
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Øst

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne 
for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

*Tilbuddets navn:

*Adresse:

Bostedet Magleby

Søhusevej 79
4230 Skælskør

1. Stamoplysninger

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tlf.: 60149835
E-mail: christa@magleby.dk
Hjemmeside: www.bostedet-magleby.dk

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

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

Pladser i alt: 20

*Målgrupper: 16 til 25 år (autismespektrum)

16 til 25 år (personlighedsforstyrrelse)

16 til 25 år (andet socialt problem)

16 til 25 år (andre psykiske vanskeligheder)

16 til 25 år (indadreagerende adfærd)

16 til 25 år (omsorgssvigt)

16 til 25 år (selvskadende adfærd)

16 til 25 år (stressbelastning)

16 til 25 år (tilknytningsforstyrrelse)
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Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Anders Thomsen (Socialtilsyn Øst)

13-07-2016

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

*Samlet vurdering:
Bostedet Magleby har i ansøgning af 3.4.2016 ansøgt om ændring af tilbuddets antal pladser. på Ting jellingevej 15, 
4262 Sandved. Tilbuddet på Ting Jyllingevej 15 er godkendt til at modtage 8 børn og unge i alderen 16-25 år på 
indskrivningstidspunktet. Efterværn og udslusning ophører ved det fyldte 25 år. Tilbuddets godkendelse ændres nu til 
følgende:
11 stk. § 66, stk.1 nr. 5 og § 107pladser på Ting Jellingevej 15. Herefter vil bostedet have 4 afdelinger på adresserne:
Ting Jellingevej 15
4262 Sandved 

Enkeltmandstilbud (1 plads)
Fornetoftevej 7
4230 Skælskør
 
Jættehøjvej (6 pladser)
Jættehøjvej 3
4200 Slagelse 
 
Toften (5 pladser)
Toften 10
4230 Skælskør 
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Bostedet Magleby 23 pladser i alt

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016:
Bostedet Magleby drives i henhold til Lov om social service § 66, stk.1nr.5. og § 107.
Tilbuddet er godkendt til at modtage 23 børn og unge i alderen 16-15 år på indskrivningstidspunktet. Efterværn og 
udslusning ophører ved det fyldte 25. år. Målgruppen er børn og unge med omsorgssvigt eller andre psykiske 
vanskeligheder eller andet socialt problem.
Bostedet Magleby er juridisk organiseret som en Fond.
Socialtilsynet vurderer under temaet uddannelse og beskæftigelse, at tilbuddet yder den støtte og opbakning, som skal 
til for at de unge i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Tilbuddet arbejder målrettet med at støtte op 
omkring den enkelte unge og de unge inddrages heri. Der er ligeledes et tæt samarbejde mellem tilbuddet og de unges 
forskellige uddannelses/beskæftigelses tilbud.
Socialtilsynet vurderer under temaet selvstændighed og relationer, at tilbuddet medvirker til, at de unge sikres 
mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Målgruppen er udfordret omkring sociale kompetencer, men socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med dette 
punkt under stor hensynstagen til den enkelte ung. Socialtilsynet vurderer under temaet målgruppe, metoder og 
resultater, at der er et klart formål med indsatsen og de faglige tilgange og metoder sikrer, at de unge kommer i en god 
udvikling. Tilbuddet kan dokumentere positive resultater og det er socialtilsynets vurdering, at de unge trives og har det 
godt på Bostedet Magleby.
Socialtilsynet vurderer under temaet organisation og ledelse, at tilbuddet har en kompetent og ansvarlig ledelse. Leder 
driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt. Derudover er leder i stand til at sætte rammerne for tilbuddets
strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse under hensynstagen til medarbejderne, som oplever stor tillid fra 
leder.
Socialtilsynet vurderer under temaet kompetencer, at tilbuddet har en kompetent medarbejdergruppe, som har 
relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Alle medarbejdere som indgår i det socialpædagogiske arbejde med de 
unge, er uddannede pædagoger og der er løbende opkvalificering til arbejdet med målgruppen.
Socialtilsynet vurderer under temaet økonomi, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt i meget høj grad. Tilbuddet har 
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Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt

eksisteret siden 2014, og er dermed et forholdsvis nyt tilbud, men har opbygget en forholdsvis solid økonomi tilbuddets 
alder taget i betragtning.
Socialtilsynet vurderer under temaet fysiske rammer, at de fysiske rammer udgør et egnet opholdssted for tilbuddets 
målgruppe. Bostedet Magleby har formået at skabe nogle rammer, som tilgodeser de unges behov og som er med til at 
understøtte indsatsens formål og indhold.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Ansøgningsskema om væsentlig ændring (modtaget den 3.4.16)
Oplysningsskema (modtaget den 3.4.16)
Budget 2016 (modtaget den 3.4.16)
Vedtægter (modtaget den 3.4.16)
Medarbejdere kompetencer (modtaget den 3.4.16)
Statusrapport for alle unge (modtaget den 3.4.16)
Udviklingsplan for de unge (modtaget den 3.4.16)
Beredskabsplan for forebyggelse af overgreb (modtaget den 3.4.16)
Dagsorden for tilsynsbesøg (modtaget den 3.4.16)

Observation

Interview Leder
3 medarbejdere
6 unge

Interviewkilder Beboere
Ledelse
Medarbejdere
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato Start: 05-04-2016. Slut: 13-07-2016.

Oversigt over tilsynsbesøg 05-04-16: Søhusevej 79, 4230 Skælskør

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Anders Thomsen

Toften

Jættehøjvej

Enkeltmandstilbud

Ting Jellingevej

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Bostedet Maglebys  stk. § 66, stk.1, nr.5 pladser og §107 på Ting Jellingevej 15, Næstved ændres fra 8 til 11 
pladser.

Side 7 af 36

Tilbud: Bostedet Magleby



5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

5 Det er socialtilsynets vurdering, at Bostedet Magleby 
yder en tilfredsstillende indsats i forhold til at motivere 
og støtte op omkring uddannelse og beskæftigelse ud fra 
målgruppens individuelle forudsætninger. Tilbuddet 
samarbejder med skoler, uddannelses- 
beskæftigelsessteder, hvor målet er, at de unge skal 
motiveres og klædes på til en beskæftigelse eller 
uddannelse uden for tilbuddet. Tilbuddet giver endvidere 
de unge mulighed for at være i et STU-forløb.
Det er således socialtilsynets vurdering, at  tilbuddets stk. 
§ 66, stk.1, nr.5 pladser og §107 på Ting Jellingevej 15, 
Næstved kan ændre fra 8 til 11 pladser da der er de 
nødvendige kompetencer tilstede for at kunne 
opretholde fagligheden i tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Kriterium 01: Tilbuddet støtter Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet understøtter de unges i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til 

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse

uddannelse og beskæftigelse.
Socislatilsynet vægte at tilbuddet give den unge mulighed for at udvikle sig optimalt, personligt og fagligt og at 
medvirke til, at den unge får støtte og redskaber til at sætte realistiske uddannelses- og erhvervsmæssige mål, 
således at den unge, så vidt muligt, vil blive i stand til at leve et selvstændigt liv, udenfor det sociale system.
samt at støtte og hjælpe den unge til at finde realistiske uddannelses- og erhvervsmæssige mål, som er afpasset i 
forhold til den unges ønsker, evner og muligheder. Endvidere vægter socialtilsynet at der støttes op om et stabilt 
fremmøde.

Det er således socialtilsynets vurdering, at  tilbuddets stk. § 66, stk.1, nr.5 pladser og §107 på Ting Jellingevej 15, 
Næstved kan ændre fra 8 til 11 pladser da der er de nødvendige kompetencer tilstede for at kunne opretholde 
fagligheden i tilbuddet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016 Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Det er Bostedet Maglebys formål, at give den unge mulighed for at udvikle sig optimalt, personligt og 
fagligt og at medvirke til, at den unge får støtte og redskaber til at sætte realistiske uddannelses- og 
erhvervsmæssige mål, således at den unge, så vidt muligt, vil blive i stand til at leve et selvstændigt 
liv, udenfor det sociale system.
Det er Bostedet Maglebys mål, at støtte og hjælpe den unge til at finde realistiske uddannelses- og 
erhvervsmæssige mål, som er afpasset i forhold til den unges ønsker, evner og muligheder og derved 
medvirke til, at den unge ikke får nye nederlag.
De unge er i en alder, hvor de skal tage stilling til deres egen fremtid, og skal motiveres og støttes til 
at beslutte i hvilken retning deres liv skal forme sig. Før de unge forlader Bostedet, er det målet at de 
unges fremtid skal ligge i faste rammer, således at de første skridt ud i en videre fremtid er lagt godt 
til rette. 
på Baggrund af ovenstående bedømmer socialtilsynet indikatoren i meget høj grad opfyldt. Det 
vægtes at der tilbuddet opstiller konkrete mål for de unges skolegang, uddannelse eller 
beskæftigelse, og der følges op herpå.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016 Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
De unge har STU, § 103 eller § 104 på Magleby Skolecenter. Herudover kan de frekventere eksterne 
skole/uddannelsestilbud.
På STUén kan de vælge mellem 16 forskellige produktioner f.eks. håndværk, automekaniker, køkken, 
Have & Væksthus, og de har undervisning i skolefagene og i valgfag som sport og ridning. 
Hos os er produktionerne nøglen, fordi de unge ser resultaterne af deres eget arbejde. De opdager, 
at de er dygtige til noget, og de får lov til at øve sig, så de opnår nogle direkte kompetencer. 
Produktionerne giver både selvtillid og erhvervsmuligheder.
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Der er ligeledes mulighed for at etablere et mesterlærer forhold.
Socialtilsynet bedømmer indikatoren i meget høj grad opfyldt.

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.

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Alle unge på bostedet Magleby går i skole, STU-forløb eller intern 9 klasse.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Der er stabilt fremmøde , men der er dog unge, der har svært ved at komme op om morgenen. Der
er derfor personaler på om morgenen til at understøttet et stabilt fremmøde.
Socialtilsynet bedømmer indikatoren i maget høj grad opfyldt.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

4,5 Det er socialtilsynets vurdering, at Bostedet Magleby 
arbejder målrettet i forhold til at styrke såvel 
selvstændighed som sociale relationer. Tilbuddets indsats 
og aktiviteter er rettet imod dette mål og det afspejles i 
dagligdagen, at tilbuddet har en åbenhed og involvering i 
det omgivende samfund. Tilbuddet kan dokumentere at 
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opstilles konkrete mål i relation til selvstændighed og 
sociale relationer ligesom det dokumenteres, at der 
følges op herpå.
Det er således socialtilsynets vurdering, at  tilbuddets stk. 
§ 66, stk.1, nr.5 pladser og §107 på Ting Jellingevej 15, 
Næstved kan ændre fra 8 til 11 pladser da der er de 
nødvendige kompetencer tilstede for at kunne 
opretholde fagligheden i tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder målrettet i forhold til at styrke de unges sociale kompetencer og 
selvstændighed. Der opstilles konkrete mål for hvert ung og af tilsendt dokumentation fremgår det, at der bliver 
fulgt op herpå. Endvidere kan tilbuddets leder og medarbejdere redegøre for hvordan de arbejder med såvel 
selvstændighed som sociale relationer i det daglige socialpædagogiske arbejde. Tilbuddet søger at inddrage 
målgruppen i det omgivende samfund dog er det ikke alle unge, der deltager i en fritidsaktivitet i eller uden for 
tilbuddet.
Endvidere vægter socialtilsynet, at Bostedet samarbejder i udstrakt grad med den unges familie og netværk. De 
unge opfordres til at have kontakt til familie og netværk, ligesom de er velset på Bostedet.
Det er således socialtilsynets vurdering, at  tilbuddets stk. § 66, stk.1, nr.5 pladser og §107 på Ting Jellingevej 15, 
Næstved kan ændre fra 8 til 11 pladser da der er de nødvendige kompetencer tilstede for at kunne opretholde 
fagligheden i tilbuddet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016 Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Tilbuddets målsætning er, at opbygge og styrke de unges selvværdsfølelse og selvstændighed og 
derved skabe grundlaget for et mere værdigt liv. 
Der udfærdiges pædagogiske handleplaner, som følger de individuelle mål og delmål som er skrevet i 
§ 141 handleplanen i et samarbejde med den unge og kommunens sagsbehandler. Der følges op på 
de mål og delmål med 1/2 års interval, med mindre andet er aftalt.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016 Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:

De unge har typisk svært ved at skabe frugtbare venskaber med jævnaldrende. De vil ofte kun have 
et begrænset netværk eller slet intet. De vil derfor være sårbare over skabelsen af nye kontakter og i 
mange tilfælde være ukritiske med hensyn til valg af kammerater, hvilket igen øger risikoen for nye 
nederlag.
Det er Bostedet Maglebys mål, at støtte de unge til at opbygge netværk og indgå i sociale relationer. 
Der lægges meget vægt på indbyrdes respekt og at lære at værdsætte de positive sider hos andre 
mennesker.
Hverdagen har sine faste tider og traditioner. Her skabes sammenhold, fællesskab og oplevelser af at 
høre sammen med andre, samtidig med at man kan være sig selv, når der er behov for det. Begge 
dele er en forudsætning for den sociale træning og de krav og pligter det medfører.
De unge socialtilsynet talte med fortalte, at de har et godt fællesskab og netværk i det omgivende 
samfund.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt.

Indikator 02.c: Borgerne har med 5 (i meget Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016 Forholdene i det væsentligste at være 
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udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

høj grad 
opfyldt)

uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Det er Bostedet Maglebys mål, at støtte de unge i at opnå et afklaret forhold til deres familie, således 
at den unge selv-stændiggøres, og selv kan vælge retning i sit liv.
Bostedet samarbejder i udstrakt grad med den unges familie og netværk. De unge opfordres til at 
have kontakt til familie og netværk, ligesom de er velset på Bostedet. Hvor det er muligt inviteres de 
unges familie til at samarbejde omkring den unge.
De unge socialtilsynet talt med fortælle de kan have samvær efter deres eget ønske og behov.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Det er Bostedet Maglebys formål at støtte de unge i at opbygge et socialt netværk, der bygger på et 
sundt og opbyggeligt grundlag og herigennem støtte og motivere den unge i at skabe sig et godt og 
aktivt fritidsliv.  
De unge fortæller de går til træning og fodbold. Det er ikke alle unge der deltager i fritidsaktiviteter 
uden for tilbuddet.
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Det vægtes, at tilbuddet ser det som en af deres 
kerneopgaver at understøtte de unge i at have fritidsaktiviteter uden for tilbuddet selvom det kan 
være vanskeligt at motivere de unge heri.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Medarbejderne på Bostedet Magleby oplyser, at de fleste af de unge har venskaber uden for 
tilbuddet, typisk fra før de flyttede i tilbuddet. 
De unge oplyser socialtilsynet at de har venner uden for tilbuddet. Kan have overnattende kæreste 
på besøg. De unge fortæller socialtilsynet ved det driftsorienteret tilsyn den 5.4.16, at de især har 
venner på de socialemedier.
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 5 (i meget Under samtale med de unge oplyser de at de oplever fortrolighed med de fleste voksne og at alle har 
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har mindst en fortrolig voksen høj grad 
opfyldt)

mindst en de kan sige alt til.
De unge fortæller fortæller, at de oplever at have en fortrolig voksen, som de kan snakke med.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Der er lagt til grund, at de unge giver udtryk for at
have en fortrolig voksen i tilbuddet.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

5 Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. 
Forholdene i det væsentligste at være uændrede i 
forhold til følgende fra 2015:
Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Bostedet 
Magleby vil arbejde med afsæt i målgruppebeskrivelsen; 
Personlige eller sociale årsager har brug for en mere 
intensiv voksenkontakt og støtte.
- Støtte til at finde en personlig stabilitet og en afklaring i 
forhold til uddannelse og arbejde.
- Unge der har vanskeligt ved at finde sin egen funktion 
og rolle i relation til omgivelser, kammerater og voksne, 
og hvor det er kendetegnende, at de har et lavt selvværd 
og manglende tro på egen formåen
- Bostedet anvender en dialogisk, anerkendende tilgang. 
- Der er jævnlige samtaler om den udvikling de unge 
gennemgår, og om hvilke justeringer der skal til for at 
sikre at udviklingen vedholdes eller igen kommer på rette 
spor
- Pædagogiske handleplaner som dokumenterer den 
udvikling der sker i givne periode. Den pædagogiske 
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handleplan lægger sig op af de mål og delmål der er 
fremsat i § 141 handleplanen.
Bostedet vægter sund og varieret kost samt at de unges 
trivsel.
Bostedet har en beredskabsplan for forebyggelse af 
overgreb.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Bostedet Magleby vil arbejde med afsæt i målgruppebeskrivelsen, 
systematisk med faglige tilgange og metoder, der vil føre til positive resultater for de unge.
Socialtilsynet vægter, at tilbuddet understøtter den unge til at finde en personlig stabilitet og en afklaring i forhold 
til uddannelse og arbejde, finde sin egen funktion og rolle i relation til omgivelser, kammerater og voksne samt at 
tilbuddet anvender en dialogisk, anerkendende tilgang. 
Socialtilsynet vægter endvidere at der udarbejdes pædagogiske handleplaner som dokumenterer den udvikling der 
sker i givne periode. Den pædagogiske handleplan lægger sig op af de mål og delmål der er fremsat i § 141 
handleplanen. Ende vægter socialtilsynet, at tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at 
understøtte at målene for borgerne opnås.

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

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015:

Unge, mellem 16 - 25 år, der på grund af personlige eller sociale årsager ikke er i stand til at styre 
deres eget liv, og som derfor har brug for en mere intensiv voksenkontakt og støtte, til at finde en 
personlig stabilitet og til en afklaring i forhold til uddannelse og arbejde, og derved skabe 
forudsætninger for et mere indholdsrigt liv.
Unge sent udviklede eller psykisk sårbare, som ikke er parate til at klare sig på egen hånd, og som 
derfor har behov for personlig støtte og vejledning, samt afklaring i forhold til fremtidige 
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beskæftigelsesmuligheder, hvor det dog i nogen tilfælde kan vise sig, at uddannelse eller anden 
beskæftigelse ikke vil være målet, men at målet i sig selv vil være at skabe et værdigt liv, med den 
største grad af selvværd og selvrespekt som muligt.
Unge der har vanskeligt ved at finde sin egen funktion og rolle i relation til omgivelser, kammerater 
og voksne, og hvor det er kendetegnende, at de har et lavt selvværd og manglende tro på egen 
formåen.
Bostedet anvender en dialogisk, anerkendende, miljøterapeutisk tilgang. 
Det er Bostedet Maglebys opfattelse, at alle mennesker indeholder mange varierede ressourcer og 
udviklingspotentialer, som det enkelte menneske, under de rette betingelser, er i stand til at udnytte 
til egen og andre menneskers glæder og gavn.
Det er vores erfaring, at alle mennesker, med den rette opbakning, kan udvikle sig i en positiv 
retning, og med de rette udfordringer kan det gode i alle mennesker komme frem.
Udvikling af sociale kompetencer udgår fra en fundamental udvikling af identitet. For os er udvikling 
af identitet og et positivt selvbillede, et udtryk for, at de unge bringes i en sammenhæng, hvor der 
foregår en kontinuerlig proces omkring: At udnytte nyopdagede egenskaber og kundskaber, til 
udvikling af ”redskaber” for at takle og håndtere hverdagens udfordringer og evnen til at danne 
relationer.
På baggrund af vurderer socialtilsynet, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er 
relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt:

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Der følges kontinuerligt op på de fastlagte mål og delmål for de enkelte unge på bostedet. 
Der er jævnlige samtaler om den udvikling de unge gennemgår, og om hvilke justeringer der skal til 
for at sikre at udviklingen vedholdes eller igen kommer på rette spor. 
Der udfærdiges jævnligt pædagogiske handleplaner som dokumenterer den udvikling der sker i givne 
periode. Den pædagogiske handleplan lægger sig op af de mål og delmål der er fremsat i § 141 
handleplanen.
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Der afholdes behandlingsmøder de ansatte imellem, som sikrer både kommunikation og 
dokumentation omkring den unge.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Bostedet arbejder målrettet i forhold til at kunne opfylde de mål der er beskrevet i § 141 
handleplanen.  Jfr. Pkt. ovenfor.
Ved jævnlige opfølgningssamtaler med de unge, er der mulighed for at kunne måle en udvikling. 
Bostedet følger konkret op på indikatorer som gør det muligt for de unge og de ansatte at have helt 
konkrete samtaler om hvordan udviklingen er på givne tidspunkter. Disse indikatorer er 
selvstændighed, psykisk udvikling, faglig udvikling, social udvikling, hygiejne, praktiske færdigheder 
(madlavning, rengøring mv.), kost, motion, mobilitet.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016 og ledelsen oplyser, at tilbuddet samarbejder 
aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås:

- Psykiatrien
- UU- vejleder
- Anbringende kommuner
- Supervisor
- Uddannelsessteder
- Praktiksteder
- Beskæftigelsessteder
- Familie/forældre
-Tidligere kontaktpersoner
På begrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 
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Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Bostedet Magleby understøtter de unges medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i tilbuddet.
Socialtilsynet vægter, at de unge er med til at planlægge og sætte mål for hvad der skal ske i alle af livets 
perspektiver, personalet lytter, respekterer og anerkender de ønsker og behov de unge har, og støtter de unge i at 
nå målene samt at de unge har indflydelse på beslutning vedr. sig selv og hverdagen, i overensstemmelse med 
deres ønsker og behov.

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

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015:
De unge er med til at planlægge og sætte mål for hvad der skal ske i alle af livets perspektiver.
Bostedet lytter, respekterer og anerkender de ønsker og behov de unge har, og støtter de unge i at 
nå målene.
Den pædagogiske tilgang der er besluttet bostedet anvender, er et af de vigtigste midler for at kunne 
nå målet.
Herudover er det den menneskelige tilgang som de ansatte kan byde ind med. Et åbent og positivt 
livssyn kan bidrage til at de unge vokser og får mulighed for at kunne udvikle sig. Fokus på et 
fællesskab og samhørighed i gruppen er vigtige faktorer i en udvikling af de enkelte unge.
De unge socialtilsynet talte med ved det driftsorienteret tilsyn den 5.4.16 fortalte, at de bliver hørt, 
respekteret og anerkendt.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015:
De unge har indflydelse på beslutning vedr. sig selv og hverdagen, i overensstemmelse med deres 
ønsker og behov.  
Det er i den forbindelse vigtigt, at der tage højde for at Bostedet er et fællesskab, og at de regler der 
er for at kunne bo sådan følges.
De unge oplyser socialtilsynet at de oplever indflydelse på hvad der vedrører dem selv i relation til 
deres ønsker og behov.
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På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Bostedet Magleby understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og 
trivsel.
Socialtilsynet vægter især, at bostedet jævnligt op på om den unge trives i tilbuddet gennem husmøder og 
kontaktpersonsamtaler. Endvidere at de unge har adgang til div. Sundhedsydelser. Endelig at bostedet har en 
sundheds - og alkoholpolitik hvor det vægtes at de unge spiser sundt og varieret.

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

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
De unge socialtilsynet talte med gav alle udtryk for trivsel. Hele personalegrupper oplyser. at der 
følges jævnligt op på om den unge trives i tilbuddet ved fællesmøder og kontaktpersonsamtaler. 
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Socialtilsynet får fortalt af personalegruppe og de unge at såfremt de unge har behov for div. 
Sundhedsydelser og ikke ved hvordan disse fremskaffes, får de unge bistand fra de ansatte på 
bostedet, og lærer således hvordan dette takles fremadrettet.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Lederen og medarbejderne oplyser socialtilsynet, at der er fokus på forhold hos de unge som har 
betydning for fysisk og mental sundhed. Fx at de unge tager medicin som ordineret, kommer til 
tandlæge, m.v. Derudover lægges vægt på, at de unge spiser sundt og varieret. 
Bostedet har en alkoholpolitik, hvor brug af alkohol er ikke tilladt.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Lederen og medarbejderne oplyser socialtilsynet, at der er fokus på forhold hos de unge som har 
betydning for fysisk og mental sundhed. Fx at de unge tager medicin som ordineret, kommer til 
tandlæge, m.v. Derudover lægges vægt på, at de unge spiser sundt og varieret. 
Bostedet har en alkoholpolitik, hvor brug af alkohol er ikke tilladt.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Bostedet Magleby forebygger og håndterer magtanvendelser.
Socialtilsynet vægter, at den pædagogiske tilgang, der anvendes på bostedet, sammensætningen af de ansatte på 
stedet, og den opmærksomhed og anerkendelse der er i hverdagen, er med til at sikre, at magtanvendelse så vidt 
muligt undgås samt at hele personalegruppen er er bekendt med magtanvendelsescirkulæret og der dokumenteres 
efter forskrifterne, og med henblik på læring og forbedring.

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

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Det bliver socialtilsynet oplyst, at tilbuddets pædagogiske tilgang der anvendes på bostedet, 
sammensætningen af de ansatte på stedet, og den opmærksomhed og anerkendelse der er i 
hverdagen, er med til at sikre, at magtanvendelse så vidt muligt undgås.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Hele personalegruppen er bekendt med magtanvendelsescirkulæret. Såfremt der sker en 
magtanvendelse, dokumenteres efter forskrifterne, og med henblik på læring og forbedring.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Bostedet Magleby forebygger overgreb.
Socialtilsynet vægter at en samlede medarbejdergruppe har i 2015 deltaget i et Voldsforebyggelses kursus- et af 
fokuspunkterne for en fortsat handlingsplan er at etablere en beredskabsplan, og en voldspolitik for bostedet samt 
at der er udarbejdet en beredskabsplan, som er bekendt af hele personalegruppen.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ved det driftsorienteret tilsynet den 5.4.2016 bliver socialtilsynet oplyst, at flere med at arbejder har 
deltaget i undervisning vedr. forebyggelse af overgreb. Bostedet har udarbejderet en ret omfattende 
beredskabsplan som hele personalegruppen er bekendt med. Leder oplyser socialtilsynet, at det 
forventes at alle medarbejder og nyansatte læser og sætter sig ind i beredskabsplanen. Socialtilsynet 
har fået tilsendt beredskabsplanen som dokumentation.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Den samlede medarbejdergruppe har deltaget i et Voldsforebyggelseskursus. 
Beskæftigelsesministeriets Forebyggelsesfond, der gav midler til kurset Fra fortælling til Forandring, 
hvor vi tog udgangspunkt i praksisfortællinger.
Bostedet har udarbejdet en beredskabsplan som er bekendt af hele personalegruppen.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,9 Det er tilsynets vurdering, at ledelsen på Bostedet 
Magleby har de relevante kompetencer i forhold til at 
lede tilbuddet.
Socialtilsynet oplever et meget stort engegement og en 
stor faglighed hos ledelsen. Socialtilsynet oplever at 
ledelsen forholder sig meget professionelt til  
ledelsesopgaven .
Organisationen er veldefineret i kraft af meget tydelige 
funktionsbeskrivelser for alle medarbejdergrupper. Dette 
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medvirker til at alle ansatte arbejder i samme retning ud 
fra fælles mål og metode.
Organisationen opleves velorganiseret og meget 
struktureret i sin måde at kommunikere og dokumentere
på, dette gør det muligt at følge udviklingen på stedet i 
forhold til mål og resultater.
Det er således socialtilsynets vurdering, at  tilbuddets stk. 
§ 66, stk.1, nr.5 pladser og §107 på Ting Jellingevej 15, 
Næstved kan ændre fra 8 til 11 pladser da der er de 
nødvendige kompetencer tilstede for at kunne 
opretholde fagligheden i tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Bostedet Magleby har en faglig kompetent ledelse.
Socialtilsynet vægter at den daglige lederen af botilbuddet har mangeårig lederkompetence fra lignende 
målgruppe. Der foretages kollegial sparring og supervision samt bestyrelsesmedlemmerne for Fonden Magleby har 
erfaring med at arbejde med unge i målgruppen.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Lederen af botilbuddet har 15 års lederkompetence. Lederen besidder den faglige viden der skal til 
for at kunne drive stedet. Medarbejderne oplever lederen mestrer at være inspirator, nytænkende, 
medinddragende, og uddelegerende samt er åben og tillidsfuld i sin tilgang. 
Lederen uddannelse: 
- udd. laburent
- har læst ernæring
- udd. lærer
På baggrund ovenstående bedømmes den dagligledelses kompetencer i meget høj grad opfyldt.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Leder og medarbejdere op lyser socialtilsynet ved det driftsorienteret tilsynet den 5.4.2016 at hele 
personalegruppen modtager supervision hver ca. 8. uge. Endvidere er der faglige sparring med faglig 
oplæg fx oprørene eller autisme. Bostedet har personalemøder 2. gang om uge, hvor der er faglig 
sparring. Bostedet samarbejder med lærerne på Magleby skole, hvor der er fokus på delingsviden 
vedr. de unge.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Bostedet Magleby har indsendt tilsynet følgende:
Bestyrelsesmedlemmerne for Fonden Magleby har erfaring med at arbejde med unge i målgruppen. 
Bestyrelsen er ansvarlig for driften af Bostedet Magleby og den vil derfor følge aktiviteterne. Der 
afholdes bestyrelsesmøder 2-3 om året. Alle bestyrelsesmedlemmer har en relevant faglig baggrund 
i forhold til bostedets målgruppen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.
Socialtilsynet vægter at medarbejderne har medbestemmelsesret over egen hverdag, godt arbejdsmiljø, gode 
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kollegaer og ledelse, lydhørhed, og anerkendelse.
Medarbejdersupervision, hvor medarbejderne har tid til at diskutere med hinanden og på den måde sparre og få 
gensidig støtte, når det er nødvendigt.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
De tilstedeværende personalemæssige ressourcer sikrer den kontakt der er behov for i tilbuddet.
Der er lavet arbejdsplaner, således at der er personale tilstede i morgentimer, samt eftermiddag og 
aftentimer. Medarbejderne har alle relevante kompetencer i forhold til målgruppen.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Bostedet Magleby har indsendt tilsynet følgende oplysninger i anledning af det driftsorienteret 
tilsynet den 5.4.2016. 
Der har været en personalegennemstrømning på 4 medarbejdere 2015-16. Hvilket vurderes at være 
højere end sammenlignelige arbejdspladser. De 4 nye ansatte begrundes i bl.a. at bostedet har 
ekspanderet.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Det samlede sygefravær på Magleby er på ca. 3 %, hvilket er meget lavt for branchen. Bostedet 
tænker at den sammensætning og bemanding der er på bostedet, gør at det lave sygefravær også 
afspejles der giver medarbejderne ansvar og indflydelse på egen hverdag.
Leder fortæller, at bostedet har et sundt psykisk arbejdsmiljø, hvor der tages hånd om den enkelte 
medarbejder, ligesom medarbejderne gives høj grad af ansvar, kompetence og indflydelse på 
arbejdsdagen.
Medarbejderne fortæller socialtilsynet, at hele personalegruppen har god medarbejdersupervision, 
hvor medarbejderne har tid til at diskutere med hinanden og på den måde sparre og få gensidig 
støtte, når det er nødvendigt.
Indikatoren bedømme i meget høj grad opfyldt.
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Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Det samlede sygefravær på Magleby er på ca. 3 %, hvilket er meget lavt for branchen. Bostedet 
tænker at den sammensætning og bemanding der er på bostedet, gør at det lave sygefravær også 
afspejles der giver medarbejderne ansvar og indflydelse på egen hverdag.
Leder fortæller, at bostedet har et sundt psykisk arbejdsmiljø, hvor der tages hånd om den enkelte 
medarbejder, ligesom medarbejderne gives høj grad af ansvar, kompetence og indflydelse på 
arbejdsdagen.
Medarbejderne fortæller socialtilsynet, at hele personalegruppen har god medarbejdersupervision, 
hvor medarbejderne har tid til at diskutere med hinanden og på den måde sparre og få gensidig 
støtte, når det er nødvendigt.
Indikatoren bedømme i meget høj grad opfyldt.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 5 Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Det er socialtilsynets vurdering, at Bostedet Magleby har 
en kompetent medarbejdergruppe, som besidder 
relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Samtlige 
medarbejdere på Bostedet er uddannede pædagoger, 
lærer eller erfaring har med målgruppen.
Det er således socialtilsynets vurdering, at 
medarbejdernes kompetencer er med til at sikre de unge
en tryg hverdag med nære og stabile relationer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder. Socialtilsynet vægter ligeledes tilbuddet opdateres kompetencerne hele tiden 
gennem sparring og supervision i forhold til det konkrete behandlingsarbejde samt at alle medarbejder har erfaring 
med målgruppen.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ved anledning af det driftsorienteret tilsynet den 5.4.2016 har tilbuddet indsendt alle medarbejders 
kompetencer. Alle medarbejdere har en faglig relevant baggrund/udd. i forhold til målgruppen. 
Bostedet har fokus på der er ansat en bred vifte af kompetencer med relevante uddannelser, 
videreuddannelser og erfaringer.
Leder oplyser socialtilsynet at der kun ansættes personale der har den nødvendige faglige viden til at 
arbejde med de unge.
På bagrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
Det afspejles i de unge, at det er en bred vifte af kompetencer der er tilknyttet stedet.  F.eks. ved at 
de unge udviser tryghed, behov for kontakt og nærhed. 
De ansatte er fagligt klædt på til at kunne rumme de unge og forstå deres problematikker.
De ansatte er engagerede i de unge og kan lide at være sammen med de unge.
De unge socialtilsynet talte med fortæller, at i hverdagen oplever dygtige medarbejdere der forstår 
deres problemstiller og behov.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 4,4 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt. Det bemærkes dog, at et 
nystartet tilbud altid er sårbart de første år.
På baggrund af modtagne materiale og indberetning 
vedr. økonomi på Tilbudsportalen er det ligeledes 
socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er 
gennemskuelig for både socialtilsynet og de visiterende 
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kommuner.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Det er socialtilsynets opfattelse at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt i middel grad, idet tilbuddet er forholdsvis 
nystartet og derfor meget afhængig af dels kredit faciliteter dels evnen til at få fuld belægning hurtigt. Såfremt der 
ikke er fuld belægning, er det vigtigt at ledelsen er meget opmærksom på at reducere omkostningerne til især 
lønninger men også generelt i tilbuddet.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes på baggrund af seneste årsregnskab.
Der er ikke anført forbehold eller supplerende oplysninger der har væsentlig betydning for 
socialtilsynets vurdering af regnskabet, og på denne baggrund bedømmes indikatoren til at være 
opfyldt i meget høj grad.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

I forbindelse med ansøgning om væsentlig ændring har tilbuddet indsendt et budget.
Der budgetteres med en omsætning på kr. 7.375.828, hvor dækningsgraden er 12 %. Niveauet for 
dækningsgraden anses for at være på niveau i forhold til sammenlignelige tilbud.
På denne baggrund bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes på baggrund af seneste årsregnskab. Tilbuddet er kommet ud af seneste 
regnskabsår med et overskud, hvilket har forbedret soliditetsgraden.
Niveauet i soliditetsgraden anses ikke for at være fuldt ud tilfredsstillende set i forhold til 
egenkapitalens størrelse i forhold til omsætningen, og på denne baggrund bedømmes indikatoren til 
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at være opfyldt i middel grad.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Samlet set forventer socialtilsynet en tilfredsstillende kvalitet set i forhold til prisen. 
Tilbuddet forventes, at være i stand til at generere den for nødende likviditet til at sikre en stabilt niveau i 
kvaliteten.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes ud fra budget udarbejdet i forbindelse med ansøgning om væsentlig 
ændring.
Det er socialtilsynets umiddelbare vurdering, at tilbuddet vil kunne levere en tilfredsstillende ydelse 
inden for den afsatte budgetramme. Det skal understreges, at det er et nystartet tilbud, som alt 
andet lige vil møde overraskelser.
Tilbuddet har i budgettet afsat kr. 149.800 til kompetenceudvikling af medarbejdergruppen svarende 
til 2 % af omsætningen og kr. 19.973 pr. fast udførende personale. Beløbet vurderes af socialtilsynet 
for tilfredsstillende.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Tilbuddets gennemskuelighed over for de visiterende kommuner kan i høj grad måles på de tilgængelige data på 
Tilbudsportalen. Som det fremgår af indikator 13.a har tilbuddet indberettet årsrapporten korrekt på 
Tilbudsportalen.
Socialtilsynet er ikke umiddelbart blevet forholdt oplysninger og har modtaget de oplysninger, som socialtilsynet 
har efterspurgt.
På baggrund af ovenstående vurderes tilbuddets økonomi som værende gennemskueligt for socialtilsynet og de 
visiterende kommuner.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes på baggrund af tilbuddets indberettede årsrapport på Tilbudsportalen og 
tilbuddets seneste årsregnskab.
Socialtilsynet har konstateret, at nøgletallene i årsrapporten på Tilbudsportalen er i 
overensstemmelse med seneste årsregnskab, og på denne baggrund bedømmes indikatoren til at 
være opfyldt i meget høj grad.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 5 Bostedet Magle by er fordel på 4 adresser. Alle 
ejendomme er ny renoveret.  
De fysiske rammer fremstår velholdte og som 
almindelige enfamiliehuse. 
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter 
den unges udvikling og trivsel.

Det er således socialtilsynets vurdering, at tilbuddets stk. 
§ 66, stk.1, nr.5 pladser og § 107 på Ting Jellingevej 15, 
Næstved kan ændre fra 8 til 11 pladser da der er de 
nødvendige kompetencer tilstede for at kunne 
opretholde fagligheden i tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Bostedet Maglebys fysiske rammer understøtter de unges udvikling og 
trivsel. 
Socialtilsynet vægter, at alle 4 adresser fremsår hjemmelig og ny istandsat. Husene er lyse og venlige, hver ung har 
eget værelse og adgang til fællesrum. De unge oplever deres hus som deres hjem
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Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter den unges udvikling og trivsel.
Det vægtes endvidere at bostedet har taget hensyn til en ung’s behov og tilladt, at den unge kan have hund.
Det er således socialtilsynets vurdering, at tilbuddets stk. § 66, stk.1, nr.5 pladser og § 107 på Ting Jellingevej 15, 
Næstved kan ændre fra 8 til 11 pladser da der er de nødvendige kompetencer tilstede for at kunne opretholde 
fagligheden i tilbuddet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Driftsorienteret tilsynet med væsentlig ændring den 5.4.2016. 
Bostedet Magleby ændre pladsantal  med 3 pladser på Ting Jellingevej 15, Sandved, 4700 Næstved. 
Således at Bostedet på Ting Jellingevej ændres fra 8 til 11 pladser. Værelserne forventer færdig 
istandsat i juli 2016 og klar til indflytning pr. 1.8.2016.
Bostedet er beliggende i naturskønne omgivelser, i nærheden byen. Husene er ny istandsatte. 
Husene er lyse og venlige, hver ung har eget værelse og adgang til fællesrum.

Socialtilsynets observation ved gennemgang af de fysiske rammer:

Jættehøjvej 3:
Enfamilieshus med plads til 6 unge samt personaleværelse, køkken og fællesstue. 
- Gode, pæne fysiske rammer. De unge fortæller socialtilsynet de trives i de fysiske rammer.

Toften 10:
Enfamilieshus med plads til 5 unge samt personaleværelse, køkken og fællesstue.
- Gode, pæne fysiske rammer. De unge fortæller socialtilsynet de trives i de fysiske rammer.

Enkeltmandstilbud:
Fornetoftevej 7, 4230 Skælskør. Huset er i 2 etager og ligger i landlige omgivelser. Det er indrettet 
med 3 værelser, badeværelse, køkken, stue mm. 
Huset fremstår som et pænt familiehus. Den unge fortæller socialtilsynet, at han er trives i huset og 
meget glad for de fysiske rammer.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:
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behov Vores borgere er alle fysisk og psykisk selvhjulpne og har derfor ingen særlige behov i forhold til de 
fysiske rammer.

Nedestående er tilføjet til forbindelse med væsentlig ændring; Enkeltmandstilbud:
De fysiske rammer og faciliteter imødekommer den unge.  Den unge har en hund, som han er stærkt 
knyttet til og som kan have en afgørende betydning for om indsatsen lykkes. Tilbuddet har derfor 
besluttet at hunden tænkes med ind i vores tilbud.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet var på driftsorienteret tilsyn den 5.4.2016. Forholdene i det væsentligste at være 
uændrede i forhold til følgende fra 2015:

De unge oplever deres hus som deres hjem – som en tryg base i deres liv.
Her deler op til 4-5 unge et hus hverdag, i hvert sit værelse, med fælles køkken, toilet og 
opholdsstue, liv og her møder de unge kærlighed, tryghed, inspiration, krav, udfordringer og får 
uddelegeret ansvarsområder, som svarer til deres ønsker og formåen, for derved allerede her at give 
dem succesoplevelser.

Enkeltmandstilbud:
Da huset er et selvstændig enfamiliehus vurderer tilsynet, at de fysiske rammer afspejler den unges 
hjem.

Tilbuddets bedømmelse
Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

Bestyrelsen: 
Tove Pedersen, formand 
Bjørn Larsen, næstformand 
Lene Kolding Sørensen 
Bodil Marianne Johanne Søholt Damm Rasmussen 
Ingolf Ingemann Damm
Der afholdes bestyrelsesmøder 2-3 gange om året.

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad

Overskud

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning
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