
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Øst

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:

Fonden Aflastningsopholdsstedet "Ud i det Fri"

Boserupvej 100 A, 3.sal
4000 Roskilde

1. Stamoplysninger

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Tlf.: 22682859
E-mail: info@udidetfri.nu
Hjemmeside: www.weekendaflastning.dk

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

Bente Kliver (Socialtilsyn Øst)

28-10-2014

Pladser i alt: 10

*Målgrupper: 8 til 17 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

8 til 17 år (anden udviklingsforstyrrelse)

8 til 17 år (autismespektrum)

8 til 17 år (udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder)

til  år (andet socialt problem)

8 til 17 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, indadreagerende adfærd)

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)
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*Samlet vurdering:
Fonden Aflastningstilbuddet "Ud i det Fri" er godkendt af Roskilde kommune 3.9.2009 til 10 aflastningspladser for børn 
og unge mellem 8 og 13 år ved indskrivningen. 
Målgruppen er normaltbegavede børn med sociale problemer - som har behov for en regelmæssig aflastning fra deres 
egen hverdag og rammer. Børn der har brug for fritidsaktiviteter sammen med ligestillede, børn der er isolerede på 
grund af eksempelvis empatiforstyrrelser, dysfunktioner og eller sociale vanskeligheder. Tilbuddet optager ikke børn 
med voldsom fysisk udadreagerende adfærd eller børn med svære fysiske handikaps.

Tilbuddet er beliggende på 3. sal i historiske gamle sanatorium bygninger som i dag er ejet og en del af Skolecentret 
Boserup 4 km uden for Roskilde.

Aktuelt er indskrevet 5 børn mellem 8 og 15 år. 3 børn er udskrevet siden 1.1.2014 idet de ikke længere havde behov for 
aflastning. Et barn fra dagskolen er tilbudt weekend ophold uden indskrivning som en form for social friplads, hvilket er 
påtalt overfor tilbuddet.

Dette tilsyn har omhandlet følgende to temaer fra Kvalitetsmodel for socialtilsyn: 

Fysiske rammer: De fysiske rammer ses indrettet til formålet og beliggenheden i naturskønne omgivelser, samt 
muligheden for at benytte områdets faciliteter ses som en ekstra fordel.

Organisation og ledelse: Det er socialtilsynets vurdering, at lederen er drevet af stort engement. Der ses behov for at 
holde fokus på tilstedeværelse af pædagogisk personale jf. tilbuddets nuværende godkendelse fra Roskilde kommune 
samt fokus på de ikke-uddannet unge alder særligt ved alene arbejde som den aktuelle situation kan betyde. 

Socialtilsyn øst finder "Ud i det Fri" er et tilbud til børn og unge, der har behov for et aktivitetsbaseret aflastningstilbud. 
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 fælles personalemøder og udarbejdet en udførlig 
medarbejderhåndbog, som giver vejledning i mange situationer. "Ud i det Fri" er båret af et stort engagement fra 
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Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse:

Evt. Frivillige volontørers straffe- og børneattester.

Godkendelse afventer

lederen og medarbejderne. Lederen bærer et stort ansvar for stedet både i forhold til organisering og i forhold til 
afviklingen af de enkelte weekends.

Samlet vurderer socialtilsyn øst, at "Ud i det fri" leverer den fornødne kvalitet i indsatsen inden for de omhandlende 
temaer.

Der ses sammenhæng med det ledelse, medarbejder, et barn, en forælder og en sagsbehandler oplyser om tilbuddet. 
Socialtilsynet efterlades med et indtryk af at tilbuddet har fokus på inddragelse af børnene. 

CAFAs indstillinger fra december 2013: 
"Anbefaling: Det anbefales, at der løbende er fokus på, hvordan behovet for, at der tilføres lederen og medarbejderne 
faglig viden både på det pædagogiske felt og i forhold til udvikling af aktivitetstilbuddene kan imødekommes over tid. "
Ovenstående anbefaling vil blive fulgt op ved næste tilsyn i 2015.

Påbud:
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Oplysningsskema fra den 22.5.2014 med bilag vedr. bestyrelse,leders beretning,
kompetenceudvikling, bestyrelsesmøder, medarbejderliste, medarbejderhåndbog med retningslinjer og procedure.
Roskilde kommunes godkendelse  fra den 3.7.2009
Fondens vedtægter fra Tilbudsportalen.
Tilbudsportalen
Hjemmesiden www.weekaflastning.dk
Rapport fra CAFA vedr. anmeldt tilsyn fra den 13.12.2013 bestilt af Roskilde kommune.

Observation Rundvisning på tilbuddet den 3.6.2014, hvor der ikke var børn tilstede.
Ophold i tilbuddet ved interview af børn den 27.9.2014

Interview 3.6.2014 med lederen
3.6.2014 alene med en medarbejder.
5.6.2014 kort telefoninterview af en medarbejder.
5.6.2014 telefoninterview med en plejeforældre til et barn i aflastningstilbuddet
27.9.2014 interview med to børn
25.9.2014 To forskellige anbringende kommuner er blevet bedt om en tilbagemelding på spørgsmål sendt pr. mail - en 
sagsbehandler har meldt svar tilbage.

Interviewkilder Anbringende kommune
Beboere
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 01-06-2014

Oversigt over tilsynsbesøg 02-06-14: Boserupvej 100 A, 3.sal, 4000 Roskilde
01-06-14: Boserupvej 100 A, 3.sal, 4000 Roskilde

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Bente Kliver

Mette Elner

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Fysiske rammer
Organisation og ledelse
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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

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

3,9

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

Socialtilsynet får indtryk af at tilbuddet er bygget op om aktiviteter, og at børnene trives i aflastningen, hvilket ses 
udført i handling.  Børnene inddrages og der er samstemmende tilkendegivelser fra alle at aflastningen førerer til et 
positivt resultat for børnene.

Der ses ikke i de fremsendte eksempler på statusbeskrivelser fra tilbuddet at der arbejdes med klare mål for 
aflastningsopholdet.

De anbringende kommuner informerer i ringe grad tilbuddet for hvilke mål de sætter for hvert enkelt barns 
aflastningsophold og det er indtrykket at tilbuddet ikke er optaget af denne mangel.

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 Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder: 
"Ud i det fri" er et selvstændig tilbud, der har et program, der bliver tilpasset de aktuelle børn. 
Metoderne er oplevelser, relationer og kammeratskab. Det er herudover vigtigt, at børnene deltager 
i fysisk aktivitet. 

Konflikter undgås ved at anerkende børnene og forsøge at forstå, hvorfor de gør som de gør. At tale 
med børnene. 

Krav om at børnene deltager i ved måltiderne. 

Medarbejderen: 
Nye medarbejdere ser, hvordan erfarne medarbejdere gør. Børnene skal have lov til at hygge sig. 
Anerkendende. Lederen ligger den pædagogiske linje og personalet følger den. Der sættes rammer 
for opførsel. Medarbejderen har modtaget medarbejderhåndbogen og den indeholder mest med de 
praktiske ting. 

Børnene evaluerer alle weekender på skemaer. Derved inddrages de. Børnenes evalueringer har 
overrasket medarbejderen positivt. Flere børn har været mere positive end medarbejderen 
forventede. Målet er  at børnene trives, når de er i aflastningen. I følge medarbejderen inddrages 
børnene i beslutningerne – de kan ønske sig f.eks. aktivitet eller hvad der skal spises.

I følge et barn, en forælder og en sagsbehandler foregår der mange aktiviteter og ture ud af huset.
Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 

3 (i middel 
grad opfyldt)

Leder: 
beder om kopi af anbringende kommunes handleplan, når barnet indskrives, men får ikke mange 
handleplaner i tilsendt ej heller i løbet af aflastningsforløbet.
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mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

Medarbejder: 
Lederen skriver statusrapporterne. Der er ikke nogen skriftlig overlevering fra medarbejder til leder 
eller andre medarbejdere. Overleveringen sker mundtligt til leder efter hver aflastningsweekend, 
som så skriver dette ned. Medarbejderen kender ikke til den anbringende kommunes handleplan. 
Børnene gennemgås på de fælles personalemøder eller ved samtale med lederen.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Ifølge leder så kan tilbuddet dokumenter positive resultaler og beskriver under tilsynsbesøget to 
eksempler, hvor der var klare mål for opholdet og i begge tilfælde lykkes det. Der skrives 
statusrapporter, som forholder sig til målene. 

Børnene udfylder evalueringsskemaer (i øjeblikket hver gang) som lederen forholder sig til. Børnene 
kan både ønske sig oplevelser og madretter de ønsker sig. Strukturen holdes, men oplevelserne kan 
ændres, når det er bedst i forhold til børnegruppen. 

Medarbejder: En god weekend er, når børnene har haft det sjovt og at de har følt, at der var styr på 
det. Når børnene er trygge. At børnene lytter til de voksne og respekterer dem. 

Børnene kommer og taler med de voksne, med medarbejderen har ikke oplevet, at der er kommet 
alvorlige emner op.

Socialtilsynet har indhentet og modtaget to eksempler på beskrivelser af aflastningsopholdet. Af 
disse fremgår der ingen beskrivelse af hvilke mål den anbringende kommune har opstillet for 
aflastningen. Beskrivelserne er derimod fine beskrivelser af hvordan hvert enkelt barn foretager af 
aktiviteter , hvordan de fungerer og trives i tilbuddet.

Ved interview af en sagsbehandler oplyses det at der ikke er lavet en handleplan for aflastningen - 
samme barn som tilbuddet har fremsendt kopi af statusbeskrivelse af.
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Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokumentere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 
mål, de visiterende kommuner 
har opstillet for borgernes 
ophold

3 (i middel 
grad opfyldt)

Ifølge leder så kan tilbuddet dokumenter positive resultaler og beskriver under tilsynsbesøget to 
eksempler, hvor der var klare mål for opholdet og i begge tilfælde lykkes det. Der skrives 
statusrapporter, som forholder sig til målene. 

Børnene udfylder evalueringsskemaer (i øjeblikket hver gang) som lederen forholder sig til. Børnene 
kan både ønske sig oplevelser og madretter de ønsker sig. Strukturen holdes, men oplevelserne kan 
ændres, når det er bedst i forhold til børnegruppen. 

Medarbejder: En god weekend er, når børnene har haft det sjovt og at de har følt, at der var styr på 
det. Når børnene er trygge. At børnene lytter til de voksne og respekterer dem. 

Børnene kommer og taler med de voksne, med medarbejderen har ikke oplevet, at der er kommet 
alvorlige emner op.

Socialtilsynet har indhentet og modtaget to eksempler på beskrivelser af aflastningsopholdet. Af 
disse fremgår der ingen beskrivelse af hvilke mål den anbringende kommune har opstillet for 
aflastningen. Beskrivelserne er derimod fine beskrivelser af hvordan hvert enkelt barn foretager af 
aktiviteter , hvordan de fungerer og trives i tilbuddet.

Ved interview af en sagsbehandler oplyses det at der ikke er lavet en handleplan for aflastningen - 
samme barn som tilbuddet har fremsendt kopi af statusbeskrivelse af.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet sikrer 
borgernes medinddragelse og 
indflydelse i hverdagen i 
tilbuddet

Børnene ses i høj grad inddraget i aktiviteterne under aflastningsopholdet.

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

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Både leder, medarbejder og barn udtaler samstemmende overfor tilsynet at børnene bliver hørt.

Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på tilbuddets 
tilrettelæggelse og udnyttelse på 
et kollektivt niveau

4 (i høj grad 
opfyldt)

Både leder, medarbejder og barn udtaler samstemmende overfor tilsynet at børnene inddrages i 
udvalget af aktiviteter.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

lederen, to medarbejdere, en forældre, et barn og en sagsbehandler siger samstemmende at 
børnene trives i aflastningstilbuddet i "Ud i det fri"

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 

"Ud i det Fri" skønnes i høj grad at forbygge magtanvendelser. 
Tilbuddet er blevet opmærksomme på, at der er brug for pædagogisk tilstedeværelse i forhold til konflikthåndtering 
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magtanvendelser i bestemte aktiviteter, hvilket Socialtilsynet er enige i.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats sikrer, at 
der ikke sker uforholdsmæssigt 
mange magtanvendelser

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder: 
Der har ikke været nogen magtanvendelser, men to episode mellem de samme to børn på stedet:

1. Et barn har taget et andet barn om halsen. Forældre er orienterede og der har været samtaler 
med drengene. Familieplejekonsulenten blev orienteret af det forurettet barn og ikke af tilbuddet 
selv, hvilket familieplejekonsulenten har bedt om fremover at blive. 

2. Samme barn som i 1 episode holder et anden barns hoved under vandet i svømmehallen- det 
samme forurettet barn som i episode 1. Et tredje barn hjalp til ved at flytte hånden fra den første 
drengs hoved. 

Læringen af episoderne er ifølge lederen, at der skal være skal være en medarbejder til stede tæt på, 
hvis de to børn skal være sammen. Forældre orienteres, ved at personalet kører børnene hjem og 
fortæller hvordan weekenden er gået. Der er strammet op i forhold til at personalet ikke skal være 
med i brydekampe eller vandkampe, da det kan misforstås af børnene. 

Medarbejderen ved at der findes magtanvendelsesregulativer. Det skal undgås at fastholde børn, 
men de må ikke skade hinanden. Så skal der gribes ind. F.eks. ved verbalt at bede børnene, om at gå 
væk fra hinanden. Tale med børnene. Gribe ind, før det går galt. Gerne nogle ekstra voksne ved 
børnene i perioder.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

I følge både leder og medarbejderen har der ikke været anvendt magt på tilbuddet. Lederen er 
bekendt med nye skemaer på Socialtilsyn Øst´ s hjemmeside.
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og forbedring af indsatsen
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Beskrivelserne i medarbejderhåndbogen se udførlig og relevant i forhold til at forebygge overgreb. Praksis syntes i 
et enkelt oplyst tilfælde ikke at stemme overens med intentionerne i beskrivelsen. Hvorvidt der er tale om et enkelt 
stående tilfælde kan vi ikke på det foreliggende vurdere, men det skal anbefales at dette løbende drøftes både med 
medarbejderne og med børnene, således i forsøg på tidligt at opfange og derved forbygge evt. overgreb.

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

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Af fremsendt medarbejderhåndbog 2014 ses på side 24 en beskrivelse af seksualpolitik - herunder 
regler for de unge og regler for medarbejderne.
Leder :
Er beskrevet jf. ovenstående. Lederen finder ikke dette punkt relevant aktuelt. Hvis det er nødvendig 
tilpasser stedet sit personale, eller sine måder at gribe det an på. 
Der kan være større risiko for overgreb, når der er en enkelt personale sammen med et enkelt barn. 
Nyansatte er ikke alene med børnene.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Af fremsendt medarbejderhåndbog 2014 ses på side 24 en beskrivelse af seksualpolitik - herunder 
regler for de unge og regler for medarbejderne samt en handleplan ved tilfælde af mistanke eller 
viden om seksuelle overgreb.  

Det er oplyst til Socialtilsynet af både leder og medarbejder, at medarbejderhåndbogen står frit 
tilgængeligt fremme på kontoret for alle medarbejder.

Medarbejdere:
Grænseoverskridende handling fra nogle store drenge, der nu er ophørte i tilbuddet blev ifølge 
medarbejderen ikke opfattet som vigtigt -de trak bukserne ned, når der skulle siges godnat.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

3 Socialtilsynet vurderet, at lederen syntes at være drevet 
af engagement, med øje for sammensætning af 
medarbejdergruppen og tilrettelæggelse af fælles 
personalemøder. 
I forhold til den aktuelle situation med færre børn bør 
der holdes fokus på at der altid er mindst 1 pædagogisk 
personale tilstede og en konkret vurdering af de ikke-
uddannet unge alder i forhold til ansvaret og alene 
arbejde.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Der er efter det oplyste altid 3 medarbejder tilstede. Lederen og 2 medarbejdere vil typisk være gennemgående 
gennem hele weekenden - kontinuitet og engagement vægtes højt.
Bemandingen lever dermed op til godkendelsens beskrivelse af normeringen, der skal være min. 3 medarbejdere til 
3-6 børn og unge. Det vurderes efter det oplyste, at der ikke altid er mindst 1 pædagog til stede jf. godkendelsen.  
De ikke-uddannede medarbejder syntes meget unge i forhold til ansvaret med denne gruppe børn.  
Strukturen med 4 årlige p-møder syntes nu fast implementeret og har giver mulighed for fælles pædagogiske 
drøftelser og planlægningen af aktiviteter et halvt år frem.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Af tilsynsrapport fra CAFA fra den 13.12.2013 fremgår: 
"Der er altid 3 medarbejdere (incl. lederen) tilstede. Oftest er der en fast pædagogmedhjælper 
tilstede i dag- og 
aftentimerne gennem hele weekenden. På den måde sikres det, at der er en høj grad af 
forudsigelighed for børne-ne/de unge.
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Den tredje person, som er til stede, er som regel en pædagog, og valget af pædagogen knytter sig til 
valget af aktiviteter i den konkrete weekend. Der er f.eks. en medarbejder, der har en stor interesse 
for vand, kajak mv., er han er altid på vagt i de weekends, hvor der skal ske sådanne aktiviteter.
På den måde sikres det, at der altid er en engageret medarbejder til at indgå i aktiviteterne.
Det oplyses, at der i vagtplanlægningen altid tages hensyn til, at der er mindst en pædagog tilstede."

Leder: ovenstående beskrivelse fra CAFA bekræftes af lederen, der endvidere oplyser at det er godt 
at have unge ansatte, fordi de hurtigt kan spore sig ind på de unge. Det er godt at have forskellige 
aldre og forskellige køn i blandt de ansatte. Der lægges vægt på at de voksne vil være sammen med 
børnene, når de er på arbejde. De skal holde af børnene. I forhold til intro til nye medarbejdere eller 
vikarer findes en medarbejdermapper som er en håndbog, der står tilgængeligt på kontoret.
Her ligger også en beskrivelser af, hvordan de enkelte børn skal mødes og hvad der skal tænkes på. 
 
Der er nu personalemøder ca. 4 gange om året. Sidste gang i maj 2014. Leder og 4 medarbejdere 
deltog. Eksempel på en dagsorden er vedlagt oplysningsskemaet som bilag. Leder er glad for disse 
personalemøder som nu er indført. Det giver tid og ro, til at der kan tales om børnene. Der er 
fokuspunkter for de enkelte barn. Kommende aktivitets program gennemgås. 

Lederen superviserer personalet. Hvis det er nødvendig, kan en ekstern supervisor indhentes. Leder 
har deltaget i undervisning i både autisme og ADHD - har herefter givet sin viden videre. 
Fremadrettet kan det blive brug for mere kendskab til specielle problematikker. Tilbuddet har fået en 
henvendelse, hvor VISO har lavet en rapport, der skal gennemgås.   

Medarbejder: Det er stort set de samme medarbejdere, der er på arbejde, hvilket er godt og giver de 
samme rammer for børnene. Flest unge medarbejdere ansat of det er der flest fordele ved. de unge 
medarbejdere kan bedre forstå børnene og kan følge med i de fysiske lege. Kan følge med i musik og 
facebook. Udfordringen kunne i følge medarbejderen være, at sætte sig i respekt, når der skulle 
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stilles krav. 
Vikarene læres op ved at se hvordan de erfarne medarbejder gør. 
Alt der praktiske udføres nemt og i følge medarbejderen er der de nødvendige kompetencer hos 
personalet til  den 
Lederen har nattevagterne, er for det meste til stede og deltager i de fleste ture. Personalet ved at de 
altid hvordan de kan få fat i lederen, hvis hun ikke lige er til stede.

Forælder: I følge denne forælder er det stort set de samme voksne som barnet syntes glad for. 
Forælderen syntes det er et stort ansvar for de noget unge medarbejdere.

Barn: er tryg ved de voksne og kan godt lide dem - de vil gerne spille og er søde. I starten ( for 2 år 
siden) var det mere de samme voksne - nu har det skiftet lidt. En er ude at rejse og en anden skal 
snart afsted.

Af oplysningsskemaet fremgår at tre medhjælpere (studerende) er henholdsvis 20, 22 og 24 år. 
Udover lederen er der aktuelt ansat en pædagog. Den anden pædagog har pt. ikke så mange timer 
pga. det aktuelle lave antal af indskrevne børn i tilbuddet.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Leder: 
Alle medarbejdere på nær lederen er timelønnede og har andre jobs eller studier som 
hovedbeskæftigelse. Lederen er fast aflønnet med ½ stilling som leder og ½ stilling i andre 
funktioner.
Der har i følge lederen ikke været nogen gennemstrømning. Bortset fra en pædagog, der fik andet 
arbejde, han er dog vendt tilbage. Der er en håndfuld medarbejdere, der bruges men aktuelt bruges 
færre medarbejdere pga. det lave børneantal.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter
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*Fysiske rammer 4 De fysiske rammer ses indrettet til formålet og i god 
stand.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

De fysiske rammer vurderes i høj grad at understøtte børnenes udvikling og trivsel , når de er i aflastning på "Ud i 
det Fri" som i høj grad udvides ved at udenoms faciliteterne, beliggenheden og brug af Skolecentret Boserups 
faciliteter er mulig.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Af Tilbudsportalen fremgår følgende: "Ud i det Fri" har til huse på Skolecentret Boserup 4 km uden 
for Roskilde. Centret ligger i skovbrynet til Boserup Skov. Der er 5 minutters gang gennem skoven til 
Kattinge Vig i Roskilde Fjord med badestrand, bålplads og shelter.    
"Ud i et fri" har til huse på 3. sal på Boserupvej 100 A og har en fantastisk udsigt over marker og 
Kattinge Sø på den ene side og Boserup Skov på den anden. Her er 8 værelser (1, 2, 3 og 4-
personers), en hyggelig stue med tv, en spisestue, et køkken, depot, kontor, 4 toiletter og 2 baderum. 
Opholdsstedet lejer sig ind hos Roskilde Friskole. Opholdsstedet kan derfor benytte sig af faciliteter 
som minibus, kajakker, cykler, sports- og legeudstyr, værksteder, klasseværelser med pc m.m. På 
centrets område er en stor park, en æbleplantage, fodboldbane, basket/hockeybane, bålhus og 
grillplads.      
Her er både enkeltværelse, værelser med to senge og værelser med tre eller flere senge.
Værelserne er lyse med skråvægge. Udover senge er et lille skab til hver, et skrivebord på hvert 
værelse og en eller to lænestole. Der er enten malede trægulve eller væg-til-vægtæpper på gulvet. 
Der er spejl og håndvask på værelserne. Der er malerier på væggene og andre ting med farver, der 
liver op og hygger. Børnene er velkommen til selv at medbringer selv små billeder til hylder og 
plakater til væggene.

Der er 3 fællesrum på etagen, hvor der er mulighed for at opholde sig. Herudover kan skolens lokaler 
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i stue etagen og på 1 sal benyttes. Udendørs benytte børnene Bålhuset, sportsbaner og 
æbleplantagen.   

Tilsynsbesøg: Der ses røgalarmer i alle værelser og lederen oplyser at ved brand skal alle løbe ned 
under kastanjetræet. Seneste brandeftersyn er gennemført 28.10.2013. 
Brandvæsenet kommer i løbet af 6 minutter. Der afholdes brandøvelse. 

Medarbejderen: Der er en præmie for at rydde op på deres værelser, lørdag og søndag morgen.
Børnene trives i følge medarbejderen med de fysiske rammer og deres faste værelse - som indtages 
ved hvert aflastningsophold. Det syntes vigtigt og trygt for børnene at det er det samme værelse. 
Drengene er specielt glade for spillerummet, hvor de kan koble af, når der ikke er fælles 
aktivitet/program. 
Børnene kan godt klager over at det er hårdt at gå op af alle trapperne til 3 sal, men løber op af dem 
alligevel, fortæller medarbejderen.

Børnene: et barn udtaler at trives med de fysiske rammer. Et andet barn ses fornøjet og fuld af 
energi på at skulle lave forskellige aktiviteter på stedet under tilsynsbesøg den 29.9.14

En forælder: har indtryk af at børnene har det godt og at der foregår mange gode aktiviteter på Ud i 
det fri. Forælderen har ingen klager.

Sagsbehandler; i børnesamtalen med sagsbehandleren giver barnet udtryk for at være glad for at 
komme i tilbuddet, hvor barnet oplever at der foregår spændende aktiviteter og at denne har fået en 
ven.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Lederen: vi forsøger at imødekomme børnenes individuelle behov fx for eneværelse eller ønske om 
at sove på samme værelse. Ligesom stedets samlede faciliteter tilgodeser mulighed for udendørs 
fysisk aktiviter og indendørs mulighed for fx at låne et ekstra rum i skolen til både en lille gruppe eller 
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behov en større gruppe ved særlige behov herfor.

Medarbejderen: se indikator 14 a

Børnene: et barn fortæller at denne sover på samme værelse hver gang, hvilket er godt. Den ene 
weekend alene og den anden weekend sammen med et andet barn - efter eget ønske. Det andet 
barn kommer ikke i aflastning så ofte som det interviewet barn.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder:  børnene trives godt med de fysiske rammer. Det forrige tilsyn v/ CAFA foreslog, at værelserne 
blev lidt mere præget af børnenes egen personlighed, hvilket undrede lederen. I følge hende er 
drengene ikke optaget af de fysiske rammer. Et enkelt barn har små personlige ting med til værelset, 
som barnet medbringer hver gang. 
Der er en kasse til hvert barn, som barnet kan have ting i fra gang til gang, som ikke er blevet brugt 
særligt meget men som lederen vil "støve" af og genoptage brugen af disse kasser.
Børnene har deres eget sengetøj, som bliver taget frem, når de kommer.

Medarbejderen: "Ud i det Fri" er som et hjem, hvor der spises sammen og ser tv-programmer 
sammen. Børnene trives med de faste rammer. Når den enlige pige er i aflastning kommer en anden 
pige fra Dagskolen på besøg i weekenden. Denne pige er ikke indskrevet. Pigerne flytter ind med 
deres bamser med mere. I følge medarbejderen har disse to børn glæde af hinandens samvær.

Tilsynsbesøg den 3.6.2014 : De fysiske rammer ses ikke i særlig grad præget i udsmykning og 
indretning af at være et tilbud for børn og unge. Det forhold at værelserne bruges til udlejning af Bed 
&Breakfast i hverdagene ses at have en betydning. Indretningen er en lang gennemgående gang, 
hvor der er adgang til diverse rum som: køkken, toilet, værelser , kontor, spisestue og fællesstue.  
Ved tilsynsbesøg lørdag den 29.9.2014, hvor børnene interviewes ses værelserne taget i brug af 
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

børnene med deres medbragte ting. De fysiske rammer afspejler at børnene er i weekendtilbud, men 
jo ikke udgør børnenes hjem eller andres hjem.

Ved begge tilsynsbesøg fremstår de fysiske rammer rene og i pæn stand.

Det ene toilet rum ses indrettet med båse mellem toiletterne og således åbne forneden og foroven, 
hvilket ikke ses som tidssvarende indretning. Et andet toiletrum er dog helt aflukket - hvorfor 
børnene har mulighed for at vælge hvilket de vil benytte. I følge lederen syntes flere af børnene at 
det er hyggeligt at kunne tale sammen under toilet besøg.

Børnene: et barn fortæller at de fysiske rammerne er fine nok. Adspurgt af tilsynet ønsker barnet kun 
en ny og bedre og udendørs fodboldbane uden mulvarpeskud og med nye mål.

Tilbuddets bedømmelse
Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling.
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Christian Pedersen, Formand og medlem siden 30.8.2009, er tidl. forstander/afdelingsleder/Lærer og nu 
jurastuderende. Har i mange år arbejdet børn og unge.Deltager i relevante møder sammen med leder.

Ole Tarp Petersen, næstformand og medlem siden 30.8.2009. Skoleleder på Skolerne i Boserup og har i mange år 
arbejdet med børn og unge. Deltager i ansættelsesmøder, sparing med leder i forhold til love og regler , ansatte og 
elever.

Anja Schiesewitz, medlem siden 30.8.2009. Pædagog og plejemor (weekendaflastning). Har i mange år arbejdet med 
børn og unge.  Deltager i ansættelsesmøder og sparing med leder i forhold til elever.

Marianne Grim  medlem siden 30.8.2009. Skoleleder, tidl. konstitueret opholdsstedsleder og har i mange år arbejdet 
mange år med børn og unge. Sparing i forhold til love og regler, samt sparing med leder i forhold til ansatte og elever.

Lis Mikkelsen medlem siden 22.4.2013. Tidl. opholdsstedsleder og pædagogisk medarbejder.
Arbejdet i mange år med børn og unge.
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*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgradkr. 835.341,00

Overskud

Lønomkostninger

3,78

Lønomkostninger, fast 
personale

48,57

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

-

22,37

30,00

24,79

0,64

48,57

-

Nej

-

-

Takster
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