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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
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Økonomi
-    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 Det socialpædagogiske Opholdssted "Jupiter"

Hovedadresse Landtingvej 048
7830 Vinderup

Kontaktoplysninger Tlf: 28195542
E-mail: info@opholdsstedet-jupiter.dk
Hjemmeside: www.opholdsstedet-jupiter.dk

Tilbudsleder Anders Svensson

CVR nr. 25622219

Virksomhedstype Privat

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

Målgrupper 12 til 17 år (omsorgssvigt)

12 til 17 år (seksuelt overgreb)

12 til 17 år (indadreagerende adfærd)

12 til 17 år (ikke-personfarlig kriminalitet)

Pladser i alt 9

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Det 
socialpædagogiske 
opholdssted Jupiter

Landtingvej 048
7830 Vinderup

9 § 66, stk. 1, nr. 5 
(almindeligt 
socialpædagogisk 
opholdssted)

Pladser på afdelinger 9
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Tilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter er veldrevet og velfungerende bl.a. gennem en 
kompetent ledelse og bestyrelse. Tilbuddet har som udgangspunkt en tilfredsstillende indsats i forhold til de unge 
og i de tilfælde hvor de unge oplever det anderledes, kan tilbuddet redegøre for det. 

Tilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har opmærksomhed på de unges uddannelse, 
beskæftigelse, selvstændighed og relationer.  Dette gøres eks. ved at er opstillet konkrete mål, der sker 
opsamlinger herpå og at de unge er i uddannelse eller beskæftigelse. Ligeledes støttes og motiveres de unge til 
aktiviteter og de har mulighed for kontakt og samvær med pårørende og netværk.

Tilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter dokumenterer resultater og laver opfølgninger for 
egen læring. Herudover ses der positive resultater i forhold til anbringende kommuners mål.

Tilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter respekterer, anerkender og at de unge trives på 
tilbuddet. Dog kan der være tilfælde hvor de unge oplever et anderledes, hvilket kan grunde i de forskellige 
problematikker og udfordringer de har. 
Endvidere har tilbuddet fokus på de unge mentale og fysiske sundhed.

Tilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter forebygger magtanvendelser og overgreb gennem 
den pædagogiske tilgang. Dog bør ledelsen og medarbejderne have nærmere kendskab til lovgivningen omkring 
magtanvendelser.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er kompetente i forhold til målgruppen og viden for området. Medarbejderne 
har mulighed for fælles og individuel kompetenceudvikling.

Tilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter er en økonomi der er bæredygtig og Tilsynet har 
godkendt tilbuddets budget 2017.

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og faciliteter er egnet til målgruppen og indskrevne unge. I de fysiske 
rammer er der mulighed til at tilgodese de unges særlige behov og rammerne fremstår som hjemmelige.

Særligt fokus i tilsynet

Tilsynsbesøget er fortaget som et uanmeldt besøg og startede med interview med lederen på Opholdsstedet 
Bustrup, hvor lederen har kontor. 
Interviewet med de unge forgik ligeledes på Opholdsstedet Bustrup, da de unge var i intern undervisning derude. 
Om eftermiddagen kørte Tilsynet til Jupiter, hvor der var interview af medarbejderne og souschefen. 

Under tilsynsbesøget var der særlig fokus på organisationen, da der er kommet ny ledelse, medarbejdernes 
kompetence og dokumentation.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Dorthe Kattrup Noesgaard (tilsynskonsulent)

Else Hansen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 06-12-16: Landtingvej 048, 7830 Vinderup (Uanmeldt)
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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, herunder at 
tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt 
og fagligt. Desuden er det 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

Tilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter støtter de unge i skolegang, uddannelse og 
beskæftigelse. 
Dette gøres bl.a. ved at der opsættes konkrete mål for de unges uddannelse, beskæftigelse og støtten til de unge. 
Ligeledes inddrages de unge i mål opsætning og opsamling. 

Tilsynet vurderer, at der er et godt samarbejde med skoler, uddannelsessteder og beskæftigelsessteder, hvilket er 
med til at støtte de unge og understøtte målene.

Tilsynet vurderer, de unge er tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse, men at de unge kan have problematikker og 
udfordringer som bevirker at de nødvendigvis ikke har et stabilt fremmøde. 
De unge gennemfører grundskolen og flere af dem får afgangsbeviser.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Tilsynet anbefaler, at Jupiter fortsat støtter de unge i at få et stabilt fremmøde i skoletilbud, undervisningstilbud og 
beskæftigelse.
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Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse 
og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer, at Jupiter i samarbejde med den unge opstiller mål for skolegang, uddannelse og beskæftigelse. 
Ligeledes laves der opsamlinger med de unge på målene. 

Tilsynet vurderer, at de unge er i uddannelse eller beskæftigelse. Primær benyttes skolen på Bustrup, men der 
tages også individuelle hensyn, hvis de unge har behov for andre tilbud. De unge som er i den skolepligtige alder 
tager bl.a. afgangsprøver og gennemfører skolegang.

Tilsynet vurderer, at de unge ikke har et stabilt fremmøde. Tilsynet vurderer, at dette hænger sammen med 
målgruppen, som kan have flere problemer og udfordringer der kan gøre det vanskeligt for de unge at komme 
afsted. Tilsynet vurderer, at Jupiter bedst muligt støtter de unge.

Tilsynet vurderer, at Jupiter samarbejder med diverse uddannelsessteder m.fl. for at understøtte de unges 
uddannelse. Ifølge ”tilbudsportalen 28-9-16” er der et tæt samarbejde med UU Holstebro i f.t. de unges videre 
uddannelse f.eks. STU. Jobcenteret/Ungeindsatsen i Holstebro vil være inde over i f.t. afklaring eller andre forløb. 
De øvrige praktikforløb afvikles i samarbejde med skolen og de virksomheder i lokalområdet.

Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes 
skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- af to statusrapport fremgår der er mål for de unge uddannelse og beskæftigelse. Eks. at den unge skal bestå 10 
klasse eller at Jupiter skal understøtte den unge i at komme i skole.  

- af to status rapporter ses der opfølgninger på mål og hvordan det går med den unge. Opfølgningerne er eks. den 
unges fremmøde i skolen. 

- de unge snakker med socialrådgiveren før statusrapporten udarbejdes og før den sendes ud af huset. 

Ovenstående understøttes af:
Statusrapporter, medarbejdernes oplysninger.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- alle de unge er i uddannelse eller beskæftigelse. Tilbuddet om skole/uddannelses besluttes af PPR og 
sagsbehandleren. Ofte indgår det i § 140 handleplanen, at det skal være skolen på Bustrup der skal benyttes, da 
det ofte er svært for de unge at gennemføre skolegang på de lokale skoler. De unge har mulighed for praktikker på 
lokale skoler. 

Ovenstående understøttes af:
Unges og medarbejdernes oplysninger, bestyrelsesmøde referater, mail pr. 12-12-16, tilbudsportalen.

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.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.c

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:
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- beskrivelsen i indikator 1b, hvor de unge er i undervisning eller skolegang.

- de unge tager afgangsprøve på skolen i Bustrup.

Ovenstående understøttes af:
Tilbudsportalen, ledelsens oplysninger.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- de unge oplyser, at hvis man ikke er klar om morgenen når bilen kører, så må man blive hjemme, hvis 
medarbejderne ikke har mulighed for kørsel senere på dagen.

- medarbejderne oplyser, at ca. 2 ud af 4 unge er altid afsted på de enkelte dage og det er muligt at blive hjemme 
hvis man er syg eller mental har det dårligt. I en statusrapport er der skrevet at en ung 4 ud af 5 dage er i skole 
mens det af en anden fremgår at den unge har fået et stabilt fremmøde.

- Jupiter arbejder med, at de unge har en stabil skolegang. 

Ovenstående understøttes af:
Unges og medarbejdernes oplysninger, statusrapporter.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et 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 fællesskaber, og at 
borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale 
relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter 
er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i dagligdagen, i personalets 
adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og 
involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund.
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk.

Vurdering af tema

Tilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har fokus på, at de unge støttes i at udvikle 
selvstændighed og relationer.
Dette gøres bl.a. gennem opsætning af konkrete mål og efterfølgende opsamlinger, hvor de unge er inddraget. 

Tilsynet vurderer, at de unge deltager i sociale aktiviteter og fællesskaber gennem de forskellige aktiviteter de 
deltager, i gennem lokalsamfundet. Ligeledes støttes de unge i at have kontakt og samvær med pårørende, 
netværk og venner ud fra eget ønske og behov.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer, at Jupiter støtter de unge i forhold til sociale kompetencer og selvstændighed. Dette ses eks. ved 
at der opsættes konkrete mål og at der sker opsamlinger på målene sammen med de unge.

Tilsynet vurderer, at som udgangspunkt deltager de unge i fritidsaktiviteter, indgår i lokalsamfundet og har 
fællesskaber. Dette ses eks. ved at de deltager i sportsaktiviteter i lokale klubber, er i praktikker, har fritidsjob m.m.

Tilsynet vurderer, at de unge med udgangspunkt i deres behov og ønske har kontakt og samvær med netværk, 
venner og pårørende. 

Tilsynet vurderer, at de unge har medarbejdere de kan snakke med.

Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for 
borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 02.a

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- af to statusrapport fremgår der mål for de unge i forhold til social kompetencer og selvstændighed. Eks. at den 
unge har et godt samvær med moderen. Eks. 2. 1. Støtte x i at registrere, mærke og sætte ord på følelser.

- af to status rapporter ses der opfølgninger på mål og hvordan det går med den unge. Opfølgningerne er eks. 
hvordan det går med økonomi.

- de unge snakker med socialrådgiveren før statusrapporten udarbejdes og før den sendes ud af huset. 

Ovenstående understøttes af:
Statusrapporter, medarbejdernes oplysninger.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- af mailen fremgår det, at nogle af de unge selv giver  udtryk for, at de ikke kan rumme en fast fritidsaktivitet. 
Jupiter forsøger at kortlægge de unges interesser og ressourcer og motivere i forhold til disse. I nogle tilfælde 
hjælper de unge på Spøttrup Borg eller der laves andet med dem, hvis de ikke har en fast aktivitet.

- 3 unge går til ridning, 1 har fritidsjob, 1 er i praktik medhenblik på fritidsjob. Herudover vil de unge gerne til 
håndbold, fodbold og cafeaftner på Bustrup.

- de unge er på eks. skirejse, studierejse, sommerrejse og efterårsrejse. For de unge der ikke kan tage ud af landet 
er der ferieture i Danmark. 

Ovenstående understøttes af:
Lederen, unge og medarbejdernes oplysninger, statusrapporter, tilbudsportalen, mail 12-12-16.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- de unge har den ønskede kontakt til pårørende og netværk. Eks. har en kontakt med forældrene, men ikke med 
gamle venner da de var mindre godt selvskab, mens andre ikke har pårørende. 
Pårørende, netværk og kærester kan komme på besøg på Jupiter eller de unge tager hjem.

Ovenstående understøttes af:
Unge og medarbejdernes oplysninger, statusrapporter, tilbudsportalen.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.d

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- de unge deltager i fritidsaktiviteter udenfor Jupiter. Eks. cafeaften på Bustrup, håndbold, biograf, travløb.

Ovenstående understøttes af:
Statusrapporter, unges oplysninger.

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

11

Tilsynsrapport



Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.e

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- de unge har venskaber på Bustrup og intern på Jupiter. Herudover har flere af de unge kærester fra andre 
opholdssteder. 

- venner har mulighed for at overnatte.

Ovenstående understøttes:
Tilbudsportalen, unges oplysninger.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- af tideligere rapporter fremgår det, at de unge kan snakke med mindst en af medarbejderne, når de har behov for 
det og hver medarbejder er kontaktperson for en til to unge.
Indikatoren er ikke undersøgt ved dette tilsyn, men Tilsynet vurderer, at ovenstående fortsat er gældende.

Ovenstående understøttes af:
Tideligere tilsynsrapporter.
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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 metode 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 mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling 
og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.
Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og 
sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende 
beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte 
borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og
overgreb.

Vurdering af tema

Tilsynet vurderer at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har en klar målgruppe og at metoder og faglige 
tilgang er relevante i forhold til den.

Tilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter dokumenterer resultater ved at der er opsat 
konkrete mål for de unges ophold og udvikling. Ligeledes ses der at der er opsamlinger som er med til at give 
læring, således at en rette indsats forekommer.

Tilsynet vurderer, at der er som udgangspunkt er positive resultater i forhold til de mål anbringende kommune 
opstiller. 

Tilsynet vurderer, at de unge som udgangspunkt trives og at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har 
opmærksomhed på de unges mentale og fysiske sundhed.
Ligeledes har de unge medbestemmelse og inddrages i beslutninger der vedkommer dem.

Tilsynet vurderer, at nogle af de unge har en anden opfattelse i forhold til hvordan de respekteres og anerkendes 
end Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har. Tilsynet vurderer, at nogle af de udfordringer målgruppen har, 
kan være med til at skabe det differerede billede. 

Tilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter forebygger magtanvendelser og overgreb. Dog har 
tilbuddet ikke det nødvendige kendskab til lovgivningen.

Gennemsnitlig vurdering 4,1

Udviklingspunkter
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Jupiter bør være opmærksom på at indsendte dokumentation er retvisende.

Jupiter bør have større fokus på og arbejde med, at de unge føler at de støttes i deres problematikker. 

Jupiter bør have en grundlæggende viden omkring magtanvendelsesbekendtgørelsen, således at der ud fra dette 
kan forebygges. 

Jupiter bør have et beredskab omkring seksuelle overgreb og beredskabet kunne med fordel være nedskrevet. 

Overført fra rapporten 2015, da de ikke er gennemgået i 2016.

Tilbuddet bør adskille personfølsomme oplysninger og refleksioner omkring de unge fra personalemødereferaterne, 
således at persondataloven overholdes.

Tilbuddet bør fjerne et andet tilbuds navn fra dagbogsnotaternes "overskrifter", således at der ikke sker forviklinger i 
forhold til personfølsomme oplysninger i dagbogsnotaterne i Planner4you.

Tilbuddet ville med fordel kunne holde fokusområderne i Planner4you mere op imod mål og metoder jf. 
myndighedens handleplan og eks. være knap så bekrivende i statusrapporterne.

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

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer, at Jupiter har arbejdet med nogle af de udviklingspunkter der var i rapport 2015. Under 
tilsynsbesøget blev der ikke talt om alle udviklingspunkterne. De tages op ved tilsyn 2017.

Tilsynet vurderer, at Jupiter har en klar målgruppe beskrivelse og at metoderne og faglige tilgange er relevante i 
forhold til den. 

Tilsynet vurderer, at Jupiter dokumenterer resultater i forhold til mål og indsatsen til de unge. Der følges op via 
skriftlige evalueringer og mundtlige på eks. personalemøder. 

Tilsynet vurderer, at der som udgangspunkt er positive resultater i forhold til de mål anbringende kommune har 
opstillet for de unge. Dog kan der være tilfælde hvor målene kan være svært at opnå eller det kan være svingende, 
om der er positive eller negative resultater i forhold til samme mål, afhængig af de unges perioder. 

Tilsynet vurderer, at Jupiter har opmærksomhed på om de magter de unge, eller om anbringelsen over tid er blevet 
for kompliceret i forhold til deres indsats. 

Tilsynet vurderer, at Jupiter inddrager og samarbejder med relevante eksterne aktører, for at understøtte de mål der 
er opsat for de unge.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- medarbejderne oplyser, at der pt. er der 4 unge indskrevet og 1 er på vej til udskrivelse. Dette er divergerende i 
forhold til oplysningerne i dokumentet Jupiter kontaktoplysninger sagsbehandlere og forældre, hvor der er 8 
indskrevet. 
De unge er indenfor målgruppen.

- Jupiter benytter relevante metoder og faglige tilgange til målgruppen. Eks. mentaliserende tilgang, kognitiv tilgang, 
anerkende tilgang. Medarbejderne oplyser, at der også benyttes lidt ”naturlig” konsekvens eks. hvis du har brugt 
dine penge må du lave noget for at tjene noget mere. 
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Ovenstående understøttes af:
Medarbejdernes oplysninger, Jupiter kontaktoplysninger sagsbehandlere og forældre.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- Jupiter er i gang med et forløb med SPUK i forhold til dokumentation eks. i forhold til kvaliteten. Ledelsen oplyser, 
at medarbejderne er begyndt at skrive kontinuerlig siden opstarten af projektet.
I dokumentationen er der 1-3 mål og der skal skrives indenunder målene hver eneste dag. Herudover kan der være 
opmærksomhedspunkter der ikke fungerer som mål, men eks. benyttes til at trække statistik. 

- af en statusrapport fremgår det bl.a. hvordan man vil arbejde med mål og fokuspunkter. Målene der arbejdes med 
kommer fra §141 handleplanen. 

- der tales om de unge i forhold til mål på personalemøder og til supervision.

Ovenstående understøttes af:
Unges og medarbejdernes oplysninger, statusrapporter, tilbudsportalen.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- i en statusrapport ses det at der efter indskrivningen er negative resultater i forhold til anbringende kommunes 
opsatte mål. Jupiter kan redegøre og laver refleksion i hold til hvorfor der er denne udvikling og dog ses der også 
positive resultater i forhold til samme mål.

- Jupiter udarbejder statusrapporter og der er statusmøder 2 gange året. 
Statusrapporterne indeholder relevante emner og overskifter og i rapporten er der også evaluering i forhold til 
anbringende kommunes opsatte mål. På statusmøderne tales der om udviklingen i forhold til målene og der 
opsættes eventuelt nye mål.

- Jupiter har opsagt opgaven i forhold til en konkret ung. Anbringende kommune oplyser, at opgaven blev opsagt af 
Jupiter, da de ikke magtede opgaven på trods af, at de vidste hvad opgaven indeholdt.  Ligeledes oplyser 
anbringende kommune, at ved en eventuel kommende ny anbringelse vil der kigges konkret på, hvor omfattende 
problematikkerne hos den unge er før der kommer til at ske en anbringelse på Jupiter.
Tilsynet vurderer, at Jupiter er opmærksom på, når indsatsen og støtten ikke er tilstrækkeligt og indskrivning ikke 
længere er til gavn for de unge.

- en ung mener ikke at Jupiter støtter nok til at målene bliver opfyldt. Dog oplyser anbringende kommune også, at 
det ofte kan være vanskeligt, når de unge har det svært, da de unge ofte oplever at de ikke støttes og hjælpes nok. 

Ovenstående understøttes af:
Medarbejderne oplysninger, dokumentation vedr. unge, anbringende kommune.

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

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- Jupiter samarbejder eks. med Center for spiseforstyrrelser og psykiater i forhold til en konkret ung for at opnå at 
mål opnås eller med konkrete uddannelsessteder.  
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Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer, at der er divergerende oplysninger fra unge, dokumentationen og udtaleser sammenlignes i 
forhold til, hvordan Jupiter anerkender og respekterer de unge. 
Tilsynet vurderer, at der gennem de sidste år har været udfordringer omkring dette, da de unge ikke føler og 
oplever at de respekteres og anerkendes og Jupiter har flere gange fået udviklingspunkter. 

Tilsynet vurderer, at de unge har, medbestemmelse, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv, set i forhold til 
egne behov og de rammer der kan være fra anbringende kommune eller Jupiter.
Eks. er der husregler som de unge finder retfærdige og der er husmøder.

- Jupiter har et godt samarbejde og tæt samarbejde med pårørende. Eks. orienteres forældrene, de inviteres til 
arrangementer. 

- der er aftalt en forretningsgang med politiet i Holstebro, såfremt de skal brugs i akut situationer.

Ovenstående understøttes af:
Ledelsens oplysninger, Dokumentation vedr. unge, tilbudsportalen, mail.

Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- Tilsynet vurderer, at de unges oplevelser af medarbejdernes respekt og anerkendelse af dem fortsat er udfordret, 
da der gennem de sidste år har været lignede oplevelser fra andre unge. 
Der ses divergerende oplysninger, når oplysningerne fra de unge, dokumentationen og udtaleser sammenlignes. 
De unge oplyser, at de har svært ved at respekterer medarbejderne, når de ikke altid respekterer dem. Eks. 
kommer en ung med et konkret eksempel. ”jeg sagde til medarbejder x, at nu stopper vi inden jeg går amok. Så 
svarer medarbejder x, jeg fortsætter hvis jeg har lyst.

- de unge oplyser, at medarbejderne taler grimt til dem. Eks. oplyser de, at en medarbejder skulle have kaldt en ung 
opmærksomhedskrævende og 4 år. De unge oplyser, at de har snakket med medarbejderne, at de ikke ønsker at 
de taler grimt til dem, men de gør det fortsat.
Medarbejderne kan ikke genkende at de taler grimt til de unge, da de skal være rollemodeller. I stedet for benyttes 
medarbejderskift, hvis en diskussion med en ung bliver for heftig.

- de unge indbyrdes kan have svært ved at tale ordentlig til hinanden jf. de unge. 
Medarbejderne oplyser, at det er korrekt at der blandt de unge kan være et grimt sprog. Det er et punkt der er 
arbejdet rigtig meget med og ofte noget der tages op igen.

- dokumentationen omkring de unge er i et anerkende og respekterende sprog.

Ovenstående understøttes af:
Unges og medarbejdernes oplysninger, dokumenter vedr. unge, mail 12-12-16.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- de unge snakker med socialrådgiveren før der skrives statusrapport og læser efterfølgende rapporten før den 
sendes ud af huset.
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Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer, at de unge trives på Jupiter og at der er udvikling. Dog kan de unge indimellem opleve og føle, at 
de ikke trives og får støtte nok til deres problematikker. 

Tilsynet vurderer, at de unge får tilbudt at komme til sundhedsfaglige ydelser. 

Tilsynet vurderer, at Jupiter har fokus på de unges mentale og fysiske sundhed. Dette ses ved at der i 
statusrapporterne er fokus på dette og at der generelt er fokus på sund og ernæringsrigt kost.

- Jupiter har husregler, som unge og pårørende finder acceptable.

- Jupiter har husmøder.

Ovenstående understøttes af:
Dokumentation vedr. unge, medarbejdernes oplysninger, tideligere tilsynsrapporter.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- de unge oplyser, at det er et godt sted at være på, medarbejderne er søde og giver omsorg. Dog oplyser de også, 
at der er især en som ikke får hjælp af medarbejderne, hvilket kan være svært at være vidende til.
Lederen kan redegøre for det de unge oplyser og hvordan der handles i forhold til en konkret ung, hvilket også 
fremgår af statusrapporten. Ligeledes har Jupiter været i kontakt med eks. psykiatrien som har givet sparring og 
vejledning i forhold til hvordan Jupiter kan støtte og handle, hvilket der handels udfra.
Tilsynet vurderer udfra oplysningerne, at den unge er i udvikling og trives, men at der i perioder kan være ting der 
fylder, hvilket også understøttes af anbringende kommunes oplysninger. 

Ovenstående understøttes af:
Unges oplysninger, dokumentation vedr. unge, anbringende kommune, mail 12-12-16.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- Jupiter samarbejder med psykiatrisk afdeling i Herning omkring evt. udredning og medicinering samt evt. forløb. 
Derudover samarbejdes der med eksterne psykologer i lokalområdet, hvor der er behov.  Der er samarbejde med 
lokale læger, tandlæger og fysioterapeuter mm.

Ovenstående understøttes af:
Tilbudsportalen, tideligere rapporter.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- Jupiter har fokus på indsatsen der er i forhold til de unges fysiske og mentale sundhed. Eks. er der i en 
statusrapport beskrivelser af en ungs medicinering, generelle trivsel, misbrugsproblematikker og herunder 
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Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer, at Jupiter som udgangspunkt forebygger magtanvendelser gennem den pædagogiske tilgang. 

Tilsynet vurderer, at der ikke er det nødvendige kendskab til lovgivningen omkring magtanvendelser. Eks. er der 
restriktioner i forhold til en ungs udgang, personer der ikke er ansat foretager magtanvendelser hvilket Jupiter anser 
at være indenfor nødværge og nødret. 
Herudover har ledelsen ikke undersøg, hvordan andre landes lovgivning er i forhold til eventuelle indgreb. 

Jupiter har udendørs videoovervågning sat op. Tilsynet er på nuværende tidspunkt ved at undersøge, hvor der i 
lovgivningen findes lovhjemmel til dette.

Tilsynet vurderer, at Jupiter dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser.
Dog vurderer Tilsynet, at nogle af indberetningerne er mindre beskrevne og eks. mangles det at udfylde om de 
unge har nogle kommentar.

Under dialogen med medarbejderne var der en snak om at der fra 1-1-17 tiltræder Lov om voksenansvar.

opmærksomhed på eventuel hash psykose. 

- i forhold til en konkret ung, støtter Jupiter den unge i at overholde en kostplan.

- Jupiter tager hensyn til eventuel special kost eks. i forbindelse med religion, sygdommer m.m. Ligeledes er fokus 
på at kosten er sund, alsidig og næringsrig kost samt tilskud af vitaminer og mineraler.

Ovenstående understøttes af:
Dokumentation vedr. unge, tilbudsportalen.

Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- Jupiter forebygger som udgangspunkt magtanvendelser. Eks. trækker medarbejderne sig. 
I en indberetning vurderer Tilsynet, at der forinden indgrebet burde have været en anden tilgang til den unge, 
hvorved indgrebet formodes at kunne have været undgået.

- Lederen oplyser, at hvis medarbejderne som ikke er ansat foretager en magtanvendelse foregår et som nødret 
eller nødværge. Det samme gør sig gældende hvis den foretages i udlandet.
Tilsynet gør opmærksom på, at fordi medarbejderen som foretager magtanvendelsen ikke er ansat er det 
nødvendigvis ikke omfattet af nødret eller nødværgen, men kan ofte anses som en magtanvendelse uden 
lovhjemmel. 
Tilsynet gør endvidere opmærksom på, at ledelsen selv bør undersøge hvordan det forholder sig i forhold til 
udenlandsophold og de besøgte lande har lovgivning der bør tages hensyn til, således at der ikke kommer 
uforudsete problemer. 

- i en statusrapport fremgår det ”ung x ikke har frihed for at gå i butikker og handle med de andre piger er 
begrænset for en periode, grundet snifning og eksperimentering med stoffer.”
Tilsynet gør opmærksom på, at Jupiter ikke kan forbyde de unge i at forlade tilbuddet. Jupiter kan indgå en aftale 
med den unge, men kan ikke håndhæve udgangen med eventuel magt. Aftalen skal være frivillig.

- Jupiter har indberettet 4 magtanvendelser til Socialtilsyn Midt i 2016 og ingen i 2015.
En anbringende kommune oplyser, at der har været enkelte magtanvendelser i forhold til en ung. Anbringende 
kommune vurderer, at det har været et nødvendigt indgreb.  
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Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer, at Jupiter forebygger at der ikke forekommer overgreb gennem tilgangen og forholdsregler. Dette 
ses både i forhold til seksuelle overgreb og eventuelle udefra kommende trusler.

Tilsynet vurderer, at Jupiter har flere beredskabsplaner både i forhold til fælles og individuelle beredskaber. Dog har 
Jupiter ikke et beredskab møntet på seksuelle overgreb.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- Jupiter er opmærksom på hvordan mandelige medarbejdere agere overfor de unge og der tages forholdsregler 
eks. er der en ”mandestol” som er forbeholdt mandelige medarbejdere hvorved at mandelige medarbejdere ikke 
kommer til at sidde i sofaen med de unge, medarbejderne går altid 2 på værelserne, døren til de unges værelser 
står altid på klem hvis man er derinde, de unge skal være anstændig påklædt i fælles rum.

- Jupiter snakker med de unge omkring seksualitet og kærester. 

- SPUK været et forløb omkring forebyggelse og beredskabsplaner.

- Jupiter har siden sidste tilsyn arbejdet med sikkerheden i huset og Tilsynet konstanter at der er taget en række 
forholdsregler. Eks. er der opsat udendørs videoovervågning, der snakkes med unge i forhold til mediebenyttelse 
m.m.

Ovenstående understøttes af:
Lederen og medarbejdernes oplysninger, mail 24-11-16.

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

Ovenstående understøttes af:
Magtanvendelsesindberetningerne, anbringende kommune, statusrapporter, unges oplysninger, mail 12-12-16.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- magtanvendelsesindberetningerne mangler uddybelse og mere konkret beskrivelse. 
I flere af indberetningerne mangler Jupiter at udfylde den unges redegørelse for episoden.

- Jupiter har indberettet 4 magtanvendelser til Socialtilsyn Midt i 2016 og ingen i 2015. Magtanvendelserne er på 3 
forskellige unge.

- af flere af magtanvendelsesindberetningerne fremgår det, at der er efter bearbejdelse af magtanvendelserne på 
personalemøderne. Ligeledes fremgår det af indberetningen fra november 2016, at en medarbejder efterfølgende 
har været på kursus i selvskadende adfærd og at der er supervision snarest. 

Ovenstående understøttes af:
Indsendte magtanvendelsesindberetninger
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Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.b

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- Jupiter har ikke en nedskrevet eller mundtlig bredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb, de unge imellem eller 
mellem medarbejdere og unge. 

- der er udarbejdet beredskabsplan i forhold til de unges sikkerhed på Jupiter og der har været beredskabsøvelser.

- der er beredskabsplan i forhold til en konkret ung, der kan have en selvskadende adfærd.

Ovenstående understøttes af:
Lederens og medarbejdernes oplysninger.
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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 og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet 
fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets 
strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse.

Vurdering af tema

Tilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har en kompetent ledelse og bestyrelse. Ledelsen 
har flere års erfaring og efteruddannelse i forhold til målgruppen og en af lederne har faglig relevant uddannelse.

Tilsynet vurderer, at ledelsen bør have mere styr lovgivning i forhold til magtanvendelser.

Tilsynet vurderer, at de unge har tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer og at i konkrete 
tilfælde kan der laves yderligere tiltag.

Tilsynet vurderer, at personalegennemstrømningen og sygefraværet ikke er højere end på sammenlignede 
arbejdspladser.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Stedfortræderen kunne med fordel efteruddanne sig indenfor ledelse. 

Ledelsen bør sætte sig ind i lovgivningen omkring magtanvendelser og implementerer viden i organisationen. 

Ledelsen bør undersøge om der er lovgivningen i andre lande, som kan blive problematisk hvis der foretages en 
magtanvendelse. 

Ledelsen bør være opmærksom på at dokumenter er retvisende.
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Kriterium 08 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer, at Jupiter har en kompetent ledelse og at ledelsen har erfaringer med målgruppen. Herudover har 
den ene leder relevant faglige uddannelse og begge ledere har relevant efteruddannelser og kurser.

Tilsynet vurderer, at lederen på fin vis kan redegøre for hvordan ledelsen af 3 forskellige opholdssteder skal 
udmøntes, således at det ikke får bivirkninger for Jupiter, at lederen har 3 forskellige steder at forholde sig til.

Tilsynet vurderer, at ledelsen bør sætte sig ind i lovgivningen omkring magtanvendelser og få det implementeret i 
organisationen. 

Tilsynet vurderer, at der er divergens mellem indsendte dokumentation og oplysninger under tilsynsbesøget. 
Ledelsen bør være opmærksom på, at dokumentation er retvisende. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har mulighed for ekstern supervision og intern sparring eks. via 
personalemøder og overlap.

Jupiter har siden sidste tilsyn fået et nyt bestyrelsesmedlem, da lederen er førhen sad i bestyrelsen. Jf. tideligere 
rapporter kommer medlemmerne fra andre Tvind relaterede steder og tilbud.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- ledelsen har ikke det nødvendige kendskab til lovgivningen omkring magtanvendelser jf. 6a. 

- lederen har ikke kendskab til andre landes lovgivninger i forhold til, om der kan blive problematikker under 
udenlandsrejser hvis der foretages en magtanvendelse. 

- Tilsynet observerer, at der i flere tilfælde er divergens mellem indsendte dokumentation og oplysninger under 
tilsynsbesøget. Tilsynet gør opmærksom på, at det er ledelsen ansvar at dokumentation er retvisende.  

- ny leder ansat juni 16, har faglig relevant uddannelse, efteruddannelser, har erfaring med målgruppen gennem 
flere år.
Stedfortræder der er ansat august 2016 har ikke en socialfaglig uddannelse, men har kurser indenfor metoder og 
målgruppe og erfaring med målgruppen. Stedfortræderen har ikke ledelsesrelateret efteruddannelse.  

- lederen kan redegøre for hvordan, han tænker at skulle være leder for 3 opholdssteder. B.la. oplyses at, det 
kræver at der er kompetente afdelingsledere og socialrådgivere. Pt. er der 2 stedfortrædere på Jupiter, hvor den 
ene holder til marts 17. Flere opgaver er lagt ud til medarbejderne og afdelingslederne. 
Socialrådgiverne sidder med på ledermøderne og er med til at udarbejde strategier.

- ledelsen kan sparre med hinanden og de sparre på tværs af Bustrup, Udsigten og Jupiter. 

- Jupiter har ansøgt om en båd og Tilsynet har tilkendegivet at denne kan købes. Lederen har undersøgt 
forholdsregler og sikkerhed i den forbindelse.

- Jupiters ledelse er kompetent.

Ovenstående understøttes af:
Lederen, sagsbehandler og medarbejdernes oplysninger, stedfortræders cv, bestyrelsesmøde referater, mail 12-12
-16.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer, at de unge har tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer. Efter behov kan 
der være vågen nattevagt og nye medarbejdere med andre kompetencer kan ansættes, hvis der opstår et behov. 

Tilsynet vurderer, at sygefraværet og gennemstrømningen ikke er højere end på sammenlignede arbejdspladser.

Bedømmelse af Indikator 08.b

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- Jupiter benytter 2 eksterne supervisorer, hvor af en er i forhold til specifik målgruppe og den anden i forhold til 
mere generelle problematikker.  

- der er personalemøder og overlap, hvor man taler om de unge.

Ovenstående understøttes af:
Lederens og medarbejdernes oplysninger, Tilsynets observationer, tilbudsportalen, mail 24-11-16.

Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- der er siden sidste tilsyn kommet et nyt bestyrelsesmedlem, da lederen førhen sad i Jupiters bestyrelse.
Tilsynet har ved dette tilsynsbesøg ikke undersøg den nye medlems kompetencer. Dette gøres ved kommende 
tilsyn. 
Tilsynet forventer dog, at bestyrelsen fortsat er kompetent og aktiv. 

Ovenstående understøttes af følgende oplysninger:
Bestyrelsesmøde referater, mail 12-12-16.

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

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- de unge oplyser, at det ikke er altid de kan få hjælp af medarbejderne, da de altid er i gang med noget, de er 
langsomme, eller de holder ikke hvad de lover. Endvidere oplyser de, at medarbejderne ikke kan deres arbejde.
Tilsynet vurderer, at der ligger andet bag end at medarbejderne ikke holder hvad de lover eller de ikke har tid, da de 
unges udfordringer bevirker, at de kan have en anden opfattelse af virkeligheden.

- nye medarbejdere har ikke den primære daglige kontakt til unge med meget vanskelige problematikker og vikar er 
ikke alene på Jupiter.

- Jupiter har sovende nattevagt og normtallet pr. uge er på 50,1 pr. ung. Ved ændringer af indskrevne unge kan der 
ansættes yderligere medarbejdere med andre ressourcer for at forstærke medarbejdergruppen. Der kan i konkrete 
situationer være vågen nattevagt og tilkaldevagt.  

- medarbejderne på Jupiter har jf. indikator 10a relevante kompetencer. 

Ovenstående understøttes af:
Unges og medarbejdernes oplysninger, tilbudsportalen, mail 24-11-6.
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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

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- der er mindst ansat 2 nye medarbejdere siden sidste tilsynsbesøg. 

- gennemstrømningen var i 2014 på 3,4, mens det i 2015 var på 3,4.

Ovenstående understøttes af:
Tilbudsportalen, Tilsynets observationer.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- sygefraværet var i 2014 på 25,6 og i 2015 1,9 dag pr. medarbejder.

Ovenstående understøttes af:
Tilbudsportalen.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de 
kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, 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 et 
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 på en etisk måde 
forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder 
borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på 
borgernes retssikkerhed.

Vurdering af tema

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer. Dette ses eks. ved at flere af dem har 
relevante faglige kompetencer og der er mulighed for kurser.

Tilsynet vurderer, at Det socialpædagogiske opholdssted Jupiter har fokus på at medarbejderne har en fælles faglig 
grund viden omkring metoder og tilgange der benyttes.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Jupiter bør være opmærksomme på at personfølsomme oplysninger ikke til tilkommer andre end ansatte på 
tilbuddet. Dette ses både i forhold til indberetninger og møder.

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

Bedømmelse af kriterium

I en magtanvendelsesindberetning fremgår der 2 konkrete navne på unge, som begge er involveret i 
magtanvendelsen. Navnet på den unge, hvorpå indberetningen ikke omhandler, bør fjernes, således at der ikke 
fremgår oplysninger om andre navngivne unge. 

Ledelsen afholder ledermøder sammen med andre Tvind samarbejdspartnere, hvor der snakke omkring de unge. 
Tilsynet gør opmærksom på, at eksterne ledere ikke må få personfølsomme oplysninger omkring de unge. 
Ledelsen oplyser, at der er lavet indskrivningspapir hvori det indgår at der må videregive oplysninger mellem skole 
og hjem/opholdssted.

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på Jupiter er kompetente og faglige dygtige. Flere af medarbejderne har 
relevante faglige uddannelser og har opdateret viden om metoder og faglige tilgange. 
Medarbejderne har mulighed for kompetence udvikling, både i forhold til at få en fælles faglig grundviden og 
individuel viden.
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Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- i magtanvendelsesindberetningen fra august 2016 er der nævnt en anden ungs navn. Der bør ikke forekomme 
andres unges navne i indberetningerne, da det er personfølsomme oplysninger. 

- Af medarbejderlisten fremgår det, at der i alt er 18 medarbejdere, mens det af tilbudsportalen fremgår at der er 
ansat 15,65 medarbejdere. Tilsynet vurderer, at 7 af medarbejderne har primær, 3 har ledelse og 2 er vikar. Ca. 9 
medarbejdere der har primær kontakt til de unge er uddannet pædagoger, men de resterende  er praktisk 
personale eller har spontan kontakt.  
Tilsynet observerer, at der er divergens mellem medarbejderlisten og andre oplysningerne, da stedfortræderen er 
anført med en pædagogiske uddannelse, men ingen har og det samlede ansat er forskellig.

- mentaliseringen er blevet implementeret gennem undervisning og forløb med eks. SPUK og nye medarbejdere 
skal på kursus deri, da alle skal kunne benytte metoden. Herudover har der været kurser omkring æredsrelaterede 
konflikter, vi gør hvad vi siger, misbrugsproblematikker. 

- medarbejderne tilbydes MUS med afdelingslederne.

- en sagsbehandler oplyser, at medarbejderne og indsatsen omkring en ung har været kompetent.

Ovenstående understøttes af:
Lederen, sagsbehandler og medarbejdernes oplysninger, bestyrelsesmøde referater, medarbejdere på Jupiter, 
tilbudsportalen.

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

Ved bedømmelse har Tilsynet lagt vægt på at:

- i forhold til en konkret ung er Jupiter blevet vejledt til at være ens i tilgangen og ikke give den unge 
opmærksomhed på negative ting, denne foretager sig. De unge oplever dog, at medarbejderne ikke foretager sig 
noget og at de ikke hjælper den konkrete unge.

- beskrivelserne i indikator 4a, hvor de unge oplever at de ikke altid bliver respekteret og anerkendt.

- Tilsynet observerer, at medarbejderne kan redegøre for hvordan de mentaliserer i forhold til de unge.

- beskrivelserne i indikator 10a hvor det fremgår at medarbejderne er kompetente. 

Ovenstående understøttes af:
Unges og medarbejdernes oplysninger, Tilsynets observationer, anbringende kommune.
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      Vurdering af temaet 
Økonomi

Temavurdering

Økonomi

Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store 
konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet må lukke af økonomiske 
grunde, fordi det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at 
tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at 
der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal 
derfor sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med 
hensyn til gennemsigtighed i økonomien.

Vurdering af tema

Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af budget 2017 og regnskab 2015 at være bæredygtig.

Tilsynet har godkendt budget 2017. 

I forbindelse med den økonomiske gennemgang af tilbuddet har tilsynet hæftet sig ved, at der bruges forholdsvis 
mange udgifter på rejse- og fritidsaktiviteter.

Tilbuddets økonomi vurderes ud fra budget 2017 og regnskab 2015 at ikke at være helt gennemskueligt for 
socialtilsynet. Der ikke sammenhæng mellem opstillingen i budget og regnskab.
 
Socialtilsyn Midt vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede i det omfang 
Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed for, idet der ikke skal 
indberettes budgettal.

Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige 
aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel lave en opgørelse over forpligtelser, herunder huslejeforpligtelser og  lønforpligtelser i 
henhold til opsigelsesfrister overfor personalet som målestok for yderligere konsolideringsbehov.

Kriterium 11 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt

Bedømmelse af kriterium

Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af budget 2017 og regnskab 2015 at være bæredygtig.

I forbindelse med den økonomiske gennemgang af tilbuddet har tilsynet hæftet sig ved, at der bruges forholdsvis 
mange udgifter på rejse- og fritidsaktiviteter.

Tilsynet har godkendt budget 2017.

Indikator 11.a Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport
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Kriterium 12 Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til 
prisen og tilbuddets målgruppe

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet er opfyldt i meget høj grad. 

Det vurderes, at der er afsat midler til kompetenceudvikling og borgerrelaterede aktiviteter.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.a

Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets 
regnskab og årsrapport.

Revisor skriver i sin erklæring vedr. markedslejen følgende:
Fonden har indgået huslejekontrakt med tredje mand tilbage i 2000. Huslejen står til genforhandling i
2020, og er i denne periode uopsigelig fra udlejers side. Husleje kontrakten blev ved kontraktens indgåelse 
godkendt af daværende Vinderup kommune.
Vi har ikke fundet anledning til at tro at huslejen overstiger markedslejen.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Revisor har efterfølgende redegjort for, hvorfor han ikke mener at huslejen overstiger markedslejen.

Indikator 11.b Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side 
og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.b

Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning  og omkostninger, jf. tilbuddets budget.

I forbindelse med den økonomiske gennemgang af tilbuddet har tilsynet hæftet sig ved, at der budgetteres 
forholdsvis høje rejse og aktivitetsudgifter.

Tilsynet har godkendt budget 2017.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.c

Tilbuddets soliditetsgrad på 67,8 og en egenkapital på 1.099 tkr.
Tilbuddets soliditetsgrad er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad.

Tilbuddet kan med fordel lave en opgørelse over forpligtelser, herunder huslejeforpligtelser og lønforpligtelser i 
henhold til opsigelsesfrister overfor personalet som målestok for yderligere konsolideringsbehov.

Indikator 12.a Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større ændringer

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 12.a

Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige 
aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år.
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Kriterium 13 Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende 
kommuner

Bedømmelse af kriterium

Tilbuddets økonomi vurderes ud fra budget 2017 og regnskab 2015 at være rimeligt gennemskueligt for 
socialtilsynet. Der dog ikke fuld sammenhæng mellem opstillingen i budget og regnskab. 

Socialtilsyn Midt vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede i det omfang 
Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed for, idet der ikke skal 
indberettes budgettal.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 13.a

Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet.
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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, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt 
hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens 
formål og indhold. Det er vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser 
borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet i forhold til at sikre 
borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at 
opretholde sociale netværk.

Vurdering af tema

Vurdering af temaet er overført fra rapporten 2015, da den fortsat anses for gældende. 

Det vurderes, at de fysiske rammer er egnet til målgruppen og indskrevne unge.

De unge har mulighed for at være sociale i fællesarealerne og have privatliv på deres værelser, som de selv har 
mulighed for at præge.

Det vurderes, at tilbuddets anneks eks. kan benyttes til udslusning, da denne indeholder  to lejligheder.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Vurdering af kriteriet er overført fra rapporten 2015, da den fortsat anses for gældende. 

De fysiske rammer er egnet til målgruppen og formålet. 

Det vurderes, at de unge har mulighed for at være sociale i fællesrummene og have privatliv på deres værelser. 
Fællesrummene virker hyggelige og de unge har selv mulighed for at sætte deres præg på deres værelser. 

Det vurderes, at tilbuddet har mulighed for at tilgodese de unges særlige behov eks. er der to lejligheder i annekset 
hvor der er mulighed for udslusning.

Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Bedømmelsen af indikatoren er overført fra rapporten 2015, da den fortsat anses for gældende. 
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I bedømmelsen er der lagt vægt på at:

1) de fysiske rammer er egnet til målgruppen og formålet jf. tilsynets observationer.

2) de unge kan pt. vælge mellem værelserne hvis de ønsker et andet, da der pt. ikke er fuld belægning jf. unge og 
pårørende.

Ovenstående underbygges af tilsynets observationer, unges og pårørendes oplysninger.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Bedømmelsen af indikatoren er overført fra rapporten 2015, da den fortsat anses for gældende. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på at:

1) der i annekset er 2 lejligheder som kan benyttes til eks. udslusning eller skærmning jf. tilsynets observationer ved 
sidste tilsynsbesøg 5-2-14.

Ovenstående understøttes af tilsynets observationer i 2014.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Bedømmelsen af indikatoren er overført fra rapporten 2015, da den fortsat anses for gældende. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på at:

1) de unge har en minimum indflydelse på de fysiske rammer i fælles rummene jf. unge. Dog oplyses det af 
ledelsen, at de unge har været med til fælles indkøb af eks. stole og dug til køkkenet. 

2) de unge har selv mulighed for at indrette og præge deres værelser jf. unge og pårørende.

3) tilbuddets rammer afspejler at det er de unges hjem jf. tilsynets observationer.

Ovenstående understøttes af tilsynets observationer, unges og pårørendes oplysninger.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Rapport fra 16-4-15, godkendelse april 2015, magtanvendelser indberettet i 2016, 
mail pr.19-9-16, mail pr. 17-11-16, mail pr. 24-11-16, stedfortræders cv, mail fra 
lederen 12-12-16, bestyrelsesmøde referat 15-10-16/29-7-16, Jupiter 
kontaktoplysninger sagsbehandlere og forældre, medarbejdere, tilbudsportalen 13-1-
17, Ungerelaterede dokumenter (1 børnefaglig undersøgelse, 2 statusplan, 1 §140)

Observation Tilsynet ankom til Bustrup, hvor lederen har kontor. Her var der dialog med lederen 
og socialrådgiveren, samt de unge. Efter dialogerne kørte Tilsynet til Jupiter, hvor 
der var dialog med medarbejderne og fremvisning af udvalgte fysiske rammer.

Interview Leder Anders Svenson, ansat som leder i oktober 2016, konstitueret leder juni 2016.
Souschef Rikke, ansat som souschef oktober 2016
2 medhjælpere ansat i november 2016 og december 2016
1 anbringende kommune
3 unge, alle 3 er kommet indenfor 1 år

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 Anbringende kommune

Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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