
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.

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Fonden Egedal

Tinghøjvej 8, Vallekilde
4534 Hørve
Tlf.: 59656016
E-mail: kontakt@egedal.nu
Hjemmeside: www.egedal.nu

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

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

Anders Thomsen (Socialtilsyn Øst)

01-12-2015

Pladser i alt: 11

*Målgrupper: 15 til 18 år (forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, selvskadende adfærd)

18 til 23 år (forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, selvskadende adfærd)

1. Stamoplysninger

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

*Afgørelse:

*Samlet vurdering:

Godkendt

Socialtilsynet har i forbindelse med driftsorienteret tilsyn vurderet temaerne Uddannelse og beskæftigelse, 
Selvstædighed og relationer og Kompetencer og konkluderer på denne baggrund, at Fonden Egedal i høj grad besidder 
den kvalitet der skal til for at sikre at de unge ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige 
og private tilbud efter lov om social service.  
Socialtilsynet konkluderer, at Egedal aktivt arbejder med at højne fagligheden i tilbuddet både i forhold til 
implementering af faglige metoder og tilgange samt værdisæt. Samtidig er der fra socialtilsynets side fokus på, at 
tilbuddet fortsat understøtter de unge i aktivister uden for tilbuddet.
Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen 
og kan således opretholde sin godkendelse jfr. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk 
opholdssted),
§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne).
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: - Oplysningsskema (modtaget den 26-6-15)
- Fonden Egedal bestyrelse (modtaget den 26-6-15)
- 4 eksempler på udviklingssamtaler (modtaget den 26-6-15)
- 4 eksempler på status (modtaget den 26-6-15)
- 1 ex på handleplan (modtaget den 26-6-15)
- 2 ex på spørgerskema vedr. ung (modtaget den 26-6-15)
- Overblik over ansatte på Egedal (modtaget den 26-6-15)
- Årsregnskab 2014 (modtaget den 26-6-15)
- Retningslinjer og procedure (modtaget den 26-6-15)

Observation Tilsynet var af 3 timers varighed

Interview 1 konstituerede leder
2 medarbejdere
2 unge

Interviewkilder Beboere
Ledelse
Medarbejdere
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 07-07-2015

Oversigt over tilsynsbesøg 07-07-15: Tinghøjvej 8, Vallekilde, 4534 Hørve

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Anders Thomsen

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstædighed og relationer
- Kompetencer
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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

3,8 Det er socialtilsynets vurdering, at Egedal yder en 
tilfredsstillende indsats i forhold til at motivere og støtte 
op omkring uddannelse og beskæftigelse ud fra 
målgruppens individuelle forudsætninger. Tilbuddet har 
en intern skole og projekt tilbud i et 6 måneders forløb, 
hvor målet er, at de unge skal motiveres og klædes på til 
en beskæftigelse eller uddannelse uden for tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppen arbejder relevant og 
målrettet i forhold til de unges uddannelse. Der ligges til grund, at det fremgår af tilsendt materiale, at der 
udarbejdes mål og følges op herpå. 
Endvidere fremgår det af interview med såvel leder, medarbejdere og de unge, at uddannelse og beskæftigelse er 
prioriteret i behandlingsarbejdet og en personalegruppe, der støttes op omkring. Socialtilsynet vægter der konkrete 
mål for den unge. For de unge der ikke magter et tilbud uden for tilbuddet tilbydes beskæftigelse på tilbuddet, der 
har eget dagtilbud hvor de tilbyder forskellige projekter til de unge. Her er også et skole projekt hvor de unge har 
mulighed for at blive undervist, med henblik på at kunne optages i ekstern folkeskole senere. Projekterne løber i 6 

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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måneder af gangen hvorefter der tilbydes nye projekter. De unge opfordres til at komme med ønsker til kommende 
projekter.
Målene evalueres løbende på de ugentlige ungesamtaler, til status møder og på behandlingskonferencer.

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 bliver oplyst af lederen og medarbejderne, at der opstilles konkrete mål for den unge. 
Målene for de unge er meget forskellige idet de unge, ved indflytningen, ofte er meget præget af 
deres sygdom og derfor ude af stand til at deltage i noget uden for Egedal. De unge der ikke magter 
et tilbud uden for Egedal tilbydes beskæftigelse på Egedal, der har eget dagtilbud hvor de tilbyder 
forskellige projekter til de unge. Her er også et skole projekt hvor de unge har mulighed for at blive 
undervist, med henblik på at kunne optages i ekstern folkeskole senere. 
Målene evalueres løbende på de ugentlige ungesamtaler, til status møder og på 
behandlingskonferencer.   
I forbindelse med driftstilsynet har socialtilsynet modtaget pædagogiskhandleplaner, hvor de 
individuelle opstillede mål fremgår.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
Socialtilsynet vægter at tilbuddet opstiller konkrete mål for de unges beskæftigelse eller uddannelse 
og der følges op herpå samt at der er pædagogiskhandler for de unge.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Alle unge er enten i skole eller i beskæftigelse:
- (22 år) Er i udslusning på SU går på VUS i Holbæk.
- (18 år) Færdig på Bjergsøskole og skal fortsætte på VUC for at færdiggøre 9. klasse.
- (18 år). Har været til møde med henblik på uddannelse VUC, men er ikke helt parat nu, indtil den 
unge er parat skal den unge følge et af tilbuddets projekter.
- (16 år) tvangsanbragt har boet i tilbuddet 3. md. er ikke i beskæftigelse. Skal følge tilbuddets 
projekter ind til den unge er parat til at følge et uddannelses forløb.
- Har boet i tilbuddet i 3 år. Har været i en god udvikling og deltaget i mange projekter værksted, 
musik, styrketræning, daglig gåture. Men lige nu er den unge for dårlig og ikke deltag i andet end den 
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daglige gåtur.
- (16 år) har boet på tilbuddet i 1,5 år. Den unge deltager i alle hendes projekter, værksted, 
badminton, styretræning. Have. Internskole. 
- (16 år) Har boet i tilbuddet 8 md. Har været på behandlingstur i vinterferien, efterfølgende blevet 
meget mere deltagende i værkstederne, møbelbyg, have. 
- (20 år) Har boet i tilbuddet i 5 år. Har senskade efter medicin. Den unge deltager i have, værkstedet, 
ingen skolegang.
- (20 år) Har boet her 4,5 år. Den unge deltager i alle sine projekter. Er meget kreativ, billedkunster. 
Går i internskole.

De unge, der kan er i beskæftigelse eller deltager i undervisning uden for tilbuddet. For de unge, der 
er for dårlige til at deltage i beskæftigelse eller undervisning, opstiller tilbuddet en plan for at den 
unge kan deltage i et eller flere af tilbuddets projekter.
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Det vægtes at alle er i beskæftigelse eller under 
uddannelse enten uden for tilbuddet eller ved at deltage i et af tilbuddets projekter, hvor der 
opstilles mål og der arbejdes på at den unge kan få en beskæftigelse eller uddannelse uden for 
tilbuddet.

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.

3 (i middel 
grad opfyldt)

Tilbuddet har flere af de indskrevne unge store udfordringer i forhold til at opretholde tilknytning til 
skoletilbud. Flere af de unge er, på grund af deres sygdom, ikke undervist alderssvarende i flere år 
inden de indskrives. Aktuelt forventes 4 ud af de 9 indskrevne at gennemføre et grundskoleforløb. De 
5 der ikke går i ekstern skole deltager i tilbuddets projekttilbud, hvor undervisning er et muligt valg.
Det er socialtilsynets vurdering, at de unge opfylder undervisningspligten i det omfang de 
overhovedet magter det. Målgruppen er præget af komplekse og gennemgribende problemer, der 
gør det meget vanskeligt for dem at opretholde kontinuerligt fremmøde. Det er ligeledes tilsynets 
vurdering, at tilbuddet arbejder målrettet og seriøst på at ruste de unge til at kunne gennemføre et 
skoleforløb.
De unge socialtilsynet talte med oplever at de voksne støtter op om deres skole/undervisning. Fx får 
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de hjælp til at komme op om morgen.
På baggrund af ovenstående bedømmes i middel grad opfyldt. Socialtilsynet vægte at det ikke er alle 
børnene/de unge i den undervisningspligtige alder maget at gennemføre et grundskoletilbud. Dog 
vægtes det at tilbuddet opstiller mål og understøtter de unge til at gennemføre et grundskoletilbud.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

De unge er udfordret i forhold til stabilt fremmøde grundet deres psykiske kondition. de unge der er i 
beskæftigelse eller i et undervisningsforløb uden for tilbuddet har et svingende fremmøde, hvor 
imod de unge der deltager i tilbuddets projekter har et mere stabilfremmøde. 
Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt. Socialtilsynet vægter, at det ikke er alle unge der har et 
stabilt fremmøde.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

4,5 Det er socialtilsynets vurdering, at Egedal 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 opstilles 
konkrete mål i relation til selvstændighed og sociale 
relationer ligesom det dokumenteres, at der følges op 
herpå.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder målrettet i forhold til at styrke de unges sociale kompetencer og 
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borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

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 og alle unge deltager i en fritidsaktivitet i eller uden for tilbuddet.

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)

Den konstituerede leder og medarbejdere oplyser socialtilsynet, at det en fast del af de unges 
udviklingssamtaler, der afholdes hver 3 eller 6 måned alt efter hvor den unge er i sin udvikling. Der 
følges op på målene fra udviklingssamtalerne på de ugentlige samtaler med den unge. Endvidere 
afholdes daglige morgenmøder hvor de unge forventes at deltage og at biddrage til samtalen og 
dagen planlægges.
Fra tideligere tilsyn blev det oplyst; at der 1 gang om ugen holdes der møder for henholdsvis pige- 
siden og drengesiden, de såkaldte "filialmøder". Her er det særlige fokus løsning af de praktiske 
opgaver og snak om hvordan det er at bo sammen.
1 gang om måneden holdes fælles ”husmøder”. Her får de unge informationer om grundstrukturen 
og vigtige ting der sker på Egedal. Der lægges vægt på at de unge inddrages i beslutninger om ting 
der vedrører deres hverdag og liv. Alle unge deltager sammen med to miljøterapeuter der leder 
mødet. De unge er referent på disse møder hvis de kan overskue det, ellers er det personalet.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt. Socialtilsynet vægter, 
at der afholde udviklingssamtaler, morgenmøder, husmøder og der følge op herpå med henblik på 
de unges social kompetencer og selvstændighed.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Den konstituerede leder og medarbejderne oplyser socialtilsynet, at de gør en målrettet indsats i 
forhold til at de unge skal indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende 
samfund. Det bliver oplyst socialtilsynet at de unge har svært ved at indgå i fællesskaber i længere 
tid af gangen, og de fleste vil være afhængige af at der er personale til at støtte dem. Flere af de 
unge har knyttet venskaber med unge på det nærliggende opholdssted. Egedal har en gang om 
måneden fællesspisning med opholdsstedet og der afholdes en fælles årlig skiferie.
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En del af de unge går til fitness, musik eller badminton. Der arrangeres onsdags tur til Holbæk hvor 
de unge shopper eller hygger på en café. En gang om måneder tilbyder tilbuddet de unge at køre lidt 
længere væk.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt. Socialtilsynet vægter at 
tilbuddet opstiller og understøtter de unge i at indgå i sociale relationer og fællesskaber i det 
omgivende samfund.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Egdal har fast familie weekend hver 14 dag, det betyder at de unge har tilbud om at blive 
transporteret  til  familien fredag og hentet igen søndag. Omkring 5 af de unge benytter sig af dette 
tilbud. De øvrige besøger kun deres familie ved særlige lejligheder, eller deres forældre henter dem 
selv på Egedal. For de unge under 18 år er der faste ugentlige ringeaftaler.  
Der er forældrearrangementer, da det er leders erfaring, fx afholdes hvert år en sommerfest.
Adspurgt fortæller de unge, at de ser deres venner og familien er velkommen på Egedal.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Der er lagt til grund for bedømmelsen, at tilbuddet 
vægter et godt forældresamarbejde. Endvidere er der overensstemmelsen imellem det som leder 
oplyser og det som de unge giver udtryk for.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder og medarbejdere oplyser:
• Der er et tilbud om at alle kan deltage i det lokale fitness center uden for tilbuddet
• Flere af de unge modtager musikundervisningen uden for tilbuddet
• Madklub
• Badminton 
For de unge på Egedal er det en udfordringer, at skulle færdes alene til et fritidstilbud, ligeledes at 
skulle møde regelmæssigt op.
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet at stort set alle de unge 
deltager i en fritidsaktivitet i og uden for tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at de unge 
deltager i aktiviteter uden for tilbuddet i det omfang de magter og ønsker det. Ligeledes vurderer 
socialtilsynet at tilbuddet understøtter de unge i at deltage i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet.
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Indikator 02.e: Børnene/de unge 
har venskaber uden for tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Medarbejderne på Egedal oplyser, at de fleste af de unge har venskaber uden for tilbuddet, typisk fra 
før de flyttede til Egedal. Flere af de unge har opbygget venskaber med nogen af de unge fra det 
opholdssted i nærheden som Egedal har fællesspisning med en gang om måneden. De unge oplyser 
socialtilsynet at de har venner uden for tilbuddet. Kan have overnattende kæreste på besøg.
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

På Egedal har alle unge 2 faste kontaktpersoner, det er en af disse der afholder ugesamtaler med den 
unge og som deltager i øvrig mødeaktivitet sammen med den unge. Under samtale med de unge 
oplyser de at de oplever fortrolighed med de fleste voksne og at alle har 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

4,7 Egedal arbejder med en klar målgruppebeskrivelse, og 
forud for at en ung indskrives går altid en målgruppe 
vurdering og afstemning af forventningerne til 
anbringelsen.
Egedals målgruppe er unge mellem 15 og 23 år med 
alvorlige psyko-sociale vanskeligheder. Det er unge med 
psykiatriske lidelser, alvorlige personlighedsforstyrrelser 
og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Nogle har 
intellektuelle eller kognitive vanskeligheder. De fleste 
unge har tidligere været i behandling på psykiatrisk 
afdeling eller på behandlingshjem.
På Egedal arbejdes der ud fra nogle grundlæggende 
behandlingsmål, der er fælles for alle de unge. 
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Derudover arbejdes der med individuelle mål og 
justeringer i forhold til den enkelte unges situation og 
kompetencer. De overordnede mål for den enkelte 
defineres i udviklingssamtalerne der finder sted 
minimum 2 gange årligt. Her deltager den unge, 
kontaktpersonen og souschef.
Udviklingssamtalerne danner grundlag for 
behandlingskonferencerne, hvor den pædagogiske 
indsats justeres på baggrund af de opstillede mål og 
evaluering af disse.
Det er tilsynets vurdering, at Egedal har en meget klar 
afgrænsning i forhold til kun at indskrive unge der er 
inden for den målgruppe de har defineret. Det er 
ligeledes tilsynets vurdering at den miljøterapeutiske 
behandling, som metode, er yderst relevant i forhold til 
målgruppen. Den grundstruktur der er skabt på Egedal 
danner en tryg og udviklende ramme omkring de unges 
positive udvikling.
Det er tilsynets vurdering, at Egedal arbejder meget 
systematisk med deres faglige tilgang og metode, 
arbejdet er struktureret og dokumenteringen af mål og 
resultater sikre løbende evaluering af indsatsen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder 
med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse, 

Egedal arbejder med en klar målgruppebeskrivelse, og forud for at en ung indskrives går altid en målgruppe 
vurdering og afstemning af forventningerne til anbringelsen.
Egedals målgruppe er unge mellem 15 og 23 år med alvorlige psyko-sociale vanskeligheder. Det er unge med 
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systematisk med faglige tilgange 
og metoder, der fører til positive 
resultater for borgerne

psykiatriske lidelser, alvorlige personlighedsforstyrrelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Nogle har 
intellektuelle eller kognitive vanskeligheder. De fleste unge har tidligere været i behandling på psykiatrisk afdeling 
eller på behandlingshjem.
På Egedal arbejdes der ud fra nogen grundlæggende behandlingsmål, der er fælles for alle de unge. Derudover 
arbejdes der med individuelle mål og justeringer i forhold til den enkelte unges situation og kompetencer. De 
overordnede mål for den enkelte defineres i udviklingssamtalerne der finder sted minimum 2 gange årligt. Her 
deltager den unge, kontaktpersonen og souschef.
Udviklingssamtalerne danner grundlag for behandlingskonferencerne, hvor den pædagogiske indsats justeres på 
baggrund af de opstillede mål og evaluering af disse.
Det er tilsynets vurdering, at Egedal har en meget klar afgrænsning i forhold til kun at indskrive unge der er inden 
for den målgruppe de har defineret. Det er ligeledes tilsynets vurdering at den miljøterapeutiske behandling, som 
metode, er yderst relevant i forhold til målgruppen. Den grundstruktur der er skabt på Egedal danner en tryg og 
udviklende ramme omkring de unges positive udvikling.
Det er tilsynets vurdering, at Egedal arbejder meget systematisk med deres faglige tilgang og metode, arbejdet er 
struktureret og dokumenteringen af mål og resultater sikre løbende evaluering af indsatsen.

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)

På Egedal arbejdes der ud fra nogen grundlæggende behandlingsmål, der er fælles for alle de unge. 
Derudover arbejdes der med individuelle mål og justeringer i forhold til den enkelte unges situation 
og kompetencer.
Som det fremgår af Egedals hjemmeside er behandlingsmålene følgende:
- At den unge fortsat kan udvikle sig følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt
- At udvikle en større personlighedsmæssig integration
- Lære at forstå sammenhængen mellem tanker, ord og handlinger
- At kunne skabe hensigtsmæssige og tilfredsstillende relationer til andre mennesker
- At kunne tilegne sig de nødvendige færdigheder i at opnå en alderssvarende selvstændighed
  og uafhængighed
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- At kunne vælge og træffe beslutninger
- At kunne tåle og håndtere forandringer
- At ændre selvdestruktiv mønstre
- At lære at respektere sig selv og kunne opleve glæde ved livet
- Afklare mål i forhold til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet
De overordnede mål for den enkelte defineres i udviklingssamtalerne der finder sted minimum 2 
gange årligt. Her deltager den unge, kontaktpersonen og souschef.
Udviklingssamtalerne danner grundlag for behandlingskonferencerne, hvor den pædagogiske indsats 
justeres på baggrund af de opstillede mål og evaluering af disse.
Egedal beskriver på deres hjemmeside deres målgruppe som følgende:
Egedals målgruppe er unge mellem 15 og 23 år med alvorlige psyko-sociale vanskeligheder. Det er 
unge med psykiatriske lidelser, alvorlige personlighedsforstyrrelser og gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser. Nogle har intellektuelle eller kognitive vanskeligheder. De fleste unge har 
tidligere været i behandling på psykiatrisk afdeling eller på behandlingshjem.
Det er tilsynets vurdering, at Egedal har en meget klar afgrænsning i forhold til kun at indskrive unge 
der er inden for den målgruppe de har defineret. Det er ligeledes tilsynets vurdering at den 
miljøterapeutiske behandling, som metode, er yderst relevant i forhold til målgruppen. Den 
grundstruktur der er skabt på Egedal danner en tryg og udviklende ramme omkring de unges 
positive udvikling.

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)

Egedal arbejder meget målrettet og organiseret med konkrete mål for den unge. 
Statusmøder: Her opstilles konkrete mål for den unges ophold og behandling på Egedal, ligeledes 
evalueres der på målene fra sidst. Statusmøder afholdes 2 gange om året. I mødet deltager den 
unge, miljøterapeut og leder. 
Behandlingskonferencer: Afholdes 2 gange om året, referatet fra statusmøderne er en del af 
oplægget til disse. Her sættes rammerne for det fortsatte behandlingsforløb med afsæt i målene fra 
udviklingssamtalen.
Ugemøder: Holdes mellem den unge og kontaktpersonen en gang om ugen. Her planlægges 
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dagligdagen for den kommende uge, ligesom der følges op på den generelle udvikling og trivsel for 
den unge.

Det er tilsynets vurdering, at Egedal systematisk dokumenterer resultater ud fra klare mål for den 
unge. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at dokumentationen anvendes til faglig vurdering af 
indsatsen og til læring og udvikling for miljøterapeuterne.

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)

På Egedal forefindes der en § 141 handleplan på halvdelen af de indskrevne unge. Hvor der ikke 
findes en kommunal handleplan opstiller Egedal mål for den unges ophold i samarbejde med 
sagabehandler, den unge og eventuelt forældrene.
Både hvor der forelægger en § 141 handleplan og hvor målene er opstillet i forbindelse med 
indflytningen, kan Egedal dokumentere positive resultater og udvikling for den enkelte unge.
Tilsynet har indhentet oplysninger hos sagsbehandlere, der oplyser  at de oplever Egedal som et 
fagligt velfunderet og seriøst opholdssted. Ligeledes oplyses det at samarbejder med Egedal fungerer 
upåklageligt. Sagsbehandlerne har også oplevet at kunne se den unge udvikle sig positivt fra gang til 
gang. En sagsbehandler oplever ligeledes positive tilbagemeldinger fra forældrene til en ung, der 
oplever sig set, hørt og forstået i samarbejdet omkring deres barn.
Det er tilsynets vurdering, at Egedal kan dokumentere positive resultater i forhold til de mål der er 
opstillet for den unge i forbindelse med indskrivningen. Ligeledes oplever tilsynet at Egedal hele 
tiden måler og vurderer i forhold til om målene skal justeres.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

På Egedal er dagligdagen struktureret så den enkelte unge hele tiden medinddrages, både i forhold til sin egen 
person, men også i forhold til fællesskabet. Grundstrukturen på Egedal er omdrejningspunktet både for 
dagligdagen og for behandlingsarbejdet, i den er indbygget forventning om en høj grad af indflydelse på, og ansvar 
for eget liv fra den enkelte unge. Ligeledes forventes den unge at biddrage til fællesskabet, hvor alle opleves som 
vigtige og hvor alle forventes at tage ansvar. Dette betyder, at der er mødepligt til alle måltider og til alle møder på 
Egedal. Den enkelte unge kan, med baggrund i deres sygdom, være ude af stand til at deltage i fællesskabet i 
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kortere eller længere perioder, dette vurderes individuelt og den unge vil blive officielt fritaget hvis det skønnes 
bedst for den unge.
Det er tilsynets vurdering, at det miljøterapeutiske miljø på Egedal i høj grad understøtter at de unge medinddrages 
og har indflydelse på eget liv og på hverdagen i tilbuddet.

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)

På Egedal er det miljøterapeutiske arbejde forankret i at opbygge troværdige relationer mellem de 
unge og miljøterapeuterne. Som en del af dette er det centralt for arbejdet at de unge føler sig 
respekteret og anerkendt. Dagligdagen er struktureret så den enkelte unge hele tiden medinddrages, 
både i forhold til sin egen person men også i forhold til fællesskabet.
Der afholdes morgenmøde hver morgen, til dette er der mødepligt, og alle forventes at deltage 
aktivt. Her gives generel information og den enkelte unge fortæller hvad deres plan for dagen er. Er 
en ung ikke tilstede fortæller en miljøterapeut hvad den unges plan for dagen er. Dette er en del af 
tanken om at alle er vigtige for fællesskabet, også selvom de ikke er tilstede.
Der afholdes Filialmøder  på drenge- og pigesiden en gang om ugen. Her deltager de unge og en 
miljøterapeut. Her drøftes forskellige spørgsmål, men der er særligt fokus på hvordan det er at bo 
sammen - et sociale aspekt. Der er mødepligt.
Husmøder afholdes en gang om måneden. her informeres om grundstrukturen og de mere 
overordnede ting drøftes. Der er mødepligt.   
Derudover har de unge hver en dialogbog hvor der dagligt skrives i af de miljøterapeuter der har 
været på arbejde. Det kan være praktiske ting eller observationer omkring den unge. Den unge læser 
selv i dialogbogen og har mulighed for at svare eller for at skrive ting der kan være svære at sige.
Tilsynet oplever, under besøget på Egedal, en meget anerkendende og ordentlig omgangstone 
mellem de unge og miljøterapeuterne. Der opleves at være stor tryghed hos de unge, der synligt 
oplever Egedal som deres hjem. 
Tilsynet taler individuelt med to unge, der begge giver udtryk for at føle sig hørt, respekteret og 
anerkendt. Den ene siger direkte " for første gang i mit liv er der nogen der ser mig og forstår mig".
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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)

Den miljøterapeutiske grundstruktur på Egedal er bygget op omkring en høj grad af indflydelse for 
den enkelte unge, dette både i forhold til personline spørgsmål og ting der vedrører fællesskabet. De 
unge forventes at deltage i de møder der er en del ag grundstrukturen og de forventes at deltage 
aktivt. Du ugentlige samtaler med kontaktpersonen er med til at sikre at de unges ønsker og behov 
hele tiden er i fokus og afspejles i hverdagen.
Det er tilsynets vurdering, at de unge har stor indflydelse på beslutninger der vedrører dem selv og 
hverdagen i tilbuddet. Det er ligeledes tilsynets vurdering at Egedal meget fint afstemmer kravene til 
de unge efter deres aktuelle formåen.
Du unge tilsynet taler med fortæller, at de oplever at have stor indflydelse på beslutninger 
vedrørende deres person og at de føler sig lyttet til og forstået. De oplever også at være en del af 
fællesskabet med både pligter og rettigheder.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

På Egedal er fokus på de unges fysiske og mentale sundhed central i den miljøterapeutiske  indsats. De unge der 
indskrives på Egedal, er ved indskrivningen ofte meget skrøbelige både psykisk og fysisk.
Den miljøterapeutiske grundstruktur er af stor betydning for de unges mentale sundhed, idet den sikre ro og 
stabilitet for den enkelte, hvilket kan aflæses i de unges positive udvikling. Egedal arbejder også med sund kost som 
en del af tilbuddet, ligeledes er der mødepligt til måltiderne, dette har stor betydning for de unges udvikling i 
forhold til at kunne begå sig i fællesskabet ligesom det sikre at de unge får stabile måltider.
Det er tilsynets vurdering, at den miljøterapeutiske grundstruktur på Egedal understøtter de unges fysiske og 
psykiske udvikling og trivsel.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Egedal arbejder meget målrettet med de unges trivsel, både fysisk og mentalt. Grundstrukturen og 
den miljøterapeutiske behandling giver de unge stor tryghed i dagligdagen. De unge på Egedal, er 
ved indskrivningen præget af deres psykiske sygdom og har ofte flere anbringelser eller indlæggelser 
bag sig. 
De unge tilsynet taler med, giver begge udtryk for at de trives i tilbuddet og at de har udviklet sig 
positivt i den tid de har boet der. De fortæller begge at de oplever at kunne magte flere ting i 
dagligdagen og at de har et større overskud til at kunne arbejde med deres udfordringer. 
Tilsynet oplever under besøget, at der er en rigtig god stemning på Egedal, de unge færdes 
hjemmevant og virker meget tillidsfulde over for personalet. De unge er ligeledes meget 
imødekommende overfor tilsynet.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Egedal har et tæt samarbejde med praktiserende læge omkring den enkelte unge. De unge har 
derudover kontakt til psykolog og psykiater i det omfang de har behov for det. Egedal har ligeledes 
godt samarbejde med skadestuen i forhold til de unge der regelmæssigt kommer der på grund af 
selvskadende adfærd. 
Det er tilsynets vurdering at de unge på Egedal har kontakt til relevante sundhedsydelser.

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)

Den pædagogiske indsats på Egedal er fokuseret på både mental og fysisk sundhed for de unge. De 
unge der indskrives på Egedal er ofte meget psykisk skrøbelige, derfor er den miljøterapeutiske 
indsats tilrettelagt til også at støtte og udvikle de unges mentale sundhed. 
Den miljøterapeutiske grundstruktur er af stor betydning for de unges mentale sundhed, idet den 
sikre ro og stabilitet for den enkelte, hvilket kan aflæses i de unges positive udvikling. Egedal arbejder 
også med sund kost som en del af tilbuddet, ligeledes er der mødepligt til måltiderne, dette har stor 
betydning for de unges udvikling i forhold til at kunne begå sig i fællesskabet ligesom det sikre at de 
unge får stabile måltider.
Det er tilsynets vurdering at Egedal har stor fokus på de unges sundhed både mentalt og fysisk.

Side 20 af 35

Tilbud: Fonden Egedal



Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Den miljøterapeutiske struktur og behandling på Egedal, bygger på at tilbyde den unge mulighed for at kunne 
opbygge troværdige relationer til medarbejderne. Samtidig er grundstrukturen med til at skabe en tryg og 
forudsigelig ramme omkring de unges liv. Ud over den overordnede struktur har den enkelte unge et detaljeret 
ugeskema hvor alle aktiviteter er planlagt. For enkelte unge er dagen planlagt time for time hvis det er den unges 
ønske/behov. De fysiske rammer på Egedal gør det muligt at trække sig fra fællesskabet hvis det bliver for svært at 
være i, dette har en dæmpende virkning på eventuelle konflikter.  
Det er tilsynets vurdering at, den miljøterapeutiske indsats omkring de unge forebygger magtanvendelser. 
Medarbejderne er hele tiden i tæt dialog med de unge og vurderer løbende de unges trivsel og stemning, ligesom 
den miljøterapeutiske indsats hele tiden afstemmes så den passer til den enkelte unges behov. Tilsynet kan 
konstatere at, at Egedal har meget få magtanvendelser og at disse er håndteret og efterbearbejdet tilfredsstillende.

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)

Den miljøterapeutiske struktur og behandling på Egedal, bygger på at tilbyde den unge mulighed for 
at kunne opbygge troværdige relationer til medarbejderne. Samtidig er grundstrukturen med til at 
skabe en tryg og forudsigelig ramme omkring de unges liv. Ud over den overordnede struktur har 
den enkelte unge et detaljeret ugeskema hvor alle aktiviteter er planlagt. For enkelte unge er dagen 
planlagt time for time hvis det er den unges ønske/behov. 
Det er tilsynets vurdering at, den miljøterapeutiske indsats omkring de unge forebygger 
magtanvendelser.

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)

På Egedal er alle instrukser og anden information samlet i "Egedalmappen", herunder retningslinjer 
for håndtering af magtanvendelser. Egedal har praksis for altid at gennemgå hændelsesforløb og 
drøfte magtanvendelser på personale møder. Det vurderes altid om hændelsen skal afstedkomme 
ændringer af den pædagogiske praksis.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Den miljøterapeutiske indsats på Egedal er bygget op omkring tætte og troværdige relationer mellem de unge og 
personalet. En del af dette er også hele tiden at følge op på de unges trivsel i tilbuddet, ligesom de unges indbyrdes 
relationer også er i fokus. Egedal har meget fokus på "at være kærester" og laver altid faste aftaler med de unge når 
det forekommer, ligesom der er retningslinjer i forhold til at sove sammen.
Det er tilsynets vurdering at, der på Egedal er stort fokus på de unges indbyrdes relationer og på at der ikke 
forekommer tvang eller udnyttelse i disse. Egedal har fokus på dette i samtaler med de unge.
Egedal har ikke en nedskrevet politik på området, men vurderer individuelt om der er behov for særlige 
retningslinjer i forhold til den unge. 
Tilsynet vil anbefale at Egedal forholder sig til behovet for generelle retningslinjer i forhold til at forebygge at der 
forekommer overgreb i tilbuddet.

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

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Den miljøterapeutiske indsats på Egedal er bygget op omkring tætte og troværdige relationer mellem 
de unge og personalet. En del af dette er også hele tiden at følge op på de unges trivsel i tilbuddet, 
ligesom de unges indbyrdes relationer også er i fokus. Egedal har meget fokus på "at være kærester" 
og laver altid faste aftaler med de unge når det forekommer, ligesom der er retningslinjer i forhold til 
at sove sammen.
Det er tilsynets vurdering at, der på Egedal er stort fokus på de unges indbyrdes relationer og på at 
der ikke forekommer tvang eller udnyttelse i disse. Egedal har fokus på dette i samtaler med de unge.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Egedal har ikke en nedskrevet politik på området, men vurderer individuelt om der er behov for 
særlige retningslinjer i forhold til den unge. Det kan for eksempel være, at det kun er kvindelige 
medarbejdere der gennemføre godnat ritual med en bestemt ung. 
Tilsynet vil anbefale at Egedal laver nogen mere generelle retningslinjer i forhold til at forebygge 
overgreb eller påstande om sådanne.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

5 Det er tilsynets vurdering, at ledelsen på Egedal har de 
relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 
Tilsynet oplever, under besøget, et meget stort 
engegement og en stor faglighed hos ledelsen. Tilsynet 
oplever at ledelsen forholder sig meget professionelt til 
både ledelsesopgaven og til det miljøterapeutiske 
behandlingsarbejde.
Organisationen er veldefineret i kraft af meget tydelige 
funktionsbeskrivelser for alle medarbejdergrupper. Dette 
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. Tilsynet oplever at 
organisationen hele tiden er i bevægelse i forhold til at 
bruge de opstillede mål og de opnåede resultater til 
læring og udvikling af den miljøterapeutiske indsats.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

På Egedal består ledelsen af leder Sidse Ravn og souschef Helle Osberg, der begge er uddannede pædagoger og 
miljøterapeuter via SEDAC. Derudover har de begge årelang erfaring i arbejdet med både målgruppen og den 
miljøterapeutiske metode. Sidse Ravn har desuden deltaget i et 4 årige lederudviklingsforløb via SEDAC. Helle 
Osberg er i gang med et tilsvarende lederudviklingsforløb.
Der er lavet klare funktionsbeskrivelser for både leder og souschef.
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Det er tilsynets vurdering, at ledelsen på Egedal har de relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 
Tilsynet oplever, under besøget, et meget stort engegement og en stor faglighed hos ledelsen. Tilsynet oplever at 
ledelsen forholder sig meget professionelt til både ledelsesopgaven og til det miljøterapeutiske 
behandlingsarbejde.

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)

Leder på Egedal Sidse Ravn er datter af stifterne af stedet. Sidse Ravn er opvokset på Egedal, der 
oprindeligt var en plejefamilie som hendes forælde havde. Sidse Ravn startede som vikar på Egedal i 
1995, dette fortsatte hun som frem til 2000 hvor hun blev ansat som miljøterapeut på Egedal. I 2006 
bliver Sidse Ravn souschef under sin far der var leder på stedet. I 2012 går lederen på pension og 
Sidse Ravn bliver leder på Egedal. Samtidig bliver Helle Osberg souschef på stedet. 
Sidse Ravn er uddannet social pædagog og har derudover den miljøterapeutiske uddannelse via 
SEDAC. Derudover har Sidse Ravn deltaget i et 4 årige lederudviklingsforløb via SEDAC.
Helle Osberg er uddannet pædagog og har den miljøterapeutiske grunduddannelse via SEDAC. Helle 
har arbejdet med miljøterapi i 12 år. Helle er i gang med lederuddannelse via SEDAC.
Det er tilsynets vurdering at ledelsen har de relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

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)

Egedal benytter sig af ekstern supervision efter følgende struktur:
Der afholdes gruppesupervision for miljøterapeuter hver 14. dag med ekstern supervisor, psykolog 
Bjarne Kronborg.
Ledelsen superviseres individuelt hver 14. dag af Psykolog Helle Østerby Andersen og Karen Brimnes 
Damsholt.
Miljøterapeuterne har mulighed for individuel supervision af Egedals psykologiske konsulent, Anne 
Holländer, efter særlig aftale.
Det er tilsynets vurdering, at Egedal anvender relevant ekstern supervision til både 
miljøterapeuterne og til ledelsen. Det er ligeledes vurderingen at de supervisere Egedal benytter sig 
af har relevant viden og erfaring i forhold til målgruppen på Egedal.

Indikator 08.c: Tilbuddet har en 5 (i meget Bestyrelsen på Egedal består af 5 medlemmer: 
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kompetent og aktiv bestyrelse høj grad 
opfyldt)

Inger Beck, Speciallæge i psykiatri, psykiatrisk konsulent, .
Nana Lüttge, privatpraktiserende psykolog.
Preben Cramon, sundhedsfaglig chef og overlæge i Region Sjælland.
Rasmus Kern, leder af socialpsykiatrien i Hvidovre.
Helle Ravn, grundlægger af Egedal, miljøterapeut og pædagog.
Ledelsen på Egedal beskriver bestyrelsen som aktiv og kompetent. Bestyrelsen har været meget aktiv 
i forhold til den proces der har været i forhold til generationsskiftet i 2012.
Det er tilsynets vurdering at bestyrelsen på Egedal har yderst relevante kompetencer i forhold til 
målgruppen på Egedal. Det er ligeledes vurderingen at bestyrelsen er aktiv og synlig i forhold til 
driften af stedet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

På Egedal er alle medarbejdere uddannede pædagoger, derudover har de alle den miljøterapeutiske 
grunduddannelse via SEDAC. 
SEDAC er et uddannelsesfællesskab mellem 5 opholdssteder med fokus på at tilbyde en fortløbende 
miljøterapeutisk uddannelse for opholdsstedernes medarbejdere og ledelse. Derudover opdateres terapeuternes 
kompetencerne hele tiden gennem sparring og supervision i forhold til det konkrete behandlingsarbejde.
Dagligdagen på Egedal er bygget op omkring den miljøterapeutiske grundstruktur, der hele tiden invitere de unge 
ind i fællesskabet. derudover har de unge tilbud om alene tid dagligt, enten i form af samtaler eller i forbindelse 
med aktiviteter.
Det er tilsynets vurdering, at personalet på Egedal har yderst relevante kompetencer i forhold til de unges behov. 
Det er ligeledes vurderingen at normeringen på stedet, sammen med stedets grundstruktur sikre at de unge har 
tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.
Tilsynet vurderer, at de organisatoriske rammer og det velorganiserede dokumentationssystem sikre at det 
pædagogiske arbejde varetages kompetent og til stadighed udvikles.
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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)

På Egedal er alle medarbejdere uddannede pædagoger, derudover har de alle den miljøterapeutiske 
grunduddannelse via SEDAC. 
SEDAC er et uddannelsesfællesskab mellem 5 opholdssteder med fokus på at tilbyde en fortløbende 
miljøterapeutisk uddannelse for opholdsstedernes medarbejdere og ledelse. Derudover opdateres 
terapeuternes kompetencerne hele tiden gennem sparring og supervision i forhold til det konkrete 
behandlingsarbejde.
Dagligdagen på Egedal er bygget op omkring den miljøterapeutiske grundstruktur, der hele tiden 
invitere de unge ind i fællesskabet. derudover har de unge tilbud om alene tid dagligt, enten i form 
af samtaler eller i forbindelse med aktiviteter.
Det er tilsynets vurdering, at personalet på Egedal har yderst relevante kompetencer i forhold til de 
unges behov. det er ligeledes vurderingen at normeringen på stedet, sammen med stedets 
grundstruktur sikre at de unge har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Egedal har, i forbindelse med generationsskiftet i 2012, oplevet at flere medarbejdere har sagt op. 
Alle stillinger er nu besat igen og det forventes at personalegennemstrømningen herefter bliver på et 
lavt niveau igen.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Egedals medarbejdere har et meget lavt sygefravær i forhold til sammenlignelige arbejdspladser.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 5 Det er socialtilsynets vurdering, at Egedal har en 
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kompetent medarbejdergruppe, som besidder  relevante 
kompetencer i forhold til målgruppen. Samtlige 
medarbejdere på opholdsstedet er uddannede 
pædagoger og grunduddannelse miljøterapeutiske via 
SEDAC samt viden i relation til den faglige tilgang og 
metode. 
Det er således socialtilsynets vurdering, at 
medarbejdernes kompetencer er med til at sikre de unge 
en tryg hverdag og opvækst 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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder.  Alle medarbejderne er uddannede pædagoger derudover har de alle den 
miljøterapeutiske grunduddannelse via SEDAC. Socialtilsynet vægter ligeledes tilbuddet opdateres terapeuternes 
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)

På baggrund af de oplysninger socialtilsynet fik indsendt i forbindelse re- godkendelse 2014 samt de 
oplysninger socialtilsynet fik i anledningen af den driftsorienteret tilsyn 2014 vurderes socialtilsynet 
at der ikke er nogen ændringer eller tilføjelser i relation til nedenstående:
På Egedal er alle medarbejdere uddannede pædagoger, derudover har de alle den miljøterapeutiske 
grunduddannelse via SEDAC. 
SEDAC er et uddannelsesfællesskab mellem 4 opholdssteder med fokus på at tilbyde en fortløbende 
miljøterapeutisk uddannelse for opholdsstedernes medarbejdere og ledelse. Derudover opdateres 
terapeuternes kompetencerne hele tiden gennem sparring og supervision i forhold til det konkrete 
behandlingsarbejde.
Der er på stedet 2 ledede terapeuter der har ekstra ansvar i forhold til tilrettelæggelse og opfølgning 
på den enkelte unges behandlingsforløb. 
Den miljøterapeutiske struktur på Egedal er kendt af alle medarbejdere og er implementeret ud i alle 
hjørner af dagligdagen.
Alle miljøterapeuterne har bred erfaring i arbejdet med målgruppen på Egedal.
Det er tilsynets vurdering at medarbejdergruppen har relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring i forhold til målgruppen og metoderne på Egedal.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt. Det vægtes at alle 
medarbejder samlet set har relevant uddannelse og erfaring med målgruppen.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

På baggrund af de oplysninger socialtilsynet fik indsendt i forbindelse re- godkendelse 2014 samt de 
oplysninger socialtilsynet fik i anledningen af den driftsorienteret tilsyn 2014 vurderes socialtilsynet 
at der ikke er nogen ændringer eller tilføjelser i relation til nedenstående:
På Egedal er samspillet mellem de unge og medarbejderne centralt i arbejdet med at danne 
meningsfulde relationer. Samspillet på Egedal er funderet i den miljøterapeutiske grundstruktur, der 
er grundlaget for det fortløbende behandlingsarbejde. Medarbejderne på Egedal er alle uddannede 
pædagoger der alle er efteruddannet i miljøterapi via SEDAC. 
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Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne i deres tilgang til de unge har afsæt i deres faglige 
fundering i miljøterapien. Dette kommer ligeledes til udtryk under besøget hvor tilsynet oplever det 
miljøterapeutiske miljø som velimplementeret  i alt samvær mellem de unge og medarbejderne. De 
unge tilsynet taler med oplever sig godt hjulpet af det miljøterapeutiske miljø og af medarbejderne 
som de oplever som tydelige voksne der kan og vil rumme dem.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 4 Det er socialtilsynet opfattelse at:
Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt i høj grad.
Tilbuddets kvalitet svarer i meget høj grad til prisen.
Tilbuddet vurderes i lav grad at være gennemskueligt for 
kommuner og tilsynet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad er bæredygtigt - vi har ingen væsentlige bemærkninger.

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)

På baggrund af gennemgang af årsregnskab og protokollat 2013 og revisors påtegning (blank), 
scores den med  5

Indikator 11.b: Der er et rimeligt Denne indikator er ikke relevant ved vurdering af regnskab 2013. Budget 2014 er godkendt af 
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forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

kommunen og tages til efterretning af socialtilsynet.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Institutionen har en middel soliditetsgrad på 30,8 %

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi i meget høj grad giver mulighed for den fornødne kvalitet i 
tilbuddet. Det er ligeledes vurderingen, at prisen afspejler tilbuddets målgruppe og dennes behov.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og de valgte 
metoder og resultater. Det er ligeledes vurderingen, at budgettet afspejler den fortsatte faglige 
udvikling og den løbende kompetenceudvikling hos både medarbejdere og ledelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets Socialtilsynet har ikke forholdt sig til nøgletallene på tilbudsportalen, idet årsrapporten jf. Lov nr 608, 12-6-2013, § 
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økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

12, stk. 3,  der refereres til, først er gældende i forhold til årsregnskabet fra 2014

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Socialtilsynet har ikke forholdt sig til nøgletallene på tilbudsportalen, idet årsrapporten jf. Lov nr 608, 
12-6-2013, § 12, stk. 3,  der refereres til, først er gældende i forhold til årsregnskabet fra 2014
Der er taget stilling til budgettal på tilbudsportalen og disse ses ikke at stemmer overens med budget 
2014 derfor ses det ikke at være tilstrækkeligt gennemskuelige for kommunerne og tilsynet og har 
dermed ikke en tilstrækkelig gennemskuelighed der sikre en rimelig og fair vurdering.
Budgettal for 2014 stemmer ikke overens med budgettal fra tilbudsportalen, dette ses rettet.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 4,3 Egedal er en gammel firlænget gård på 670 m2, hvor alle 
bygninger er medinddraget i stedets drift. Der er et 
fælleshus, en pigeside, en drengeside og en selvstændig 
lejlighed. Ud over hovedbygningen har Egedal endvidere 
et hus beliggende ca. 200 meter fra Egedal, som bruges 
efter behov til særlige formål. Det kan være som 
udslusningsbolig eller midlertidig bolig for en ung, der 
har behov for særlig beskyttelse i en periode. Egedal er 
smukt beliggende på en stor grund ud til åbne marker.
Det er tilsynets vurdering, at Egedal har nogle gode 
fysiske rammer der fremstår velholdte og 
velorganiserede. Det er tilsynets indtryk, at Egedal 
tilbyder de unge et omsorgsmiljø der er befordrende for 
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udvikling og trivsel og at de unge føler sig trygge på 
stedet.
Tilsynet oplever, under rundvisningen på Egedal et 
hjemligt miljø, der understøtter den miljøterapeutiske 
indsats.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Egedal er en gammel firlænget gård på 670 m2, hvor alle bygninger er medinddraget i stedets drift. Der er et 
fælleshus, en pigeside, en drengeside og en selvstændig lejlighed. 200 meter fra Egedal har vi endvidere et hus, 
som bruges efter behov til særlige formål. Det kan være som udslusningsbolig eller midlertidig bolig for en ung, der 
har behov for særlig beskyttelse i en periode.
Egedal har nogle gode fysiske rammer og fremstår pæn, ren og ryddelig. Det er tilsynets indtryk, at Egedal tilbyder 
de unge et omsorgsmiljø der er befordrende for udvikling og trivsel og at de unge føler sig trykke på stedet.
Tilsynet oplever under rundvisningen på Egedal et hjemligt miljø, der understøtter den pædagogiske indsats. De 
unge tilsynet taler med, udtrykker stor tilfredshed med at de fysiske rammer giver mulighed for at gå til og fra 
fællesskabet.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Under besøget på Egedal oplever tilsynet at de unge trives i de fysiske rammer. De unge fremtræder 
trygge og afslappede i deres  fremtoning i fællesrummene og giver under samtale med tilsynet 
udtryk for at trives i rammerne.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Egedal er en gammel firlænget gård på 670 m2, hvor alle bygninger er medinddraget i stedets drift. 
Der er et fælleshus, en pigeside, en drengeside og en selvstændig lejlighed. 200 meter fra Egedal har 
vi endvidere et hus, som bruges efter behov til særlige formål. Det kan være som udslusningsbolig 
eller midlertidig bolig for en ung, der har behov for særlig beskyttelse i en periode.
Egedal har nogle gode fysiske rammer og fremstår pæn, ren og ryddelig. Det er tilsynets indtryk, at 
Egedal tilbyder de unge et omsorgsmiljø der er befordrende for udvikling og trivsel og at de unge 
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

føler sig trykke på stedet.
Tilsynet oplever under rundvisningen på Egedal et hjemligt miljø, der understøtter den pædagogiske 
indsats. De unge tilsynet taler med, udtrykker stor tilfredshed med at de fysiske rammer giver 
mulighed for at gå til og fra fællesskabet.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

På Egedal har alle de unge deres eget værelse, som de har indrettet individuelt. Derudover er der 
fællesrum tilknyttet både pige- og drenge siden. I det store fælles hus er køkken/alrum centrum for 
møder, fællesspisning og samvær. Egedal har en afdeling hvor deres kreative værksteder er, disse 
huser de projekter de unge kan vælge at deltage i. 
Tilsynet kan ved besøget konstatere, at de fysiske rammer fremtræder hyggelige og hjemlige, de 
unge tilsynet oplever på Egedal færdes hjemmevante på stedet.

Tilbuddets bedømmelse
Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling.
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*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad

Overskud

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 107.

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

Niveau 1 socialpædagogisk støtte 2.977,00

terapi 0,00

Niveau 2 terapi 0,00

socialpædagogisk støtte 2.241,00

Side 34 af 35

Tilbud: Fonden Egedal



Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5.

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

Niveau 1 socialpædagogisk behandling 2.977,00

Niveau 2 socialpædagogisk behandling 2.977,00

Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5.
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Tilbud: Fonden Egedal


