet, at det ifølge medarbejdere i tilbuddet er et fåtal af borgerne i huset, der i perioder er 
i decideret tilbud eller samværs-/aktivitetstilbud. Ligesom det er de færreste der løbende og stabilt indgår i andre 
samværs- og/eller aktivitetstilbud.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad 
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for 
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at 
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er 
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette 
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre 
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at 
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder 
dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at 
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende 
lokal- og civilsamfund. 
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og 
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode 
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene 
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv 
betydning for deres liv.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at Lærkehøj gennem en relations- og motivationsdannende pædagogisk indsats, 
og med udgangspunkt i målgruppens forudsætninger, generelt understøtter en styrkelse af borgerens 
selvstændighed og relationer, samt i det omfang den enkelte ønsker det, bidrager til borgernes deltagelse i sociale 
fællesskaber både i tilbuddet og udenfor.

Gennemsnitlig vurdering 3,7

Udviklingspunkter

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet, i deres pædagogiske indsats, støtter op om og styrker borgernes 
sociale kompetencer og selvstændighed. Det er i den forbindelse tillagt vægt, at der i meget høj grad er fokus på 
relations- og motivationsarbejdet med udgangspunkt i borgernes egne behov og ønsker, og med udgangspunkt i 
den aktuelle livssituation. 

Det er endvidere socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet, gennem forventninger til samarbejde fra borgerne 
omkring egen udvikling og mål, samt diverse tilbud om deltagelse i sociale aktiviteter og dagligt opsøgende 
indsatser, understøtter, at der så vidt muligt opnås selvstændighed. 
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Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på oplysninger om, at når en borger indskrives i tilbuddet afholdes en 
visitationssamtale med tilbuddets socialrådgiver, som i samarbejde med borgeren definerer de foreløbige mål for 
opholdet, samt afdækker hvorvidt der er et aktuelt behov for kontakt til offentlige myndigheder i forhold til 
forsørgelsesgrundlag, boligsøgning mv. 

Det er i tilbuddets egen beskrivelse på tilbudsportalen og i dialog med medarbejdere oplyst, at der opsættes mål for 
borgeren i en opholdsplan, som journaliseres i systemet "Bosted". Mål afhænger af borgerenes egne ønsker og 
behov og i hvilket omfang den enkelte borger har ressourcer til at opsætte sådanne. Alle medarbejdere i tilbuddet 
har adgang til at læse borgers mål i Bosted, og borgerne kan efter eget ønske bede om udskrift af opholdsplanen 
eller løbende indgå i yderligere drøftelser af mål med personalet. Opfølgning på målene foregår herudover løbende 
i dialog med den enkelte og kan have mere eller mindre struktureret karakter. Det er ifølge interviewet medarbejder, 
primært borgerens egne tanker og behov, der som udgangspunkt danner grundlag for kontaktpersonens videre 
arbejde med borgeren.

Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at de borgere som socialtilsynet har været i dialog med oplyser, at der i nogen 
grad opnås sociale relationer til de andre beboere i huset, men at mange, på grund af psykiatriske problemstillinger, 
nærmest isolerer sig på deres værelser, og kun indgår i samspil i meget begrænset omfang. Det er i den 
forbindelse også bemærket, at der i perioder kan oppebæres et socialt fællesskab, hvor beboerne går sammen om 
fx madlavning. 

Yderligere er det tillagt vægt, at medarbejdere oplyser, at tilbuddet, i det omfang der er opbakning fra borgerne, 
søger at styrke social aktivitet gennem fælles aktiviteter, som koloni, koncerter, musikalsk samspil, motion i 
fitnesscenter mfl. Herudover er nogle borgere, i perioder, tilknyttet forskellige tilbud gennem deres kommunale 
sagsbehandler.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Der er i bedømmelsen lagt på, at de borgere som socialtilsynet har været i dialog med oplyser, at have sporadisk 
eller ingen kontakt til deres familie, og at deres nærmeste netværk ofte er begrænset til misbrugsmiljøer eller 
relationer gennem herberget. Enkelte borgere henviser samtidig til, at de bevidst har valgt ikke at have nær kontakt 
med den nærmeste familie, da de ikke ønsker at denne skal opleve det miljø som præger deres aktuelle 
livssituation. 

Yderligere er det tillagt vægt, at det ifølge tilbuddets husregler er muligt, i et begrænset omfang, af hensyn til de 
øvrige beboere og huset generelle formål, at have gæster i huset og/eller på værelset. 

Det er i bedømmelsen også tillagt betydelig vægt, at borgerne i tilbuddet, med baggrund i deres aktuelle 
livssituation, i mange tilfælde har en problematisk relation til familie og begrænset netværk i dagligdagen. Det er 
endvidere tillagt vægt, at borgerens udgangspunkt for ønsker og behov til kontakt med det omkringliggende 
samfund, familie og dannelse af netværk ofte er begrænset af de psykiske og/eller misbrugsproblematikker, som 
målgruppen optræder med.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgerne.
Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe
(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i 
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som 
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og 
trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de 
anbringende eller visiterende kommuner.
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at Lærkehøj i relevant og hensigtmæssigt omfang anvender metoder og tilgange, 
der understøtter målgruppens behov og gennem en ressourcefokuseret tilgang bidrager til motivation til forandring, 
i det omfang og med den hastighed, som den enkelte er parat til det.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet med udgangspunkt i relevante faglige tilgange og metoder, samt 
den enkeltes opholdsplan og et tæt samarbejde med eksterne aktører, understøtter målgruppens grundlæggende 
behov for stabilitet og fokus på motivation til forandring.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at tilbuddets målgruppe er hjemløse med eks. misbrug, 
personlighedsforstyrrelse eller forandret virkelighedsopfattelse, hvorfor målgruppen ofte er præget af komplekse og 
væsentlige sociale, mentale og sundhedsmæssige problemstillinger. Målgruppens generelle funktionsniveau og 
sociale habitus kan vanskeliggøre fastholdelse ift. borgerens egen motivation for ændringer og progression.
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Der er i bedømmelsen desuden lagt vægt på, at det fremgår samstemmende af medarbejdere, ledelse og 
Tilbudsportalen, at tilbuddet arbejder med individuel tilgang til den enkelte borger og efter metoden ICM (Individual 
Case Management), som er valgt i forbindelse med Hjemløsestrategien. 
Desuden arbejdes relationspædagogisk, og med at styrke borgernes egen motivation for forandring for at tilbuddet 
kan medvirke til, at understøtte borgerens ønskede progression.

Ligeledes vægtes, at tilbuddet, som en del af Frederiksberg Kommunes overordnede metodetilgang har været på 
KRAP kursus, hvorfra der, ifølge medarbejdere og ledelse, anvendes strategier og løsninger, i det omfang det 
understøtter den enkelte behov.

Endelig er det tillagt vægt, at medarbejderne bemærker, at der med fordel kan implementeres en mere struktureret 
og strategisk tilgang til de faglige metoder og tilgange i arbejdet med målgruppen. Ledelsen bemærker hertil, at der 
forventes ansat yderligere pædagogisk uddannet personale i nærmeste fremtid.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad

Der er lagt vægt på at leder og medarbejdere oplyser, at der tages udgangspunkt i de handleplaner der evt. ligger 
fra kommunerne i forhold til målarbejde, og opnåelse af disse mål kan ses i borgerens journal. Der afholdes 
visitationssamtale og borgerne tilbydes inden for den første måned, at få oprettet en opholdsplan. Planen 
udfærdiges i et samarbejde/dialog mellem beboere og dennes kontaktperson. Opholdsplanen følges løbende op 
med beboeren i det omfang beboeren vil og kan. Opholdsplaner drøftes endvidere løbende i forbindelse med 
personalets team/fagmøder.

Yderligere er det vægtet, at tilbuddet har implementeret effektmålingssystemet ASI–forsorg, som 
effektmålingssystem, hvor tilbuddet kan måle indsatsen af beboernes ophold på Lærkehøj.

Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at 
målene for borgerne opnås.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borger, medarbejdere og ledelse samstemmende oplyser, at der 
samarbejdes aktivt med eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås samt, at kompetencer 
lægges ud til dem der har ekspertisen – f.eks. Jobcenter, psykiatri, misbrugscenter m.m.

Medarbejderne oplyser, at det som udgangspunkt forventes at det er borgeren selv, der tager kontakt og overholder 
aftaler med eksterne aktører, og at der støttes op omkring det. Der tilbydes følgeskab eller formidling af kontakt til 
eksterne aktører. 

Det vægtes i den forbindelse at ledelse og medarbejdere oplyser, at der er etableret samarbejde med Psykiatrisk 
Center Frederiksberg og at størstedelen af samarbejdet foregår sammen med Psykiatrisk Gadeplansteam, der i høj 
grad understøtter med undervisningsforløb, sparring og kontakt til, samt formidling af relevant information til 
psykiatrien, hvor en del borgere, i perioder er tilknyttet.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i 
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for 
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af 
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, 
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og 
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at 
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra 
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er 
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om 
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan 
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynet vurdering, at Lærkehøj i relevant omfang understøtter målgruppens sundhed og trivsel, og 
særligt i samarbejde med relevante eksterne aktører bidrager til en hensigtsmæssig håndtering af eventuelle 
sundhedsmæssige- og trivlsesrelaterede udfordringer. Endvidere, at tilbuddet gennem motivation og 
relationsskabende aktiviteter, sikrer målgruppen et godt udgangspunkt for styrkelse af det mentale og fysiske 
helbred.

Gennemsnitlig vurdering 4,2

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet overordnet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse, og at 
der gennem beboerrådet indbydes til medindflydelse på hverdagen og aktiviteter i huset.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at de borgere som socialtilsynet har været i dialog med generelt oplever at 
blive hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne beskriver, at der bliver lyttet til deres ønsker og behov, og at 
kommunikationen mellem medarbejdere og borgere er god. Det er borgernes oplevelse, at medarbejderne i høj 
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grad vil beboerne, og at deres tilgang til beboernes udfordringer er fordomsløs, tillidsskabende og giver beboerne 
en god ro i en til tider kaotisk hverdag. Alle borgere som socialtilsynet har været i dialog med nævner specifikt 
deres kontaktperson ved Lærkehøj, som en stærk ressource, hvor tilliden er høj. 

Endelig er det tillagt vægt, at enkelte borgere oplever, at personalet lytter, men ikke hører efter, idet det kan 
opleves frustrerende når personalet ikke kan reagere på konkrete episoder, som de ikke har været vidne til, og at 
økonomien ofte bliver anvendt som stopklods for ideer fremsat i forbindelse med beboermøderne.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne, ledelse og medarbejdere samstemmende oplyser, at beboerne 
inddrages i beslutninger der vedrører dem selv. Der er dog visse beslutninger, som kræver koordinaton med 
tilbuddets drift, hvorfor ønsker om fx et bestemt værelse/lejlighed på Lærkehøj, ikke altid kan imødekommes. Dette 
forsøges dog, ifølge ledelse og medarbejdere, tilpasset borgernes ønsker i det omfang det lader sig gøre. 

Yderligere er det tillagt vægt, at der på Lærkehøj er et beboerråd, hvor borgerne kan orienteres, inddrages og 
komme med forslag til forskellige aktiviteter, ændringer eller tilpasninger af dagligdagen i tilbuddet.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i høj grad søger at understøtte borgernes fysiske og mentale 
sundhed og trivsel. Der er i den forbindelse lagt særlig vægt på de fysiske rammers understøttelse af individets 
behov og mulighed for privatliv, samt tilbuddets stærke fokus på samarbejde med eksterne aktører i 
hensigtsmæssigt og relevant omfang. Endvidere er der lagt vægt på, at relationsarbejdet er udgangspunktet for 
samarbejdet med beboerne, hvori også indgår motivation til forandring og lydhørhed i forhold til akutuelle 
livssituation.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Det er bedømmelsen tillagt vægt, at de beboere som socialtilsynet har været i dialog med oplyser, at de generelt 
trives i tilbuddet. Beboerne lægger særlig vægt på de fysiske rammer, hvor hver beboer har deres egen lille 
lejlighed med tilhørende toilet og bad på Lindevangs Allé 9. Ligesom beboerne i de eksterne boliger beskriver høj 
grad af trivsel, både hvad angår de fysiske rammer og relationen/kontakten til personalet. 

Herudover er det tillagt vægt, at en del borgere henviser til, at misbrugsmiljøet i og omkring Lærkehøj (Lindevangs 
Allé), kan være en stor udfordring, særligt for de som ønsker og er motiveret for at komme ud af deres misbrug.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne i og omkring Lærkehøj i høj grad oplever støtte fra personalet i 
forhold til at opsøge relevante sundhedsydelser i det etablerede system, ligesom borgerne tilbydes ledsagelse, hvis 
de har behov for det. 

Der er endvidere lagt vægt på, at der er fast tilknyttet sygeplejerske på Lærkehøj, som tager sig af behandling af 
sår og andet sundhedsfagligt arbejde, og bl.a. hjælper borgerne med at bestille tid hos relevante behandlere.
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Endelig lægges der vægt på at ledelse og medarbejdere oplyser, at der er et tæt samarbejde med Psykiatrisk 
Gadeplansteam og at dette er med til at dæmme op for problematikker ift. borgere med psykiske problemstillinger 
og behandlingsbehov. Ligesom der sparres med medarbejderne for at kvalificere hjælpen til borgerne.

Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 
modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på,, at tilbuddet har øget fokus på ernæringsrigtig kost, og der er mulighed for at 
købe 3 daglige måltider på herberget, samt at oprette en kostordning, hvor beløbet trækkes sammen med huslejen 
direkte fra borgerens ydelse fra kommunen. Det er desuden oplyst, at der i kostplanlægningen også bliver taget 
hensyn til borgernes individuelle sundhedstilstand, bl.a. har flere borgere tandproblemer og andre 
sundhedsmæssige udfordringer hvor kosten spiller ind,  hvorfor det også vægtes, at tilbyde mad til personer med 
disse udfordringer. 

Sluttelig vægtes, at tilbuddet har fokus på, at samarbejde med relevante tilbud i kommunen, for at modsvare 
borgernes behov. Herunder særligt Psykiatrisk Gadeplansteam, misbrugscenter mv. Endvidere bemærker 
medarbejdere, at også motiationsarbejdet omkring målgruppen er af afgørende betydning for udvikling og 
understøttelse af borgernes mentale sundhed.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Det er sociatlilsynets bedømmelse, at tilbuddet i relevant og hensigtsmæssigt omfang forebygger vold og overgreb. 
Det er i den forbindelse også vægtet, at tilbuddets målgruppe er præget af borgere med både psykiatriske 
problemstillinger samt ofte massivt misbrug, hvor konflikter periodevis fylder og er afledt direkte heraf. 

Endelig er det vægtet, at medarbejdere overfor socialtilsynet har bemærket, at man i forbindelse med eventuelle 
voldsomme episoder, konflikter eller tyveri af ejendom beboerne imellem, i videst muligt omfang forsøger, at 
understøtte ved mægling med udgangspunkt i, at borgerne skal motiveres til, på sigt, at opnå indviduelle 
færdigheder, som gør dem i stand til i højere grad selv at løse eventuelle opståede konflikter.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der i tilbuddet forefindes voldspolitik, samt at medarbejderne har været på 
voldsforebyggelseskursus, samt generelt overfor socialtilsynet har tilkendegivet et skærpet fokus på den 
forebyggende konflikthåndtering, herunder fx ved tilstedeværelse af flere medarbejdere, hvis der på forhånd er 
kendskab til en konflikt under opsejling eller at fx skal gives en besked til en beboer, som man forventer vil reagere 
mindre positivt. 

Endelig er det tillagt vægt, at en enkelt borger, overfor socialtilsynet oplever at der ofte forekommer voldsomme 
episoder i tilbuddet, beboerne imellem, samt at tyveri af hinandens ejendele ligeledes forekommer.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig 
organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig 
ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk 
forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den 
daglige drift.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at Lærkehøjs organisation og ledelse varetages i en hensigtsmæssig balance 
mellem drift og målgruppens behov, samt et relevant fokus på optimal sammensætning af 
medarbejderkompetencer i relation til understøttelse heraf.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet har en kompetent ledelse, som understøttes af en aktiv bestyrelse, 
hvor fokus på målgruppens behov og tilbuddets drift i hensigtsmæssigt omfang balanceres.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen består af forstander og daglig leder, der begge har relevant faglig 
grunduddannelse og ledelsesmæssig erfaring, samt relevant efteruddannelse. 

Der er i bedømmelsen desuden lagt vægt på, at ledelsen har stærkt fokus på den strategiske planlægning, samt 
udvikling og tilpasning af tilbuddet, herunder suppleret af statistiske data, som opsamles og evalueres løbende. 
Dataindsamlingen bidrager endvidere til den løbende opfølgning og evaluering på belægningsandele i tilbuddet, 
samt overholdelse af diverse interne som eksternt bestemte kardinalpunkter for fx opholdsplaner, opfølgning med 
visiterende kommune mv.

Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for 
ledelse og medarbejdere.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere samstemmende oplyser, at hele personalegruppen 
løbende modtager supervision. Yderligere er det tillagt vægt, at der gennem tværfaglige teammøder, overlap og 
løbende dialoger mellem medarbejderne, ydes generel faglig sparring.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at tilbuddet har en faglig bredt sammensat bestyrelse, der 
mødes 4 gange om året. Der er, udover information fra ledelsen, også faglige diskussioner i bestyrelsen, og dette 
er med til at optimere og styrke Lærkehøj.
Det vægtes desuden, at ledelsen beskriver en god og aktiv bestyrelse, hvor især formanden fremhæves. Desuden 
understreges det, at det har stor betydning for driften, hvordan bestyrelsen håndterer sagerne omkr. tilbuddet og 
den strategiske planlægning for tilbuddets udvikling.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent derved, at personalegruppen er 
tværfagligt sammensat og at der løbende er fokus på indhentelse af eventuelle eksterne kompetencer til 
understøttelse af målgruppens behov. Yderligere er det vægtet, at personalegennemstrømningen er lav, og at 
sygefraværet jvf. årsrapport 2018 kan tillægges få længerevarende sygemeldinger i personalegruppen, som ikke er 
beskrevet som arbejdsrelateret.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at de borgere som socialtilsynet har været i dialog med, oplever en høj grad af 
relevant relation til personalet hos Lærkehøj. Særligt beboernes kontaktpersoner fremhæves. 

Yderligere er det tillagt vægt, at personalegruppen er tværfagligt sammensat og at primær kompetencerne består i 
relationspædagogik. Samtidig er det dog tillagt vægt, at medarbejderne i høj grad samarbejder med relevante 
eksterne aktører, hvorfra yderligere kompetencer enten hentes, inddrages eller erfares. 

Endelig er det tillagt vægt, at en enkelt borger giver udtryk for, at nogle medarbejderne lytter, men ikke hører efter.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på oplysninger fra Tilbudsportalen jvf. årsrapport 2018, hvoraf det fremgår, at 
personalegennemstrømningen er 6,7 %, hvilket er væsentligt lavere end gennemsnittet på sammenlignelige 
arbejdspladser.
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Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på oplysninger fra Tilbudsportalen jvf. årsrapport 2018, hvoraf det fremgår, at det 
gennemsnitlige antal fraværsdage per månedslønnet medarbejder er 20,44. Dette er på væsentligt højere niveau 
end gennemsnittet for sammenlignelige tilbud. 

Ifølge medarbejdere ved Lærkehøj kan sygefraværet formentlig primært tillægges længerevarende sygdom hos 
enkelte medarbejdere.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, 
relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets 
målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes 
aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med 
nære og stabile relationer.
Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har 
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som 
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes.
Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne 
med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes 
retssikkerhed.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at Lærkehøjs medarbejdere besidder relevante kompetencer, der hensigtsmæsigt 
understøtter målgruppens behov, og hvor den primære forankring af tillid og motivation til forandring, skabes 
gennem en relationspædagogisk indsats, suppleret med et væsentligt ressourcefokus

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at medarbejdere i hensigtsmæssigt omfang besidder relevante kompetencer i 
forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Endvidere, at der i relevant omfang indhentes eksterne 
kompetencer, og at der er løbende fokus på evt. behov i udviklingen af metodearbejdet med målgruppen.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det af tidligere fremsendt, samt aktuelt forevist materiale fremgår, at 
medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med hovedvægt på både socialfagligt og sundhedsfagligt 
uddannede medarbejdere. Der er dog også flere uuddannede medarbejdere, som dog har oparbejdet erfaringer fra 
tidligere beskæftigelse og/eller aktuelle. 

Endvidere er det tillagt vægt, at medarbejdere i relevant omfang har kunnet redegøre for tilbuddets faglige tilgange 
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og metoder, hvor den relationspædagogiske tilgang er overvejende primær. Herudover suppleres ifølge 
medarbejderne med delelementer af øvrige tilgange, hvor blandt andet KRAP har kunnet bidrage med at fastholde 
perspektivet på målgruppens ressourcer. 

Endelig er det tillagt vægt, at enkelte medarbejdere som socialtilsynet har været i dialog med, bemærker, at der i 
personalegruppen kunne være behov for yderligere pædagogisk uddannet personale. Medarbejderne henviser til, 
at der formentlig derved kunne opnås en højere grad af struktur og strategisk fokus på metodearbejdet omkring 
beboerne ved Lærkehøj.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt særlig vægt på, at de borgere som socialtilsynet har været i dialog med, i høj grad 
oplever at medarbejderne ved Lærkehøj er imødekommende, hjælpsomme og generelt formår at møde borgerne 
med tillid og en tilgang, der afspejler at man gerne vil målgruppen og har et solidt kendskab til de udfordringer, som 
måtte følge af hjemløshed og misbrugsproblematikker. 

Det er også vægtet i bedømmelsen, at enkelte borgere har oplevet, at skulle kæmpe for at blive hørt eller at 
personalet ikke i tilstrækkeligt omfang opleves at imødekomme evt. frustrationer.

Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Fysiske rammer

Temavurdering

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes 
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at 
tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude 
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at Lærkehøjs fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. 
Det er i vurderingen vægtet, at Lærkehøj er bygget til at fungere som herberg, og at tilbuddets rådighed over 
eksterne akutboliger understøtter en fleksibel indskrivning.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes udvikling og 
trivsel. Det er i den forbindelse vægtet, at Lærkehøj er bygget til at fungere som Herberg, og at tilbuddet herudover 
tilbyder eksterne akutboliger til borgere med særlige behov eller forudsætninger, der af forskellige årsager kan have 
behov for en mere skærmet indskrivningsform.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

De borgere som socialtilsynet har været i dialog med, gav alle udtryk for høj grad af tilfredshed med de fysiske 
rammer. Lejlighederne er indrettet med eget bad og toilet, hvilket for alle havde en stor betydning. 

I forhold til udendørsarealerne nævnte flere borgere, at der savnes grønne udendørsarealer, og haven bagved 
Lærkehøj blev nævnt. Borgerne bemærkede dog tillige, at de grønne arealer benyttes af beboere på Lindevangen, 
som kan bestå af familier, og det derfor ikke er hensigtsmæssigt, såfremt brugerne af Lærkehøj anvender 
arealerne. Beboerne udtrykte overfor socialtilsynet forståelse herfor, men kunne alligevel ønske sig, at have adgang 
til grønne udendørsarealer, særligt i sommerhalvåret.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Lærkehøj er bygget til og indrettet som herberg, hvorfor de fysiske rammer er tilpasset målgruppen. Lejlighederne 
er enkeltværelser med bad og toilet, og der er fælleslokaler til såvel spisning, som aktivitet og ophold. Herudover er 
der indrettet sundhedsklinik i huset, og borgeren gør flittigt brug af den hjælp de kan få af sygeplejersken.

Endelig er der indrettet natvarmestue i stueetagen, som er indrettet med borde (siddepladser) og lille køkkenafsnit, 
hvorfra der serveres morgenmad, kaffe mv.  Natvarmestuen består desuden af sovepladser i køjesenge. Bad og 
toilet er fælles, og forefindes på gangen. I tilfælde af ekstrem kulde i vinterhalvåret har Lærkehøj på forhånd 
reserveret en beboelsesvogn, som er indrettet med 4 dobbeltværelser og et badeværelse, som midlertidigt kan 
opsættes på Lærkehøjs matrikel.

Udover pladserne på Lærkehøj (Lindevangs Allé 9) råder tilbuddet ligeledes over 6 eksterne akutboliger. Der er tale 
om etværelseslejligheder, beliggende på henholdsvis Sdr. Jyllands Allé og Flintholm Allé, begge Frederiksberg.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, herunder at 
* tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
* tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris/målgruppe
* der er gennemsigtighed med tilbuddets økonomi.

Økonomisk bæredygtig?

JA: På baggrund af budgetter, nøgletal, årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat og eventuelle supplerende 
oplysninger har socialtilsynet vurderet, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
Revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger til årsregnskabet.
Socialtilsynet har endvidere vurderet, at der ifølge årsbudgettet er et rimeligt forhold mellem den forventede 
omsætning og omkostningerne, ligesom soliditetsgraden er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og 
specialiseringsgrad.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet har en driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune på 
samtlige pladser

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

JA: Vurderingen af tilbuddets mulighed for at levere den fornødne kvalitet i forhold til prisen og i forhold til 
målgruppen er foretaget på baggrund af tilbuddets budget.
Centrale nøgletal i budgettet, herunder normering og midler til kompetenceudvikling, afspejler tilbuddets metoder 
samt planer for faglig udvikling, hvorfor det er vurderet, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne 
kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

JA: Det er vurderet, at tilbuddets økonomi har den fornødne gennemsigtighed. Tilbuddet har indberettet seneste 
budget og nøgletal til Tilbudsportalen, ligesom den seneste årsrapport er fremsendt til socialtilsynet til orientering.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Godkendelsesbrev
Seneste tilsynsrapport
Beboerliste
Opholdsplaner for 4 borgere
Husmødereferat
Personalemødereferater
Medarbejderliste
Velkomstfolder
Bestyrelsesliste
Sagsbehandlerliste

Observation

Interview Dialog med beboere, medarbejdere og ledelse.

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. 
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den 
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og 
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere

24

Tilsynsrapport


	Læsevejledning
	Stamoplysninger om tilbuddet
	Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
	Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse
	Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer
	Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater
	Vurdering af temaet Organisation og ledelse
	Vurdering af temaet Organisation og ledelse
	Vurdering af temaet Kompetencer
	Vurdering af temaet Fysiske rammer
	Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 
	Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

