
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Midt

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne 
for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

*Tilbuddets navn:

*Adresse:

Kanonen

Århusvej 1
8382 Hinnerup

1. Stamoplysninger

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Tlf.: 21728578
E-mail: th@kanonen.dk
Hjemmeside: www.kanonen.dk

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

Marianne Toft (Socialtilsyn Midt)

28-10-2014

Pladser i alt: 26

*Målgrupper: 12 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, angst, depression, 
forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, stressbelastning, 
andre psykiske vanskeligheder, prostitution, personfarlig kriminalitet, ikke-personfarlig kriminalitet, alkoholmisbrug, 
misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, misbrug af ikke-ordineret 
afhængighedsskabende lægemiddel, misbrug af andre rusmidler, omsorgssvigt, seksuelt overgreb, voldeligt overgreb, 
andet overgreb, seksuelt krænkende adfærd, selvskadende adfærd, indadreagerende adfærd, udadreagerende adfærd, 
andet socialt problem, dømt til strafferetslig foranstaltning)

18 til 27 år (opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, spiseforstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder)

18 til 27 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse)

18 til 27 år (ikke-personfarlig kriminalitet, omsorgssvigt, selvskadende adfærd, indadreagerende adfærd)

18 til 27 år (personfarlig kriminalitet, misbrug af cannabis, udadreagerende adfærd, dømt til strafferetslig foranstaltning)
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2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Afgørelse:

*Samlet vurdering:

Godkendelse afventer

Samlet set er det vurderingen at Fonden Kanonen tilbyder fysiske rammer, der er i overensstemmelse med 
målgruppens behov.
Der er tale om huse beliggende på flere adresser i Favrskov kommune med en intern skole beliggende for selv. Husene 
er forskellige, de fleste ligger landligt og ikke i umiddelbar nærhed til naboer, et enkelt ligger bynært, men fælles for 
dem er at dem alle har et hjemligt præg.

Tilbuddet ejer selv de bygninger, der benyttes, på nær én, der er lejet af tredje mand.

Samlet set er det vurderingen at der i tilbuddet er de faglige og menneskelige kompetencer, der skal til for at efterleve 
egne målsætninger og  den brede målgruppes behov. Der er løbende faglig udvikling i form af uddannelse og kurser og 
der tilbydes supervision.

Det er vurderingen. at ledelsen har de ledelsesmæssige kompetencer der skal til for at lede et stort tilbud, som fonden 
Kanonen er. 

Der er sammenhæng mellem målgruppe, metoder og resultater.

Det er samlet set vurderingen at tilbuddet blandt andet ved hjælp af arbejdsredskaberne ICS og Journal Digital og i 
samarbejde med borgerne og deres pårørende understøtter at borgerne er  i uddannelse og eller beskæftigelse og at 
deres sociale kompetencer og selvstændighed styrkes.
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Opmærksomhedspunkter:

Påbud:
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Økonomi:
Der er lav belægning og har været i en længere periode, fonden ejer de fleste af de ejendomme, der benyttes. Der er en 
forholdsvis stor administrationsbygning. Hvordan er forholdet mellem udgifter til bygninger, kørsel mv. og udgifter til 
pædagogik, aktiviteter og så videre? 

Hvad går den takst kommuner betaler til? Går den mest til bygninger, kørsel og administration eller går der 
tilstrækkelige med økonomiske ressourcer til pædagogiske medarbejdere, der arbejder med de unge? Bruges der 
tilstrækkelige økonomiske ressourcer til aktiviteter med de unge?

Bestyrelsessammensætning:
Lille bestyrelse set if. en stor organisation. Ingen medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke 
honorar, men fondens bestyrelsesformand, der er advokat benyttes i forbindelse med juridiske problemstillinger og 
betales herfor. Der ønskes et medlem med socialfaglig baggrund. 

Magtanvendelse:
Mange magtanvendelser if. få unge. Ombudsmanden har haft fokus på fondens brug af magt. Socialtilsyn Midt har 
påpeget, at der ikke er hjemmel til at benytte hundevagtfirma til ransagning af fælles arealer mv.

Brug af sommerhuse:
Socialtilsyn Midt har påpeget at i forbindelse med re-godkendelse, skal evt. huse og eller sommerhuse, der ikke er 
godkendt, godkendes til brug for fx indslusning og lignende.

Ansøgning om 3 § 107 pladser:

Fonden har ansøgt om at få godkendt 3 pladser efter SL § 107  i en ejendom. Der foreligger ansøgning. Det ser 
umiddelbart fornuftigt ud, men dette bør indgå i re-godkendelsen. Der er tale om en selvstændig afdeling med 
selvstændig økonomi.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Oplysninger på tilbuddets hjemmeside.
Diverse materiale overdraget fra Favrskov kommune herunder godkendelse.
Organisationsdiagram.
Brochure: Etisk Profil.
Borchure: Pædagogik og Rammer
Vedtægter.
Skabelon for opfølgning og evaluering i henhold til afdelingens årshjul.
Personalehåndbog.
Sygefraværsstatistik
Beskrivelse af fonden Kanonen
Ansøgningsskema til godkendelse af eksisterende tilbud inkl. bilag.

Observation De fysiske rammer på administrationen og de 6 afdelinger.
Samspil ml. medarbejdere og unge og mellem medarbejdere og pårørende.
Dialog med to unge
Dialog med 4 pårørende til 3 indskrevne unge.
Dilaog med medarbdjere og med 3 afdelingere.
Dialog med ledelsen.

Interview Ledelsen.
3 afdelingsledere.
Medarbejdere på afdelingerne.
4 pårørende.
2 unge.
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Interviewkilder Beboere
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato Start: 11-03-2014. Slut: 14-10-2014.

Oversigt over tilsynsbesøg 11-03-14: Århusvej 1, 8382 Hinnerup

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Marianne Toft

Vissing

Baskærvej

Tinghøjvej

Sandbyvej

Hadbjerg

Galten

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

4 Det er samlet set vurderingen at tilbuddet støtter de 
unge i at få og eller gennemføre og eller fastholde en 
uddannelse og eller beskæftigelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

Det er vurderingen at tilbuddet støtter borgerne i et udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og 
beskæftigelse blandt andet ved at søge at skabe succesoplevelser, der medvirker at motivere og fastholde den unge 
i skoletilbud og eller beskæftigelse.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, uddannelse 
eller beskæftigelse, og der følges 
op herpå

4 (i høj grad 
opfyldt)

Der opstilles vha. journal digital og ICS i samarbejde med borgeren konkrete mål for borgerens 
skolegang, uddannelse eller beskæftigelse og der følges op herpå.
 Dette bekræftes af de interviewede unge.

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

4 (i høj grad 
opfyldt)

Alle indskrevne unge er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse 
eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud ud fra den enkeltes forudsætninger er det 
oplyst.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 
i tilbuddet i den 
undervisningspligtige alder 
opfylder undervisningspligten 
ved at gennemføre et 
grundskoletilbud med 
undervisning fra 
børnehaveklasse til 9. klasse.

4 (i høj grad 
opfyldt)

Se indikator 1d.

Indikator 01.d: Børnene/de unge 
i tilbuddet har et stabilt 
fremmøde i deres 
undervisningstilbud, 
uddannelsestilbud eller 
beskæftigelse. Medfølgende 
børn på voksentilbud er i dag- 
eller undervisningstilbud

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det oplyses at alle unge, der har indstillet til det, de sidste 4 år, har afsluttet 9. klasse. 
Undervisningen er tilpasset den enkelte.

Samtidig oplyses, at det naturligvis er en udfordring at motivere og fastholde de unge i 
undervisningen set if. målgruppen. Det prioritere,s at alle kommer afsted om morgenen. 

Fonden Kanonen har intern skole, der fysisk ligger et andet sted end opholdsstederne. Omvendt er 
det ikke altid og alle der hver dag er i skole. Kan en ung ikke rummes i skolen en dag eller er 
vedkommende syg, kan vedkommende være hjemme eller få lektier med hjem. Der er altid en 
medarbejder til stede i opholdsstedet. Nogle har en aftale om skolegang den halve dag og arbejde 
den anden halve dag. 
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Lederen af fonden Kanonen oplyser, at det vurderes at være bedre at være i skole 3 dage med succes 
end 5 dage med fuldt skema og nederlag.

Det er med baggrund i interviews med ledelse, medarbejdere og besøg på skolen i forbindelse med 
Ombudsmandens tilsyn på skolen, vurderingen at børnene / de unge - set if. målgruppen - har et 
stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse - ikke mindst i 
kraft af at undervisningen tilrettelægges individuelt. Derfor scores 4.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

3,5 Det er samlet set vurderingen at tilbuddets støtter op og 
borgeres selvstændighed og relationer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Det er vurderingen at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed blandt ved at sætte 
individuelle konkret mål op for dette for den enkelte og ved at der med fast interval følges op herpå.

Derudover støttes de unge i, når de er parat til at indgå i positive sociale relationer og venskaber i det omgivende 
samfund.

Alle unge har minimum én kontaktperson, men kan gå til alle. De unge der interviewes giver udtryk for at have 
mindst en fortrolig voksen i tilbuddet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Der opstilles vha. journal digital i samarbejde med borgeren konkrete individuelle mål for borgernes 
sociale kompetencer og selvstændighed og der følges op herpå.
De unge, der interviewes giver udtryk for at de kender til og har været involveret i udarbejdelsen af 
mål.

Det er vurderingen at der i samarbejde med borgeren opstilles konkrete individuelle mål for 
borgerens sociale kompetencer og selvstændighed og der følges op herpå. Det er indtrykket at dette 
har høj prioritering i fonden - netop at arbejde med mål og delmål for de unges sociale kompetencer 
og selvstændighed. Derfor scores 4.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Det er oplyst at de unge, der har forudsætninger for det indgår i sociale relationer, fælleskaber og 
netværk i det omgivende samfund.

De unge, der interviewes bekræfter dette.
 Med baggrund i målgruppebeskrivelse, interviews og indsendt skriftligt materiale er det vurderingen 
at de unge, der har forudsætninger for det og eller når de opnår forudsætninger for det indgår i 
sociale relationer, fælleskaber og netværk i det omgivende samfund. Derfor scores 3.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Tilbuddet modtager børn og unge fra hele landet. Det kan derfor være vanskeligt for nogle at have 
fysisk kontakt til deres familie og netværk i dagligdagen. De unge har dog mobiltelefon og adgang til 
Internet, således at de kan have kontakt til deres netværk og familie med udgangspunkt i deres 
behov og ønsker.
For nogle unge kan der være restriktioner if kontakten, hvis fx den unge er tvangsanbragt.
De pårørende, der interviewes giver vha. eksempler udtryk for en oplevelse af at medarbejderne har 
været og er en stor støtte if. kontakt til og samvær med familie og netværk fx rent praktisk if. at køre 
og deltage, hvis der er behov.
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Der scores 3, da det ikke vil være alle unge i kanonens målgruppe, der med udgangspunkt i deres 
ønsker og behov har kontakt til og samvær med familie og netværk i dagligdagen.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

De er via interviews oplyst at de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet ud fra de 
forudsætninger de har og støttes heri enten til deltagelse i individuelle aktiviteter eller sammen med 
andre.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Det oplyses, at det for de flestes vedkommende i starten af anbringelsen er meget få venskaber de 
unge har udenfor tilbuddet. De venskaber, de har, er ofte i det miljø, de kommer fra. 

Fonden støtter i midler tid de unge i at opnå venskaber udenfor tilbuddet, blandt andet ved at de har 
mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter  uden for fondens regi og flere er under uddannelse eller i 
anden form for beskæftigelse i dagtimerne udenfor fonden. Fonden støtter op om at de unge kan 
opnå fritidsbeskæftigelse og eller lærepladser og andet i lokalsamfundet. Der er en bred 
kontaktfalde til flere erhvervsdrivende i omegnen.

Der støttes op om nye venskaber udenfor tilbuddet, kontakt og til at vedligeholde venskaber.
 
De unge, der interviewes giver udtryk for at have venskaber udenfor tilbuddet. 

med baggrund i ovenstående er det vurderingen, at de unge ud fra de forudsætninger de har, har 
venskaber udenfor tilbuddet.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det er oplyst at alle unge har minimum en kontaktperson, men er hensigten er at man skal kunne gå 
til alle. Den unges kontaktperson har særlige opgaver if. den unge. Det forventes at kontaktpersonen 
møder ind, hvis der er noget særligt, fx hvis den unge skal flytte eller lignende. Der tages altid 
individelle hensyn. 

De unge, der interviewes, gives udtryk for at de oplever at have mindst en fortrolig voksen, men at 
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man jo kan snakke med alle.

med baggrund i ovenstående er det vurderingen at alle børn / unge har mindst en fortrolig voksen 
og at kontaktperson rollen og de opgaver og forventninger der er hertil prioriteres meget højt.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

3,8 Det er samlet set med baggrund i skriftlige materiale 
samt interviewes med såvel ledelse, medarbejdere, 
indskrevne unge og pårørende, at tilbuddet arbejder 
med afsæt i en klar om end en bred 
målgruppebeskrivelse.
¨
Det er vurderingen at tilbuddet ved hjælp af for 
medarbejderne kendte metoder og redskaber arbejder 
målrettet med de unges handleplaner herunder mål og 
delmål og at de unge inddrages heri.

Det er samtidig vurderingen at tilbuddet er i fortsat 
udvikling i forhold til uddannelse af medarbejdere og 
implementering af nyt journaliseringsredskab.

Tilbuddet understøtter de unges fysiske og mentale 
helbred.

Tilbuddet søger at forebygge overgreb og søger at 
forebygge magtanvendelser. Medarbejderne har været 
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på kursus i konflikthåndtering, uddannes i kognitiv 
adfærdsterapi og ART. 

Tilbuddet har generelt set kendskab til regelsættet om 
magtanvendelse og til håndteringen heraf.

Tilbuddet er oplyst om, at der ikke er hjemmel til at 
foretage ransagning af værelser og eller fælles arealer 
ved hjælp af privat hunde vagt firma.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar om end en bred målgruppebeskrivelse og at der arbejdes systematisk med 
faglige tilgange og metoder, der har til hensigt at føre til positive resultater for borgerne. Det er oplyst og fremgår af 
indsendt skriftligt materiale, at der arbejdes med afsæt i gældende handleplan. En behandlingsplan oprettes i 
samarbejde med den unge med afsæt i ICS med konkrete mål og delmål, som der løbende følges op på. 
Journaliseringssystemet Journal Digital medvirker bl.a. til at sikre systematik. Den pædagogiske tilgang er tilpasset 
den enkelte. Konkret hentes viden ind i organisationen, hvis der i konkrete situationer er behov.

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

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det er med baggrund i skriftligt materiale, oplysninger på tilbuddets hjemmeside samt interviews og 
observation, vurderingen at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets målsætning og metode. Samtidig er det vurderingen at tilbuddets ikke er 
stationær if. faglige tilgange og metoder, men er i stand til  løbende at udvikle sig i takt med 
målgruppens ændrede behov og indhente og lære af ny viden i konkret situationer. Derfor scores 4, 
idet det vurderes at tilbuddet i høj grad anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante if. 
tilbuddets målsætning og målgruppe.

Indikator 03.b: Tilbuddet 4 (i høj grad Se indikator 3c. 
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dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

opfyldt) Der scores 4, idet det med baggrund i beskrivelsen under indikator 3c, vurderes at tilbuddet i høj 
grad dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete klare mål for borgerne til løbende brug 
for egen læring og forbedrings af indsatsen.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilbuddet har netop implementeret nyt journaliseringsredskab - journal digital. Der gives ved 
interviews udtryk for at det har været udfordrende at gå fra "story telling" til i dette system at være 
mere konkret og præcis if. mål og delmål.
 Der holdes løbende evalueringsmøder med visiterende kommunerne, hvor tilbuddet dokumentere 
resultater af indsats - så vel positive som mindre positive, hvorefter der så kan justeres.

Konkret oplyses at der maksimalt arbejdes med tre til fire mål af gangen. I systemet journal digital 
trækkes mål ud, indsatsen beskrives og der udarbejdes delmål. Der føres ikke dagbog, men systemet 
"kræver" at der er fokus på mål og indsats.

Efter en måneds tid følges op på hvad der lykkedes og hvad der ikke er, hvor skal indsatsen justeres 
osv.
Der er på kanonen oprettes en følgegruppe, der følger implementeringen af det nye system og dets 
samspil med ICS, hvor udfordringer drøftes og hvor der er fokus på resultatdokumentation.

Der scores 4, idet det vurderes at tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til 
opfyldesen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgeres ophold.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 

Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. 

Det er oplyst at der holdes ungemøder og at der laves individuelle aftaler med de unge, men at nogle unge er 
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på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

anbragt ved tvang, hvorfor de ikke har haft indflydelse på selve anbringelsen og der arbejdes derfor med modstand 
i starten, ligesom de enkelte unges her og nu behov ikke altid kan opfyldes, men det tilstræbes at den unge har så 
meget som muligt indflydelse.
De unge, der interviewes giver udtryk for at der laves individuelle aftaler og at hvis man har en særlig interesse for 
noget, støttes der op om det.

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

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det er, med baggrund i indsendt skriftligt materiale. interviews og besigtigelse, indtrykket at 
borgerne i tilbuddet bliver hørt, respekteret og anerkendt. Der scores 4, idet det med baggrund i 
blandt andet personalehåndbog samt oplysninger givet af medarbejdere, pårørende og unge i 
forbindelse med interviews vurderes at borgerne i høj grad bliver hørt, respekteret og anerkendt.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Med baggrund i oplysninger givet ved interview med hhv. ledelse, medarbejdere og unge, der det 
vurderingen at borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i 
overensstemmelse med deres ønsker og behov. Det er oplyst at der holdes ungemøder og at der 
laves individuelle aftaler med de unge, men at nogle unge er anbragt ved tvang, hvorfor de ikke har 
haft indflydelse på selve anbringelse og der arbejdes derfor med modstand i starten, ligesom de 
enkelte unges her og nu behov ikke altid kan opfyldes, men det tilstræbes at den unge har så meget 
som muligt indflydelse.
De unge kan altid give udtryk for ønsker om fx at flytte værelse eller lignende og dette i 
mødekommes i stor udstrækning, hvis der er mulighed for det og under hensyntagen til den 
restende gruppe i afdelingen.

De unge, der interviewes giver udtryk for, at der laves individuelle aftaler og at hvis man har en 
særlig interesse for noget, støttes der op om det.
Der gives eksempler på situationer fx at én har haft en særlig interesse i at fiske, hvorfor en 
medarbejder har taget på fisketure med den pågældende. 
Der scores derfor 4, idet det vurderes at borgerne i høj grad har indflydelse på beslutninger 
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vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Der 
scores ikke højere i det der henset til tilbuddets målgruppe og generelle behov vil opstå situationer, 
hvor tilbuddets medarbejdere må handle og træffe beslutninger i modstrid med borgerens aktuelle 
behov og ønsker og hvor borgeren ikke har indflydelse herpå. Fx at en ung må tages væk fra 
fælleskabet for at tilgodese enten den enkeltes behov, vurderet af voksne eller for at tilgodese den 
restende gruppes behov.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Tilbuddet   understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. Det er oplyst ved interviews med hhv. ledelse, 
medarbejdere og unge, at der er fokus på frisk luft og motion og gode muligheder for at dyrke forskellige former for 
sport. Der er samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien, det lokale lægehus med videre og der kendskab til 
medicinhåndtering, herunder registrering af og håndtering af eventuel fejlmedicinering og utilsigtede hændelser.
De unge, der interviewes giver udtryk for at de trives.

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

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

De unge, der interviewes giver udtryk for at de trives i tilbuddet. Ledelsen oplyser ved interview at 
deres indtryk er, at de unge generelt trives, men at der ofte arbejdes med modstand mod 
anbringelsen i starten.

Der scores 4, idet det vurderes at borgerne i høj grad trives i tilbuddet. Der scores ikke højere, da det 
samtidig vurderes at borgernes egen oplevelse af aktuel trivsel ikke vil være den samme, da 
borgerne har forskellig alder, forskellige problematikker og ressourcer, nogle er lagt i deres 
anbringelsesforløb, andre er lige startet, nogle er frivillig anbragt andre er anbragt ved tvang osv.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Se indikator 5c. 

Der scores 4, idet det, jf. beskrivelsen under indikator 5c, vurderes at borgeren i høj grad med støtte 
fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser.
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Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det oplyses at der er fokus på at de unge får motion, frisk luft og har mulighed for at dyrke sport 
såvel individuelt såvel som sammen med andre. Der samarbejdes med det lokale lægehus, med 
psykiatrien mv. De unge kommer til tandlæge og frisør osv.. Medicin opbevares i aflåst medicinskab, 
lige der foretages registreringer også if. fejlmedicinering og utilsigtede hændelser.

Det er tilsynets vurdering at tilbuddet i høj grad i sin pædagogiske indsats har fokus på forhold, som 
har betydning for borgernes fysiske og mentale indsats. Derfor scores 4.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Det er oplyst at når der finder magtanvendelser sted er der ofte tale om mange magtanvendelser if. få unge.

Ombudsmandsinstitutionen har tidligere haft fokus på brug af magt i fonden og udarbejdede på baggrund heraf en 
kritisk rapport. Det oplyses, at fonden tog ved lære heraf, diskuterede indholdet og har justeret herefter. Alle 
medarbejdere har været på konflikthåndteringskursus.

Det er oplyst at der er stor fokus på uddannelse af personalet også i kognitiv adfærdsterapi og ART.

De unge, der interviewes har ikke oplevet magtanvendelser.

Socialtilsyn Midt har oplyst fonden om at der ikke er hjemmel til at ransage værelser og eller fællesarealer ved 
hjælp af privat hunde vagt firma.

Det er vurderingen at tilbuddet generelt søger at forbygge og håndterer magtanvendelser, der finder sted ved at 
indberette til anbringende myndighed og orientere Socialtilsynet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Det oplyses at når der finder magtanvendelser sted er der ofte tale om mange magtanvendelser if. få 
unge. Derudover er der stor fokus på uddannelse af personalet i såvel konflikthåndtering, kognitiv 
adfærdsterapi og ART.

Med baggrund i oplysninger givet ved deltagelse i tilsyn fra Ombudsmanden, er det overfor kanonen 
oplyst, at der ikke er hjemmel at ransage værelser og eller fælles arealer vha. privat hunde vagt 
firma.

Set if. målgruppen i tilbuddet, er det vurderingen at tilbuddets pædagogiske indsats søger at sikre at 
magtanvendelser så vidt muligt undgås. 

Der scores derfor 3, idet det vurderes at tilbuddet i middel grad i sin pædagogiske indsats sikrer, at 
magtanvendelser så vidt muligt undgås.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Det oplyses ved interview med ledelsen at der sidste år fandt mange magtanvendelser sted. Desuden 
udarbejdede ombudsmandsinstitutionen en kritisk rapport på baggrund af besøg med fokus på 
tilbuddets anvendelse af magt. Det oplyses, at man tog rapporten til efterretning og diskuteret 
indholdet heri og på den baggrund justeret. Derudover har medarbejderne været på 
konflikthåndteringskursus.
De unge, der interviewes oplyser, at de ikke har oplevet magtanvendelser, hverken if. dem selv eller 
observeret magtanvendelser if. andre.
Socialtilsyn Midt har modtaget indberetninger om magtanvendelser fra fonden.

Det er vurderingen med baggrund i ovenstående at tilbuddet i middel grad dokumenterer og følger 
op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Derfor 
scores 3.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Tilbuddet  søger, blandt andet i kraft af en høj personalenormering, hvor man er tæt på de unge og med baggrund i 
tilbuddets beredskab til at forebygge overgreb og  den nedskrevne seksualpolitik,  at forebygge at overgreb finder 
sted.

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

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det er indtrykket at tilbuddets pædagogiske indsats herunder den høje personalenormering 
understøtter  eller minimerer risikoen for at der forekommer overgreb i tilbuddet. Den høje 
normering må bevirke, at de voksne i højere grad kan være omkring de unge. Den involverende 
pædagogiske tilgang, at der er dialog med de enkelte unge. Det er indtrykket med baggrund i 
observation og interviews at medarbejderne kommunikerer meget direkte med de unge og er 
insisterende if. kontakt og dialog med de unge.
Der scores 4, idet det vurderes at tilbuddets pædagogiske indsats i høj grad understøtter, at der ikke 
forekommer overgreb i tilbuddet.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Med baggrund i oplysninger ved interview med ledelsen og afdelingsledere samt indhentet skriftligt 
materiale , er det indtrykket at tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb, er tilpasset 
målgruppen og kendt af medarbejderne. Der er er en nedskreven seksualpolitik på tilbuddet, der 
også indeholder oplysninger vedr. evt. pressehåndtering, mistanke osv.

Der scores 4, idet det vurderes, at tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er 
tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

3,9 Det er samlet set vurderingen at tilbuddet har en fagligt 
kompetent ledelse og at den daglige drift varetages 
kompetent.
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*Organisation og 
ledelse

3,9 Det er samlet set vurderingen at tilbuddet har en fagligt 
kompetent ledelse og at den daglige drift varetages 
kompetent.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Der er indhentet cv på såvel forstander som pædagogisk chef. Det er vurderingen at de har relevante kompetencer 
til at lede tilbuddet. 
Tilbuddet benytter sig af ekstern supervision til medarbejderne og ledelsen er fornyligt påbegyndt 
ledelsessupervision.

Det er vurderingen at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilsynet har modtaget Cv på såvel forstander som pædagogisk chef. Det er på baggrund af dette samt 
interview med begge vurderingen at ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede 
tilbuddet.

Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det er oplyst, at ledelsen pr. 31. marts 2014 påbegynder ledelses supervision. Ledelsen har før den 
dato mulighed for coaching efter behov.
Alle medarbejderne modtager fast kontinuerligt supervision. Tidligere har afdelingslederne deltaget i 
supervision med medarbejdere, men det er besluttet, at de nu får en selvstændig 
supervisionsgruppe.
Det er således vurderingen at tilbuddet benytter sig af faglig supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og medarbejdere

Indikator 08.c: Tilbuddet har en 
kompetent og aktiv bestyrelse

3 (i middel 
grad opfyldt)

De tilsynsførende har ikke i forbindelse med tilsynet gennem observation, interviews og indhentet 
materiale, argumentation for at tilbuddet ikke har en kompetent og aktiv bestyrelse. Det skal dog i 
lighed med fondens egen udtalelser ved interview, anbefales at en person med socialfaglig baggrund 
indtræder i bestyrelsen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige Det er vurderingen at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.
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drift varetages kompetent
De unge og deres pårørende giver udtryk for at have god kontakt til  medarbejdere på tilbuddet. De unge giver 
udtryk for at være bekendt med og involveret i arbejdet med mål og delmål.

Personalegennemstrømingen vurderes ikke at være højere end på sammenlignelige arbejdspladser, ligesom 
sygefraværet heller ikke vurderes at være højere end på sammenlignelige arbejdspladser.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

De unge, der interviewes giver udtryk for at være bekendt med mål og delmål, for deres ophold på 
Kanonen og at have været involveret heri. En af de unge giver udtryk en oplevelse af at for 
medarbejderne er arbejdet med de unge på Kanonen mere end bare et arbejde og at der ikke er 
mange vikarer og at man altid kan få kontakt til sig kontaktperson eller en anden.

De pårørende, der interviewes giver en oplevelse af at medarbejderne "gør det, der skal til" og at 
barnets behov er i centrum, at de som forældre involveres og at der tages individuelle hensyn. 
Ligesom en forælder giver udtryk for bekymring for, hvad der vil ske, hvis hendes pårørende 
udskrives.

På baggrund heraf vurderes at borgerne i forhold til deres behov har tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante kompetencer.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Se indikator 9c.
Personalegennemstrømningen vurderes ikke at være på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Der er indhentet sygefraværsstatistik, der viser at sygefraværet blandt medarbejderne ikke vurderes 
at være på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Det oplyses på møde med 
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højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

ledelsen at der er en høj fastholdelsesprocent. At sygefravær ikke er specielt højt og at 
fastholdelsesprocenten er høj kan indikere at medarbejderne generelt trives.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4 Det er samlet set vurderingen at den samlede 
personalegruppe besidder relevante faglige kompetencer 
til at arbejde pædagogisk med tilbuddets målgruppe.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Der er indhentet cv på medarbejdere.
Medarbejdere og ledelse er interviewet.
Oplysninger givet til de tilsynsførende fra pårørende og de unge vedrørende den pædagogiske indsats, understøtter 
medarbejdernes cv, hvorfor det vurderes at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Se indikator 10 b.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

De tilsynsførende har ikke i forbindelse med besigtigelsen  på alle afdelinger haft mulighed for at 
observere medarbejdernes samspil med borgerne. På de afdelinger, hvor der var mulighed herfor, er 
det indtrykket, at de tilstedeværende medarbejdere har viden om og indsigt i de enkelte unge og 
deres særlige behov og det afspejles i samspillet mellem medarbejdere og borgere at 
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medarbejderne har relevante kompetencer. 

De pårørende, der interviewes understøtter dette blandt med positive udtaleser om, hvorledes de 
oplever deres søn eller datter har udviklet sig ved hjælp af medarbejderne menneskelige og faglige 
kompetencer. Der gives også udtryk for udfordringer i en i startfase, hvor pårørende ikke oplevede, at 
der i Kanonen var erfaring med deres pårørendes ganske særlige behov, men at man handlede på 
dette, ved at søge viden, således at deres pårørende i dag trives og udvikler sig.

Der er indhentet CV på medarbejderne, der afspejler at medarbejderne har relevante kompetencer.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

Nej

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 

Har ikke været genstand for vurdering
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forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget
Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

Har ikke været genstand for vurdering

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

Har ikke været genstand for bedømmelse. Omvendt er der tale m en høj takst på pladspris, høj 
personalenormering og der gives udtryk for flere udvikllingsmæssige tilgange og ændringer, hvorfor 
det må formodes at tilbuddets budget afspejler dette.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
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socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

Har ikke været genstand for bedømmelse

Indikator 13.b: Pengestrømmene 
mellem en koncerns enkelte 
virksomheder kan følges i budget 
og regnskab

Har ikke været genstand for bedømmelse

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 5 Alle afdelinger i fonden Kanonen er besigtiget inklusive 
fondens administrationsbygning.

Administrationsbygningen på Århusvej i Hinnerup har 
kontorer, møde- og undervisningslokaler, køkken med 
videre.  Fremstår nyt og moderne.

Afdelingen Sandbyvej har 6 pladser.
Afdelingen Vissing har 5 pladser.
Afdelingen Tinghøjvej med 4 pladser.
Afdelingen Galten har 6 pladser - afdelingen er aktuelt 
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opdelt, således der i den ene af bygningen er en 
selvstændig lejlighed.
Afdelingen Baskærvej med 5 pladser.
Afdelingen Hadbjerg med 4 pladser, der ligger bynært.

Det er den samlede vurdering med baggrund i 
besigtigelse og dialog med unge og pårørende, at  de 
fysiske rammer fremstår velholdte og velegnede til at 
understøtte målgruppens behov for udvikling og trivsel. 
Der er gode udendørsfaciliteter.
Bo enhederne har  alle et hjemlig præg.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

De unge, der er dialog med, giver udtryk for at de trives med de fysiske rammer. De er tilfredse med deres værelser 
og udensomsarealer.

Med baggrund i besigtigelse af alle afdelinger, er det indtrykket at de fysiske rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel, idet der er god plads i alle afdelinger. Ikke alle værelser er store, men der er store fælles rum og 
pænt istandsatte badeværelser og vaskefaciliteter.

Det er oplyst at bliver noget ødelagt, bliver det så hurtigt som muligt repareret, da det er væsentligt at rammerne 
er rare at se på og være i, da det er beboernes hjem.

Når et barn eller ung flytter ind, er værelset så vidt det er muligt nymalet, og det er oplyst at barnet / den unge selv 
har indflydelse på indretningen 
 
Alle afdelinger på nær en af de besigtigede afdelinger ligger landligt med masser af udendørs 
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udfoldelsesmuligheder for såvel piger som drenge.

Der er i tilknytning til en af afdelingerne et stort lokale, der kan benyttes til kreative ting og det oplyses at der nogle 
gange afholdes biograf aften i lokalet.

Den bygning, der ligger mere bynært med tæt til naboer, giver mulighed for andre former for træning i 
selvstændighed osv. Det er her oplyst, at man ikke har meget med naboer at gøre, men at de ikke har modtaget 
naboklager og lignende. 

Alle ejendomme er velholdte og der er rent og pænt samtidig med at det ses, at der bor unge mennesker. 
Ejendommene giver mulighed for at borgerne med ekstraordinære behov kan få tilgodeset disse, således at 
rammerne også indrettes, så de kan  understøtte borgeres helt særlige behov for udvikling og trivsel.

Afdelingerne er hjemligt indrettet og har generelt ikke institutionspræg. Der er billeder på væggene, blomster osv. 
Alle afdelinger har dog et personalerum med pc og medicinskab osv.

Administrationsbygningen er stor og moderne og rummer mulighed for mødeafholdelse og lignende.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

De unge, der er dialog med  ved interview, giver udtryk for at de trives med de fysiske rammer. De er 
tilfredse med deres værelser.

Et pårørendepar giver ved interview udtryk for at de oplever at deres barn trives med de fysiske 
rammer og at de også selv trives med at besøge deres barn i de fysiske rammer, hvor man føler sig 
velkommen og kan føle at man er på besøg i sit barns hjem.

Der er under besigtigelsen af en afdeling dialog med en pårørende og en ung. Den unge giver her 
udtryk for at han trives med de fysiske rammer, sit værelse osv. Den pårørende giver udtryk for at 
kunne lide at besøge sit barn i hjemlige omgivelser. En medarbejder står i køkkenet og bager og 
spørges om det er fordi tilsynet er på besøg, at der skal dufte af nybagt brød. Medarbejderen 
afkræfter dette og oplyser, at han ofte bager brød.

Der scores 5, idet det med baggrund i ovenstående vurderes at de borgerne, der er dialog med ved 
tilsynet i meget høj grad trives med de fysiske rammer.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det er de tilsynsførendes vurdering at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes 
særlige behov på alle afdelinger. Særligt en afdeling skiller sig ud, da boligen er opdelt i to, således at 
de fysisk rammer og faciliteter imødekommer en beboeres ganske særlige behov.
 Det oplyses at afdelingen egentlig var én afdeling, men de fysiske rammer giver mulighed for at 
opdele i to boliger, da der er to køkkener osv.
En konkret beboer flyttede ind og det blev klart blandt andet i samarbejde med VISO, at denne 
beboer havde et ganske særligt behov for at bo alene det meste af tiden og for at være alene med en 
medarbejder i modsætning til de andre på afdelingen . Afdelingen er der nu delt i to med en dør 
mellem de to boliger, der er låst, men som kan åbnes og eller låses alt efter hvad beboeren ønsker og 
eller har behov.  beboerens pårørende giver ved interview udtryk for en oplevelse af at de fysiske 
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rammer i mødekommer deres barns behov nu. hvor der er adskillelse mel. de to boliger og at det kan 
mærkes på beboeren. 

Fondens administrationsbygning, der ligger på egen matrikel. er stor og moderne og tilgodeser i høj 
grad medarbejdernes og ledelsens behov. Der er kontorer og mødefaciliteter i stueetagen samt 
køkken og toilet og bad. I kælderetagen er der et meget stor lokale der benyttes til undervisning af 
medarbejdere, mødeaktivitet, supervision med videre. Det bemærkes at der er fælles administration 
her for fonden Kanonen, Fonden Himmelbo og fonden på Grønland.

Der scores 5, idet det med baggrund i ovenstående vurderes at de fysiske rammer og faciliteter i 
meget høj grad imødekommer borgernes særlige behov.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilsynet har besigtiget alle afdelinger i fonden.  Alle steder afspejler de fysiske rammer, at tilbuddet 
er borgernes hjem. Der er ingen steder institutionspræg over boligerne, udover at der alle steder er 
et personalekontor / personalerum med pc og så videre.
Husene er forskellige og ligger spredt på forskellige adresser i Favrskov kommune. Der er alle steder 
pænt og rent og ejendommene er velholdte.
Der gives i interview med ledelsen udtryk for at de unge meget sjældent og helst ikke flyttes fra et 
hus til et andet, da der netop er tale om at det er de unges hjem, hvorfor man hellere har tomme 
pladser i et hus. Er man en sjælden gang nødsaget til at flytte en ung, vil det enten være efter den 
unges eget valg eller af andre årsager.

Der scores 5, idet det med baggrund i besigtigelse vurderes at de fysiske rammer i meget høj grad 
afspejler at tilbuddet er borgernes hjem.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Lederen er ikke stemmeberrettiget jf. Lov om Socialtilsyn § 14.

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

Advokat Jens Dynesen - formand
Økonomisk rådgiver Kim Jensen
Leder Trine Hounsgaard Pheiffer
Pædagogisk chef Mogens Rasmussen

Det er oplyst ved tilsynet at der ønskes et medlem mere ind i bestyrelsen mere socialfaglig baggrund.

Tilbuddets bedømmelse
Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling.
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*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgradkr. 43.735.792,00

Overskud

Lønomkostninger

2,90

Lønomkostninger, fast 
personale

68,80

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

1,10

1,80

31,90

3,70

1,00

61,20

11,86

Ja

0,10

27,71

15-04-2013

Takster
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 5.
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