
 

 

 

 

 

 

 
Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og 
private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommu-

ne jf. Lov om Social Service § 148a 
 
 

 
Tilsynet er gennemført af CAFA på Roskilde kommunes vegne. 

Proceduren har været følgende: 
Roskilde kommune har forhandlet og udsendt tilsynsdato til opholdsstedet, og CAFA har 
gennemført tilsynsbesøget ud fra en manual udarbejdet af Roskilde kommune. Tilsyns-
rapporter en udarbejdet af CAFA og har været til udtalelse hos forstander, inden den er 
fremsendt til Roskilde kommune.  
CAFA har ingen beslutningskompetence i tilsynet, men har afgivet indstillinger om pålæg, 
anbefalinger og bemærkninger til kommunen. Det er CAFAs indstillinger, der fremgår i 
rapporten.  

 

Dato: 

 

13.12 2013 

Anbringelsesstedets navn: 

 

Weekendtilbuddet  

”Ud i det Fri” 

Boserupvej 100A 

4000 Roskilde 

 

Til stede: 

 

Leder Lene Colding 

Pædagog Peter Tomra 

 

 

 
Faglig kvalitet 
 

 

Aktuel brugersammensætning i forhold til 

godkendt målgruppe 
- Antal indskrevne unge 
- De unges problematikker 
- Bogrupper 

 

 

Ud i det Fri er normeret til 10 børn/unge mellem 8 og 13 

år. Der er i øjeblikket indskrevet 6 drenge i alderen 9 år til 

15 år.  

Normalt kommer børnene/de unge i weekendtilbuddet 

hver 2. weekend fra fredag til søndag, men én af de unge 

kommer kun en enkelt weekend grundet efterskoleophold. 

Der har tidligere været piger i tilbuddet (frem til sommeren 

2012), og det vil de også gerne have igen.  

 

Tre af de børn og unge, som er indskrevet aktuelt, har en 

ADHD-problematik, og de to får medicin. Der er et videre 

en dreng med en ADHD-problematik kombineret med 

autisme. Der er en dreng, som går i specialklasse. Han er 

Velfærd 

Børn og Unge 
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dog normalt begavet og går der af andre årsager. Endelig 

er der en dreng, som er anbragt udenfor hjemmet, og hvor 

tilbuddet fungerer som aflastning for anbringelsesstedet. 

De to sidste drenge bor i plejefamilier. 

 

På trods af drengenes problematikker beskriver lederen 

og medarbejderne, at de har en meget velfungerende 

gruppe. Drengene med ADHD-problematikker er velmedi-

cinerede, og ingen af drengene er udadreagerende. 

Drengene har fundet hinanden i nogle makkerpar, hvor 

der er et godt kammeratskab mellem dem. 

 

 

Faglighed - personalet 
- Sammensætning af personalegruppen 

som helhed 
- Vagtplaner: Hvordan understøtter 

vagtplanen det pædagogiske arbejde? 
- Faglige udviklingsplaner 
- Medarbejderkompetencer (uddannel-

ser, kurser, læring på arbejdspladsen, 
supervision) 
 

 

Alle medarbejder i Ud i det Fri er timelønnede, og de har 

andre jobs. 

Lederen er fast aflønnet i ½ stilling i Ud i det Fri og en ½ 

stilling i andre funktioner. 

Lederen er til stede, hver gang børnene/de unge er i til-

buddet, og hun er dermed den gennemgående. Lederen 

sover også på stedet om natten. 

 

Der er altid 3 medarbejdere (incl. lederen) tilstede. Oftest 

er der en fast pædagogmedhjælper tilstede i dag- og af-

tentimerne gennem hele weekenden. På den måde sikres 

det, at der er en høj grad af forudsigelighed for børne-

ne/de unge. 

 

Den tredje person, som er til stede, er som regel en pæ-

dagog, og valget af pædagogen knytter sig til valget af 

aktiviteter i den konkrete weekend. Der er f.eks. en med-

arbejder, der har en stor interesse for vand, kajak mv., er 

han er altid på vagt i de weekends, hvor der skal ske så-

danne aktiviteter. 

På den måde sikres det, at der altid er en engageret med-

arbejder til at indgå i aktiviteterne. 

 

Det oplyses, at der i vagtplanlægningen altid tages hen-

syn til, at der er mindst en pædagog tilstede. 

 

Der er i alt tilknyttet 1 leder, 2 pædagoger og 3 medhjæl-

pere til tilbuddet. Derudover er der tilknyttet 4 vikarer, 

hvoraf en er uddannet pædagog. 

 

Da lederen dækker en stort del af vagtplanen og kontinui-
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teten, spørges til, hvad der gøres, hvis lederen er fravæ-

rende. Det oplyses, at det i medarbejderhåndbogen er 

nøje beskrevet, hvad der skal tages hånd om i løbet af 

weekenden, og det er altid muligt at få vikarer, hvis der 

sker uforudsete ting. 

Indtil videre har de ikke oplevet, at lederen var fraværen-

de, og medarbejderne er meget stabile. 

 

Tilbuddet til barnet/den unge             

      -     Visitationsprocedure 
- Modtagelse og introduktion af nye 

børn/unge 
- Praksis: Hvordan er arbejdet med den 

enkelte unge og bogruppen strukture-
ret?  

- Omsorg for og relation til barnet/den 
unge 

- Miljøet i børnegruppen/ungegruppen 
- Behandlingsplaner og behandlingsfor-

løb 
 

 

Da der er ledige pladser i Ud i det Fri arbejder lederen på 

at udbrede kendskabet til tilbuddet dels ved salgsfremstød 

hos kendte kommuner og tidligere kommuner, som har 

brugt tilbuddet samt ved deltagelse på ADHD konferencer 

m.v. 

 

Når en sagsbehandleren henvender sig med en fore-

spørgsel på et konkret barn/ung, gennemgår lederen papi-

rerne for at sikre, at barnet/den unge er indenfor målgrup-

pen. Lederen kan vælge at sparre med personalegruppen 

eller med bestyrelsesformanden. 

Hvis barnet/den unge er indenfor målgruppen, kommer 

sagsbehandleren og forældrene på besøg og tilbuddet 

præsenteres. Derefter kan der ske indskrivning. 

Der aftales specifikke forhold omkring afhentning og afle-

vering, særlige forhold omkring det enkelte barn/unge. Der 

indhentes køretilladelser mv. 

Barnet/den unge er på besøg på stedet sammen med sine 

forældre inden start.  

 

Barnet tildeles en kontaktperson. 

På et personalemøde udarbejdes der fokuspunkter, som 

medarbejderne skal være særligt opmærksomme på. Det 

kan f.eks. være, at barnet har brug for støtte med at 

komme op om morgenen eller har brug for støtte til at 

opnå kammeratskaber. 

Det er vigtigt for medarbejderne at holde for øje, at Ud i 

det Fri ikke er et behandlingstilbud, men formålet er, at 

børnene/de unge gennem aktiviteter skal opleve et fæl-

lesskab og en tro på egne styrker i et anerkendende og 

afslappet miljø. 

Desuden er det vigtigt, at det enkelte barn/unge får lov til 

at nyde aktiviteter/oplevelser uden at føle sig anderledes 

eller utilstrækkelig. 
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Det oplyses, at qua vægtningen af kontinuitet ift. medar-

bejdere gennem weekenden opnår børnene en tryghed 

ved de enkelte medarbejdere, og på grundlag heraf kan 

der ydes omsorg for det enkelte barn/unge. 

 

Der er fast struktur for weekenden. Det er med til at give 

forudsigelighed. Om fredagen ankommer børnene/de 

unge omkring kl. 17, og der laves aftensmad. Alle lander 

på stedet, og weekendens program gennemgås.  

Lørdag er der typisk en aktivitet ud af huset. Disse aktivi-

teter planlægges halvårligt, og alle får et program for dis-

se. Eksempler på aktiviteter kan være Eksperimentariet, 

skøjtehal, Knuthenborg eller Himmel og hav. 

Søndag tages der ofte i svømmehallen. På den måde 

sikres det også, at alle børn/unge har været i bad i løbet 

af weekenden, og børnene/de unge er meget glade for 

svømmehalturen. 

Søndagen slutter kl. 15, hvor børnene/de unge hentes 

eller bringes hjem. 

Selvom der er en meget fast struktur, fortæller lederen og 

medarbejder, at der er plads til individuelle hensyn og 

fleksibilitet. F.eks. kan de unge nogen gange godt få lov til 

at sove lidt længere om morgenen, hvis de har brug for 

det. Ligesom de gerne må sove sammen på værelserne, 

hvis de har lyst til det. 

 

Leder og medarbejder beskriver, at der er en god stem-

ning mellem børnene og de unge. Der er meget få konflik-

ter, og de nyder at lave aktiviteter sammen. 

 

Der laves ½ årlige statusrapporter til kommunen, og disse 

forsøges gennemgået med forældrene og barnet/den 

unge inden afsendelse til kommunen. Det er lederen, som 

udarbejder statusrapporterne, og kontaktpersonen bidra-

ger. 

 

Der er en særlig sommerlejr, hvor Ud i det Fri har et sam-

arbejde med Roskilde Friskole om afviklingen. Der laves 

særskilt rapport for dette forløb. 

 

 

Samarbejde med forældre 
- Praksis 

 

 

Der er kontakt med forældrene, når børnene/de unge 

hentes eller afleveres. Der gives en kort overlevering i 

forhold til, hvordan weekenden er gået. 



 

Side 5/14 

Overdragelse kan også ske via telefon, hvis forældrene 

ønsker det.  

Forældrene kan ringe i løbet af weekenden, hvis de bliver 

usikre på noget, men det sker yderst sjældent. 

 

Lederen prøver i videst muligt omfang at besøge de en-

kelte børn/unge en gang hjemme hos dem selv. Der er pt. 

en familie, som lederen ikke har besøgt. 

 

Der har 2013 ikke været forældrearrangementer. Tidligere 

er forældrene blevet inviteret, når der i øvrigt var åbent 

hus på området (Roskilde friskole og Den lille Eftersko-

len), men det er ikke sket 2013. 

Det overvejes, om forældrene til børn/unge i Ud i det Fri 

skal inviteres til Roskilde Friskoles forårsfest, eller om der 

skal laves et selvstændigt engagement. Aktuelt oplever 

lederen ikke, at forældrene efterspørger sådanne enga-

gementer. 

Der er ikke forældreråd tilknyttet Ud i det Fri.  

 

 

Magtanvendelse 
- Statistik 
- Bearbejdning 
- Tendenser og forebyggende tiltag 

 

 

Der har ingen magtanvendelser været i 2013. 

Lederen og medarbejder forklarer, at formålet med Ud i 

det Fri er, at børnene/de unge skal have nogle gode ople-

velser via aktiviteter. Børnene og de unge har selv indfly-

delse på aktiviteterne, og derfor er der også meget få 

konflikter omkring disse, da børnene/de unge gerne vil ud 

og opleve noget. 

Desuden arbejder tilbuddet ud fra et humanistisk menne-

skesyn, hvor hver enkelt bliver taget alvorligt, respekteres 

og anerkendes.  

Hvis et barn/ung f.eks. ikke vil deltage i en aktivitet, hvilket 

sker yderst sjældent, så taler medarbejderen med bar-

net/unge om årsagen, og der søges at motiveres til delta-

gelse.  Løsningen kan også være, at barnet/den unge 

deltager i dele af aktiviteten. 

 

Det sker, at børnene/ de unge ikke kan falde i søvn om 

aftenen, f.eks. fordi de bruger deres mobiltelefoner. Her 

prøves der altid at finde en løsning, men det er sket, at 

mobiletelefonen inddrages til næste morgenen, men det 

har ikke givet anledning til større konflikter. 

 

Hvis det skulle komme til magtanvendelse, er der i med-
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arbejderhåndbogen nedskrevet procedure for håndterin-

gen.  

 

 

Konklusion på den faglige kvalitet og tilsy-

nets anbefalinger 
 
På baggrund af udsagn fra ledel-
se/medarbejdere, samt ved observation på 
rundvisning, gives der her konklusion og anbe-
falinger ift. den faglige kvalitet. 
 
Uddybende betyder det, at der ønskes en vur-
dering fra CAFA, om anbringelsesstedets pæ-
dagogiske praksis matcher målgruppens be-
hov. 
 

 

CAFA vurderer, at ”Ud i det Fri” har tilrettelagt en pæda-

gogisk praksis, som matcher målgruppens behov. De 

nuværende børn/unge i tilbuddet har for størstedelens 

vedkommende problematikker, som fordrer en høj grad af 

forudsigelighed og kontinuitet. 

 

Der skønnes at være tale om en god overensstemmelse 

mellem den i godkendelsen beskrevne målgruppe og de 

aktuelt indskrevne børn og unge. 

 

Vagtplanen synes at tage højde for de pædagogiske mål-

sætninger, hvor blandt andet kontinuitet og engagement 

vægtes højt. 

Der er efter det oplyste altid 3 medarbejder tilstede, og de 

2 vil typisk være gennemgående gennem hele weeken-

den. Bemandingen lever dermed op til godkendelsens 

beskrivelse af normeringen, der skal være min. 3 medar-

bejdere til 3-6 børn og unge. Den lever efter det oplyste 

også op til, at der skal være mindst 1 pædagog til stede. 

 

Når tilbuddet er bygget op om aktiviteter, kræver det en 

høj grad af planlægning for ud for afholdelsen af selve 

aktiviteten, og vi får indtryk af, at tilbuddet er dygtige til at 

lave den type planlægning. 

 

Vi får indtryk af et tilbud, hvor alle og i særlig grad lederen 

synes at være drevet af et stort engagement. Lederen er 

mange timer på arbejde igennem en weekend. Det kan 

efter vores vurdering give en sårbarhed ved sygdom mv., 

og vi har ved tilsynet også indtryk af, at tilbuddet løbende 

har en opmærksomhed på denne problematik. 

Blandt andet er der udarbejdet en meget udførlig medar-

bejderhåndbog, hvor medarbejderne kan få svar på man-

ge spørgsmål, hvis de skulle kommer i tvivl om noget. 

 

Det er CAFAs vurdering, at der er et godt informationsni-

veau mellem tilbuddet og forældre/ børn om aktiviteter mv. 

Det er vores forventning, at tilbuddet afdækker, hvad for-

ældrenes behov er i forhold til fælles arrangementer.  
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Organisatorisk kvalitet 
 

 

Fysiske rammer og muligheder 
- Rundvisning 
- Værelser, opholdsrum, udendørsarea-

ler 
- Renovering/vedligeholdelsesplaner 
- Sikkerhed: Brandveje, alarmer, farlige 

og sundhedsskadelige effekter 
- Tilsyn fra brandmyndigheder 
- APV og organisering af arbejdsmiljø-

arbejdet 
 

 

Ud i det Fri er beliggende på et større område tæt ved 

skov og strand. På området befinder Roskilde Friskole og 

en Den lille Efterskole sig også. 

Tilbuddet må benyttes sig af alle mulighederne på områ-

det. Det vil sige, at der er bålpladser, fodboldbane, shelter 

mv. til deres rådighed. 

Selve tilbuddet er beliggende på 2. sal i en af de store 

gamle bygninger.  

Når man kommer op af trapperne, er der god plads til at 

komme ind. Man kan se over til et mindre køkken, der er 

en opslagstavle med weekendens program mv. Til venstre 

er der en opholdsstue og et rum, hvor der er tv, computer 

og Playstation. Disse rum benyttes mest i vinterhalvåret, 

og når de kommer hjem fra aktiviteter. Køkkenet er ikke 

særligt stort, men det virker funktionelt, og et par 

børn/unge ville godt kunne inddrages i madlavningen. 

Til højre er der en spisesal, toiletter og værelser. 

Spisesalen er indrettet hyggeligt med billeder på vægge-

ne. Der er to toiletter og to bade. Toiletforholdene bærer 

præg af, at det er en ældre bygning, men det fremtræder 

på denne baggrund pænt og rent. Badene er relativt nyre-

noveret. 

 

På den lange gang, hvor alle værelserne er, er der en 

anelse koldt. Lederen fortæller, at de kommer fredag ef-

termiddag og skruer op for varmen, når der kommer børn 

på weekend. 

Der er mange flere enkeltværelser, end der er indskrevne. 

Børnene/de unge har selv været med til at vælge, hvilket 

værelse de vil have. Temperaturen på de enkelte værel-

ser svinger fra lidt koldt til meget varmt. Lederen forklarer, 

at det reguleres sig bedre i løbet af weekenden. 

Værelserne er spartanske. Der er en eller flere senge, en 

håndvask, en stol, måske et skrivebord. Der er typisk ikke 

noget på væggene. Lederen forklarer, at de ønsker at 

bibeholde en lejrskolestemning. Der er rent og pænt på 

stedet.  

 

Der er årligt brandeftersyn, og det er seneste gennemført 

den 28.10.13. 
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Der foreligger ikke nogen renoveringsplan. 

Der er ikke gennemført APV, og lederen er ikke bekendt 

med, at hun skal gennemføre en sådan. 

 

Ledelse og drift 
- Organisering af ledelse 
- Kompetencefordeling 
- Sygefravær 
- Medarbejdertrivsel 

 

 

Lederen lønnes pt. 50 % af en fuldtidsstilling, men det kan 

være svært at opretholde, hvis der ikke indskrives flere 

børn/unge i tilbuddet. 

Lederen oplyser, at de løbende prøver salgsfremstød hos 

forskellige kommuner. De håber, at de kan få flere ind-

skrevet 2014. I budget for 2014 regnes der dog stadig 

med 5 indskrevne børn/unge. 

 

Lederen har ansvaret for visitation, vagtplaner, afholdelse 

af personalemøder, udarbejdelse af medarbejderhåndbo-

gen, statusrapporter mv., og hun er altid selv tilstede, når 

der er børn/unge i tilbuddet.  

 

Det er yderste sjældent, at nogen er syge. Sygefraværs-

procenten kendes ikke.  

 

Medarbejderen, som deltager i tilsynet, giver udtryk for, at 

han er meget glad for sit arbejde, og det oplever han og-

så, at de øvrige medarbejdere er. 

Atmosfæren er uhøjtidelig, og der er en kendt struktur, 

som også giver tryghed for medarbejderne. De yngre 

kollegaer opleves som gode kollegaer, og der er en god 

dynamik i medarbejdergruppen, hvor de bruger hinandens 

kompetencer og erfaringer positivt på tværs af køn og 

alder.  

Medarbejderen oplever det ikke problemfyldt at have et 

meget tæt samarbejde med lederen. Der er råderum in-

denfor de rammer, der er.  

På sigt kunne medarbejderen godt tænke sig at udvide 

arbejdet med børnene/de unge f.eks. med familiearbejde.  

 

Lederen oplever medarbejderne som meget loyale. Med-

arbejderne brænder for arbejdet med børnene/de unge og 

engagerer sig i det.  

 

 

Generelt 
- Hygiejne 
- Medicinhåndtering  
- Læge, tandlæge 

 

Rengøringen varetages af lederen eller medarbejderne. 

Der gøres rent søndag, efter børnene/de unge er taget 

hjem, hvis ikke lederen bliver hjemme fra søndagens ud-
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- Kost og kostplaner 
 

flugt til svømmehallen og gør rent. 

To gange om året gøres der hovedrent, som udefra kom-

mende rengøringspersonale står for. 

 

De børn/unge, som har behov for medicin, medbringer 

medicinen i en plasticpose eller i en pilleæske. Ved af-

hentning overtager en medarbejder ansvaret for medici-

nen, og medicinen låses inde i pengeskabet.  

Lederen har fast ansvar for, at børnene/de unge får deres 

medicin.  

Der opleves ikke problemer med medicin. I enkelte tilfæl-

de opbevarer kontaktpersonen medicinen, hvis der skal 

give flere gange om dagen. 

 

Ved behov for læge tages der individuelt stilling til, om Ud 

i det Fri tager af sted med barnet, eller om forældrene kan 

komme. Forældrene orienteres altid hurtigst muligt, hvis et 

barn/en ung bliver syg. 

 

Omkring madlavningen kan børnene/ de unge ønske, 

hvad de vil have at spise fra gang til gang, men tilbuddet 

følger den kostpolitik, som stedets skole praktiserer. Det 

vil sige, der serveres en sund og næringsrig – fortrinsvis 

økologisk - kost. Når der hygges, serverer tilbuddet ”sund 

slik”. Hvis forældrene har særlige ønsker til deres 

børns/den unges kost, kan der godt tages hensyn til dette. 

 

 

Opfølgning på påbud, anbefalinger og be-

mærkninger fra sidste tilsyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra tilsyn 2012: 
 
Tilsynet anbefaler, at der lægges et skridsikkert underlag 
under alle småtæpper på værelserne. 
 

Lederen oplyser, at dette ikke er sket, men lederen ind-

samler tæpperne, inden børnene/de unge kommer, såle-

des at de ikke kan falde i dem.  

 
Tilsynet anbefaler, at vinduerne gennemgås med henblik 
på vedligehold eller udskiftning samt opsætning af spær-
rer. 
 

Lederen oplyser, at alle vinduer er gennemgået af pedel-

len på stedet, og der er taget hånd om forskellige ting i 

den forbindelse. Der er ikke sat sikring/spærrer på vindu-

erne, så man kan forsat komme ud på taget. Lederen 

finder ikke, at det er et problem, men hvis de havde 



 

Side 10/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

børn/unge indskrevet, som kunne finde på det, så ville de 

sætte spærrer på. Lederen påpeger også, at hvis de fik 

børn/unge, som kunne finde på at kravle ud på taget, så 

ville de nok ikke høre til i tilbuddets målgruppe.  
 
Tilsynet anbefaler, at huslejekontrakten gennemgås  
Ud i det Fri betaler til fælles udgifterne - usikkert, hvor 
meget aflastningsstedet reelt kan trække på håndværkere, 
herunder skelnen mellem hvad der er udvendig og ind-
vendig vedligehold. 

 

Dette er sket, og det har ikke medført nogen ændringer. 

 
Tilsynet anbefaler, at aktuel vandskade i et af værelserne 
anmeldes til forsikringsselskabet. 

 

Det er ikke sket. Lederen har taget det våde gulvtæppe af 

og fået det tørret og lagt det på igen.  

 
Tilsynet anbefaler, at der i ansættelseskontrakterne ind-
skrives et antal timer til personalemøder og planlægning 
af det pædagogiske arbejde samt minimum 4 personale-
møder om året. 

 

I løbet af år 2013 er der blevet indarbejdet faste persona-

lemøder, og i medarbejdernes ansættelseskontrakt er det 

nu indarbejdet, at de bliver aflønnet for deltagelse i disse. 

Personalemøderne afholdes 4 gange om året, og de er af 

2 – 3 timers varighed.  

Da det er relativt nyt med personalemøderne, er de ved at 

finde sin form, men på et af møderne er der blevet givet 

supervision til personalet omkring et konkret barn. 

Ligesom de enkelte fokuspunkter for de enkelte børn/unge 

tages op på personalemøderne. 

Valget af aktiviteterne evalueres også halvårligt.  

Lederen har oplevet, at det har været gavnligt for tilbud-

det, at der nu afholdes personalemøder, hvilket medar-

bejderrepræsentanten bakker op om. 

Bestyrelsen har accepteret behovet for personalemøder-

ne, men det har betydet, at prisen for tilbuddet er steget, 

og der kan være bekymring i forhold til om det kan betyde 

noget for muligheden for at besætte de ledige pladser, 

som Ud i det Fri har. 

 

Tilsynet anbefaler, at personalet i forbindelse med perso-

nalemøder o. lign. inddrages yderligere i den overordnede 

planlægning og ansvar for afvikling af aktiviteter. 
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Konklusion på den organisatoriske kvalitet 

og tilsynets anbefalinger 

 

På baggrund af tilsynets observationer og ud-

sagn fra såvel ledelse som medarbejdere 

 

 

Det oplyses, at dette er sket i 2013. 

 

Tilsynet anbefaler igen, at der tilrettelægges faste perso-

nalemøder for det fastansatte personale med henblik på 

drøftelse af hvilke behov personalet oplever for mødevirk-

somhed omkring faglige og personrelaterede spørgsmål, 

supervision og kursusvirksomhed.  

Tilsynet anbefaler, at lederen i samarbejde med bestyrel-

sen drøfter konsekvenserne af, at der ikke er indlagt tid til 

personalemøder, supervision og kursusvirksomhed, lige-

som al administration og planlægning er samlet hos lede-

ren. 

 

Der afholdes som ovenfor nævnt nu personalemøder, 

hvor personalets behov kan tages op.  

Med hensyn til planlagte aktiviteter for lederen og medar-

bejderne er der blevet gennemført sådanne i 2013. 

I år 2013 har lederen og den fast pædagogmedhjælper 

deltaget i et kursus om medicinhåndtering. Lederen har 

været til et foredrag om autisme, ADHD og hjernens funk-

tion, ADHD og kost og endelig har lederen deltaget i kon-

ference om ADHD. Når lederen har fået ny viden, videre-

gives det til personalet på et personalemøde. 

Desuden har lederen og to medarbejder gennemført før-

stehjælpskursus. En af de andre medarbejder har kurset i 

forvejen. 

Da tilbuddet ikke har været fuldt normeret, har der ikke 

været råd til kurser til medarbejderne i år 2013. 

Der er ikke planlagt aktiviteter for medarbejderne for år 

2014, men det tages nu løbende op personalemøder 

 

Det er CAFAs vurdering, at Ud i det Fri har behandlet 

anbefalingerne fra tilsynet i 2012 relevant. Der er taget 

stilling til anbefalingerne, om end de ikke alle er gennem-

ført som foreslået.  

 

Det er CAFAs vurdering, at der er en velfungerende orga-

nisation omkring tilbuddet. Der er sket en positiv udvikling 

i forhold til, at der nu afholdes personalemøder, hvor per-

sonalets behov kan tages op, og hvor der kan ske pæda-

gogiske dialoger og aktivitetsplanlægning. 

Vi billiger de iværksatte personalemøder, idet vi forventer, 

at de er med til at sikre en høj kvalitet i det pædagogiske 
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arbejde. 

Der vil dog formentlig til stadighed være visse vanskelig-

heder med at råde over tilstrækkelige ressourcer til møde-

virksomhed, efteruddannelse osv., da det er et forholds-

vist lille tilbud, som ikke har kunnet belægge alle pladser.  

Det anbefales, at der til stadighed er et fokus på, hvordan 

behovet for, at der tilføres lederen og medarbejderne fag-

lig viden både på det pædagogiske felt og i forhold til ud-

vikling af aktivitetstilbuddene kan imødekommes over tid. 

 

Vi har forståelse for, at Ud i det Fri gerne vil bevare en 

lejrskolestemning, men vi vil alligevel foreslå, at børne-

ne/de unge kunne præge deres værelser en anelse mere 

ved f.eks. at få lov til at opsætte en plakat eller lignende. 

 

CAFAs indstillinger: 

 

Anbefaling: 

Det anbefales, at der løbende er fokus på, hvordan beho-

vet for, at der tilføres lederen og medarbejderne faglig 

viden både på det pædagogiske felt og i forhold til udvik-

ling af aktivitetstilbuddene kan imødekommes over tid. 

 

Bemærkning: 

CAFA foreslår, at børnene/de unge får mulighed for at 

præge deres værelser lidt personligt. 

 

 
Brugeroplevet kvalitet  
 

 

Hverdagen 
- Hvordan opleves hverdagen på an-

bringelsesstedet? 
- Hvordan understøttes skole-

gang/beskæftigelse? 
 

 

Det var desværre ikke muligt at gennemføre et interview 

med et barn eller en ung, som bruger tilbuddet, da der 

ikke var børn på tilbuddet under tilsynsbesøget. 

 

Lederen oplyser, at de 3-4 gange om året beder børne-

ne/de unge om at udfylde et evalueringsskema, hvor de 

f.eks. kan komme med ønsker til aktiviteter, fortælle hvad 

de vil have mere og mindre af, ønsker til aftensmad mv. 

Denne evaluering medtager lederen og medarbejderne i 

den kommende planlægning. 

 

 

Tilsynets konklusion på den brugeroplevede 

 

Ud i det Fri har eksisteret siden sommeren 2009, og os 
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kvalitet. bekendt har der endnu ikke været gennemført et inter-

viewe med en bruger af tilbuddet. Det er CAFAs syns-

punkt, at det bør prioriteres i et kommende tilsyn. 

 

 

 
Klager over opholdsstedet 

 

 

- Direkte til opholdsstedet 

- Til Roskilde Kommune 

 

 

Der har efter det oplyste ikke været klager over Ud i det 

Fri i 2013. 

 

 
Tilsynets samlede vurdering herunder eventuelle anbefalinger og pålæg 
 

 

CAFAs samlede vurdering er, at Ud i det Fri er et velorganiseret tilbud til børn og unge, der har behov for et 

aktivitetsbaseret aflastningstilbud. 

Der er en relevant bevidsthed om målgruppen og valget af aktiviteter. Der bliver i planlægningen taget højde 

for de enkelte børn og unges behov, og der er en høj grad af struktur og forudsigelighed i tilbuddet.  

 

Der er blevet iværksat løbende personalemøder, hvilket vi vurderer, vil højne tilbuddet yderligere. 

Desuden er der udarbejdet en udførlig medarbejderhåndbog, som giver vejledning i mange situationer, hvil-

ket giver en tryghed for medarbejderne i arbejdet med børnene/de unge.  

 

Ud i det Fri er båret af et stort engagement fra lederen og medarbejderne. Lederen bærer et stort ansvar for 

stedet både i forhold til organisering og i forhold til afviklingen af de enkelte weekends.  

 

CAFAs indstillinger: 

 

Anbefaling: 

Det anbefales, at der løbende er fokus på, hvordan behovet for tilførsel af faglig viden både på det pæda-

gogiske felt og i forhold til udvikling af aktivitetstilbuddene kan imødekommes over tid. 

 

Bemærkning: 

CAFA foreslår, at børnene/de unge får mulighed for at præge deres værelser lidt personligt. 

 

 

 
Dato og underskrift 

 

 

24.01.2014, Hanne Caldron og Tina Bjørn Olsen, konsulenter CAFA 
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