
 
 

 

 

 

 

 

Tilsynsrapport 

 

For  

 

Opholdsstedet Dueslaget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uanmeldt tilsyn den 1. marts 2013 

 

 

Gennemført af  

 

 

Marie Winther, tilsynskonsulent  

Henrik Volmer, tilsynskonsulent 

 



Indledning  

 

Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer har den 1. marts 2013 gennemført uanmeldt 

tilsyn på: 

 

Opholdsstedet Dueslaget 

Byager 31 

4340 Hvalsø 

 

Fra Dueslaget deltog 1 medarbejder, 3 unge og lederen.   

 

Tilsynsformen var uanmeldt kontrol og dialog baseret tilsyn.  

 

Tilsynet er gennemført ved individuelle samtaler med 3 unge, samtale med medarbejder og 

afsluttende samtale med lederen. 

 

Ved et uanmeldt tilsyn har tilsynet fokus på tilbuddets aktuelle status. Hvordan fungerer 

opholdsstedet en tilfældig dag, på et tilfældigt tidspunkt, og er der overensstemmelse mellem 

oplysninger, observationer og vurderinger ved det anmeldte tilsyn og det uanmeldte tilsyn. 

 

 

 

Formålet med tilsynet. 

 

 At påse, at tilbuddet fortsat lever op til de vilkår og forudsætninger, godkendelsen er givet 

under. 

 At forebygge, ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til 

alvorligere problemer 

 At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på tilbuddene. 



Samlet vurdering 
 
 

Hovedkonklusioner 

 Iagttagelse, vurderinger og anbefalinger 

 Er der overensstemmelse mellem oplysninger, observationer og vurderinger ved det 

anmeldte tilsyn og det uanmeldte tilsyn. 

 

 

Det er tilsynets vurdering, at der er god overensstemmelse med oplysninger, observationer og 

vurderinger fra det anmeldte tilsyn og ved det uanmeldte tilsyn. Opholdsstedet fremstår ryddeligt, 

velorganiseret med en venlig, professionel og omsorgsfuld tilgang til de unge. 

 

Tilsynet vurderer, at Opholdsstedet ved uanmeldt tilsyn fremstår som et velfungerende tilbud som 

lever op til godkendelsesgrundlaget, de beskrevne målsætninger og den pædagogiske praksis. 

 

Anbefaling:  

Tilsynet har på baggrund af gentagne ansøgninger om individuelle dispensationer til 

merindskrivning af unge anbefalet lederen, at ansøge om en generel ændring af godkendelsen fra 6 

indskrevne til 7 indskrevne unge. 

 

 

 

Tilsynsbesøget 
 

 

 

Målgruppe 

 Målgruppe 

 Antal pladser 

 

Målgruppe 

Opholdsstedets er godkendt til 6 unge i alderen 14 – 18 år med mulighed for ophold til og med det 

22. år. 

 

Målgruppe omfatter unge med personlighedsforstyrrelser: 

 Tilknytningsforstyrrelser 

 Depressivitet 

 Spiseforstyrrelser 

 Selvskadende adfærd 

 Borderline 

 Narcissistiske forstyrrelser 

 Skizoide og skizo-typiske forstyrrelser 

 Dissociative forstyrrelser 

 



Målgruppen omfatter ikke: 

 Unge med massive misbrugs – og voldsproblematikker 

 Unge med alvorlige kroniske psykiatriske diagnoser 

 Unge der ikke kan deltage i skole eller særlige dagbehandlingstilbud. 

 Unge hvor der ikke er overvejende sandsynlighed for, at de efter endt ophold / behandling, 

vil kunne få en selvstændig voksentilværelse med relevant støtte.  

 

Aktuelt er der indskrevet 6 unge (3 drenge og 3 piger) i alderen 15 - 19 år. Leder og medarbejder 

vurderer at alle indskrevne unge er omfattet af målgruppen. 

 

 

 

 

Modtagelse 

 

 

Tilsynet ankom uanmeldt fredag først på eftermiddagen. Tilsynet blev modtaget venligt og 

imødekommende af den ene medarbejder der var på arbejde. Tilsynsbesøget blev planlagt under 

hensyntagen til eftermiddagens planlagte aktiviteter herunder at 2 unge var i gang med at pakke til 

samværs weekend.   

 

 

 

 

 

Samtale med medarbejdere 

 Aktiviteter pågældende dag 

 Er der de nødvendige /normerede antal medarbejdere på arbejdet 

 Har de tilstedeværende medarbejdere kendskab til arbejdsopgaverne 

 Har medarbejderne, der er på arbejdet pågældende dag de nødvendige kompetencer 

 Har medarbejderne, der er på arbejdet pågældende dag, kendskab til gældende 

retningslinjer for medicin og magtanvendelse 

 

 Samtale med medarbejder (Uddannet musikterapeut). 

Tilsynet talte med en medarbejder der har været ansat på Opholdsstedet i flere år. 

På tilsynsdagen var medarbejderen mødt på arbejde kl. 12.00 i planlagt vagt frem til kl. 22.00. 

Medarbejderen havde begyndt arbejdsdagen med at spise fælles frokost med nattevagten og 3 

beboere. Nattevagten var kørt kl. 12.30.  

Medarbejderen var alene på vagt med 3 unge, hvor det var planlagt at 2 af de unge skulle køres til 

stationen kl. 14.00 til samværs weekend. De øvrige 3 unge beboere var allerede rejst på 

samværsweekend.  

En enkelt beboer skulle blive på Opholdsstedet fra fredag indtil lørdag hvor han selv skulle på 

samværsweekend. Medarbejderen havde til opgave at sikre pædagogisk støtte og ”weekend hygge” 

for den ene beboer, som først skulle på samvær næste dag.  

Medarbejderen havde planlagt en hyggelig eftermiddag / aften, med mulighed for at spille spil, se 

film og tilberede et hyggeligt aftenmåltid sammen.  



 

Medarbejderne oplyste, at Lederen pågældende dag fungerede som bagvagt og kunne tilkaldes 

indenfor 10 minutter. 

På tilsynsdagen havde kun 1 ung været i skole. Flere af de unge havde vinterferie og 2 unge havde 

aktuelt ikke et skoletilbud.  

Nattevagten havde doceret medicin til de unges samværsweekender.  

 

Medarbejderen oplyste at arbejdet på opholdsstedet fortsat er organiseret med en fast grundstruktur 

og faste rammer. Medarbejdere og ledelse har sammen strammet op og har sikret en mere ensartet 

struktur og pædagogik praksis omkring f.eks. ”de unges sengetid”.   

Medarbejderen fortalte at det er trygt at spørge og få råd af kolleger og ledelse. Medarbejderen er 

ikke usikker på hvad hendes opgave er når hun er på vagt og hun mener at have de nødvendige 

faglige kompetencer til at løse de pædagogiske opgaver.    

Medarbejderen vurderer at de unge generelt trives trods deres individuelle psykiske 

vanskeligheder. Medarbejderen observerer de unge har tillid til de voksne og evner at indgå i 

positive sociale relationer med hinanden. 

Medarbejderen vurderer at den praktiserede pædagogik passer til målgruppens behov. 

Arbejdsmiljøet beskrives som godt, dog har det ifølge medarbejderen skabt utryghed i 

medarbejdergruppen, at der i en længere periode har været underbelægning, med risiko for 

fyringer.   

 

Samtale med Leder: 

Lederen som havde bagvagt på tilsynsdagen ankom til Opholdsstedet under tilsynsbesøget. 

Tilsynet havde afsluttende en samtale med lederen, af mere generel karakter. Tilsynet drøftede 

blandt andet forløbet vedr. flere fremsendte dispensationsansøgninger og anbefalede lederen at 

fremsende ansøgning om ændring af godkendelse i forhold til antallet af indskrevne beboere fra 6 

til 7 beboere, med beskrivelser af konsekvenser i forhold til fysiske rammer, normering m.m. 

 

 

 

 

 

Samtale med børnene/ de unge 

 Omsorg 

 Udvikling 

 Trivsel 

 Hverdagens aktiviteter 

 Brugerindflydelse 

 Sprogbrug og omgangsform 

 magtanvendelse 

 

Tilsynet talte indledningsvis med de 3 unge der opholdt sig på opholdsstedet: 

 

Samtale med 1 ung mand på19 år: 

 Den unge udtrykte tilfredshed med at bo på Opholdsstedet. Den unge oplyste at han får støtte fra 



de voksne og sin kontaktperson. Den unge beskrev hverdagen som normalt velstruktureret. Han er 

tilfreds med de forskellige tilbud om aktiviteter, som han selv har indflydelse på. Den unge beskrev 

at der er en god tone mellem de unge indbyrdes og de voksne. Den unge er i gang med at læse HF 

og forventer at læse videre.  

Den unge klarer selv praktiske ting med rengøring, tøjvask og pakning. 

 

Samtale med 1 ung pige på 17 år: 

Den unge gav udtryk for at hun er tilfreds med at bo på Opholdsstedet. De voksne støtter de unge 

og er opsøgende i forhold til om hun har behov for støtte. Den unge havde netop fået et skoletilbud 

efter længere tid uden skolegang 

 

1 ung på 15 år: 

Tilsynet talte med en nyindflyttet ung. Den unge gav udtryk for at han overordnet synes godt om 

Opholdsstedet. ”De voksne er ikke er ligegyldige og de passer på mig”.  

Den unge er glad for sit værelse. Han har fået hjælp til indretning og har selv valgt møblement. 

Den unge får hjælp til rengøring og bliver vækket om morgenen. Han går ikke i skole, men 

forventer at skulle påbegynde i et specialskoletilbud snarest. 

Den unge fortalt at han er blevet godt modtaget af både de unge og voksne. Han blev i forbindelse 

med indflytning orienteret om regler for magtanvendelse. De voksne taler pænt til ham og han har 

det godt med de andre unge.  

  

 

De fysiske rammer  

 Hvordan fremstår de fysiske rammer pågældende dag 

 

De fysiske rammer fremstår ved uanmeldt tilsyn rene, ryddelige og funktionelle. Indretning af 

køkken og fællesrum indbyder til samvær og ”hjemlig hygge”. 

 


