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Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20  

 

Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens § 85 og dermed 

omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbud-

det har ansøgt om at blive regodkendt hos Socialtilsyn Hovedstaden. 

 

Afgørelse 

Socialtilsyn Hovedstaden har truffet beslutning om at godkende Kirkeleddet 10-20. 

Tilbuddet er godkendt til: 6 voksne inden for følgende målgrupper, jf. lov om social 

service § 85.   

 

Målgruppe 

 

 Fysisk og psykisk udviklingshæmmede 

 Betydelig og varig funktionsnedsættelse  

 

 

Fysiske rammer 

Botilbuddet er beliggende i Græsted by og er bygget i tilknytning til 2 andre botilbud 
samt en integreret børneinstitution. Botilbuddet har et fælleshus med stue, køkken 
og badeværelse med toilet, vaskemaskine samt tørretumbler. Borgeren har egen 
nøgle til fælleshuset. Yder mere er der et stort fælleshus, som kan benyttes af alle 
borgerne på Kirkeleddet 1 - 22. Borgernes to værelses lejligheder er på 41 kvm. De 
fysiske rammer fremstår tidssvarende og indbydende og borgernes lejligheder er 
indrettet efter deres behov og interesser. Fælleshus giver mulighed for sociale og 
pædagogiske aktiviteter. 
 
Personalenormering 

2 pædagogisk uddannet ledere 

4 medarbejdere med uddannelse eller erfaring indenfor det pædagogiske felt 

 

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i 

forhold til målgruppen.  

 

Begrundelse  

På baggrund af oplysninger fra tilbuddet samt tilsynsbesøg har socialtilsynet vurde-

ret, at tilbuddet ud fra en samlet vurdering af de aktuelle faglige, økonomiske og 

organisatoriske forudsætninger opfylder de indikatorer og kriterier, der fremgår af 

kvalitetsmodellen.  
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Vi har særlig lagt vægt på, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i indsatsen inden for følgende 7 te-

maer  i § 6 i lov om socialtilsyn: 

1. Uddannelse og beskæftigelse 

2. Selvstændighed og relationer 

3. Målgrupper, metoder og resultater 

4. Organisation og ledelse 

5. Kompetencer 

6. Økonomi 

7. Fysiske rammer 

 

 

Indenfor temaet selvstændighed og relationer, hvor vi samlet har givet scoren 3,7, er det vores vurde-

ring, at Kirkeleddet 10-20 kan blive mere præcise i arbejdet med mål fastsættelsen, opfølgning på 

brug af metoder og systematiske indarbejdelse af Viso vejledninger for borgere med behov for særlig 

struktur. Kirkeleddet arbejder primært med en mundtlig kultur for det faglig arbejde og socialtilsynet 

vurderer, tilbuddet vil kunne styrke deres faglige arbejde, ved et øget fokus på dokumentationen af 

arbejdet med fokus på hvordan der skal/er arbejdet med målet og opfølgning af indsatsen. 

 

Indenfor temaet målgrupper, metoder og resultater, hvor vi samlet har givet scoren 3,8, er det vores 

vurdering, at ledelsen med fordel kan følge op på dokumentation  af hvordan og i hvilken grad de 

valgte metoder bidrager til opnåelse af må,l f.eks. i den årlige status og i den daglige dokumentation. 

Ligeledes kan der arbejdes med sundhedsplaner for at tydeliggøre det komplekse arbejde som i dag 

er en del af de samlede retningsliner for arbejdet på Kirkeleddet. Borgernes oplevelse af medindfly-

delse kan fokuseres så borgerne forstår, hvorfor ønsker og behov imødekomme/ikke imødekommes. 

 

Indenfor temaet økonomi, hvor vi samlet har givet scoren 3,7, er det vores vurdering, at budgettet kan 

tydeliggøres, så det er mere gennemskueligt. 

 

Der vil ved næste tilsynsbesøg blive fulgt op på om tilbuddet har inddraget udviklingspunkterne i de-

res organisatoriske arbejde og i hvilken grad. 

 

Resultat af partshøring 

Ingen rettelser. 

 

Oplysningspligt 

Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i 

forhold til godkendelsesgrundlaget, jf. § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn. Tilbuddet er desuden forpligtet 

til at indsende budget inden 1. oktober og regnskab til Socialtilsyn Hovedstaden inden 1. maj, jf. §§ 

12, stk. 3 og 14, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn og § 16 stk. 1 i lov om socialtilsyn. 

 

Lovhenvisning: 

Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn §§ 5, stk. 1, 4, stk. 1. nr. 2, § 6 og § 12. Kopier af de hen-

viste §’er sat ind nederst i dette brev. 

 

 

 

Tilsynsrapport vedlægges. 
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Venlig hilsen 

 

René Lykke Jensen  

Tilsynskonsulent 
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Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn §§ 5, stk. 1, 4, stk. 1. nr. 2, § 6 og § 12 

§ 5. Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af so-
ciale tilbud m.v., jf. § 4, på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betin-
gelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18. 

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at tilbuddet kan indgå i den kommunale 
forsyning, jf. § 4, stk. 3, i lov om social service. 

Stk. 3. Socialtilsynet kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at ikke god-
kendte tilbud, som kommunalbestyrelsen i akutsituationer har visiteret borgere til i en periode på 
op til 3 uger, jf. § 4, stk. 4, i lov om social service, kan anvendes i yderligere 3 uger. 

Stk. 4. Socialtilsynet kan i forbindelse med godkendelsen efter stk. 1 fastsætte vilkår, hvis op-
fyldelse er en betingelse for fortsat godkendelse. Socialtilsynet kan knytte frister til et vilkår. 

Stk. 5. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud, hvis tilbud-
det ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 6. 

Stk. 6. Godkendelsen bortfalder, hvis tilbuddet ikke har været benyttet til det godkendte formål 
i en sammenhængende periode på 2 år, dog 3 år for plejefamilier og kommunale plejefamilier, jf. 
§ 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service. 

Stk. 7. Socialtilsynet skal i forbindelse med godkendelsen af plejefamilier og kommunale ple-
jefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service, tilbyde plejefamilien et kursus i at 
være plejefamilie. 

Stk. 8. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsens til-
rettelæggelse og om socialtilsynets forpligtelser i forbindelse med godkendelsen. 

§ 6. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurde-
ring har den fornødne kvalitet. 

Stk. 2. Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer: 
1) Uddannelse og beskæftigelse. 
2) Selvstændighed og relationer. 
3) Målgrupper, metoder og resultater. 
4) Organisation og ledelse. 
5) Kompetencer. 
6) Økonomi. 
7) Fysiske rammer. 
Stk. 3. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om vurderingen af tilbud-

denes kvalitet, herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer for hvert af kvalitetstemaer-
ne, jf. stk. 2. 

 
 

§ 12. Tilbud, der søger om godkendelse efter § 5, skal til brug for vurderingen af ansøgningen 
give socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som so-
cialtilsynet anmoder om. 

Stk. 2. Tilbud, der er godkendt efter § 5, skal 
1) af egen drift give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godken-
delsesgrundlaget, 
2) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der har ansvar for at 
yde hjælp til borgere, der har ophold i tilbuddet, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og admini-
stration på det sociale område, og 
3) efter anmodning give socialtilsynet de oplysninger, som er nødvendige for, at socialtilsynet 
kan udføre det driftsorienterede tilsyn. 
Stk. 3. Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2 og 3, der er godkendt efter § 5, skal udarbejde en 

årlig rapport om tilbuddets virksomhed. 
Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om tilbuddenes oplys-

ningspligt efter stk. 1-3. 
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Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014. 

 

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til 

udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

 


