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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.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Børne og Unge Center Vejle Fjord

Hovedadresse Solvej 62b
7120 Vejle Ø

Kontaktoplysninger Tlf: 24971595
E-mail: lonpd@vejle.dk
Hjemmeside: www.bucvf.dk

Tilbudsleder Lone Pedersen

CVR nr. 14435476

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution)

Målgrupper 6 til 18 år (autismespektrum, anden udviklingsforstyrrelse)

6 til 16 år (autismespektrum, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt)

4 til 15 år (omsorgssvigt, andet socialt problem)

7 til 18 år (omsorgssvigt, andet socialt problem)

2 til 16 år ()

Pladser i alt 28

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Afd. Kærnehuset Solvej 62b
7120 Vejle Ø

7 almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Afd. Perlen
 

10 almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Afd. Toppen
 

5 almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Afd. Udsigten
 

6 almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Pladser på afdelinger 28
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

I forbindelse med driftorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at Børne og Unge Center Vejle Fjord fortsat har 
den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6.

Særligt fokus i tilsynet

Læsevejledning.
Der er i nærværende tilsynsrapport fokus på temaerne Uddannelse og beskæftigelse, Organisation og ledelse, 
Fysiske rammer og Økonomi. I rapporten er tilføjet nyt fra det driftsorienterede tilsyn under disse temaer, kriterier 
og indikatorer.
Der er ikke oplyst ændringer i forhold til de resterende temaer, kriterier og indikatorer ved det driftsorienterede 
tilsyn, hvorfor teksten fra tidligere tilsynsrapport fortsat er gældende.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 01-12-2016

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Syd

Tilsynskonsulenter Tina Kjørup Andersen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 24-10-16: Solvej 62b, 7120 Vejle Ø (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang 
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er et væsentligt 
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er 
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger 
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden 
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne, 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

Socialtilsynet vurderer at BUCVF yder en god indsats i forhold til at motiverer og støtte børnene/de unge forhold til 
skolegang og at dette foregår ud fra børnenes/de unges individuelle forudsætninger og behov. Det vurderes 
endvidere, at BUCVF understøtter at børnene/de unge får en god skolegang socialt og fagligt samt at BUCVF 
forpligtiger sig i de samarbejdsrelationer, som er nødvendige for, at læringsmålene for skolegangen opnås.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at BUCVF fortsat arbejder relevant og aktivt i forhold til børnene/de unges skolegang. 
BUCVF har fortsat et tæt samarbejde med de skoler, som børnene/de unge er tilknyttet (intern og ekstern) og via 
tilrettelæggelsen af den målrettede skolegang, støtter BUCVF børnene/de unge i at udnytte deres fulde potentiale i 
forhold til skolegang/uddannelse.

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

Denne indikator bedømmes fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved bedømmelsen tillægges det vægt, at ledelsen og medarbejdere ved interview oplyste hvordan det fortsat 
vægtes meget højt, at der er fokus på læringsmål for skoledelen og opfølgning heraf. Medarbejderne oplyste 
endvidere, at der fortsat er et tæt samarbejde med intern- og eksterne skole for at skabe sammenhæng mellem 
skole og BUCVF, og at dette dagligt foregår ved overlap mellem intern  skole og bo-delen. Evalueringen af 
læringsmål for skoledelen beskrives i den halvårlige statusudtalelse. Det tillægges endvidere vægt, at 3 af de unge 
ved interview udtalte, at de har kendskab til målene for skoledelen og at de er medinddraget ift. udfærdigelse af 
læringsmål.
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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

Denne indikator bedømmes fortsat at være opfyldt i meget høj grad.
Ud fra interview med ledelsen, medarbejdere og de unge bekræftes det, at børnene/de unge er i 
undervisningstilbud.

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

Denne indikator bedømmes fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ledelsen og medarbejdere tilkendegiver, at det fortsat er en primær opgave i behandlingsarbejdet, at de anbragte 
børn/unge passer og gennemføre skoletilbud.
Medarbejderne oplyste ved interview, at der på bo-afdelingerne er en dagsrytme, hvor børnene/de unge kommer op 
om morgen, bliver klar til skolegang og kommer af sted til skole. Som følge af det tætte samarbejde med intern 
skole, er der mulighed for at tage individuelle hensyn og tilpasning, hvis et barn/ung har det svært om morgen. Ved 
eksterne skole er der tradition for et godt samarbejde, og der findes som regel en løsning, hvis det enkelte barn/ung 
har svært ved at komme i skole.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved interview oplyste ledelsen og medarbejdere, at børnene/de unge på BUCVF har et stabilt fremmøde i skolerne. 
Pt. har en ung svært ved at komme i skole. Skole og bo-afdeling samarbejder tæt ift. at få den unge mere motiveret 
for skolegang. 
Ledelsen tilkendegav ved interview vigtigheden i, at skolegang og stabilt fremmøde er en væsentlig forudsætning 
for børnene/de unges senere tilværelse som voksen. 
Ved bedømmelsen vægtes det endvidere, at de unge ved interview tilkendegav, at man skal gå i skole når man bor 
på BUCVF samt at det er deres oplevelse, at alle børn/unge kommer i skole.
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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

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandlingen på indikator- og kriterieniveau ikke har 
været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at BUCVF 
arbejder relevant, kompetent og målrettet med udvikling af børnene og de unges selvstændighed og sociale 
kompetencer. BUCVF inddrager det relevante netværk, som børnene og de unge har, og har endvidere fokus på at 
støtte børnene og de unge i at indgå i sociale relationer og fællesskaber/netværk på og udenfor BUCVF.

Gennemsnitlig vurdering 4,8

Udviklingspunkter

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Med henvisning til tilsynsrapport af den 5. juli 2016 er det fortsat Socialtilsyn Syds vurdering, at BUCVF på relevant 
vis arbejder bevidst og målrettet i forhold til at styrke børnene/de unges sociale kompetencer og selvstændighed. 
Ved vurderingen er der lagt vægt på, at BUCVF´s metoder og faglige tilgange har en positiv effekt på børnene/de 
unges udvikling og selvstændighed. 
Det tillægges endvidere vægt, at BUCVF fortsat har meget fokus på, at de indskrevne børn/unge skal indgå i 
sociale relationer uden for tilbuddet samt skabe fællesskab og netværk i det omgivne samfund og bevarer sundt 
netværk fra hjembyen/kommune.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
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Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. 
Ved bedømmelsen tillægges det vægt, at det af fremsendte materiale fremgår hvordan børnene/de unge bliver 
inddraget i at opstille individuelle mål for sociale kompetencer og selvstændighed (i udviklingsplanen) samt at der i 
statusrapporterne fremgår en evaluering og beskrivelse af udvikling ift. de opstillede mål for sociale kompetencer 
og selvstændighed. 

Ved interview af medarbejdere og ledelsen beskrives det, hvordan der opstilles konkrete individuelle mål for sociale 
kompetencer og selvstændighed, og at dette foregår i samarbejdet med børnene/de unge og anbringende 
kommune (ud fra børnenes/de unges handleplaner). Dette bekræftes af pårørende. 

Ved bedømmelsen tillægges det dog vægt, at 2 ud af 4 interviewede børn/unge tilkendegav, at de ikke kender til 
udviklingsplanen og ikke mener, at de er med til at opstille mål for sociale kompetencer og selvstændighed. De 
oplyste endvidere, at de ej heller bliver inddraget i eller gennemlæser statusbeskrivelser og mener, at dette ikke 
gælder dem, da de har været længere tid på BUCVF. En anden ung udtalte, at han inddrages i udviklingsmål og at 
han løbende snakker med sin primærpædagog om hvordan det går ift. målene.

Af høringsvar fra BUCVF af den 20.06.2016 fremgår følgende;
"Flere børn kender ikke begrebet Udviklingsplan og kan derfor ikke genkende begrebet. Aktuelt er der flere børn på 
afd. Udsigten som ikke erkender de har vanskeligheder i fht. sociale kompetencer eller omkring selvstændighed. 
Det er børn i puberteten, der derfor har behovet for selvstændighed og for selv at sætte dagsordenen, kombineret 
med deres vanskeligheder. Det kan derfor opleves for dem at de ikke inddrages eller har medindflydelse. Særligt 
når de ikke får lov at gøre som de gerne vil eks. omkring hjemkomsttidspunkter og alkohol".

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

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Denne indikator bedømmes fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at BUCVF fortsat støtter og motiverer børnene/de unge til at indgå i sociale 
relationer og fællesskaber uden for tilbuddet, samt støtter i at vedligeholde tidligere gode/sunde relationer fra egen 
hjemby. De børn/unge som ønsker det og som er i stand til det, deltager ved fritids- og sportsaktiviteter uden for 
BUCVF. Endvidere har BUCVF fokus på at der på matriklen er en sund og aktiv fritid for børnene/de unge på 
BUCVF. 

Ved bedømmelsen tillægges det endvidere vægt, at BUCVF fortsat arbejder med at engagerer forældrene ift. 
børnenes/de unges fritidsinteresser. Ved samtale med pårørende bekræftes dette.

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

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Denne indikatoren bedømmes fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved interview oplyste medarbejdere og ledelsen, at børnene/de unge har kontakt med deres familier og øvrige 
netværk, og at det er anbringende kommuner, som fastsætter samværet. Ved interview oplyses det endvidere, at 
BUCVF fortsat vægter samarbejdet med forældrene/netværket meget højt, og at forældrene fortsat inddrages på 
forskellig vis afhængig af årsag og mål med anbringelsen. Forældre er meget velkomne på BUCVF og de bliver 
som minimum kontaktet telefonisk en gang om ugen. Familie/netværk er bl.a. også velkommen til at overnatte på 
tilbuddet. Dette bekræftes ved interview af pårørende, som endvidere oplyste, at BUCVF er gode til at lave 
forældrearrangementer og der opleves stor opbakning til dette. Ved tilsynsbesøget deltog tilsynet ved et forældre 
arrangement, hvor samtlige forældre/pårørende til børnene/de unge deltog. 

Ved interview oplyste flere pårørende endvidere, at de i den grad føler sig involveret ift. deres børn, at der er et 
rigtig godt samarbejde med pædagogerne, hvor ting kan drøftes/snakkes igennem samt at de føler sig meget 
velkomne på afdelingerne. 

Ved interview tilkendegav børnene/de unge, at de har kontakt med deres familier og øvrige netværk og en ung 
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oplyste, at efter aftale kan vedkomne tage mere hjem end ellers aftalt. Ved interview oplyses det endvidere af 
børnene/de unge, at de gerne må have besøg af familien og venner på BUCVF. Ved tilsynsbesøget fik en ung 
besøg af en forældre, da vedkomne var i nærheden af BUCVF med sit arbejde. Tilsynet observerede, at der blev 
taget godt imod forælderen, og at den unge og forælderen tilbragte tid sammen på afdelingen. 

Ved bedømmelsen tillægges det endvidere vægt, at det af udtalelser fra anbringende kommuner fremgår, at 
BUCVF leverer en meget høj kvalitet ift. forældresamarbejdet og er meget professionelle.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.d

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Socialtilsynet bedømmer denne indikator til fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved bedømmelsen tillægges det vægt, at børnene/de unge deltager ved fritidsaktiviteter og at fritidsaktiviteterne er 
afstemt efter ønsker og hvad det enkelte barn/ung formår. Børnene/de unge på BUCVF er udfordret ift. sociale 
kompetencer, men BUCVF arbejder bevidst på at støtte børnene/de unge i at kunne indgå i aktiviteter i lokal 
området. Dette bekræftes af børnene/de unge ved interview samt oplyst hvilke aktiviteter de forskellige børn/unge 
f.eks. går til.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.e

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Denne indikator bedømmes til fortsat at være opfyldt i meget høj grad.
Ved interview tilkendegav alle, at børnene/de unge har venskaber på og udenfor BUCVF. Alle boafdelinger arbejder 
bevidst og målrettet med sociale relationer og støtter børnene/de unge i at udvide venskabsgrupper, støtter ift. de 
gode og sunde venskaber, og hvordan disse venskaber sikres og fastholdes.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Denne indikator bedømmes til fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved interview oplyses det af ledelsen og medarbejdere, at BUCVF fortsat meget bevidst arbejder med at sikre, at 
alle børn/unge har fortrolige voksne, som de kan gå til. BUCVF arbejder fortsat med "Relations cirkel" så det sikres, 
at alle børnene/de unge er dækket ind ift. voksenkontakt samt at det jævnligt på personalemøder drøftes hvem har 
en relation til hvem. Alle børn/unge er tilknyttet en kontaktpædagog, men det behøver ikke at være denne 
pædagog, som barnet/den unge har en fortrolig kontakt til. Børnene/de unge må vælge hvem af de voksne, som 
barnet/den unge selv synes der er en god kemi med. 
Dette bekræftes ved interview med børnene/de unge og pårørende, og børnene/de unge tilkendegav at de voksne 
hjælper dem og at de har det godt med de voksne - også selvom de voksne til tider kan være irriterende.
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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

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandlingen på indikator- og kriterieniveau ikke har 
været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Det er Socialtilsynets vurdering, at BUCVF har 
formuleret en målgruppebeskrivelse og at der tages udgangspunkt i pædagogiske metoder og tilgange, som 
vurderes relevant for målgruppen. BUCVF kan dokumenterer og redegøre for, hvordan der arbejdes systematisk 
med faglige tilgange og metoder, som fører til positive resultater. Det tillægges endvidere vægt i vurderingen, at 
BUCVF udarbejder konkrete klare mål for børnene og de unge, som løbende evalueres til brug for egen læring og 
forbedring af indsatsen. 

BUCVF indsats vurderes at understøtte børnene og de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. BUCVF 
tilbyder sund, afvekslende og næringsrig kost samt støtter og motiverer børnene og de unge til motion og andre 
fysiske aktiviteter. Socialtilsynet vurdere endvidere, at BUCVF understøtter børnene og de unges medinddragelse 
og at børnene og de unge trives og udvikler sig på stedet. 

BUCVF har procedurer vedr. håndtering af magtanvendelse og overgreb og det vurderes, at BUCVF pædagogiske 
tilgang er forebyggende ift. udøvelse af magtanvendelser samt overgreb.

Gennemsnitlig vurdering 4,8

Udviklingspunkter
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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

Med henvisning til tilsynsrapport af den 5. juli 2016 er det fortsat Socialtilsyn Syds vurdering, at BUCVF har en klar 
målgruppebeskrivelse, tydelige beskrivelser af  metoder og faglige tilgange samt har beskrevet hvordan der 
arbejdes med børnene/de unge ud fra et fælles fagligt fundament. Ved vurderingen tillægges det vægt, at 
medarbejderne og ledelsen er dygtige til at omsætte den teoretiske viden til pædagogisk praksis, så det har en 
positiv effekt på børnenes/de unges personlige udvikling og selvstændighed. 
Der er yderligere lagt til grund for vurderingen, at anbringende kommuner udtrykker stor tilfredshed med BUCVF 
indsats overfor børnene/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

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Denne indikator bedømmes til fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved bedømmelsen tillægges det fortsat vægt, at de faglige tilgange og metoder, som BUCVF har beskrevet på 
Tilbudsportalen, på hjemmesiden og i de fremsendte dokumenter samt ved interview, er relevant ift. BUCVF´s 
målsætning og målgruppe. 

Ved interview oplyste ledelsen og medarbejdere, at de fortsat arbejder ud fra et beskrevet fælles fagligt fundament, 
som består af anderkendelse, en narrativ-, relations pædagogisk-, strukturpædagogisk- og social læringstilgang 
samt metallisering og fokus på resourser. Medarbejderne tager fortsat udgangspunkt i, at børnene/de unge gør det 
bedste de kan, ud fra de livbetingelser, de er vokset op i. Medarbejderne har afsluttet KRAP uddannelse og 
afslutter sommeren 2015 ICDP uddannelse (samspil og relationsarbejde). Derudover underviser BUCVF´s psykolog 
i narrativ tilgang på personalemøder. BUCVF er fortsat meget bevidst om at sikre et fælles faglige fundament, en 
fælles kultur og kulturforståelse. 

Ved bedømmelsen tillægges det endvidere vægt, at medarbejderne ved interview tydeligt kan redegøre for BUCVF
´s faglige tilgange og metoder, og koble dette sammen med målgruppen og målgruppens særlige behov. 
Medarbejderne tilkendegiver tydeligt hvordan den teoretiske viden omsættes til pædagogisk praksis og kan 
beskrive dette med eksempler fra hverdagen på BUCVF.

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

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Socialtilsynet bedømmer denne indikator til fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved interview oplyste ledelsen og medarbejdere, at der ikke er sket ændringer siden sidste tilsyn og at BUCVF 
fortsat udarbejder udviklingsplaner (med delmål og metodevalg) på alle indskrevne børn og unge. Udviklingsplan 
tager udgangspunkt i kommunens handleplan. Derudover udarbejdes konkrete fokuspunkter til brug i en 
udviklingsprofilen, som er i det interne scorings- og dagbogssystemet. Udviklingsplanen udarbejdes af 
kontaktpædagog (og netværksmedarbejder) og afdelingsleder, og udviklingsplanen bliver kontinuerligt evalueret og 
tilpasset. De daglige observationer på afdelingerne beskrives fortsat i dagbogssystemet og har fokus på de 
konkrete tiltag i udviklingsplanen. Dette gør, at observationerne er målrettet de punkter som der arbejdes med. 
Børnene/de unge inddrages i udviklingspunkterne og har indflydelse på, hvad der i en periode er vigtigst at arbejde 
med. 

Ved bedømmelsen tillægges det endvidere vægt, at det ved gennemlæsning af skriftlig dokumentation fremgår 
hvordan BUCVF skriftligt kan dokumenterer hvordan de arbejder ud fra konkrete og klare mål for borgerne, og kan 
beskrive hvordan dette også løbende bliver brugt til egen læring og bedring af indsatsen.

Indikator 03.c Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de 
visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold
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Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet

Bedømmelse af kriterium

Med henvisning til tilsynsrapport af den 5. juli 2016 er det fortsat Socialtilsyn Syds vurdering, at BUCVF fortsat 
inddrage børnene/de unge i deres eget liv og hverdag på boafdelingerne. 
Det vurderes endvidere, at BUCVF via faglige tilgange og relationen understøtter børnenes medinddragelse og 
indflydelse på eget liv, ud hver den enkeltes forudsætninger, evner og kunnen.
Ved interview tilkendegav børnene/de unge delte meninger om de oplever sig medinddraget og har indflydelse på 
eget liv og hverdagen på boafdelingen. Socialtilsynet anbefaler at BUCVF er opmærksom på dette ift. boafdelingen 
Udsigten.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Socialtilsynet bedømmer denne indikator til fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved interview oplyste ledelsen, at der ikke er sket ændringer siden sidste tilsyn. BUCVF benytter fortsat 3 måle- og 
udredningsmetoder, hvor der samlet evalueres på mål og metoder;
- Tilbuddet beskriver de daglige observationer i et elektronisk dagbogssystem
- Dokumentationsmodel Udviklingsprofilen, som er systematisk og procesbaseret, fremfor outcome-fokuseret. 
- SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), som et er kort spørgeskema, der kan identificere psykiske 
vanskeligheder hos børn og unge

Ved interview oplyste ledelsen, at BUCVF er i gang med at implementere nye skabeloner ift. at skrive 
statusudtalelser. De nye skabeloner gør, at medarbejdere mere skal forholde sit til pædagogiske praksis, 
metoderne og udviklingsplanen.  

Ved bedømmelsen tillægges det endvidere vægt, at det af udtalelser fra pårørende fremgår, at deres børn/unge 
(barnebarn) har udviklet sig siden indskrivningen på BUCVF og at børnene/de unge profiterer af den hjælp, som de 
får. 

Det tillægges endvidere vægt, at en anbringende kommune udtalelser, at foranstaltningen lever op til 
forventningerne og at barnet har fået det bedre end det havde før anbringelsen. En anden kommune udtaler, at der 
opleves en positiv udvikling med barnet og at en årsag må være BUCVF´s åbne samarbejde med alle aktører og 
gode evner til koordinering af de opsamlede erfaringer fra disse, til brug i deres pædagogiske arbejde. Af udtalelser 
fra anbringende kommuner fremgår endvidere, at BUCVF lever op til forventninger ift. indsatsen ift. barnet/de unge, 
at BUCVF er meget professionelt, at der er et godt samarbejde, at der er stor grad af fleksibilitet og gode resultater 
på trods af, at sagen er kompleks. Der opleves endvidere gode og fyldestgørende statusrapporter ifm. 
opfølgningsmøder samt orienteringer undervejs i forløbet ved behov.

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

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Denne indikator bedømmes at være opfyldt i meget høj grad.
Ved interview oplyste ledelsen og medarbejdere, at der samarbejdes med mange forskellige eksterne aktører for at 
målene for børnene/de unge opnås. 
Det er f.eks. eksterne skoler, børne- og ungdomspsykiatrien, læge, tandregulering, politiet og sundhedsplejen.

Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
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oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at opfyldt i meget høj grad. 
Ved interview med medarbejdere og ledelsen oplyses, at der ikke er ændringer på BUCVF ift. tilgange til 
børnene/de unge og at der fortsat er meget fokus på at inddrage, anerkende, respektere og tager udgangspunkt i 
det enkelte barn/ung. Ledelsen ønsker fortsat, at der på BUCVF eksisterer en kultur, hvor børnene/de unge må 
spørger om alt og når de spørger skal de behandles med respekt for deres ønske. 

Ved interview oplyste medarbejdere f.eks. hvordan børnene/de unge på husmøder bliver inddraget, lyttet til ift. 
ønsker og behov, men at der samtidig også tales om, at alle ønsker ikke kan opfyldes. Ved Udviklingstid 
(individuelle samtaler) bliver børnene/de unge inddraget ift. udviklingsplaner, hvor de bliver hørt, anerkendt for det 
de kan og ønsker, samt respekteret for den de er. 

Ved bedømmelsen tillægges det endvidere vægt, at pårørende og børnene/de unge udtalte, at de føler sig 
imødekommet og respekteret, også selvom de ikke altid er enige med BUCVF.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Denne indikator bedømmes til at være opfyldt i høj grad. 
Ved interview oplyste ledelsen og medarbejdere, at der ikke er ændringer ift. hvordan børnene/de unge har 
indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og i hverdagen på BUCVF, - at der fortsat er en dialog med 
børnene/de unge omkring deres ønsker, at det drøftes hvad der kan lade sig gøre og hvad der skal til for at det kan 
lade sig gøre - f.eks. tidsmæssige og individuelle kompetencer.

Ved interview med pårørende oplyses det, at de i høj grad føler sig inddraget i hvad der sker i hverdagen ift. deres 
barn/unge og at deres oplevelse også er, at børnene/de unge har indflydelse på beslutninger. 

Ved bedømmelsen tillægges det vægt, at de interviewede børn/unge har delte meninger om de bliver inddraget. 
Nogle børn/unge oplyste, at det opleves, at hvis et barn/ung gør noget forkert, så får det ofte en kollektiv 
konsekvens. Det oplyses endvidere, at man ikke må bestemme noget, de voksne bestemmer alt og sætter 
reglerne. Andre børn/unge udtalte, at man godt må bestemme ting og kan snakke med de voksne om det man 
ønsker, samt at de har det fint med strukturen og reglerne på BUCVF. Blandt de interviewede børn/unge er der 
delte meninger om man f.eks. selv må bestemme ift. tøj- og lommepenge. Et barn/ung tilkendegav, at man må 
næsten alt, hvis man gør det man skal og man opfører sig ordentlig. Vedkomne tilkendegav, at det er op til en selv, 
hvordan man vil have det på BUCVF.

Ved interview oplyste ledelsen og medarbejdere, at børnene/de unge har indflydelse på hvordan de vil bruge deres 
lomme- og tøj penge, at de voksne støtter dem ift. at få købt det hensigtsmæssige (alderssvarende tøj samt rigtige 
størrelse) og støtter børnene/de unge til at sparer op til noget, som de ønsker sig. Ledelsen og medarbejderne 
oplever, at dette foregår i et godt samarbejde med børnene/de unge. Adspurgt om børnene/de unge skal være med 
til at erstatte ting, som de har ødelagt/smadret oplyses det af ledelsen, at dette er en vurderingssag og efter hvad 
der giver mening og har effekt. Såfremt barnet/den unge får at vide, at vedkomne skal være med til at erstatte 
noget ødelagt, trækkes barnet/den unge f.eks. 20 kr. i lommepenge om ugen over 5 uger. Dette beløb får 
barnet/den unge igen på et andet tidspunkt, da pengene er sat ind på barnet/den unges opsparingskonto. BUCVF 
er bevidst om, at man ikke må inddrage børnenes/de unges tøj- og lommepenge.

Af høringssvar fra BUCVF af den 20.06.2016 fremgår følgende;
"En del af opgaven med Tøjpenge er at barnet skal ekviperes fuldt ud for det afsatte beløb fra staten, derfor kan 
barnet ikke altid få det stykke tøj de ønsker sig, da det er for dyrt. De kan efterfølgende opleve de ikke har 
indflydelse, da de ikke får det de gerne vil ha’. Brug af lommepenge kræver megen guidning, da barnet ellers kan 
købe meget billigt, der er kontraindiserende eks. i fht. overvægt eks. har adskillige børn et meget stort 
sodavandsforbrug, når de kommer hos os. Vi sætter derfor rammer omkring hvad der er ok at drikke af sodavand".
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Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Med henvisning til tilsynsrapport af den 5. juli 2016 er det fortsat Socialtilsyn Syds vurdering, at BUCVF fortsat i 
deres pædagogisk indsats understøtter børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det tillægges 
vægt, at ledelsen og medarbejdere er meget opmærksomme på børnenes/de unges trivsel og sundhed, da dette 
giver bedst forudsætning for udvikling. 
Samtidig bemærker Socialtilsynet, at et barn/en unge ved interview tilkendegav, at der opleves mobning på en bo-
afdeling mellem børnene/de unge. Socialtilsynet anbefaler at BUCVF er opmærksom på samspillet/tonen 
børnene/de unge imellem på boafdelingen Udsigten.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Socialtilsynet bedømmer denne indikator til fortsat at være opfyldt i høj grad. 
Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at de interviewede børn/unge tilkendegav, at BUCVF er et godt sted og at 
de har det godt sammen med de voksne samt at de oplever, at de får den hjælp, som de har brug for. En udtaler, at 
det er bedre at være på BUCVF end derhjemme. Enkelte interviewede tilkendegav endvidere, at det generelt går ok 
med at være sammen med de andre børn, men at der kan være en træls stemning på afdelingerne pga. andre 
børns skrigeri samt en tilkendegav, at der opleves mobning på afdelingen mellem et par børn. 

Ved bedømmelsen tillægges det vægt, at pårørende ved interview udtaler, at de oplever deres børn/unge er glade 
for BUCVF, at de udvikler sig og får den hjælp de har brug for samt at børnene/de unge overfor pårørende 
fortæller, at de trives på BUCVF.

Af høringssvar fra BUCVF af den 20.06.2016 fremgår følgende;
"Det er helt korrekt at der foregår mobning af et af børnene, fra et andet barn – der er stort fokus på det i hverdagen 
af det pædagogiske personale og der arbejdes målrettet på at det stopper".

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

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren til fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved interview oplyste ledelsen og medarbejdere, at der ikke er ændringer siden sidste tilsyn og at børnene/de unge 
fortsat kommer til de pligtige børneundersøgelser, tandlægebesøg, sundhedsplejerske m.v. samt hvor der er behov 
for dette, samarbejder BUCVF med psykiatrien, sygehusvæsnet og egen læge. BUCVF har fortsat procedurer for 
håndteringen af medicin og flere medarbejdere har medicinhåndteringskursus.

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

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Socialtilsynet bedømmer denne indikator til fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved interview oplyste ledelsen, at der fortsat i den pædagogiske indsats er fokus på børnenes fysiske og mentale 
sundhed. BUCVF har fortsat en defineret kostpolitik og børnene/de unge får sund og varieret kost idet dette giver 
den bedste trivsel. Derudover er der fokus på fysiske aktiviteter og ved de børn/unge som har behov for at tabe sig, 
er der fokusmål ift. kost og motion, og "belønning" ift. nået mål. F.eks. ved x antal kg er lig med et par nye sko eller 
andet, som barnet/den unge ønsker sig. 

Ved interview oplyste ledelsen endvidere, at der f.eks. er fokus på den mentale sundhed ved at børnene/de unge 
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Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Med henvisning til tilsynsrapport af den 5. juli 2016 er det fortsat Socialtilsyn Syds vurdering, at BUCVF i deres 
pædagogiske tilgang er bevidst om at forsøge at forebygge magtanvendelser ved at agerer konfliktnedtrappende 
samt at anvise, at der er andre måder at håndterer konflikter. 

BUCVF har siden sidste tilsyn haft magtanvendelser (siden 1. januar 2016 - 26 magtanvendelser) som er 
indberettet og fulgt op på. Proceduren i forhold til magtanvendelser er beskrevet i BUCVF "Procedurebeskrivelse 
vedr. håndtering af magtanvendelse" og i "Vejledning i udfyldelse af magtanvendelsesskema". Når der har været 
gjort brug af magtanvendelser, er der fokus på gennemgang af episoden med henblik på løbende læring og 
forbedring af den pædagogiske indsats.

føler sig set, hørt og forstået, og at der med børnene/de unge kan snakkes om det ting, som fylder hos barnet/den 
unge, og dette kan give ro i sindet. Ledelsen oplyste, at der f.eks. bevidst arbejdes med begrebet "uretfærdighed" 
og håndtering af den følelse, da det altid vil være et vilkår og at børnene/de unge skal lærer at håndterer denne 
følelse.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Denne indikator bedømmes at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved interview oplyste ledelsen og medarbejdere, at der ikke er sket ændringer siden sidste tilsyn og at BUCVF 
fortsat bevidst om at forsøge at forebygge magtanvendelser ved at agerer konfliktnedtrappende samt at anvise, at 
der er andre måder at håndterer konflikter. Medarbejderne forsøger hele tiden at være tæt på børnene/de unge, 
anerkende dem for at være dem de er, afleder og fjerner fokus, og er tydelige i tilgangen til den enkelte. 
Medarbejderne tilkendegav ved interview, at de oplever at BUCVF forskellige metoder ofte kommer i spil ved 
konflikter og at de især benytter mentalisering. 

Ved bedømmelsen vægtes også, at målgruppen på BUCVF er karakteriseret ved at være særligt udfordrende ift. 
det sociale fællesskab og selvskadende adfærd, og at magtanvendelser kan være nødvendig for at barnet/den 
unge ikke forvolder skade på sig selv eller andre. 

BUCVF har fortsat procedurebeskrivelse ift. magtanvendelse og at alle er bekendt med denne procedure-
beskrivelse. Når ny medarbejder ansættes bliver magtanvendelses bekendtgørelsen udleveret og skal læses. På 
personalemøder bliver magtanvendelses bekendtgørelsen og procedure med jævne mellemrum fortsat 
gennemgået. 

Ved interview oplyste børn/unge, at der sker magtanvendelse og at det kan være træls at overvære, men at der 
også er en grund til magtanvendelsen. Børn/unge tilkendegav endvidere, at det ikke er oplevelse, at der tit sker 
magtanvendelse, men det sker en gang i mellem.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Denne indikator bedømmes til fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Det fremgår af interview af ledelsen og medarbejdere, at der ved fysiske magtanvendelser altid udarbejdes 
lovpligtige magtindberetningsskemaer, som fremsendes til anbringende kommune, med kopi til Socialtilsyn Syd. 

Af indsendt materiale fremgår, at BUCVF har beskrevne procedurer for håndteringen af magtanvendelser, så der 
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Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb

Bedømmelse af kriterium

Med henvisning til tilsynsrapport af den 5. juli 2016 er det fortsat Socialtilsyn Syds vurdering, at BUCVF fortsat er 
opmærksom på forebyggelse af overgreb. Medarbejderne er tæt på børnene/de unge samt at medarbejderne via 
dialog vil forebygge, at en overgrebslignende situation ikke udvikler sig. BUCVF har procedurebeskrivelse for 
forebyggelse af overgreb samt håndtering af mistanker eller viden om 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

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. 
Ledelsen og medarbejdere oplyste ved interview, at der ikke er sket ændringer i den pædagogiske indsats ift. at 
understøtte, at der ikke forekommer overgreb. Medarbejderne på BUCVF er fortsat tæt på børnene/de unge og 
derved har en god fornemmelse af hvad der rør sig ift. børnene/de unge. Oplever medarbejderne at der foregår 
noget uhensigtsmæssigt, italesættes dette med det samme. Dette kan være med den enkelte, i grupper eller på 
hele afdelingen. Medarbejderne oplyste ved interview, at værelsesplacering og placering ved bord er gennemtænkt, 
samt at der er aftalte regler for, hvordan man er to og to sammen. 

Ved interview tilkendegives endvidere, at medarbejderne fortsat tager det alvorligt hvis nogen fortæller om 
grænseoverskridende adfærd fra andre, samt at medarbejderne støtter børnene/de unge i at kunne sætte naturlige 
grænser for sig selv. Medarbejderne vejleder/guider endvidere børnene/de unge i hvordan man er sammen i 
sociale sammenhænge, herunder hvilke signaler man f.eks. sender med sit tøj m.m.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.b

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Det er Socialtilsynets vurdering, at denne indikator er opfyldt i meget høj grad.
BUCVF har fortsat en nedskrevet procedure for forebyggelse af overgreb, samt håndtering af mistanker eller viden 
om overgreb mod børn/unge. Denne procedure er tilsendt Socialtilsynet ved sidste tilsyn.

bliver taget korrekt hånd om de implicerede personer. Nye medarbejdere/vikarer introduceres til 
magtbekendtgørelsen og proceduren ved ansættelsesstart.

Ved interview oplyste ledelsen og medarbejdere at magtanvendelserne fortsat bliver gennemgået med barnet/den 
unge, hvor helt situationen gennemgås og der er en drøftelse af om noget kunne have været håndteret anderledes. 
Endvidere er det en anden medarbejder, end den som har fortaget magtanvendelsen, som har samtalen med 
barnet/den unge. Dette gøres ud fra en betragtning om, at barnet/den unge derved er mere fri til at fortælle sin 
version af oplevelsen. Ledelsen læser magtanvendelsen igennem og sparre med den medarbejder, som har haft 
magtanvendelsen. Derved sikres at oplevelsen aldrig står alene. Episoden tages efterfølgende op til en fælles 
drøftelse, så alle kan bidrage til/komme med forslag til om episoden kunne være håndteret anderledes. Ved 
interview oplyste medarbejderne, at det opleves på et par af boafdelingerne, at magtanvendelserne ikke længere er 
så voldsomme og at der er færre. Medarbejderne oplever, at det både skyldes en anden relation og kendskab til 
børnene/unge og at de har fået andre redskaber/handlemåder/tilgange til børnene/de unge.
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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

Det vurderes, at BUCVF fortsat har en ansvarlig og dygtig ledelse. Det vurderes endvidere, at den daglige drift 
varetages kompetent og fagligt forsvarligt, hvor der er fokus på den daglige drift af BUCVF og på kerneopgaven i 
forhold til varetagelsen af børnenes/de unges særlige behov, deres udvikling og trivsel. Socialtilsynet vurderer 
ligeledes, at BUCVF´s ledelse har fokus på opretholdelsen af en høj faglig standard af medarbejderkompetencer og 
forebyggelse af sygefravær.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

BUCVF vurderes fortsat at have en meget kompetent og ansvarlig ledelse, som har fokus på at drive BUCVF fagligt 
og økonomisk forsvarligt, på varetagelsen af børnenes/de unges behov for særlig støtte og som sætter rammerne 
for BUCVF´s strategiske udvikling og varetagelse af den daglige ledelse.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt.
Med baggrund i tidligere fremsendt dokumentation for ledelsens uddannelse og kompetencer, og ud fra interview 
med ledelsen og medarbejdere vurdere Socialtilsynet fortsat, at ledelsesteamet har relevante kompetencer og 
erfaring i at lede BUCVF.

Ved interview oplyste leder, at BUCVF er i gang med at kigge på hvordan ledelsen fremadrettet skal være skruet 
sammen organisatorisk. BUCVF er entreret med ekstern konsulent, som står for et internt 
ledelsesuddannelsesforløb, hvor overskrifterne er Mission og vision omkring opgaver - hvad kalder ledelse på 
fremadrettet?  
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Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

På baggrund af dette års tidligere tilsynsbesøg, fremsendte dokumenter, interview med medarbejdere og ledelsen, 
vurderer Socialtilsynet fortsat, at den daglige drift på BUCVF varetages af en kompetent ledelse og fagligt 
velfungerende, dygtig og engagerede medarbejdergruppe.
Se endvidere kriterium 08

Ved bedømmelsen tillægges det vægt, at medarbejderne oplyste, at ledelsen er meget kompetente til at lede 
BUCVF, at ledelsen altid er tilgængelig og tager ansvar. Ledelsen er endvidere meget fokuseret på at fastholde 
faglighed og pædagogiske metoder, og løbende bliver der arrangeret fælles faglige dage og kurser. Medarbejderne 
tilkendegav endvidere, at der opleves tryghed i, at man ved hvor man har ledelsen samt at det er en ledelse, som 
tør give medarbejderne ansvar i opgavevaretagelsen - samtidig med, at ledelsen er tydelig ift. forventninger.

Det tillægges endvidere vægt, at bestyrelsesformanden ved telefoninterview oplyste, at forstander er meget 
kompetent til at leder BUCVF, at forstanderen er god til at se muligheder trods begrænsninger, at forstander 
udvikler BUCVF samt har et godt samarbejde med Vejle Kommune ift. Vejle Kommune og driftoverenskomsten.

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)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Socialtilsynet bedømmer denne indikator til fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved interview oplyste ledelsen, at ledergruppen sparer med hinanden hver 14. dag samt at en leder har modtaget 
ekstern supervision gennem det seneste 3/4 år. 

Ved bedømmelsen tillægges det endvidere vægt, at medarbejderne på behandlingskonferencer fast modtager 
sagssupervision, som forestås af BUCVFs egen psykolog. Derudover er afdelingen Toppen startet op med ekstern 
personfaglig supervision og de øvrige afdelinger starter snart op. Det tillægges endvidere vægt, at medarbejderne 
tilkendegav, at der ved individuelt behov er mulighed for både intern- og ekstern supervision, samt at 
medarbejderne via supervision kan ønske at blive forberedt til en vanskelig opgave. Det tillægges også vægt, at 
faglig sparring fortsat foregår på pædagogiske dage.

Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved interview med ledelsen fremgår det, at bestyrelsen er en kompetent bestyrelsen, som er 
medinddraget/informeret om de udfordringer/ting/ændringer, som der er på BUCVF. Bestyrelsen mødes fortsat 4 
gange årligt hvor de bliver informeret om driftens, udfordringer og planer for fremtiden. 

Ved bedømmelsen tillægges det endvidere vægt, at bestyrelsesformanden ved telefoninterview beskrev og 
redegjorde for bestyrelsens kompetencer, formål, visioner, strategier samt bestyrelsens kendskab til den daglige 
drift på BUCVF. Bestyrelsesformanden samt forstander oplyste, at fremadrettet skal forstander og formand mødes 
en gang månedligt for at drøfte udfordringer, fremtid m.m.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Denne indikator bedømmes fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved bedømmelsen tillægges det vægt, at medarbejderne omkring borgerne, er uddannet personale som har de 
grundlæggende pædagogiske kompetencer samt anden relevant faglig uddannelse og efteruddannelse. Derudover 
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har alle medarbejder efteruddannelsen KRAP og ICPD-uddannelsen. 
Ved interview med ledelsen oplyses det, at nyansatte medarbejder til november 2016 starter KRAP 
uddannelsesforløb. Det tillægges endvidere vægt, at forskellige medarbejdere bl.a. har været på kursus eller på 
uddannelse i f.eks. Støtte og overvågning af samvær, Spillerum, Rune Kalle temadag om selvkontrol (alle 
medarbejdere) og ART-uddannelse. Derudover undervises alle medarbejdere løbende i fælles faglige fundament, 
tilgange og metoder samt bliver guidet og vejledt dagligt, og modtager supervision efter behov. 

Ved bedømmelsen tillægges det vægt, at medarbejderne oplyste, at de føler sig "klædt på" til de opgaver der 
varetages på BUCVF og såfremt der er brug for ekstra viden, bliver dette arrangeret. F.eks. et forløb med VISO 
omkring selvskadende adfærd. Medarbejderne oplyste endvidere ved interview, at de generelt oplever at kunne nå 
de opgaver, der er på en arbejdsdag og at medarbejderne er gode til at fordele opgaverne mellem sig. 
Det tillægges endvidere vægt, at ved interview fremgik det, at medarbejderne i meget høj grad besidder viden og 
erfaring omkring målgruppen og BUCVF´s anvendte metoder og faglige tilgange.

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

Denne indikator bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Ved bedømmelsen tillægges vægt, at sidste tilsynsrapport er der ikke er sket større personalemæssig ændring på 
BUCVF, som ikke er på et højere niveau end sammenlignelige tilbud. Dette bekræfter medarbejderne ved interview 
og at oplevelsen er, at der ikke er meget udskiftning i medarbejdergruppen.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i høj grad. 
Siden tilsyn i juni 2016 er sygefraværet steget på BUCVF og ledelsen tilkendegav ved interview, at der er fokus og 
opmærksomhed på dette.  
Tilsynet er bekendt med de forskellige årsager til medarbejdernes stigningen i sygefraværet. 
Ved bedømmelsen tillægges det vægt, at ledelsen har fokus på, at medarbejderne skal uddannes, så de kan 
varetage det komplekse arbejde på BUCVF og at dette ligeledes er en af grundene til, at medarbejderne 
fremadrettet modtager personfaglig supervision. 
Ovenstående bekræfter medarbejderne ved interview.
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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

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandlingen på indikator- og kriterieniveau ikke har 
været nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet. Socialtilsynet vurdere, at BUCVF medarbejdere 
fortsat samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring, som modsvarer målgruppens behov og BUCVF 
metoder. BUCVF medarbejdergruppe er repræsenteret med forskellige faggrupper og kompetencer i forhold til 
målgruppen. Det vurderes endvidere, at medarbejdernes kompetencer er med til at sikre, at børnenes og de unges 
særlige behov tilgodeses samt at der sker en positiv udvikling under anbringelsen på stedet.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Med henvisning til tilsynsrapport af den 5. juli 2016 er det fortsat Socialtilsyn Syds vurdering, at medarbejderne på 
BUCVF besidder relevante kompetencer der modsvarer målgruppen behov. Af den fremsendte 
medarbejderoversigt fremgår det, at medarbejderne samlet set har relevant pædagogisk uddannelse og ved 
interview fremkom det, at medarbejderne i høj grad besidder viden omkring BUCVF metoder og faglige tilgange 
samt er dygtige til at koble den teoretiske viden sammen med pædagogisk praksis. Det vurderes derudover at 
medarbejdernes efteruddannelse er relevant ift. BUCVF målgruppe og metoder. 

Det tillægges endvidere vægt, at børnene/de unge og pårørende udtrykker tilfredshed med BUCVF samt at 
anbringende kommuner oplever at BUCVF er meget kompetente til at varetage målgruppens særlige behov samt 
opleves meget professionelle i samarbejdet.

Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Socialtilsynet bedømmer denne indikator til fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved bedømmelsen tillægges det fortsat vægt, at det fremgår af den fremsendte dokumentation og ved interview 
med medarbejdere og ledelsen, at medarbejdergruppen samlet set har relevant pædagogisk uddannelse og i høj 
grad besidder viden og erfaring omkring målgruppen og BUCVF anvendte metoder og faglige tilgange. Senest har 
alle medarbejdere for ca. ½ år siden afsluttet uddannelse i ICPD

Ved interview oplyses det, at medarbejdere, nyansatte, studerende og vikarer fortsat bliver undervist i BUCVF 
fælles faglige fundament, tilgange og metoder samt at der hvert halve år er opsamling på undervisningsdage. 

Ved bedømmelsen tillægges det vægt, at det af udtalelser fra anbringende kommuner fremgår, at BUCVF i høj grad 
er faglig kompetente til at varetage målgruppen og at medarbejderne er meget professionelle samt at BUCVF 
opleves særdeles fagligt kompetente ift. forældresamarbejdet. 

Det tillægges endvidere vægt, at pårørende ved interview oplyser, at der på BUCVF er gode og kompetente 
medarbejdere, som er dygtige, omsorgsfulde og som kan rumme mange udfordringer. 
En enkelt pårørende oplyste, at vedkomne er godt tilfreds med BUCVF men at der opleves stor udskiftning af 
personale og at der ofte er "nye hoved", når vedkomne kommer på besøg. Men at de nye er flinke og virker ok.
Ved interview oplyste ledelsen, at det er svært at fastholde dygtige vikarer (som også skal være uddannet) og at 
der derfor kan opleves udskiftning af medarbejdere.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Der har ikke været fokus på denne indikator ved herværende tilsyn og bedømmelsen tager derfor udgangspunkt i 
oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor der er redegjort for følgende; 
Denne indikator bedømmes fortsat at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved interview oplyste ledelsen, at BUCVF fortsat vægter højt, at det er i relationen udviklingen sker og derfor har 
BUCVF kun uddannet personale, som er valgt ud fra den enkeltes faglighed og personlig modenhed. Personalet 
skal kende egne grænser samt med tydelighed kunne sætte sig i respekt overfor andre og med tydelighed.

Ved bedømmelsen tillægges det vægt, at børnene/de unge ved interview tilkendegav, at de voksne er ok at være 
sammen med, at man kan fortælle fortrolige ting til de voksne, at man får hjælp til det som er svært og at BUCVF er 
et godt sted at være. Enkelte børn/unge tilkendegav endvidere, at det irriterende ved de voksne er, at ikke alle 
kender reglerne på afdelingerne, så nogen gange får man bare et nej. Et barn/ung udtalte endvidere, at det er 
træls, når de voksne bliver usikre. Adspurgt hvordan usikre, oplyses det, at når nye voksne ikke lige ved hvordan de 
skal håndtere en situation eller ikke ved hvordan reglerne/aftalerne er.

Det tillægges vægt i bedømmelsen, at det af udtalelser fra anbringende kommuner fremgår, at BUCVF 
medarbejdere yder en meget kompetent pædagogiske indsats, der har vist sig som en positiv udvikling for XX samt 
at YY har fået det meget bedre end vedkomne havde det før anbringelsen på BUCVF.
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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

Tilbuddet vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget at være økonomisk bæredygtigt,

Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og indsendte budget at være gennemskueligt 
for socialtilsynet.

Socialtilsyn Syd vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er tilstede i det omfang 
Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed herfor.

Socialtilsyn Syd vurderer, at økonomien giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Kriterium 11 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt

Bedømmelse af kriterium

Det vurderes, at tilbuddet på baggrund af det indsendte regnskab og det indsendte budget er økonomisk 
bæredygtigt.
Tilbuddets budget er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger.
Det vurderes, at tilbuddets budget afspejler de aktiviteter der er på stedet, og som giver tilbuddet den fornødne 
kvalitet i forhold til deres målgruppe.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.a

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad
Vurderingen er lavet på baggrund af det samlede årsregnskab for 2015 og revisionsprotokollatet.
Der er ikke anført forbehold, men der er følgende supplerende oplysninger i årsrapporten,
Budgettal for 2015 har ikke været underlagt revision.
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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

Det vurderes, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet og giver mulighed for 
den nødvendige kvalitet i forhold til målgruppen.

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

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. 
Det vurderes, at budgettet afspejler aktiviteterne på tilbuddet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til målgruppen.
Der oplyses ikke om store planlagte investeringer i den nærmeste fremtid.

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

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet har en soliditetsgrad på 81,5 % som vurderes fint set i forhold til 
tilbuddets alder og specialiseringsgrad.
Tilbuddet har en egenkapital pr 31/12 2015 på t kr. 10.747.543 
Tilbuddets balancesum udgør t kr. 13.178.081
Årets resultat har udgjort et overskud på t kr.761

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 12.a

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad
Der er lagt vægt på at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet, og det giver 
mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet
i forhold til målgruppen

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i budget 2016.

Personale:
Den primære udgift er relateret til løn – svarende til 82,8 % af omsætningen.

Der er budgetteret med 28 pladser.
Jfr. Tilbudsportalen er der en normering svarende til 51 fuldtidsstillinger som fast personale for 2016.
Ud fra en gennemsnitsberegning af lønudgifter i forhold til antal ansatte vurderes budgetterede lønninger for 
retvisende.

Kompetenceudvikling:
Der er samlet afsat kr. 129.603 til kompetenceudvikling, hvilket udgør 0,42 % af omsætningen, hvilket vurderes 
under niveau sammenlignet med lignende tilbud.

Aktivitetsomkostninger:
Der er budgetteret med kr. 1.770.832 til aktivitets-omkostninger svarende til 5 % af omsætningen, hvilket ligger på 
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Kriterium 13 Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende 
kommuner

Bedømmelse af kriterium

Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af det indsendte regnskab og budget at være gennemskueligt for 
socialtilsynet.
Socialtilsyn Syd vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede i det omfang 
Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed for det.

niveau med lignende tilbud.

Af høringssvar af den 18.11.2016 fremgår følgende; 
I 2016 bliver der brugt ca. 230.000 kr. på kompetenceudvikling af medarbejderne og omkring 100.000 kr. på 
ledelsen. Dette er uden udgifter til lokaliteter og forplejning.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 13.a

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i middel grad
Nøgletallene i årsrapporten på Tilbudsportalen kan delvis afstemmes til den indsendte årsrapport for 2015. 
Oplysninger om soliditetsgrad mangler.
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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

Socialtilsynet vurderer, at BUCVF´s fysiske rammer er med til at understøtte børnenes/de unges udvikling og 
trivsel. Det vurderes, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser børnenes/de unges behov, interesser og 
rettigheder blandt andet i forhold til at sikre børnenes/de unges ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed 
for at opretholde sociale netværk.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at dette kriterium fortsat er opfyldt. BUCVF´s fysiske rammer understøtter børnenes/de 
unges udvikling og trivsel, hvor børnene/de unge f.eks. har gode værelser, som de selv er med til at indrette. Der er 
fællesarealer som lægger op til fælles spil, samvær og snak, hvilket ofte vurderes at være omdrejningspunktet for 
børnene/de unge.

.

Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Denne indikator bedømmes fortsat at være opfyldt i meget høj grad.
Ved interview oplyste ledelsen og medarbejdere, at der ikke er ændringer ift. at børnene/de unge er med til at 
indrette eget værelse og til dels fælles rum, og at dette gør, at børnene/de unge trives i de fysiske rammer. Ved 
bedømmelsen tillægges det vægt, at ledelsen prioriterer de fysiske rammer, at ødelagt inventar repareres hurtigst 
muligt, at BUCVF skal se ordentlig ud og at det skal være et rart sted at opholde sig. 
Det tillægges endvidere vægt, at de unge ved interview oplyste, at de synes godt om aktiviteterne på BUCVF, at 
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der er så meget plads og at der er mange ting, som man kan lave inde- og udenfor. Ved rundvisning på en afdeling 
tilkendegav en borgere, at vedkomne er meget tilfreds med sit værelse og at der er hyggeligt på bo-afdelingen.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget høj grad. 
Ved bedømmelsen tillægges det vægt, at ledelsen, medarbejdere og de unge oplever at BUCVF fysiske rammer og 
faciliteter imødekommer børnenes/de unges behov. BUCVF er et større/stort opholdssted med flere bo-afdelinger, 
stort udeareal, aktiviteter som tilgodeser børnenes/de unges ønsker, samt der er mulighed for at finde mindre 
rum/plads, hvor der er ro og afslappethed. 

BUCVF ligger også placeret tæt på busstoppested, med jævnlige busforbindelser til og fra Vejle. Dette tilgodese de 
unge, som skal transporterer sig selv/øve sig ift. at kunne transporterer sig selv (selvstændighed).

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Denne indikator bedømmes at være opfyldt i meget høj grad. 
Det tillægges vægt, at ledelsen og medarbejdere bevidst tænker "hjem" ift. de forskellige boafdelinger, at tingene 
skal vedligeholdes og repareres, at bo-afdelingerne er indrettet med "hygge", billeder, blomster og lys på bordene 
samt at børnene/de unge har indflydelse på hvordan de vil indrette deres værelser. 
Ved årstider/højtider pyntes der op og børnene/de unge inddrages og delagtiggøres ift. hvordan der skal ske ud. 
Ved bedømmelsen tillægges det vægt, at børnene/de unge ved interview bekræfter ovennævnte. 
Ved rundvisning på afdelingerne bekræftes det, at de fysiske rammer afspejler, at bo-afdelingerne er børnenes/de 
unges hjem.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Tilsynsrapport juli 2016
Tilbudsportalen
Oplysningsskema til driftorienterede tilsyn samt diverse bilag

Observation

Interview Forstander 
2 afdelingsledere
7 medarbejdere 
4 borgere/unge
Telefoninterview med bestyrelsesformanden

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

Interviewkilder Beboere

Bestyrelse

Ledelse

Medarbejdere
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