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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
-    Sundhed og Trivsel
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    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 OurCamp - døgntilbud København

Hovedadresse Stormgade 12
1470 København K

Kontaktoplysninger Tlf: +29709097
E-mail: kontakt@ourcamp.dk
Hjemmeside: www.ourcamp.dk

Tilbudsleder Stine Haislund Poulsen

CVR nr. 35253750

Virksomhedstype Privat

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

Målgrupper 5 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

5 til 18 år (omsorgssvigt)

5 til 18 år (tilknytningsforstyrrelse)

Pladser i alt 9
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsyn Hovedstaden har den 31.05.2018 gennemført et anmeldt driftsorienteret tilsyn på tilbuddet Our Camp 
København, som er godkendt til 9 børn og unge, indenfor målgrupperne omsorgssvigt, og tilknytnings- og 
opmærksomhedsforstyrrelser, i alderen 5-18 år med mulighed for efterværn op til det 23 år. Ourcamp er beliggende 
i centrum af København K i to lejligheder i samme opgang i en etagebebyggelse.

Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynet interviewet ledelsen, to medarbejdere og 5 børn og unge, en 
sagsbehandler og en forældremyndighed.

Det er fortsat Socialtilsynets vurdering. at tilbuddets tilgange og metoder er pædagogisk relevante og kan matche 
målgruppens behov, og at det er relevant at tilbuddet er optaget af, at metoder og tilgange tilrettes, i takt med at 
børnene i tilbuddet er blevet ældre. Ligeledes anerkender Socialtilsynet, at tilbuddets supervision og 
kompetenceudvikling retter sig specifikt mod det at arbejde pædagogisk med teenagere.

Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet følger op og er samarbejdende omkring børn og unges 
skoletilbud, og at tilbuddet støtter så godt som muligt at børn og unge har et stabilt fremmøde. 

Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at børn og unge i tilbuddet oplever at have fortrolighed  med en eller flere 
medarbejdere, men også ved seneste tilsyn at have oplevelsen af at have mistet fortrolige voksne, i og med 
medarbejdere er ophørt eller på orlov. 

Socialtilsynet registrere og vurderer, at børnene og de unges generelt trives, men også at de aktuelt har en 
oplevelse af at der ikke er tilstrækkelig kontakt med medarbejderne, sådan at børn og unge oplever at der  ikke er 
samme mulighed for at være medbestemmende og få indflydelse på egen hverdag.

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter børnene, de unge i at øve sig i at være grænsesættende både 
overfor sig selv, og overfor andre og anerkender at tilbuddets interne retningslinjer nu også bliver en nedskrevet 
procedure i forhold til overgreb.

Socialtilsynet konkluderer, at Ourcamps daglige og pædagogiske drift varetages kompetent og det faste 
pædagogiske personale har relevante pædagogiske kompetencer, som gør at socialtilsynet vurderer, at tilbuddets 
ledelse nu med fordel, kan uddelegere flere opgaver til de faste pædagogiske medarbejdere. 

Det er Socialtilsynets konklusion, at OurCamps fysiske rammer, i høj grad kan understøtte børnenes/de unges 
trivsel, behov og udvikling.
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at børn, unge og medarbejdere kunne ønske sig et gårdmiljø som var mere 
velegnet til ophold og samvær udendørs.

Særligt fokus i tilsynet

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Charlotte Helbo (Tilsynskonsulent)

Randi Larsen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 31-05-18: Stormgade 12, 1470 København K (Anmeldt)
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Opmærksomhedspunkter

6

Tilsynsrapport



      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. Uddannelse og 
beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som 
forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud 
eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er 
dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring.
Det er desuden 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

Det er Socialtilsynets vurdering, at flertallet af de visiterede børn og unge er i relevant skoletilbud eller 
beskæftigelse. Børnenes fremmøde er stabilt, mens et stabilt fremmøde volder de unge større udfordringer.  
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har et konstruktivt og opfølgende samarbejde med skoletilbuddene, men 
at tilbuddet skal være opmærksom på at beslutningskompetencen i forhold til børnenes skoletilbud henhører PPR i 
samarbejde med sagsbehandler og forældremyndighed. Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at tilbuddet 
fortsat har fokus på at børnene og de unges støttes bedst muligt i forhold til at nå opstillede mål for skolegangen og 
beskæftigelse.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet har fokus på børnenes trivsel og udviklingsmuligheder i deres skoletilbuddet, 
men tilbuddet skal samtidig være opmærksomme på at beslutningskompetencen i forhold til børnenes skoletilbud 
herunder varetagelse af hjemmeundervisning henhører stedlig PPR.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at det er gældende for flertallet af de visiterede børn og unge, at de er i relevante skoletilbud 
og beskæftigelse. Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter op omkring det enkelte barn, den unge, 
at særligt børnene har et stabilt fremmøde, mens det udfordrer tilbuddet at fastholde de unge i deres skole og 
beskæftigelse. I den sammenhæng samarbejder tilbuddet med såvel skoler, arbejdsgivere og andre relevante 
eksterne samarbejdsparter. Tilbuddet stræber efter at børnene tilbydes det bedste tilbud, og skal i den 
sammenhæng være opmærksomme på at beslutningskompetencen til skoleskift er udenfor tilbuddets regi, ligesom 
det er en PPR opgave at til veje bringe et kvalificeret undervisningstilbud herunder hjemmeundervisning. Det er 
ikke tilbuddets opgave, om end det kan være et ønske fra anbringende myndighed.

Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og 
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 01.a

Socialtilsynet fastholder bedømmelsen fra tidligere tilsyn og har ved bedømmelsen navnlig lagt vægt på, at alle 
børn og unge i tilbuddet har skoletilbud og eller beskæftigelse. Tilbuddet erkender, at særligt de unge i perioder har 
det vanskeligt i forhold til at passe skole og arbejde stabilt, og har tæt samarbejde med børnenes skole og også 
gerne ungdomsuddannelserne, i samarbejde med de unge. Målene afstemmes det enkelte barns formåen og 
ønsker og deres skoletilbud og beskæftigelse spænder over folkeskole dagbehandlingstilbud til gymnasiet og 
fuldtidsarbejde. Tilbuddet er opfølgende og støtter børnenes og de unges skolegang, herunder ved at yde hjælp til 
lektier.

Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Socialtilsynet fastholder bedømmelsen, og har ved bedømmelsen navnlig lagt vægt på, at tilbuddet har 
dokumenteret at alle børn og unge er i skoletilbud og eller beskæftigelse, på nær en ung ved tilsyn 31.05.18 
hjemmeundervises, mens der findes et relevant tilbud. En ung er i beskæftigelse.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, 
grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

Socialtilsynet har sænket scoren fra 4 til 3, og vægter på den ene side, at leder og medarbejdere har oplyst at 
særligt de mindste af børnene er glade for at gå i skole og passer skolegangen stabilt, og vægter på den anden 
side at de ældste i tilbuddet ikke er mødestabile, har svært ved at komme af sted, og en ung hjemmeundervises 
grundet manglende relevant skoletilbud.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et centralt 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 netværk, herunder at 
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er 
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette 
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre 
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at 
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder 
dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at 
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende 
lokal- og civilsamfund. 
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og 
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode 
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene 
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv 
betydning for deres liv.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat støtter og opfordre børnene og de unge i at indgå i aktiviteter og 
relationer til andre børn og unge udenfor tilbuddets rammer.
Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at OurCamp er opmærksom på at understøtte børnene og de unges relation 
og kontakt til deres familiemæssige netværk, ligesom de er opmærksomme på børnene og de unges trivsel i 
relationerne til netværket. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets trygge ramme og strukturen i hverdagen, giver børnene/de unge mulighed for 
at udvikle større selvstændighed, ved at lære at tage hånd om små opgaver i hverdagen, og dermed blive udfordret 
i at tage ansvar og tage del i fællesskabet.
Tilbuddet har erkendt, at besøg af andre unge, inde i huset, i høj grad kræver præcise aftaler, og at medarbejderne 
er tilstede i et omfang, som gør at de unge kan øve sig i trygge rammer i forhold til et ungeliv med hvad det 
medfører af gæster og festligheder. Det er socialtilsynets vurdering, at børn og unge i tilbuddet oplever at have 
fortrolighed med en eller flere medarbejdere, men også at have oplevelsen af at have mistet fortrolige voksne, i og 
med medarbejdere er ophørt eller har orlov.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Tilbuddet bør være opmærksomme på tilbuddets målgruppe, som er særligt sårbare overfor tab af relationer, og 
reagerer på når der er udskiftning i medarbejdergruppen.

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet arbejder med de udfordringer som børnene/de unge har, i forhold til at 
udvikle deres sociale kompetencer og øget selvstændighed. Tilbuddet har en anerkendende tilgang til børnene/de 
unge og medarbejderne guider og yder børnene/de unge et moderat og afstemt pres, i forhold til at lære at tage 
ansvar, f.eks ved at deltage i små daglige pligter i fællesskabet og lære at indgå og overholde aftaler, både i og 
udenfor tilbuddets rammer. 
Socialtilsynet vurderer, at det er gældende for flertallet af børnene og de unge, at de deltager i sociale aktiviteter og 
indgår i sociale relationer udenfor tilbuddet.  
Det er fortsat gældende, at tilbuddets børn og unge, har kammerater med hjem til spisning og overnatning. 
Tilbuddet har måtte erkende, at aftaler med andre unge, inde i huset, i høj grad kræver præcise aftaler, og at 
medarbejderne er tilstede i et omfang, som gør at de unge kan øve sig i trygge rammer i forhold til et ungeliv med 
hvad det medfører af gæster, og festligheder. 
Tilbuddet er i kontinuerlig kontakt til børnenes/de unges forældre og samarbejder, i forhold til det aftalte samvær. 
Tilbuddet dokumentere deres observationer og viden om samvær til sagsbehandlere.
Børn og unge i tilbuddet giver ved tidligere i interview, og igen i interview marts 2017 udtryk for, at de er betrygget 
og er fortrolig med de voksne. Ved interview maj 2018, afspejler det sig at børnene og de unge nok oplever at de 
har voksne de kan tale med, men at skift i medarbejdergruppen og det at børne/unge gruppen er blevet fordoblet 
det sidste år, kan betyde at det har givet flere af børnene, de unge en oplevelse af at have mistet fortrolige voksne.

Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad arbejder med de udfordringer som børnene og de 
unge har i forhold til at udvikle sociale kompetencer og selvstændighed.
Målene er individuelle, og afstemt det enkelte barns alder og kunnen. Tilbuddet opfordrer og støtter børnene, i at 
lære at indgå aftaler med de voksne, men også med andre børn udenfor tilbuddet, og når de voksne skal 
inddrages, er det fordi det er vigtigt at vide hvor og hvem børnene er sammen med. I den sammenhæng har 
tilbuddet oplevet at måtte være mere opmærksomme på hvem de unge er sammen med, ligesom de har måttet 
følge op på aftaler om besøg inde i tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forsøger at imødekomme de unges ønsker om selvstændighed, men også at 
dette indebærer i højere grad at kunne tage ansvar, samtidig med at de unge efterlyser at være mere sammen med 
medarbejderne. Ved tilsyn marts 2017 har tilbuddet indført skabeloner, hvor børnene/de unge selv er med til at 
målsætte hvordan og på hvilke områder de gerne vil øge f.eks. deres selvstændighed, og det at indgå i sociale 
relationer. Det nævnes at f.eks. et af de mindre børn har en meget konkret opgave, som er overskuelig for ham. 
Pågældende barn har ved tilsyn maj 2018 fortsat samme opgave, men har udvidet med at træne i at gå 
selvstændigt på mindre og definerede indkøb. 
Medarbejderne oplyser, at de er opmærksomme på at særligt de unge, skal gives mere medbestemmelse og frihed 
i takt med at de er blevet teenagere.  Ift. sengetider bliver de rykket efter alder. De unge færdes selvstændigt i 
byen, til aktiviteter og skole. Medarbejderne laver aftaler med de unge når de er ude, og ringer og skriver sms 
sammen.
Tilbuddets medarbejdere og ledelse ønsker at arbejde ud fra at inddrage de unge til gode løsninger og rammer, og 
ikke ud fra at sanktionere hvis børnene, de unge træder lidt ved siden af. Tilbuddet har registeret at i takt med at 
børnene er blevet teenagere, søger de ikke de voksne på samme måde, men er oftere på værelset.

Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Socialtilsynet sænker bedømmelse fra 5 til 4 og vægter ved tilsyn maj 2018, ud af 8 indskrevne børn og unge har 5 
fritidsaktivitet eller fritidsjob udenfor tilbuddets rammer. Socialtilsynet vægter samtidig at de ældste, hvoraf en er i 
efterværn, bruger al deres tid på skole og job.
Børnene opfordres og støttes fortsat i at tage med andre børn og unge hjem på besøg, hvilket de interviewede 
unge påskønner, f.eks. at have venner med hjem og sove, eller gæster til middag. Dog nævner flere af børnene/de 
unge, at de voksne kan være nødsaget til at være mere opmærksomme på hvem der er gæster i huset, da der har 
været besøg til en ung endte med blive larmende og voldsomt. 
Medarbejder orienterer om, at ung, er ret selvkørende og har job, skole, hvor der er gode relationer og social 
aktivitet.
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Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær 
med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Socialtilsynet fastholder sin bedømmelse, og vægter at tilbuddet fortsat samarbejder med børnenes/de unges 
sagsbehandler, i forhold til at afstemme kontakten og samværet til børnene/de unges forældre og familie. Tilbuddet 
er klar på deres underretningspligt, og bekendt med anvendelse. Tilbuddet træffer aftale med anbringende 
kommune om koordineret pædagogisk indsats, herunder at samværet afstemmes børnenes behov og ønsker, 
ligesom tilbuddet er meget opmærksomme på at samarbejde tæt med myndighedsdelen, i forhold til fastsættelse, 
gennemførelse, og evaluering af samvær med familie og netværk. Tilbuddet dokumentere deres observationer, og 
viden om samvær til sagsbehandlere.

Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.f Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en 
positiv betydning for deres liv

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

De unge udtaler ved tilsyn 31.05.18, at de har det forskelligt med medarbejderne. Særligt betoner de, at nogle 
medarbejdere taler de gerne med, men nævner også medarbejdere som de ikke gerne tale med. 
Alle børn og unge kan dog nævne en eller flere medarbejdere de taler godt med, men nævner også at de har 
oplevet flere skift af medarbejdere, og dermed oplevelsen af at miste medarbejdere som har positiv betydning for 
dem. 
Medarbejderne orienterer om, at det fortsat er gældende at udover kontaktperson, kan børnene/de unge bruge den 
voksne, hvor barnet/de unge finder mest passende, men at de er godt bekendt med at for nogle af børnene, har 
ophør af medarbejdere givet oplevelsen af at miste en fortrolig relation. 
Tidligere har tilbuddet oplyst om, at der i arbejdsskemaet er afsat alene tid med det enkelte barn/ung. Dette forhold 
virker børn og unge ikke bekendt med. 
Socialtilsynet har udover gruppeinterview på tilsynsdagen, adspurgt børnene og de unge op til tilsynet ved hjælp af 
smiley spørgeskema med 5 kategorier, og en ved ikke kategori og i alt 26 spørgsmål. Der er blandt andet spurgt til 
om de er glade for de voksne på Ourcamp, hvor de fem besvarelser svarer til at børnene/de unge i høj grad er 
glade for medarbejderne.
Til spørgsmålet om de voksne taler med børnene/de unge,om hvad de kan have svært ved, giver de fem 
besvarelser et gennemsnit der svarer til de i middel grad oplever at kunne tale med medarbejderne om hvad der er 
svært. 
Ovenstående begrunder samlet set at scoren sænkes fra 5 til 4.
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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 metoder 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 konkrete mål, som 
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og 
trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de 
anbringende eller visiterende kommuner.
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.

Vurdering af tema

Tilbuddet er godkendt til at tage imod i alt 9 børn og unge, indenfor målgrupperne omsorgssvigt, og tilknytnings- og 
opmærksomhedsforstyrrelser, i alderen 5-18 år i medfør af Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5, herunder med 
mulighed for efterværn efter § 76 op til det 23 år.
Tilbuddet har særlige gode erfaringer med søskendeflokke, forældresamarbejde og anden etnicitet end dansk. 
Det er fortsat Socialtilsynets  vurdering, at børnene mødes med en anerkendende og inkluderende tilgang, og 
metoden er relationspædagogik, i en struktureret og genkendelig hverdag, som Socialtilsynet vurderer er i god 
overensstemmelse med børnenes  behov. 
Tilbuddet har kvalificeret tilbuddets dokumentation, i forhold til statusudtalelser og pædagogiske handleplaner, 
mens tilbuddet med fordel fortsat kan udvikle systematikken i anvendelse af dagbogsnotater. Der arbejdes med 
konkrete mål som drøftes og justeres sammen med børnene/de unge, sådan at deres perspektiv er en fast del af 
løbende opfølgning og evaluering af indsatsen. Anbringende kommune vurderer, at tilbuddets tilgange og metode 
giver resultater, som er postive for børnene/de unge på stedet, at den modtagne dokumentation er fyldestgørende 
og tilfredsstillende og at børnene/de unge trives i tilbuddet. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet om muligt, 
er i kontakt og yder løbende orientering i forhold til  forældremyndigheder og i henhold til aftaler med visiterende 
kommuner.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel fortsat udvikle på tilbuddets dagsbogs program, sådan at tilbuddet kan være mere 
systematiske omkring evaluering af det enkelte barns udvikling.

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

Bedømmelse af kriterium
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Tilbuddet er godkendt til målgruppe af børn og unge beskrevet med omsorgssvigt, og/eller tilknytnings- og 
opmærksomhedsforstyrrelser. Tilbuddet har gode erfaringer med søskende, forældresamarbejde og anden etnicitet 
end dansk. 
Tilgangen til børnene/de unge, vurderer socialtilsynet som anerkendende, og den pædagogogiske metode er 
arbejdet i og med relationen mellem børnene/de unge i tilbuddet og tilbuddets medarbejdere. Hverdagen er 
struktureret og præget af genkendelighed. Børnene/de unge profiterer af voksenkontakt og guidning og 
Socialtilsynet observerer ved tidligere tilsyn, at tydelig guidning gør, at børnene har systemer og rutiner som gør 
deres hverdag lettere. 
Tilbuddets medarbejdere og leder, er fortsat optagede af at respekterer børnenes/de unges forskelligheder, kunnen 
og formåen, hvilket afspejler sig i tilgangen og dokumentationen omkring hver enkelt barn. Medarbejderne er 
opmærksomme på at øve de unge i blive bedre til at forvalte aftaler fornuftigt, modent og selvstændigt, hvilket 
interviewede unge tidligere har fortalt tilsynet er hjælpsomt og udviklende. Tilbuddets faglige tilgange og metoder, 
dokumenteres i dagbogsnotater og statusbeskrivelser til anbringende kommune. Tilbuddet anvender 
dagsbogsnotaterne når der udarbejdes pædagogiske handleplaner, hvor mål og delmål er tydeligt beskrevet. Det er 
fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet kan udvikle på tilbuddets dagsbogsprogram, hvilket betyder, at tilbuddet 
kan være mere systematiske omkring deres evaluering af det enkelte barns udvikling. Det er ved tidligere tilsyn 
oplyst, at der sammen med de unge sættes konkrete mål som løbende drøftes, og justeres sammen med 
børnene/de unge, sådan at deres perspektiv er en fast del af løbende opfølgning og evaluering af indsatsen. 
Socialtilsynet er ikke gjort bekendt med at dette forhold er ændret, hvilket bekræftes af interviewet sagsbehandler
Anbringende kommune vurderer fortsat, at tilbuddets tilgange og metoder giver resultater, som er positive for 
børnene/de unge på stedet, at den modtagne dokumentation er fyldestgørende og tilfredsstillende og at børnene/de 
unge trives i tilbuddet.
Forældremyndighed vurderer, at det kan være befordrende for samarbejdet hvis kontakten var mere kontinuerlig, 
sådan at forældremyndig får en løbende orientering om børnenes hverdag. Socialtilsynet er i høringsfasen 
orienteret fra samme forældremyndighed, at kontakten nu er meget kontinuerlig og at der er et gensidigt godt 
samarbejde.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Socialtilsynet fastholder sin bedømmelse, og vægter at tilbuddet dokumentere ved interview med ledelse, 
medarbejdere og børn, unge at tilbuddet arbejder anerkendende og i og med relationerne mellem medarbejdere, 
børn, unge og med relationerne børn og unge imellem. Hverdagen er rammet ind med en genkendelig struktur, 
hvor hver etage fungerer som lille enhed, men hvor medarbejdere og børn/unge også kan være sammen på tværs 
af etagerne.  
Dog udtaler børnene og de unge, at tilgangene kan opleves forskellige i forhold til medarbejderne, og at 
medarbejderne ofte ikke kan træffe beslutning uden at ledelsen skal indover. Ledelsen oplyser til det, at de 
vurderer, at de som ledelse aktuelt behøver den pædagogiske ledelse er tydelig og tilstede, sådan at forstå at leder 
og souschef dækker flere aftenvagter. Leder oplyser, at hun er kontaktpædagog for 5 ud af 8 unge i tilbuddet, men 
at hun sørger for at pædagoger kan deltage i opfølgningsmøder osv. , og arbejder hen mod at medarbejdere kan 
stå for opgaven hele vejen rundt, herunder at kontakte myndigheder, forældre og indgå mere i opgaverne.  
Eksterne samarbejdsparter som sagsbehandler og pårørende udtaler, at når de har kontakt til OurCamp er det altid 
er ledelsen kontakten retter sig til. 
Tilbuddet dokumenterer med statusudtalelser på kvalificeret vis tilbuddets faglige tilgange og metoder, mens 
tilbuddets dagbogsnotater vurderes at være af mere svingende kvalitet, virker oftest mest fortællende, og hvor 
indsats og målsætning ikke i samme grad som tidligere fremgår.  
Tilbuddet har gode erfaringer med søskende og børn og unge med anden etnicitet, og er optagede af hvordan børn 
med anden kulturel baggrund kan have særlige behov. 
I takt med at tilbuddet har eksisteret i flere år, er børnene nu blevet teenagere. Ledelsen og medarbejder erkender, 
at det udfordrer medarbejderne, der skal noget andet til end omsorg og tryghed. Desuden er to af de ældste unge, 
allerede i andet regi eller er på vej til at flytte i mere selvstændig bolig. Det giver også diskussioner i personale 
gruppe, ligesom det er tema i fælles supervision og til undervisningsdage.

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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Socialtilsynet sænker scoren fra 5 til 4, og vægter på den ene side, at tilbuddet udarbejder kontinuerlige 
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statusudtalelser til anbringende kommune af høj kvalitet, hvor tilbuddet med tydelige konkrete og klare mål 
dokumenterer den pædagogiske indsats og hvordan den i samarbejde med den unge/barnet kan fører til ny læring. 
Ligeledes vægter STH at tilbuddet gør sig fortsat skriftlige observationer og dokumenterer dermed samvær i forhold 
til visiterende kommuner. På den anden side vægter STH, at tilbuddets daglige dokumentation igen bærer præg af 
story telling, og at de ikke i samme grad som ved tilsyn 2017, giver overblik og systematik. Kvaliteten  varierer 
afhængigt af medarbejdere, og det er ikke tydeligt for STH i hvilken grad der kan trækkes egen læring ud af 
notaterne. Tilbuddet kan med fordel have fokus på begæring af aktindsigt, herunder en opmærksomhed på 
talesprog i dagbogsnotater.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Socialtilsynet fastholder sin bedømmelse, og vægter tilbuddet udarbejder kontinuerlige statusudtalelser til 
anbringende kommune, og at tilbuddets dagbogsnotater er målrettede, hvilket giver større overblik og systematik.  
Dog skal tilsynet påpege, at tilbuddets medarbejdere skal være opmærksomme på indforstået og et noget 
volumenøst sprogbrug. Tilbuddets ledelse er gjort opmærksomme på at dagbogsnotater også er dokumentation 
som der er aktindsigt i.  Ledelsen har i modtaget dokumentation gjort opmærksom på at tilbuddet har valgt at 
dagbogsnotater i fald de unge ønsker det er er tilgængeligt for dem. Tilbuddet anvender dagsbogsnotaterne, når 
der udarbejdes pædagogiske handleplaner, hvor mål og delmål er tydeligt beskrevet. Det ses at pædagogiske 
handleplaner er udarbejdet en måned efter indskrivning. Medarbejder oplyser, at der ikke altid er modtaget 
handleplan fra anbringende kommune, men at det ikke afholder tilbuddet fra at udarbejde en pædagogisk 
handleplan. 
Tilbuddet udarbejder systematisk opsamling og oversigt over samvær mellem søskende og forældre. Tilbuddet 
dokumenterer således om samvær bliver afviklet eller aflyst. Dokumentationen anvendes i forbindelse med 
opfølgning med sagsbehandler. Dette forhold oplyser ledelsen fortsat er gældende ved tilsyn maj 2018.
Socialtilsynet har kontaktet sagsbehandlere i forbindelse med tidligere tilsyn og igen ved tilsyn maj 2018, hvor 
sagsbehandler udtrykker tilfredshed med tilbuddets dokumentation, hvor der ses sammenhæng med den indsats 
der beskrives, og de mål og resultater som opnås. Det er fortsat sagsbehandlers vurdering, at der er et gensidigt 
samarbejde og at tilbuddet med sin pædagogiske indsats matcher børnenes 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

Socialtilsynet fastholder bedømmelsen og vægter i sin bedømmelse, at ledelse og medarbejder, samt interviewet 
sagsbehandler for tre ud af 8 indskrevne unge, beskriver, at tilbuddet samarbejder med forvaltningen, 
familiebehandler, skole, læger, SSP konsulenter og andre relevante samarbejdspartnere, interviewet 
sagsbehandler bekræfter et positivt og gensidigt samarbejde. 
Forældremyndighed oplyser, at en mere kontinuerlig kontakt om de unges hverdag og trivsel kunne være ønskelig. 
I forbindelse med høringsfasen er socialtilsynet af samme forældremyndighed orienteret om at der nu er en 
gensidig og kontinuerlig kontakt og et god samarbejde.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i 
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for 
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af 
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, 
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og 
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at 
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra 
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er 
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om 
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan 
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter børnenes trivsel og fysiske, mentale sundhed.
Børnene følges og støttes i fortløbende helbredsundersøgelser/tjek, og der er et godt og konstruktivt samarbejde 
med relevante fagpersoner, som f.eks. sundhedsplejerske og speciellæger. Børnene opfordres og støttes i sunde 
interesser og aktiviteter udenfor tilbuddets rammer
Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet tilstræber, at give børnene med inddragelse og indflydelse på 
eget liv, men at de unges trivsel aktuelt er præget af, at der har været udskiftning af medarbejdere, og at de oplever 
sig forskelligt behandlet på de to etager, at de unge efterspørger at medarbejderne i højere grad har beslutnings 
kompetence, ligesom de efterspørger planer for deres sommerferie og afholdelse af beboermøder, og generelt at 
blive bedre informeret.
Det er dog fortsat Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne er opmærksomme på at respektere det enkelte barns 
grænser og integritet, og det er Socialtilsynets vurdering, at børnene føler sig anerkendt, og lyttet til. Socialtilsynet 
vurderer blandt andet ud fra børnenes egne udsagn, at de trives i tilbuddet.
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en løbende dialog om hvordan magtanvendelser bedst forebygges, 
herunder at ledelsen sørger for, at der på personalemøder undervises i ny Lov om Voksenansvar. Tilbuddet har 
fortsat ikke foretaget magtanvendelser.
Tilbuddet har interne retningslinjer for hvordan både medarbejdere og børn, unge agerer i forhold til at forebygge 
overgreb, og er i gang med at nedskrive procedure. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en 
opmærksomhed på at støtte børnene, de unge i at øve sig i at være grænsesættende både overfor sig selv, og 
overfor andre, men det er også socialtilsynets vurdering, at tilbuddet løbende drøfter hvordan medarbejderne skal 
agerer i forhold til at arbejde med børn og unge .

Gennemsnitlig vurdering 4,1

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet er i gang med at udarbejde nedskreven procedure for at forhindre overgreb i 
og udenfor tilbuddet. Socialtilsynet ser frem til at modtage kopi af procedurebeskrivelsen.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet tilstræber, at give børnene/de unge medindragelse og 
indflydelse på eget liv. 
Dette sker f.eks. ved at børn og unge, støttes i at blive hørt og udtrykke deres ønsker. Det kan f.eks. være ved at 
være med til at bestemme indretning af egne værelser, indflydelse og valg af tøjindkøb, inddragelse og ønsker for 
samvær børnene, madplan og at have gæster med hjem til overnatning, egen hoveddørsnøgle osv. Ligesom det er 
socialtilsynets vurdering, at børn og unge kan fortælle om mindst en medarbejder som de gerne taler med, hvor de 
oplever sig hørt og respekteret.
Samtidig vægter socialtilsynet også at børn og unge efterlyser mere information fra medarbejderne, at der afholdes 
beboermøder, og der kan laves aftaler om aktiviteter, herunder at planer for sommerferien kommer på plads.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Socialtilsynet fastholder bedømmelsen fra tidligere og vægter på den ene side, at det fortsat er socialtilsynets 
vurdering, ud fra interview med ledelse, medarbejdere, børn og unge, og sagsbehandler, at ledelse og 
medarbejderne er optaget af at høre og se hvad børnene udtrykker, eller støtte dem i at blive bedre til at blive hørt 
og anerkendt, f.eks at kunne vælge selv og være med til at bestemme indretning af egne værelser, indflydelse og 
valg af tøjindkøb, inddragelse og ønsker for samvær  osv. Ligeledes er det socialtilsynets vurdering, at de børn og 
unge som socialtilsynet taler med ved tidligere og tilsyn maj 2018, kan fortælle om mindst en medarbejder som de 
gerne taler med, hvor de oplever sig hørt og respekteret.
Samtidig vægter socialtilsynet også at de børn og unge som tilsynet interviewer ved tilsyn maj 2018, efterlyser mere 
information fra medarbejderne, at der afholdes beboermøder, og der kan laves aftaler om aktiviteter, herunder at 
planer for sommerferien kommer på plads. Børn og unge oplyser på den anden side, at de kan bestemme over 
eget værelse, og er med til at bestemme madplan. Og at de kan have gæster med hjem også til overnatning. 
Interviewede medarbejdere som ledelse medgiver at der ikke er afholdt kontinuerlige husmøder og at sommerferien 
snarest skal på plads og endeligt planlægges. Medarbejdernes bud på hvorfor det ikke allerede er sket, er at de 
taler meget men kan føle sig udfordret på handling, blandt andet fordi de kan være usikre på hvad de kan 
bestemme. Socialtilsynet spørger til om der noget der forhindre at de sammen med de unge udarbejder et forslag 
om ferie, herunder med plan for ressourcer og medarbejderdækning, sted osv, og forelægger det for ledelsen. Det 
tror medarbejderne sådan set ikke.
Medarbejderne oplyser i overensstemmelse med ledelsen, at der er lavet en aktivitets kasse hver måned hvor de 
unge kan komme med ønsker. Der udover kan medarbejderne bruge aktivitets kassen, hvis en ung skal en tur i bio. 

Det er således socialtilsynets vurdering, at børnene og de unge i tilbuddet føler sig anerkendt og respekteret, og at 
de voksne gerne lytter.  Dog tilkendegiver ledelsen og medarbejdere, at ung ikke nødvendigvis ikke vil føle at 
vedkommendes ret til selvbestemmelse bliver imødekommet, da tilbuddet og ung kan have forskellig opfattelse af 
hvad der er muligt selv at bestemme og definere indenfor tilbuddets rammer. Det kan f.eks. være sengetider, og 
hvornår man kan komme hjem om aftenen, natten.

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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Socialtilsynet sænker sin bedømmelse fra 5 til 3 og vægter på den ene side, at tilbuddet inddrager børnene og de 
unge, og i takt med at de bliver teenagere, får de mere indflydelse, hvilket interviewede unge ved tidligere tilsyn har 
bekræftet, men også at det er gældende, at der kan komme andre unge med hjem, at der kan laves aftaler med de 
voksne, og forvaltes det fornuftigt, kan det meste lade sig gøre ,ligesom kosten er forskellig i forhold til hvad 
børnene og de unge kan lide på hver etage. Ligeledes fortæller de interviewede børn og unge, på tidligere tilsyn, at 
planlægningen af aktiviteter i weekender og ferier er noget de føler, de kan være med til at bestemme. På den 
anden side vægter tilsynet, at 5 unge der blev interviewet ud af 8 unge, oplyste at de oplevede at planen om at 
holde husmøder/familie møder en gang om måneden aktuelt ikke fungerer, at de ikke blev samlet for at få 
information, at tavlen i køkkenet hvor børn og unge f.eks. kan se hvad der er af aftaler i løbet af dagen, herunder 
hvem der er på arbejde, eller hvem af de voksne der er syge, ikke bliver opdateret. Børn og unge mener det er 
længe siden de har holdt familie møde. 
Ved forrige tilsyn, 2017, blev tilsynet oplyst om at større ture bliver fremlagt som forslag, som blev forelagt på 
personalemøde, og der blev truffet beslutninger om ferie og større ture, udfra ressourcer, både personalemæssigt 
og økonomisk, og afstemt efter børnenes/de unges behov og ønsker. Dette forhold vurderer tilsynet har ændret sig. 
Ved tilsyn 31.05.2018 har to af pigerne aftaler for sommerferien, mens hverken interviewede medarbejdere eller 
børn og unge kender til om de skal på sommerferie og hvorhen. Dog udtaler de at stedfortræder har oplyst at der 
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bliver arrangeret sommerferie udenfor tilbuddet.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter de unges trivsel og fysiske og mentale sundhed.
Børnene/de unges følges og støttes i fortløbende helbredsundersøgelser/tjek, og der er et godt og kontruktivt 
samarbejde med relevante fagpersoner, som f.eks psykologer og speciellæger. Tilbuddet har et godt samarbejde 
med anbringende kommune i forhold til særlige behov, som individuelle psykolog samtaler. Tilbuddet har i sin 
tilgang, fokus på at støtte og opfordre børnene/de unge i fritidsaktiviteter udenfor tilbuddets rammer. Tilbuddet 
sørger for at børnene/de unge tilbydes en sund og varieret kost, som børnene/de unge har indflydelse på, og giver 
mulighed for at præsentere børnene/de unge for nye retter, og dermed bedre kostvaner.
Det er socialtilsynets vurdering, at hverdagen er præget af kendte strukturer og rammer for dagen, og børnene/de 
unge i tilbuddet giver udtryk for at trives i tilbuddet, men ved tilsyn maj 2018, er det socialtilsynets vurdering, at 
børnenes, de unges trivsel aktuelt er præget af, at der har været udskiftning af medarbejdere, og at de oplever sig 
forskelligt behandlet på de to etager, i forhold til hvor medarbejderne opholder sig når de er på arbejde. Desuden 
vurderer socialtilsynet at børnene og de unge i tilbuddet efterspørger at medarbejderne i højere grad kan træffe 
beslutninger sammen med dem uden at det først skal drøftes med ledelsen, ligesom de efterspørger planer for 
deres sommerferie og afholdelse af beboermøder, og generelt at blive bedre informeret.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Socialtilsynet fastholder sin bedømmelse, og vægter at de børn og unge, som tilsynet interviewer og en som 
tilsynet kort hilser på, ved tilsyn maj 2018, giver udtryk for at trives  i middel og til i høj grad. Ved samtlige tidligere 
tilsyn har børnene og de unge på tilbuddet givet udtryk for i høj grad at trives. Ved tilsyn maj 2108, tillægger 
Socialtilsynet det særlig betydning, at børnene og de unge oplever at der har været udskiftning af medarbejdere, 
ligesom børnene/ de unge reagerer på at opleve sig forskelligt behandlet på de to etager, i forhold til hvor 
medarbejderne opholder sig når de er på arbejde. Børnene og de unge efterspørger, at medarbejderne i højere 
grad kan træffe beslutninger sammen med dem uden at det først skal drøftes med ledelsen, ligesom de 
efterspørger planer for deres sommerferie og afholdelse af beboermøder. Desuden er det socialtilsynets vurdering, 
at nylig episode hvor en af de unge havde haft gæster, som havde været meget støjende og voldsomme i deres 
adfærd har indflydelse på den generelle oplevelse af trivsel hos børnene og de unge på dagen for tilsynet. 
Socialtilsynet vægter desuden at ung der kommer forbi og kort hilser på tilsynet, udtaler fortsat at være meget 
tilfreds med tilbuddets medarbejdere som tilbuddets rammer. Det er dejligt at bo tæt på det hele. Ligeledes vægter 
tilsynet at en ung tidligere har udtalt, at det var tilvalg at bo på OurCamp og et ønske om at bo sammen med 
søskende som er opfyldt. Ligeledes lægger tilsynet vægt på at nyligt indflyttet ung udtaler at OurCamp er et tilvalg 
der passer den unge godt, ligesom forældremyndighed vurderer at børnene, de unge trives i tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ene nattevagt ikke altid opleves at være tilgængelig for de unge, at en oplyser 
at have svært ved at falde i søvn og at det i den forbindelse ikke opleves betryggende nok at nattevagten er 
placeret i øverste lejlighed.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Socialtilsynet fastholder sin bedømmelse, og vægter at ledelse som medarbejdere ved såvel ved tidligere tilsyn 
som ved tilsyn maj 2018 har orienteret socialtilsynet om, at der følges op på børnenes/de unges 
helbredsundersøgelser, og herunder tandlæge, ligesom det er oplyst at der er sørget for opfølgning ved f.eks. egen 
læge på henvisning. De anbefalinger som der gives følges, f.eks. at en af børnenes astma passes, samt at kostplan 
følges for konkret barn. 
Er der særligt behov, ansøges anbringende kommune om bevilling til f.eks. individuel psykologbehandling.
Tilbuddet vægter at byde børnene/de unge en sund og varieret kost.

Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 
modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 05.c

Socialtilsynet fastholder bedømmelsen ved tilsyn maj 2018, og vægter at tilsynet ikke er bekendt med at der er sket 
væsentlige ændringer i forhold til denne indikator. har ved bedømmelsen navnlig lagt vægt på, at tilbuddet fortsat 
opfordrer og støtter børnene/de unge i fysiske fritidsaktviteter udenfor tilbuddet. Tilbuddets medarbejdere arbejder 
på, at børnene/de unge kan få sunde vaner og strukturer i forhold til faste spisetider, sengetider og kost. 
Børnene/de unge følger løbende almene hebredsundersøgelser ved såvel egen læge, tandlæger som 
sundhedsplejerske og de anbefalinger eller henvisninger der gives følges. Er der behov for særlig indsats, f.eks 
individuelle samtaler ved psykolog, kontakter tilbuddet anbringende kommune for bevilling ligesom det fremgår ved 
interview med leder, at tilbuddet er lyttende i forhold til at mødekomme de unges ønsker få aftaler med egen læge i 
forhold til henvisninger. Det fremgår af dokumentation ved tilsyn marts 2017, at ung giver udtryk for at være glad 
for, at tilbuddet hjælper med at støtte til at spise sundt. Børnene og de unge er med til at lave madplaner.
Tilbuddet er udfordret som andre steder, hvor der er mange børn og unge,  af lus og fnat. Det bliver behandlet efter 
anvisninger, men kan i perioder være svært at få bugt med, da børnene, de unge er tæt sammen og de ofte bliver 
smittet igen af hinanden eller i skolen.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad forebygger og forhindrer magtanvendelser. Det er 
socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en løbende dialog om hvordan magtanvendelser bedst forebygges, 
herunder at ledelsen sørger for at der på personalemøder undervises i ny Lov om Voksenansvar. Medarbejderne er 
opmærksomme på at være på forkant, og anvende en konfliktnedtrappende tilgang, og at barnet/den unge har en 
mulíghed for at trække sig ud af konflikten. Tilbuddets ledelse har opmærksomhed på at medarbejdernes tilgang er 
at der ikke skal forekomme magtanvendelser og socialtilsynet har ikke modtaget magtanvendelsesindberetninger 
fra tilbuddet i indeværende år..

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Socialtilsynet hæver sin bedømmelse og har navnlig lagt vægt på, at Socialtilsynet orienteres om, at der ikke har 
været foretaget magtanvendelser i indeværende år. Socialtilsynet vurderer, at OurCamps pædagogiske tilgang til 
børnene/de unge kombineret med en konfliktnedtrappende indsats og en holdning om hellere at trække sig end at 
eskalere en potentiel konflikt forebygger brugen af fysisk magt. 
Medarbejdernes indsats vurderes at være tilpasset det enkelte barn, og at medarbejderne er gode til at 
situationsafstemme og indtage den konfliktnedtrappende tilgang til barnet/den unge.

Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge 
op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Socialtilsynet har ikke modtaget magtanvendelsesindberetninger i indeværende år, ligesom de unge bekræfter i 
interview at de ikke oplever magtanvendelser. Ovenstående begrunder at scoren fortsat ved tilsyn maj 2018 er 5.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
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Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er optaget af og har fokus på, hvordan medarbejderne bedst 
støtter og hjælper børnene/de unge i at være grænsesættende, både i forhold til dem selv og i forhold til andre. 
Dette understreges ved at tilbuddet har modtaget fælles undervisning i forebyggelse, lige som tilbuddet er i gang 
med at udarbejde intern procedure for at sikre børn og unge mod vold og overgreb i og udenfor tilbuddet. Tilbuddet 
har tidligere udarbejdet en voldspolitik
Det er samtidig Socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet har fundet en episode sted med udefra kommende 
gæster til ung, hvor børn og unge har følt sig utrygge, og hvor der ikke har været medarbejder tilstede i 
tilstrækkeligt omfang til at kunne forhindre, at gæsternes opførsel og larm stoppede, hvilket gjorde at det blev 
anmeldt. Det er Socialtilsynets vurdering, at flere af de øvrige børn og unge i den forbindelse har følt sig meget 
utrygge. Socialtilsynet vurderer, at de rammer og regler som tilbuddets ledelse og medarbejdere kan redegøre for 
at de opsætter for de unge, ikke i samme grad fremgår af tilbuddets dokumentation, hvor det f.eks. fremgår at flere 
af de unge sover på samme værelse efterfølgende at de er kommet sent hjem, og at ung sætter gang i de andre 
unge og får dem op om natten. 
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet anvender en anerkendende tilgang, og arbejder udfra børnenes/de unges 
forskellige alder køn. Tilbuddet har en løbende drøftelse i forhold til hvordan de voksne agerer overfor børnene og 
de unge, og har interne retningslinjer og en opmærksomhed på medarbejdernes køn.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Socialtilsynet ændrer sin bedømmelse fra 5 til 3 og vægter på den side, at Socialtilsynet er orienteret om at trods 
tilbuddet har en målsætning om at være autentisk tilstede, kunne adskille det private og personlige og være 
medarbejder, har der fundet episoder sted, hvor medarbejder ikke har været tilstede, når der har været udefra 
kommende unge på besøg. Besøget medførte at disse unge havde en opførsel, som gjorde at det blev anmeldt, og 
flere af de øvrige børn og unge har til socialtilsynet givet udtryk for at de i den forbindelse har følt sig meget 
utrygge. Tilbuddet oplyser, at de sætter rammer og regler op, så der ikke sker noget indbyrdes mellem de unge. 
Disse rammer kan Socialtilsynet ikke genkende i modtaget dokumentation, hvor det f.eks. fremgår at flere af de 
unge sover på samme værelse efterfølgende at de er kommet sent hjem, hvor medarbejdere og ledelse oplyser, at 
særligt en ung kan sætte gang i den og hive de andre med ud om natten.Forældremyndighed oplyser, at tilbuddets 
beliggenhed kan være en stor udfordring for teenagere at administrer, herunder at forvalte og passe på sig selv 
f.eks. ved sen hjemkomst. 
På den anden side vægter Socialtilsynet at, tilbuddet har taget hånd om situationen med de unge gæster, at der er 
talt med samtlige unge og pågældende ung der havde gæster, ligesom leder har forholdt sig personalemæssigt. 
Ligeledes vægter Socialtilsynet, at tilbuddet nyligt har modtaget undervisning i temaet, hvorefter de er i gang med 
at lave intern procedure der sikre de unge mod overgreb i og udenfor tilbuddets rammer, og børn/unge til 
kendegiver i spørgeskema at de aldrig har oplevet sig overgrebet eller krænket af andre børn/unge i tilbuddet.. 
Desuden vurderes det fortsat at være gældende, at medarbejderne behøver at være grænsesættende og guidende 
i forhold til den fysiske kontakt i forhold til nogle af børnene, samtidig med at børnene har et stort behov for kram og 
omfavnelse, som også skal tilgodeses. Det er i perioder, en nødvendighed at hjælpe børnene med en afgrænsning 
af dem selv, f.eks ved at det bliver italesat, at det ikke er alle medarbejdere der skal krammes, altså en regulering i 
den fysiske kontakt, ligesom der er en opmærksomhed på at vejlede og guide børnene i at vælge at tale med 
udvalgte voksne på passende tid og sted f.eks. om sorg.
Det er tidligere oplyst socialtilsynet at medarbejdere og ledelse kender til og tager hensyn til de kulturelle forskelle 
der kan være i forhold til hvordan man omgås fysisk og at det er vigtig, at nogle aftaler kun kan indgåes mellem 
medarbejdere, barn/ung af samme køn. Der er faste aftaler om at banke på dørene til børnenes/de unges værelser 
og at der er forskel tilgangen fra den mandlige og kvindelige personale til drenge/piger i tilbuddet. Dette vurderer 
socialtilsynet fortsat er gældende.

Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar 2017.
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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 samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig 
ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk 
forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den 
daglige drift.

Vurdering af tema

Socialtilsynet konkluderer, at Ourcamps daglige og pædagogiske drift varetages kompetent og det faste 
pædagogiske personale har pædagogiske kompetencer som kan imødekomme og tilgodese børnenes og de unges 
forskelligheder og behov. Ledelsen fremstår fagligt kompetent, og varetager den daglige drift ansvarligt. Det er 
Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse med fordel, og i takt med at tilbuddet er udvidet til flere pladser, og i 
takt med at der bliver ansat flere pædagogisk kompetente medarbejdere, uddelegere flere opgaver til 
medarbejdere. Ligeledes er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse bør have en opmærksomhed på at, 
børn og unge i tilbuddet oplever de ikke har tilstrækkelig kontakt med kompetente medarbejdere. Herunder 
vurderer Socialtilsynet at ledelsen med fordel kan vurdere på hvordan nattevagten i tilbuddet i højere grad kan 
tilgodese børn og unge i begge lejligheder, ligesom at sikre at der i højere grad er mere end en medarbejder på 
arbejde, sådan at aftalte husmøder og aktiviteter kan afholdes. Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at 
medarbejderne oplever at få en god ledelsesmæssig støtte, og faglig sparring. Tilbuddets ledelse har de sidste år 
og i takt med udvidelsen implementeret flere tiltag, herunder et fungerende ansættelsesudvalg. Tilbuddets 
medarbejdere deltager i kontinuerlig ekstern supervision, og faglige temadage. Det er fortsat ledelsens opfattelse, 
at der er god dialog med bestyrelsen, og det er socialtilsynets vurdering at der afholdes kontinuerlige møder i 
overensstemmelse med tilbuddets vedtægter. Tilbuddet har ved seneste ansættelser og udvidelse af 
medarbejdergruppen ansat uddannede pædagoger på fuld tid, hvilket socialtilsynet vurderer er med til at højne, 
udvikle og fastholde den pædagogiske kvalitet i tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 4,2

Udviklingspunkter

Ledelsen kan med fordel fortsat arbejde med uddelegering af mere pædagogisk autoritet til den samlede 
medarbejdergruppe, men også rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere.

Ledelsen kan med fordel vurdere på hvordan nattevagten i tilbuddet i højere grad kan tilgodese børn og unge i 
begge lejligheder. 

Ledelsen bør i højere grad sikre, at der er personalemæssige ressourcer tilstede i et sådant omfang,  at aftalte 
husmøder og aktiviteter kan afholdes

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse varetager såvel den pædagogiske som økonomiske daglige drift, 
kompetent og ansvarligt. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets bestyrelse og leder har et gensidigt samarbejde, og at 
der afholdes bestyrelsesmøder med en kontinuerlighed, som er i overensstemmelse med tilbuddets vedtægter. 
Socialtilsynet vurderer, at leder med fordel og i takt med at tilbuddet er udvidet, kan overgive nogle af sine 
kontaktpædagogiske opgaver til det pædagogisk uddannede personale, og i højere grad rette sig mod opgaver af 
ledelsesmæssige opgaver, herunder den overordnede personaleledelse og drift. 
Således vurderer socialtilsynet, at tilbuddets ledelse med fordel kan arbejde med uddelegering af mere pædagogisk 
autoritet til den samlede medarbejdergruppe, men også rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere. 
Ledelsen opleves af medarbejdere som tilgængelig og anerkendende. Dette forhold vurderer socialtilsynet fortsat er 
gældende. 
Leder deltager med souschef i personalemøder, og supervision som afholdes kontinuerligt. Tilbuddet har  og 
afvikler interne temadage med fagligt relevant indhold.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Socialtilsynet fastholder bedømmelsen og har på den ene side vægtet, at der ikke er sket ændringer i forhold til den 
daglige leder. Leder er uddannet pædagog, og familieterapeut, men har ikke en egentlig ledelsesmæssig 
efteruddannelse. Leder er på begyndt supervision på sin ledelsesrolle. 
Souschef er uddannet pædagog, tidligere været på fritidshjem med belastede børn og de sidste år erfaring med 
døgntilbuddet Our Camp. 
Ledelsen har implementeret kontinuerlig ekstern supervision hver 3 uge for ledelse og medarbejdere, og der bliver 
afholdt faglige temadage. 
Ledelsen har nedsat ansættelsesudvalg med højere grad af medarbejderdeltagelse, og indført faste dagsordner 
med referater for personalemøder.
Medarbejderne har tidligere udtalt om ledelsen, at leder har de kompetencer der skal til for at kunne lede stedet, er 
lyttende og anerkendende både overfor personale og børn. Når leder træffer en beslutning, er hun god til at 
begrunde og argumentere for god praksis. Dette vurdere socialtilsynet fortsat kan være gældende begrundet i 
interview med medarbejdere og samarbejdsparter. 
Men samtidig vurderer socialtilsynet også at tilbuddets ledelse skal arbejde med rekruttering og fastholdelse, og 
uddelegering af mere pædagogisk autoritet til den samlede medarbejdergruppe. Det er imidlertid konstateret, at det 
ikke endnu er lykkedes at få skabt en mere konstant medarbejdergruppe, hvor også andre end leder og souschef 
bærer kontinuitet og autoriet.
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen med fordel i takt med at tilbuddet er udvidet, der ansættes mere pædagogisk 
personale, kan overgive nogle af sine kontaktpædagogiske opgaver, og i højere grad retter sig mod opgaver af 
ledelsesmæssige opgaver, herunder den overordnede personaleledelse og drift.  
Medarbejderne har ved tidligere tilsyn i højere grad, end ved tilsyn maj 2018 oplyst, at føle sig inddraget, og med 
mulighed for indflydelse på eget arbejde og tilbuddets udvikling, men oplyser ligesom interviewede børn og unge, at 
mange beslutninger skal ind ledelsen. 
Ledelsen er adspurgt og kan til dels genkende det, men oplyser at det i høj grad også handler om hvor meget 
medarbejderne selv tager initiativ og ansvar, så det afhænger også af hvem vi spørger. 
Men at en grad af tilbagelænethed og afventen kan opstå, når ledelsen i den grad er ind over det meste, hvilket  
ledelsen erkender. 
.

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 fastholder bedømmelsen og vægter, at såvel medarbejdere som ledelse i OurCamp fortsat modtager 
kontinuerlig supervision ved ekstern supervisor. Ledelsen oplyser, at det fortsat er til drøftelse hvad supervisionen 
skal give, hvordan er det at arbejde i Ourcamp, den særlige målgruppe - søskende, anden etnicitet end dansk og 
børn/unge i krise og sorg.  Det er et ønske fra ledelsen, at supervisionen kan opkvalificere gruppen af 
medarbejdere på disse områder, herunder tilgange og metoder. Tilbuddet er ved tilsyn maj 2018 særligt optaget af 
det at arbejde med pubertetsunge og mentalisering.

Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Socialtilsynet hæver sin bedømmelse og vægter at have modtaget dokumentation på at der er afholdt og planlagt 
bestyrelsesmøder kontinuerligt, og i overensstemmelse med tilbuddets vedtægter, hver 3 måned. Samtidig vægter 
socialtilsynet at leder ved tidligere tilsyn har oplyst, at der er et aktivt og konstruktivt samarbejde med bestyrelsen. 
Socialtilsynet  er ikke bekendt med at dette forhold er ændret.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at Ourcamps daglige pædagogiske drift generelt varetages kompetent, og at 
medarbejdernes faglige og pædagogiske kompetencer vurderes at kunne imødekomme børnenes og de unges 
forskelligheder. 
Det er fortsat ikke Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er præget af ustabile medarbejdere, men 
personalegennemstrømningen at være på et lidt højere niveau end på sammenlignelige tilbud. Samtidig har 
tilbuddet udvidet på pladser, og dermed på ansættelse af nye medarbejdere. I en længere periode har det været 
beslutningen, at tilbuddet hellere ville anvende kendte vikarer i tilbuddet, sådan at tilbuddet har fået de rigtige 
ansøgere til faste stillinger, og at der ofte er kun en medarbejder på arbejde. Desuden har tilbuddet besluttet, at der 
anvendes ressourcer på en sovende nattevagt som dækker begge lejligheder.  Dette kan begrunde børn og unge i 
tilbuddet oplever, at der er ophør af vikarer, som de har opbygget relation til, at både planlagte og spontane 
aktiviteter ikke kan lade sig gøre, at der er for lidt alene tid med voksen,  og at det kan være utrygt, at der ikke er 
sovende nattevagt i begge lejligheder. At medarbejderne ofte er på arbejde alene, og det derfor kan svært at 
afholde f.eks. husmøder, og planer for sommerferien ikke er kendt og aftalt 31 maj 2018, vurderer socialtilsynet 
understøtter børnene og de unges oplevelse af, at de ikke i tilstrækkelig grad har kontakt med kompetente og 
kendte medarbejdere. 
Sygefraværet vurderes som lavt, og derfor ikke på højere niveau end sammenlignelige tilbud. Dette samtidig med 
at tilbuddets ledelse flere gange ugentligt indgår i aftenvagter på tilbuddet, vurderer socialtilsynet har betydning for 
graden af de unge og børnene ikke oplever tilstrækkelig kontakt, aktuelt har et omfang som tilbuddet kan rette op 
på ved at tilfører flere pædagogtimer og overveje på hvilken måde tilbuddet bedst kan sikre børnenes trivsel i 
begge lejligheder og i alle døgnets timer.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Socialtilsynet sænker sin bedømmelse til 3 og vægter at de 5 børn og unge, ud af 8,  som tilsynet interviewer ved 
tilsyn maj 2018, finder at de ikke har tilstrækkelig kontakt med medarbejderne. De finder, at der er for få 
medarbejdere særligt i stueetagen. Og at når det er fredag skal en medarbejder være på begge etager, hvilket også 
betyder at der ikke kan være ture ud af huset. Særligt de børn og unge der bor i stueetagen, finder at 
medarbejderne oftest opholder sig i stuen på 1 sal. Og medarbejderne forklarer det med at det er hyggeligt at være 
sammen alle sammen på en etage, dette synspunkt deler børn og unge på stueetagen ikke. De vil heller at de kan 
være i egen stue og sammen med medarbejdere. De få voksne gør det svært at lave individuelle aftaler. Nogen 
gange oplyser de interviewede børn og unge at de har haft en aftale, også må alle de andre inviteres med for at det 
kan lade sig gøre at komme afsted. har vi haft en aftale, så inviterer de andre med. De interviewede børn og unge 
der har boet flere år i tilbuddet oplyser, at før var der mere tid til at gøre ting sammen. 
En ung kommer kort forbi, og orienterer tilsynet om, at vedkommende absolut ikke deler denne opfattelse, og at 
vedkommende kan få kontakt til medarbejderne i det omfang der er behov, ligesom at medarbejderne opleves som 
tilgængelige og tilstedeværende. 
Medarbejderne oplyser, at de arbejder alene på etagerne. Tidligere da tilbuddet var på anden adresse, arbejdede 
de altid to sammen, nu er de aldrig 2. Medarbejderne oplyser, at de savner samarbejdet og den gensidige sparring i 
løbet af en arbejdsplan. De medgiver børn og unge, at det kan være svært at planlægge noget ud af huset.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b
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Socialtilsynet fastholder sin bedømmelse, og vægter det fortsat ikke Socialtilsynets vurdering,  at tilbuddet er 
præget af ustabile medarbejdere, men i forhold til tilbuddets levetid har de en personalegennemstrømningen på et 
lidt højere niveau end på sammenlignelige tilbud.
Ledelsen har valgt at ændre og lave omrokeringer i vagtskemaet, som har betydet at behovet for pædagogisk 
uddannede medarbejdere på fuld tid er vægtet, hvilket er i tråd med tidligere udviklingspunkt fra Socialtilsynet, 
hvilket har betydet tilbuddet nu har flere uddannede og erfarne uddannede pædagoger, hvoraf de to er i ledelsen.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Socialtilsynet fastholder bedømmelsen ved tilsyn maj 2018, og har ved bedømmelsen navnlig lagt vægt på, at 
Socialtilsynet  vurderer, at sygefraværet ud fra interview med ledelsen og medarbejder fortsat er lavt og dermed 
heller ikke på højere niveau end sammenlignelige tilbud.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, 
relationelle og personlige kompetencer, 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 
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 møder borgerne 
med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes 
retssikkerhed.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejdergruppen besidder de relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov, og tilbuddets tilgange, og pædagogiske metoder.
Medarbejdergruppen er i forbindelse med godkendelse af flere pladser blevet udvidet, der er en ligelig 
kønsfordeling, og halvdelen af medarbejderne, inklusiv ledelsen er ved tilsyn maj 2018 pædagogisk uddannet.  Det 
er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet fortsat kan styrke den pædagogiske indsats, herunder kontinuerligheden 
for børnene/de unge, og muligheden for fortsat udvikling af metoder, i takt med at flere kompetente og erfarne 
pædagogiske medarbejdernes bliver ansat og medarbejdernes pædagogiske kompetencer kommer i spil. Tilbuddet 
afholder interne tema og kursus dage og  modtager kontinuerlig supervision.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

I takt med at der ansættes flere pædagogiske medarbejdere, kan medarbejderne med fordel tage mere ansvar og 
inddrage de unge i hverdagens beslutninger, og aktiviteter.

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

Bedømmelse af kriterium
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Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at medarbejdernes faglige kompetencer og kvalifikationer kan imødekomme 
børnenes/de unges behov, herunder en særlig indsigt i arbejdet med søskende, og anden etnicitet end dansk. 
Tilbuddet har afholdt fælles uddannelsesdage, og den samlede medarbejdergruppe deltager i kontinuerlig 
supervision ved ekstern supervisor.
I takt med målgruppen er blevet teenagere, har medarbejdere og ledelsen i højere grad fokuseret på hvordan 
tilbuddets metoder kan matche de unges behov.  I den forbindelse er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med 
fordel kan fokuserer på at både fastholde og udvikle de pædagogiske kompetencer, herunder ved at ansatte 
medarbejde med pædagogisk uddannelse og erfaring med unge.
Medarbejderne har ved tidligere tilsyn, og igen ved interview med ledelse og medarbejdere ved tilsyn maj 2018, 
beskrevet beskrevet faglige refleksioner over daglige pædagogiske praksis og metode, herunder hvordan det 
pædagogiske personale møder, og indgår i relationen med børnene/de unge.  I den sammenhæng bemærker 
socialtilsynet, at medarbejderne i højere grad med fordel kan tage mere ansvar og inddrage de unge i hverdagen, 
men også i særlige aktiviteter. 
Den samlede medarbejdergruppe er udvidet og ændret, sådan at flere pædagogiske medarbejdere er ansat på fuld 
tid og tilbuddet forventer at der ansættes yderligere en pædagogisk medarbejder sommeren 2018. Det er 
Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet styrker den pædagogiske indsats, og mulighed for udvikling af metoder, ved at 
det pædagogiske personale i højere grad end tidligere er ansat fuldtid og er uddannede pædagoger.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Socialtilsynet fastholder bedømmelsen og har ved bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejdergruppen er bredt 
sammensat af personale med relevant socialfaglig baggrund. Tilbuddet har , ved tilsyn maj 2018, 5 uddannede 
pædagoger inklusiv ledelsen, og 5 pædagogmedhjælpere med anden relevant socialfaglig baggrund. 
Leder oplyser, at de har ansættelsessamtaler umiddelbart efter tilsynet maj 2018, og at de der vil være 
opmærksomme på at ansætte uddannet pædagog og med kompetencer og viden om det at arbejde pædagogisk 
med unge. Desuden har tilbuddet ansat flere mandlige medarbejdere. STH har vægtet, at ledelsen oplyser at de 
må erkende, at det for nogle medarbejdere har været særligt udfordrende at arbejde med teenagere, og et par 
medarbejdere har fået anden beskæftigelse. 
Leder har efteruddannelse som psykoterapeut, og et modul i supervision, mens souschef er uddannet pædagog, og 
har praksiserfaring med udsatte børn i dagtilbud, og med anbragte børn og unge. 
Det øvrige pædagogiske personale har erfaring med målgruppen ved flere års ansættelse i tilbuddet, eller relevant 
erfaring fra andre døgntilbud for børn og unge, og/eller anden relevant uddannelse, viden og erfaring, som f.eks. 
uddannelse til psykoterapeut og bachelor i sociologi. 
Medarbejder oplyser ved interview maj 2018, at vedkommende er meget glad for supervision og undervisning i 
mentalisering, oplever det giver et  fælles fundament at tale ud fra. Tilbuddets medarbejdere modtager kontinuerlig 
supervision ved ekstern supervisor her 3 uge, og tilbuddet har afholdt kursus i mentalisering. Leder oplyser at målet 
er at medarbejderne også kan tage de svære samtaler med børnene de unge i tilbuddet. Leder modtager 
ledelsessupervision.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Socialtilsynet fastholder bedømmelsen, og vægter på den ene side, at tilbuddets medarbejdere, som ledelse i 
forbindelse med interview, og ved modtaget dokumentation, kan dokumenterer at medarbejderne og ledelse har 
relevante kompetencer som gør, at børnenes/de unge kan ydes en kvaliciferet pædagogisk indsats. Ledelsen 
orienterer om ved tilsyn maj 2018, at tilbuddet fastholder sin nyligt udarbejdede procedure i forhold til ansættelse af 
nye medarbejdere for at sikre kvalificerede medarbejdere. Proceduren er at der nu er fungerende 
ansættelsesudvalg, og der er udviklet spørgeskema til ansøgere. Tilbuddets ledelse og medarbejdere har tidligere 
besluttet, at udvidelsen af medarbejdergruppen skal ske i tempo, hvor de rette uddannede pædagoger kan findes, 
og hvor børnene/de unge kan følge med. Udvidelsen af medarbejdergruppen er sket i forbindelse med flytning, og 
udvidelse af pladser. Samtidig vægter socialtilsynet, at tilbuddets ledelse oplyser at der er medarbejdere som er 
særligt udfordret af de unge og som foranledet heraf, søger arbejde udenfor tilbuddet. Dette vurderer socialtilsynet i 
nogle situationer har afspejlet sig i samspillet med børnene, de unge. De børn og unge som socialtilsynet 
interviewer tilkendegiver, at som ved tidligere tilsyn at de har favoritter blandt medarbejdere, men også hvem der 
ikke er, ligesom de beklager udskiftning af medarbejdere. Det skal bemærkes, at børnene/ de unge i den 
sammenhæng ikke skelner mellem fastansatte og vikarer, sandsynligt fordi nogle vikarer har været i tilbuddet i flere 
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år. 
Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at medarbejdernes faglige som menneskelige kompetencer, indsigt og viden 
om målgruppen, gør at de ses i stand til at afpasse indsatsen til det enkelte barn/ung ligesom at det tillægges 
betydning, at tilbuddet fortsat vil have fokus på fuldtidsansættelser og pædagogisk uddannelsesbaggrund, hvilket 
vurderes at være opkvalificerende for indsatsen.

Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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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, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude 
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets konklusion, at OurCamps fysiske rammer, to lejelejligheder i København, beliggende i samme 
opgang, i høj grad kan understøtte børnenes/de unges trivsel, behov og udvikling.
I vurderingen vægter socialtilsynet, at børnene/de unges behov for at være sammen som søskende kan tilgodeses, 
at børnene/de unge har eget værelse, gode fællesfaciliteter herunder flere toilet og badefaciliteter, ligesom 
lejlighederne er store, centralt beliggende med roligt lukket gårdmiljø, tæt på børnene/de unges familie netværk, 
skole og fritidsliv. Det er Socialtilsynets vurdering, at børnene befinder sig fint med en så centralt beliggenhed, hvor 
det er let at komme omkring og mange tilbud og byens faciliteter er tilgængelige. Samtidig er det socialtilsynets 
vurdering, at tilbuddet har en udfordring i at lære de unge at passe på sig selv når de færdes i byen. Socialtilsyn 
Hovedstaden vurderer, at børn, unge og medarbejdere kunne ønske sig et gårdmiljø som var mere velegnet til 
ophold og samvær udendørs.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at OurCamps fysiske rammer i høj grad kan understøtte børnenes/de unges trivsel, behov 
og udvikling, herunder at være tæt på skole/fritidsliv og netværk.
I vurderingen vægtes det, at børnene/de unge fortsat profiterer af at være tæt sammen, og opleve sig som en 
søskendeflok, og at de to lejligheder kan tilgodese både det at rumme søskendeflokke, men også mindre børn og 
unge. Alle børn/unge har eget værelse, ny istandsatte fællesfaciliteter herunder toilet og badefaciliteter og lejemålet 
har en central men samtidig rolig beliggenhed. Børnene og de unge giver udtryk for at det er fint med en så central 
beliggenhed, det er let at komme omkring, og det er tæt på mange tilbud og faciliteter. Forældremyndighed kan se 
at der kan være en særlig udfordring for de unge i at kunne færdes midt i en storby og hvad det kan indebære af 
fristelser og farer.
Både unge, børn og medarbejdere kunne ønske sig en gård eller have som er mere velegnet til ophold som f.eks. 
at kunne grille og have samvær om aftenen.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Socialtilsynet fastholder sin bedømmelse, og vægter at de unge adspurgt generelt er tilfredse med deres værelser 
og lejlighedernes faciliteter i øvrigt. De unge har selv været med til at indrette deres værelser. STH kan konstaterer 
at dette synspunkt ikke deles af en af de unge interviewede, ligesom at der er forskellige synspunkter fra de 5 
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interviewede børn og unge hvor mange farver en stue kan have. Socialtilsynet har udover interview, inden tilsynet 
modtaget udfyldte spørgeskemaer fra 5 af tilbuddets unge. På spørgsmålene om børn/unge er tilfredse med deres 
værelser, i en skala fra 1 til 5 hvor 1 er bedste bedømmelse, svarer børn og unge med et gennemsnit på 2,2, og til 
spørgsmålet om børn/unge føler tilbuddet som deres hjem, svarer de i gennemsnit 2,6. En uddyber sit svar med at 
vedkommende ikke føler sig særligt inddraget i indretning af fællesfaciliteterne, herunder at der mangler farver. En 
ung savner fortsat tilbuddets forrige lejlighed og en mulighed for at komme udenfor i have. Men generelt er det STH 
vurdering at børn og unge i meget høj grad trives.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Socialtilsynet sænker bedømmelsen fra 5 til 4, og vægter på den ene side at tilbuddets lejemål er beliggende i roligt 
etagebyggeri på henholdsvis stue og 1. sal i to store lejligheder. 1 lejlighed på 197 kvm. og 1 lejlighed på 157 kvm. 
med plads til i alt 9 børn/unge. Alle unge/børn har fået eget personligt indrettet  værelse. Derudover forefindes der 2
 toiletter i hver lejlighed samt 1 bad.
Lejlighederne er centralt beliggende i København, hvor børnene kan komme til og fra skole, og er ny istandsatte. 
På den anden side vægter STH at lejemålets tilhørende fælles gårdhave, ikke kan benyttes til fælles samvær og 
f.eks. grill, da det tilsyneladende genere nogle af naboerne i bebyggelsen. Tilbuddets ledelse har afholdt møder 
med naboer og inviteret indenfor, hvilket nogle af naboerne har hilst meget velkomment. Desuden oplever 
medarbejderne at de skal være meget opmærksomme på at børnene og de unge ikke støjer på opgangen, når de 
går ud og ind.
Interviewede børn og unge giver udtryk for at tilbuddets beliggenhed er fin, sagsbehandler vurderer, at det i høj 
grad imødekommer børnenes og de unges behov og de er faldet godt til, men forældremyndighed finder det noget 
udfordrende for teenagere at det ligger lidt midt i København med hvad der kan være af fristelser.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Socialtilsynet fastholder sin bedømmelse, og vægter i sin vurdering, at tilbuddet har indrettet sig,  så det afspejler 
sig, at det er børnenes/de unges hjem. Lejemålene er indrettet lyst og tidssvarende, der er faciliteter i form af 
badeværelser, store stuer og fælles køkkener i begge lejligheder. 
Ung fortæller at hvis de laver lektier, foregår det oftest i køkkenet. En fortæller at det er gode værelser, en at 
værelsets placering passer vedkommende fint, og en at værelset er ok, men at indretningen på det tidligere 
opholdssted, gjorde at de oftere sad i stuen sammen om aftenen. En kunne ønske en flydesofa.
Både unge, børn og medarbejdere beklager at det er vanskeligt at have ophold i gården, og f.eks. grille, da nogle af 
naboerne er meget følsomme overfor de unges ophold i gården.  Og en savner en have.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Tilbuddet vurderes at være økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold 
til prisen og tilbuddets målgruppe. Tillbuddet er godkendt til 9 børn og unge, tilbuddet har ved tilsyn 31.05.2018 en 
ledig plads, men har forespørgsel på ledige pladser. Tilbuddet forventer ikke større investeringer i 2018. De nye 
fysiske rammer, kost, og aktivitetsniveau vurderes at være i overensstemmelse med børnenes, de unges behov.  
Tilbuddet skal fortsat gøre rettelser på Tilbudsportalen og ydelser, takster skal opgives korrekt, ligesom tilbuddets 
økonomiske nøgletal, hvilket vil øge gennemskueligheden for Socialtilsyn Hovedstaden som for anbringende 
kommuner.

Økonomisk bæredygtig?

Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets 
regnskab og årsrapport. Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og de 
samlede omkostninger og planlagte investeringer på den anden side jf. tilbudsbudget. Tilbuddet mangler at oplyse 
soliditetsgrad på TP.

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og evt. 
ændringer.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er kontrolleret og godkendt af tilbuddets 
revision, men ikke indberettet på TP. Tilbuddet skal indberette nøgletal til TP, hvilket vil højne gennemskuelighed 
og gennemsigtighed for såvel socialtilsynet som visiterende kommuner.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Årsrapport og protokollat 2017
Budget 2018

Observation

Interview Socialtilsynet har interviewet leder og stedfortræder, 2 medarbejdere og 5 unge. 
Socialtilsynet har interviewet en sagsbehandler og en pårørende. En pårørende og 3 
sagsbehandlere er kontaktet forgæves.

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

Interviewkilder Anbringende kommune

Beboere

Ledelse

Medarbejdere

Pårørende
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