
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: Regodkendelse 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)

13-07-2015

Pladser i alt: 10

*Målgrupper: 8 til 17 år (autismespektrum)

8 til 17 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

8 til 17 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse)

8 til 17 år (anden udviklingsforstyrrelse)

8 til 17 år (indadreagerende adfærd)

8 til 17 år (andet socialt problem)

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)
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*Samlet vurdering:
Den private fond Aflastningsopholdsstedet "Ud i det fri" har eksisteret siden 2010 og ligger natursmukt udenfor 
Roskilde i bygninger ejet af Den selvejende institution Fælleseje.

Målgruppen er normalt begavet børn fra 8 år -13 år ved indskrivningen, som har behov for aflastning fra deres 
hjemmelige hverdag og rammer. Børn der har brug for fritidsaktiviteter sammen med ligestillede børn, der er isoleret på 
grund af eksempelvis empatiforstyrrelser, dysfunktioner og eller sociale vanskeligheder. "Ud i det fri" er et 
aktivitetstilbud med planlagt program for alle weekender - både indenfor og udenfor tilbuddet. Gennem træning i 
måder at få en fælles weekend og kammeratskab til at fungere og indøve sociale spilleregler støtter tilbuddet op om 
børnenes øvrige læring. Tilbuddet har åbent hver anden weekend og har plads til 10 børn. Aktuelt er indskrevet  8 børn 
og unge mellem 8 og  16 år. 7 drenge og 1 piger fra 5 forskellige kommuner på Sjælland.

Dette tilsyn er en re-godkendelse. Alle 7 temaer fra Kvalitetsmodellen er derfor indgået i dette tilsyn og konklusionerne 
af de enkelte temaer kan ses under hver enkel temavurdering. 

Socialtilsynet har ved dette tilsyn, været på to tilsynsbesøg, talt med 1 fra ledelsen, 2 medarbejdere,
4 børn og unge, 2 forældre og 1 sagsbehandlere der sammen med diverse skriftligt fremsendt dokumentation har ligget 
til grund for denne vurdering.

"Ud i det fri" har samarbejdet og opfyldt sin oplysningspligt jf. § 12 i Lov om socialtilsyn over for socialtilsynet. 

Fonden "Ud i det fri" er i forbindelse med re-godkendelsen  lavet nye vedtægter, således at disse opfylder § 13 i Lov om 
Socialtilsyn. 

Bestyrelsen i Fonden "Ud i det fri"  vurderes sammensat i overensstemmelse med § 14 i Lov om Socialtilsyn ligesom § 
15 i samme lov ses opfyldt for tilbuddet - herunder at tilbuddets økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med 
vedtægterne og grundlaget for godkendelsen.
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3. Oplysninger om datakilder

Tilbudsportalen  - herunder Budget 2015 og vedtægter

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt

§ 16, § 17 og 18 i Socialtilsynsloven omkring aflæggelse af regnskab og budget ses opfyldt af tilbuddet.

Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse været i høring på "Ud i det fri".

Samlet vurdering:
"Ud i det fri" vurderes samlet af Socialtilsyn Øst til i middel grad at kunne leverer den fornødne sammenhæng i kvalitet i 
indsatsen indenfor de omhandlende temaer. 

Socialtilsynet vurderer, at "Ud i det fri" i mindre grad kan dokumenterer positive resultater på konkrete børns udvikling, 
men i høj grad får positive tilbagemeldinger fra børn, forældre og en sagsbehandler på at børnene trives og er glade for 
at komme i tilbuddet.

Det vurderes i middel grad at være overensstemmelse med de samlede tilbagemeldinger fra de implicerede deltagere i 
forbindelse med tilsynsbesøget. 

"Ud i det fri" vurderes til at have en middel grad af organisatorisk og økonomisk bæredygtighed, ligesom der i middel 
grad ses sammenhæng mellem kvalitet og pris.
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Dokumenter: Hjemmeside www.weekendaflastningen.dk
Godkendelse fra Roskilde kommune fra den 3.7.2009
Ansøgningsskema om re- godkendelse modtaget den 3.3.2015 med følgende bilag:
2.3 + bilag 8C Bestyrelsen og deres kompetencer
2.2 + bilag 8a og 8 b leders cv og dokumentation
2.5.1 opgørelse over ansatte
Bilag C 2 Revisionsprotokollat 2014
Bilag A Fremlejekontrakten
Bilag B 1 råbalance  4. kvartal 2014
Bilag C 1 Årsregnskab 2014
Saldobalance for perioden d. 1/1-28/2 2015
Bilag 5.3.2 APV
2.7 medarbejdernes uddannelse
Bilag D Forslag til nye vedtægter modtaget 17.4.15
Kopi af handleplan fra tilbuddet modtaget 17.4.15
Folder; Foråret 2015 Aktiviteter - modtaget på tilsynsbesøget.
Eksempler på statusbeskrivelser på to børn - modtaget på tilsynsbesøget.

Observation Socialtilsynet bliver ved tilsyn d. 17/3-2015. vist rundt på aflastningstilbuddet "Ud i det fri". Denne dag er der ingen børn 
eller unge tilstede. Socialtilsynet kommer på tilsyn d. 22/3-2015. for b.la at lave børneinterview, og observerer ved dette 
tilsyn, børn og unge som spiller computer og Play-station sammen med de voksne.

Interview Ledelsesinterview med lederen af aflastnings tilbuddet " Ud i det fri"

Fælles interview af 2 medarbejdere - en nyansat mandlig og en kvindelig erfaren medarbejder.

Fælles interview med 3 mindre børn. Spørgeguide, frivillig deltagelse og vægt på individuel besvarelser. 
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Interview alene med et større barn. Spørgeguide og vægt på frivillig deltagelse.

Forældreinterview med to pr. telefon. Spørgeguide.

Interview med 1 ud af 3 adspurgte sagsbehandlere fra følgende anbringende kommuner; Roskilde, København og Slagelse.

Socialtilsynet har fravalgt at interviewe bestyrelsesmedlemmerne, da det er vores
indtryk, at der er et aktivt og velfungerende samarbejde mellem bestyrelsen og leder jf. kopi af referater fra 
bestyrelsesmøder.

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

Dato Start: 17-03-2015. Slut: 10-07-2015.

Oversigt over tilsynsbesøg 22-03-15: Boserupvej 100 A, 3.sal, 4000 Roskilde
17-03-15: Boserupvej 100 A, 3.sal, 4000 Roskilde

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Bente Kliver

Heidi Schønemann Nielsen

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

4,3 Det er Socialtilsynets vurdering, at Weekendtilbuddet 
”Ud i det fri” i høj grad understøtter børnene/de unge i 
at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse. Der 
tages højde for at ”Ud i det fri” er et aflastningsophold, 
som ikke har til opgave at stå for den daglige 
samarbejdsrelation med skole og barn.  Socialtilsynet 
vurderer at ”Ud i det fri” kan stimulerer børnenes 
udvikling og læring i mere inspirerende fysisk miljø, samt 
ved at sætte lidt tid af til skolearbejde. ”Ud i det fri” 
understøtter børnene skolegang ved at arbejde med 
børnenes sociale status, da det netop er denne 
målgruppes problemstilling. Samtidig er aktiviteterne 
som ”Ud i det fri” tilbyder af kulturel, almen viden og 
historisk input som eks. Stevnsfortet, Stevnsklint, 
Rosenborg slot og Politimuseet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

Det er socialtilsynet vurdering, at ”Ud i det fri” i  høj grad støtter børnene i at udnytte deres fulde potentiale, i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse. I bedømmelsen læggers vægt på lederens, medarbejdernes og forældrenes 
udtalelser. Børnene kommer en til to weekender om måneden i aflastning i ”Ud i det fri” og har mange aktiviteter 
ud af huset, som skal til gode se børnenes særlige behov, samt give dem et friskt pusterum fra deres hverdag. Der 
er ikke indlagt en aktivitet som lektielæsning eller anden aktivitet/pause som giver børnene en mulighed for at 
følge op på deres skole, hver enten det gælder lektier eller andre uafsluttede skoleting fra hverdagen. Dette har 
muligvis ikke de store konsekvenser for børnene i de små klasser, men kan have det for børnene i de store klasser, 
hvor der oftest kræves mere af det enkelte barn. 
Socialtilsynet vurderer at denne målgruppe at de større børn kunne profeterer af hjælp til skolearbejde i et trygt og 
forudsigeligt miljø.  Enten ved egentligt lektier eller frivilligt ekstra træning i f.eks. læsning.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at tilbuddet 
er et aflastningssted, som ikke har mulighed eller til opgave at samarbejde omkring det enkeltes 
barns mål for skolegang eller uddannelse. Lederen oplyser, at de én gang har været i dialog omkring 
et barns lektielæsning, hvor de i samarbejde med sagsbehandler bevidst undlod at gå ind i 
lektielæsning, da de vurderede at ”ud i det fri” skulle være et frirum og at der i deres tæt pakkede 
program ikke er plads til lektielæsning
Forældre udtaler: At der ikke er mulighed for at lave skolearbejde-lektier når børnene/de unge er i 
”Ud i det fri”.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på, Lederens 
og en enkelt forældres udtalelse omkring at alle børnene går i skole.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 5 (i meget Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på,  at 
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i tilbuddet i den 
undervisningspligtige alder 
opfylder undervisningspligten 
ved at gennemføre et 
grundskoletilbud med 
undervisning fra 
børnehaveklasse til 9. klasse.

høj grad 
opfyldt)

Lederen oplyser at det er hendes oplevelse, at børnene og de unge generelt opfylder 
undervisningsforpligtigelse, gennem tilknytning til skolesystemet.
"Ud i det fri" sender som aflastningssted ikke børnene i skole, men henter og bringer alle børn hos 
forældrene.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til meget høj grad at være opfyldt, da tilbuddet er et aflastningssted, og 
Lederen oplyser at børnene har forventelig har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

3,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder 
aktivt i forhold til at understøtte børnene i så høj grad 
som muligt, så de indgår i sociale relationer og aktiv 
deltager i sociale aktiviteter og fællesskaber. Tilbuddet 
planlægger mange spændende ture ud af huset og 
omfatter en bred vifte af interne aktiviteter og faciliteter 
som eks. bålplads, boldspil, kajakker cykler, klasselokaler 
og værksteder.
Det er samtidig Socialtilsynet vurdering, at tilbuddet for 
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nogle af børnene er deres fritidstilbud og at 
bedømmelsen for dette tema ikke er helt retvisende, da 
tilbuddet er et weekend tilbud og ikke børnenes faste 
opholdssted. Tilbuddets målgruppen af børn, har behov 
for socialt fællesskabe og aktiviteter og er det som ”Ud i 
det fri” tilbyder.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Kriteriet bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Socialtilsynet vurderer, trods den middel score, at tilbuddet 
inden for deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger støtter og styrker børnenes sociale 
kompetencer. Dette arbejder tilbuddet med både når børnene er i huset og når de i fællesskab laver aktiviteter ud 
af huset. Tilbuddet tilrettelægger mange spændende aktiviteter ud af huset og er begyndt at opdele børnene 
aldersmæssigt da de oplever at det er børnenes behov.
Socialtilsynet lægger dog samtidig vægt på at ”Ud i det fri” er et weekend tilbud, og derfor ikke kan svare 
fyldestgørende på børnenes venner i fritiden eller dybere omkring deres fritidsaktiviteter. For nogle af børnene er 
tilbuddet et fritidstilbud, omend det ligger i weekenden og ikke efter skole på en hverdag.
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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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget lav grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på at 
børnene/de unge ikke er med til at opstille konkrete mål, endvidere kender deres egne individuelle 
mål med deres aflastning i ”Ud i det fri”.  Lederen oplyser, at hun skriver de individuelle mål på 
børnene i en håndbog og på det sidste personalemøde fik medarbejderne og lederen drøftet de 
individuelle mål for børnene.  Efterfølgende her medarbejderne eller lederen endnu ikke snakker 
sammen omkring evaluering af de opstillede mål, eller om det enkelte barn har opnået de 
nødvendige kompetencer, for at lave nye mål, men det er lederens målsætning, at det fremadrettet 
skal drøftes med medarbejderne.  
Lederen oplyser, at hun vil overveje om børnene skal være med til at opstille egne mål, som også vil 
give en mulighed for at rose børnene, når de klare sig godt og bevæger sig nærmere mod målet.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på, at 
børnene i følge interview med medarbejder, forældre og børnene selv, danner nye sociale relationer 
og fællesskaber med hinanden, når de er på aflastning i ”ud i det fri”, og at de benytter de lokale 
muligheder der er for aktiviteter, skov, kælketur, havn samt husets faciliteter. 
Tilsynet vurderer at ”ud i det fri” er gode til at planlægge, spændende og relevante aktiviteter og 
ture ud i lokalområdet og også længere væk for at opnå den ønskede aktivitet eks. Lalandia, 
Grøndalscenteret, sommerland Sjæland og Stevnsfortet. 
Ovenstående fremgår af folder om Aktiviteter foråret 2015, samt udtalelser fra både børn og 
forælder til socialtilsynet.

Børnene er meget forskellige i alder, hvilket det tages hensyn til ifølge lederen. Der planlægges 
fællesturer hvor alle børnene er med, og som noget nyt også turer hvor børnene er opdelt efter 
alder og interesser. Dette bekræftes ligeledes af de adspurgte børn.

Indikator 02.c: Borgerne har med 
udgangspunkt i deres ønsker og 

5 (i meget 
høj grad 

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på, at "Ud i det fri" 
er et weekend aflastningstilbud og de fleste af børnene bliver afhentet hjemme, eller bliver afleveret 

Side 13 af 44

Tilbud: Fonden Aflastningsopholdsstedet "Ud i det Fri"



behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

opfyldt) på ”ud i det fri” af deres familie eller netværk.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på, at tilbuddet er 
et aflastningssted, og er generelt ikke inddraget i børnenes fritidsaktivitet, da det er forældrene eller 
primær omsorgsperson som varetager den opgave. Lederen oplyser, at de snakker med børnene ud 
fra et spørgeskema om deres fritid og fritidsaktiviteter, hvis børnene gerne vil snakke om det. Der er 
dog lagt vægt på at ”Ud i det fri” laver en form for fritidsaktivitet hver søndag, hvor de tager i 
svømmehallen med alle børnene, som den sidste aktivitet inden weekenden slutter. Ovenstående 
bekræftes af både forældre og børn.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikator bedømmes til i lav grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på at forældre og medarbejder 
fortæller, at børnene/ de unge som følge af deres udfordringer har vanskeligheder med det sociale 
samvær og ikke har ret mange venner.
Lederen oplyser til socialtilsynet at det enkelte gange er arrangeret at et barn er blevet kørt til f.eks. 
en børnefødselsdag eller lign. i løbet af en aflastningsweekend, men dette kan også afhænge af 
afstand og tilbuddets ressourcer hertil. 
Børnene/ de unge har venskaber inden for tilbuddet, i det tidsrum de er på weekendaflastning, men 
tager ikke disse venskaber med ud fra aflastningen, oplyses det af medarbejder og forældre til 
socialtilsynet.  

Af medarbejderhåndbog på side 21 fremgår at børnene i princippet ikke kan have gæster med. 
Undtagelsesvis kan der laves en venne -weekend og lign.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på divergerende 
opfattelser omkring kontaktperson til hvert enkelt barn, samt at børnene ikke bliver spurgt, eller hørt 
om hvilken medarbejder de selv ønsker som kontaktperson.   
Der er divergerende opfattelse af, om børn og medarbejder er klar over, hvem der er kontakt person 
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på og for hvilke børn.
Lederen oplyser skriftligt til socialtilsynet, at børnene har en primær kontaktperson, og at denne 
kontakt person har særlig opmærksomhed på det enkelte barn.
Under interview udtaler lederen at det ikke er alle børn som har en kontaktperson, men at det er en 
medarbejder som har de små børn og en enden medarbejder som har de store børn.  Det er lederen 
som fordeler børn og voksne til de forskellige weekender. Lederen mener, at både børn og 
medarbejderne ved hvem, der er kontaktperson på hvilke børn.
Adspurgt af Socialtilsynet, ved hverken de børn eller medarbejder som Socialtilsynet har snakket 
med, hvem der er kontaktperson på hvilke børn. Ligeledes oplyser medarbejderne at de ikke oplever 
at have dybe fortrolige samtaler med børnene.  En medarbejder har kun oplevet et barn åbnede op 
og snakkede fortroligt en gang under en sommerlejer, men det er længe siden. 
Alle fire børn sige samstemmende at de voksne på "Ud i det fri" er søde og hjælpsomme. Et barn 
savner de medarbejdere som er stoppet, men syntes også at de nye virker gode. Alle de voksne har i 
følge børnene lyst til at være sammen med børn og være aktive. Et barn fortæller, under interview at 
det ville ønske, at de voksne vil hjælpe mere, når der er konflikter børnene imellem.

Som afslutning på en weekend, har tilbuddet et spørgeskema som hver enkelt barn udfylder med en 
medarbejder, hvor i de besvare hvorledes de har haft gode oplevelser eller ej, og om de har snakket 
med en voksen. Her svare alle børnene ja til at de har snakket med en voksen, men om det er en 
fortrolig voksen bliver ikke klart ud fra spørgeskemaet.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

3,8 Det er socialtilsynets vurdering at "Ud i det fri" har et 
veltilrettelagt pædagogisk praksis bygget op omkring et 
halvårligt fastlagt aktivitets program for ture ud af huset, 
en fast dagsrytme samt aktiviteter indenfor tilbuddet, 
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som matcher målgruppens behov for  
et forudsigeligt, oplevelses orienteret aktivitetstilbud.
Af interview med børn og forældre, samt fremsendte 
statusrapporter ses flere eksempler på at børnene trives 
og f.eks. har fået venskaber i aflastningstilbuddet.
Det er samtidig Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet 
ikke i tilstrækkelig grad fastsætter konkrete og 
individuelle mål for børnenes aflastningsophold  - eller 
kan dokumentere at tilbuddet arbejder med systematisk 
opfølgning. Dette er dog noget som tilbuddet giver 
udtryk for, at de vil begynde at arbejde mere med i 
forhold til en snarlig indførelse af it-system samt i højere 
grad drøfte dette på de løbende personalemøder ca. 4 
gange årligt, der blev iværksat i 2013.

Det vurderes, at "Ud i det fri" i mindre grad kan redegøre 
for hvordan og i hvor høj grad barnets behandlingsmål 
opnås pga. manglende indhentning af den kommunale 
handleplan. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet øger 
indsatsen hermed.

Socialtilsynet anbefaler, at der fremadrettet fokuseres 
mere på at beskrive resultaterne i forhold til mål i 
statusrapporterne.
Samarbejdet omkring opsætning af mål for aflastningen 
med barnet og den unge ses ikke anvendt.
Det er socialtilsynets vurdering, at "Ud i det fri" 
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overordnet arbejder med elementer af respekt, 
medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse i 
forhold til en weekendaflastning i "Ud i det fri" . F.eks. 
udfylder børnene et evalueringsskema efter hver 
weekend i forhold til deres oplevelse af opholdet, som 
tilbuddet bruger til evaluering af weekenden, og til 
fremtidige planlægning. I samme skema kunne 
inddragelsen af barnet omkring mål for aflastningen 
måske indføres.

"Ud i det fri"  arbejder aktivt med at understøtte 
børnenes fysiske og mentale sundhed f.eks. via kostplan
og motion. Det vurderes at "Ud i det fri" opfylder at 
forebygge magtanvendelser, idet dette ikke har været 
anvendt på tilbuddet. Konflikthåndtering og forebyggelse 
af overgreb bør have fokus i forhold til nye medarbejdere 
og børn.
Leder af " Ud i det fri" skal tilegne sig viden om 
utilsigtede hændelser UTH og sikre at medarbejderne får 
kendskab hertil.

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 

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 om tilfredshed med tilbuddet.
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
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resultater for borgerne aflastningsophold og det er indtrykket at tilbuddet ikke er optaget af denne mangel. Tilbuddet selv er i en 
begyndende fase mht. til at sætte egne mål for aflastningsopholdet.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være påfyldt. Socialtilsynet vurderer, at denne målgruppe 
af børn, har brug for de faglige tilgange og metoder; Anerkendende, inklusionspædagogik, relations 
pædagogik, strukturpædagogik, struktur og forudsigelighed, som ”Ud i det fri” skriver på 
Tilbudspotelen, at de benytter. Socialtilsynet vurderer at medarbejdere og leder  adspurgt, har svært 
ved at definerer deres faglige tilgange udover at den faste aktivitetsplan giver en forudsigelig struktur 
og mulighed for i fællesoplevelser at danne relationer. Medarbejdere og leder svært ved at redegøre 
for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som der bør ligge for 
det enkelte barn. 

Socialtilsynet vurder, at ”Ud i det fri” arbejder med de faglige tilgange og metoder som der oplyses 
på Tilbudsportalen i praksis, men har svære ved at redegøre overfor socialtilsynet, for hvordan og i 
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål for det enkelte barn. Endvidere er der 
svært for medarbejder, at resultatdokumenterer og sandsynliggøre at deres indsats opnår en 
forventet og positiv effekt, idet det alene er lederen som laver skriftlig dokumentation.

Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt.  Socialtilsynet lægger vægt på, at der ikke findes 
nogen dokumentation eller evaluering på børnene, som medarbejder kan bruge til at forbedre 
indsatsen, samt evaluerer på det enkeltes barn konkrete mål eller delmål. 
Medarbejderne oplyser, at de ikke har mulighed for at evaluere på hverken de enkelte børn eller på 
weekenden generelt efter børnene er sendt hjem. Det er medarbejderne som kører børnene hjem 
og fortsætter herefter selv hjem. Lederen kan i følge medarbejderen kontaktes efterfølgende og 
ellers på en af de 4 årlige personalemøder. 

Både leder og medarbejder oplyser til socialtilsynet, at der på nuværende tidspunkt ikke forefindes 
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nogen steder hvor de i fællesskab kan dokumenterer på resultater eller konkrete mål på børnene. 
Der dokumenteres ikke i dagbøger eller i elektronisk døgn-rapport, - der er mundlig overlevering til 
lederen. Både leder og medarbejder oplyser til socialtilsynet, at der arbejdes på en løsning, så "Ud i 
det fri" fremover kan dokumenterer skriftligt i elektronisk døgn-rapport.

Medarbejderne oplyser at de mener, at der er en mappe på kontoret, hvor lederen har 
statusrapporter på børnene liggende, de har dog ikke set dem. Lederen oplyser og har til 
Socialtilsynet fremsendt eksempler på statusrapport på to børn som vurderes mere som beskrivelse 
af aktivitet, trivsel og social status og i lav grad på resultater eller udvikling.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. Socialtilsynet lægger vægt på tilbuddets 
manglende indhentning af den kommunale handleplan som kun foreligger på 1 ud af 8 børn. 

Herud over vægtes det at det alene er lederen som opsætter egne mål for barnets aflastning. I følge 
lederen er det vanskeligt at få de anbringende kommuner til op følgende møder. Lederen oplyser, at 
der ikke er noget system hvori personalet dokumenterer det pædagogiske arbejde, resultater eller 
mål. Lederen oplyser, at hun laver status beskrivelser på børnene på baggrund af egne observationer 
ved næsten konstant tilstedeværelse i aflastningsweekenderne + de mundtlige overleveringer fra 
medarbejderne. Statusrapport bliver i følge lederen sendt til den visiterende kommune en gang om 
året. Socialtilsynet har modtaget to statusrapporter på to forskellige børn.

Af Tilbudsportalen fremgår at der sendes halvårlige statusbeskrivelser på børnene - hvilket ikke er 
samstemmende med lederens oplysning på tilsynsbesøget.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 

Socialtilsynet vurderer, at børnene har indflydelse på eks madplaner, lege, spil og til dels også hvilke aktiviteter og 
turer ud af huset, de ønsker skal være en del af ”Ud i det fri”.  Samtidig vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet ikke 
understøtter børnenes medinddragelse og indflydelse på eget liv, i form af de pædagogiske planer. Derved bliver 
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på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

det også svært for børnene at blive gjort opmærksom på når de laver fremskridt, og kommer nærmere det mål som 
handleplanen har for øje.  I bedømmelsen lægger der også vægt på at der er børn ned til 8 år i tilbuddet, som ikke 
kan eller vil drage nytte af medindflydelsen på dette punkt, pga. deres alder og problematik.

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

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på, børnenes 
udtalelser under interview, hvor de fortæller, at de føler sig hørt og kan være med til at bestemme 
menuen, eller kan have indflydelse på små justeringer af weekendens program. Inden børnene tager 
hjem søndag eftermiddag, udfylder de sammen med en medarbejder et afkrydsningsskema, hvor 
børnene svare på, hvorledes de har oplevede weekenden; har den været god, kedelig, kunne de lide 
maden eller har de forslag til mad, som de ønsker på menuen, er der nogle af de andre børn- de har 
haft det særlig sjovt med eller nogen som har drillet.  Dette for at børnene bliver hørt, anerkendt og 
respekteret for deres meninger og oplevelser. 
Socialtilsynet har på tilsynsbesøget haft lejlighed til at se disse evalueringsskemaer.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være påfyldt. Socialtilsynet lægger vægt på, børnene 
bliver hørt ang. det program som ligger for den enkelte weekend, og at medarbejder/ledelse er 
lydhøre for forandringer, hvis det er det som børnene ønsker, i så fald det er muligt. Børnene oplyser 
at de er med til at bestemme hvilken mad de ønsker at spise, sengetider kan forhandles (hvis der er 
en god grund), de kan selv bestemme hvor mange og på hvilke værelser de vil sov. Det er 
socialtilsynets vurdering, at det enkelte barn bliver hørt og respekteret i egne valg om deltagelse i 
eks. turer eller aktiviteter. Det er muligt for børnene at vælge fra, og i de tilfælde vil medarbejderne 
prøver med anerkende pædagogik at få det enkelte barn til at deltage, men respekterer også hvis det 
forsat ønsker at vælge fra.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 

Socialtilbuddet vurderer at tilbuddet understøtter børnenes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Dette gøres bl.a 
ved de mange fysiske aktiviteter; svømmehal, fodbold, cykelture og gå turer som tilbuddet planlægger og tager på 
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og mentale sundhed og trivsel sammen med børnene i de weekender de kommer. Ligeledes tænker personalet over hvilken kost de tilbyder 
børnene, det skal være sund og samtidig noget som børnene kan lide. Lederen oplyser, at de forsøger at lave en 
sund og vekslende kost, men også at de ikke er fanatiske omkring lidt kage eller slik.
Adspurgt af Socialtilsynet, er lederen ikke klar over hvad UTH (utilsigtede hændelser) dækker over, eller hvad hun 
skal gøre i tilfælde af, at de opstår. Socialtilsynet oplyser lederen om hvor hun kan finde information, og beder 
lederen sætte sig ind i det, og efterfølgende informerer medarbejderne.

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

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Lederen og medarbejderne oplyser, at 
børnene trives og er glade når de kommer fredag eftermiddag. Børnene og forældre fortæller selv 
under interview, at de er glade for at komme på ”Ud i det fri”. Det vægtes ligeledes, at nogen af de 
unge trods deres alder som teenager, stadig er glade for at komme, samt et der er en stor 15 årig 
som ønsker at blive indskrevet. Årsagen er i følge et større barn at ”Ud i det fri” formår at lave 
aktiviteter og socialt fællesskab, som tiltaler de unge.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på at medarbejder 
og leder har den fornødne omtanke og omsorg for det enkelte barn til, at de vil kunne tage vare på 
og bringe barnet til læge eller sundhedsydelser om nødvendigt. Ligesom forældrene inddrages heri.
Der er dog uoverensstemmelser omkring hvorvidt der er børn på ”Ud i det fri” som indtager medicin 
under deres aflastning eller ej.  Medarbejderne oplyser at der på nuværende tidspunkt ikke er nogle 
børn som får medicin og lederen oplyser at der er et barn. Medarbejderne har dog enkelte gange 
oplevet et barn har haft brug for smertestillende håndkøbs medicin, men det er sjældent.  
Lederen oplyser, at medicin opbevares i et aflåst pengeskab under barnet ophold. Lederen har 
medicin kursus og udleverer selv medicinen til barnet og er lederen ikke til stede, bliver det en 
navngiven medarbejder, som skal gøre det.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Socialtilsynet vurderer at ”Ud i det fri” 
laver mange fysiske aktiviteter som eks. fodboldt, cykelture og turer til svømmehallen hvor de 
motiverer og støtter børnene i at være fysisk aktive. Lederen oplyser, at de tænker over sund kost 
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borgernes fysiske og mentale 
sundhed

når de planlægger menuen for den enkelte weekend, men at det samtidig skal være en kost som  
børnene kan lide.

Ovenstående er bekræftet overfor socialtilsynet i interview af børn, forældre og medarbejdere.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

"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 
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 
magtanvendelser så vidt muligt 
undgås

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikator bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på, at lederens og 
medarbejdernes udtalelser stemmer overens, samt det faktum at ”Ud i det fri” ikke har indberettet 
nogen magtanvendelse. Her ud over lægges til grund, at tilbuddet er weekend aflastning, hvor antal 
af situationer med krav er færre. I den pædagogiske tilgang er der endvidere lagt vægt på sjove 
aktiviteter og oplevelser, som børnene ønsker at være med til –  hvilket samlet set betyder at vi i 
socialtilsynet ikke finder grund til bemærkninger hertil.
Lederen udtaler i et dokument sendt til Socialtilsyn Øst; Desuden har vi en tydelig pædagogisk 
holdning til: At man kører ikke konflikter op. Denne holdning bliver introduceret til medarbejderne. 
Man samtaler med børnene/de unge. Man bruger kollegaerne, hvis der er problemer, man ikke kan 
løse. Vi bruger ikke konsekvens pædagogik.
Socialtilsynet har ikke set eller modtaget nogle dokumenter som beskriver de pædagogiske planer, 
som skal sikre at magtanvendelser undgås. Ud fra det adspurgte vurderer Socialtilsynet at 
magtanvendelse og forebyggelse af magtanvendelser, ikke er noget som personalet løbende drøfter, 
hvilket socialtilsynet ellers finder relevant at tage op på til fælles drøftelse og vidensdeling af.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på, at der ikke har 
været nogle magtanvendelser at dokumenterer eller følge op på. 
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eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

Der er i bedømmelsen lagt vægt på medarbejdernes udtalelser om, at de ikke kan huske at have 
skrevet under på, eller set noget konkret omkring magtanvendelses bekendtgørelsen. De oplyser, at 
det er muligt de har skrevet under på gældende regler og procedurer på området, men de husker 
det ikke.
Lederen oplyser at personalet kender magtanvendelsescirkulæret og at hun og en pædagog har 
deltaget på et 18 timers kursus; Socialministeriet forebyggelsespakke. 
Der er således divergerende oplysninger omkring hvorledes medarbejderne introduceres til 
gældende regler for magtanvendelser.

Socialtilsynet får under interview med medarbejderne indtryk af at de har noget kendskab til 
magtanvendelser fra andre ansættelser, men at det ikke er et emne som der tales om på "Ud i det 
fri". Magtanvendelser ses beskrevet i tilbuddets Medarbejderhåndbog, men ingen fast procedure for 
opfølgning på en evt. magtanvendelse med henblik på løbende læring. Lederen er bekendt med de 
nye magtanvendelsesskemaer.

Det er socialtilsynets vurdering at en løbende opfølgning i forhold til konflikthåndtering i den 
samlede medarbejdergruppe og ikke kun overfor lederen som beskrevet i tilbuddets 
Medarbejderhåndbog - kunne give øget læring.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet medarbejdere ikke i tilstrækkelig grad er bekendt med tilbuddets procedure, 
regler og politik omkring at forebygger overgreb. 

Beskrivelserne i tilbuddets medarbejderhåndbogen se udførlig og relevant i forhold til at forebygge overgreb, men 
det skal anbefales at dette løbende drøftes både med medarbejderne og med børnene. 
Og således gøre et forsøg på tidligt at opfange og derved forbygge evt. overgreb.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget lav grad at være opfyldt. Socialtilsynet lægger vægt på, at børnene 
i høj grad er sammen med de voksne og kun sjældent er alene – enten børn og børn eller børn og 
voksne imellem. Børnene går ikke alene ned og udenfor uden en medarbejder går med. Hverken 
lederen eller de interviewede medarbejderne, kunne dog give nogle konkrete bud på pædagogiske 
indsatser, som understøtter denne indikator. Både lederen og medarbejderne udtaler at de ikke kan 
forestille sig at det kan forekomme, men at det ikke er noget personalet har snakket om eller drøftet 
på et personalemøde.
Lederen oplyser, at der tidligere har været et barn i tilbuddet som var seksualiserende i sin opførsel 
foran en pædagog. Og denne episode har givet overvejelser om fremadrettet, at stoppe en sådan 
adfærd noget før – herunder også at kontakte forældrene, da det ikke er noget som en medarbejder 
skal udsættes for. Lederen oplyser at der altid er en kvindelig medarbejder, som sover sammen med 
den eneste pige som er indskrevet på tilbuddet, da pigen ikke kan lide at sove alene.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på, at både 
medarbejder og lederen ikke har forholdt sig til hvorledes ”Ud i det fri” har et beredskab til at 
underbrygge overgreb som er tilpasset målgruppen.   
Medarbejderne oplyser, at der ikke står noget om procedurer og retningslinjer for området, med vil 
få fat i deres leder hvis de fik mistanke om noget.

Ved tilsyn i 2014 fik socialtilsynet fremsendt en kopi af tilbuddets medarbejderhåndbog, hvor der på 
side 24 er beskrevet en seksualpolitik, hvilket den nuværende medarbejdergruppe ikke kan referer 
til.
Socialtilsynet vurderer, at lederen skal sikre sig at nye medarbejdere forholder sig til en pædagogisk 
indsats i forhold til at kunne understøtte, at undgå overgreb i tilbuddet.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

3,9 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en 
hensigtsmæssig organisering og en kompetent og 
ansvarlig leder, der er i stand til at drive tilbuddet fagligt 
og økonomisk forsvarligt. 

Socialtilsynet vurdere, at ledelsen har haft udfordringer 
med et svingende børneantal, og det har bevirket, det er 
svære at fastholde medarbejderne, samt faglig sparring 
og refleksion. Ledelse og medarbejder fremstår overfor 
socialtilsynet som ildsjæle, der i høj grad organiserer et 
aktivitets program i aflastnings weekenderne.  

Ledelsen vurderes udfordret i at finde et niveau på for 
opsætning af mål - herunder de manglende 
handleplaner, skriftlig dokumentation , gældende 
lovgivning, samt løbende fokus på faglig input og 
udvikling i forhold til at "Ud i det fri " er et weekend 
aflastningstilbud.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Det vurderes på det foreliggende, at "Ud i det fri" i middel grad har en faglig kompetent ledelse.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på lederens mangeårig erfaring indenfor målgruppen samt fremsendt
dokumentation for relevant pædagogisk og ledelsesmæssig uddannelse. 

Det er Socialtilsynets indtryk at lederen har et stort engagement, men også bærere et stort ansvar for stedet både i 
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forhold til organiseringen og i forhold til afviklingen af de enkelte weekends, som gør det sårbart i tilfælde af fravær. 
Socialtilsynet vurderer, at lederen bør arbejde med at øget information og inddragelse af medarbejderne, samt 
implementerer af indholdet i tilbuddets medarbejderhåndbog i forhold til at medarbejdergruppen udskiftes og igen 
er øget pga. højere belægning.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet drives økonomisk forsvarligt jf. tema om økonomi  i denne rapport. 
Lederen er i stand til at tilpasse udgifterne i forhold til det svingende børneantal.

Herud over er det vægtet at der ikke benyttes ekstern supervision på tilbuddet, men at både lederen og 
medarbejderne søger supervision i sit private netværk, hvilket i forhold til tavshedspligt er yderst problematisk.

Side 26 af 44

Tilbud: Fonden Aflastningsopholdsstedet "Ud i det Fri"



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)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på lederens 
dokumenterede uddannelse og lange erfaring.
Lederen er uddannet lærer i 1980 og har arbejdet som dette i flere år, med elever i forskellige klasse 
trin, lige fra de yngste til de ældste elever. Ligeledes har lederen været leder for 4 ansatte i USA som 
manager på en produktionslinje. 

Det er socialtilsynets indtryk under tilsynsbesøgene at lederen er meget engageret i arbejdet med 
børnene og de unge. Tilbuddets aktuelle indskrivning er efter en længere periode med lav belægning 
steget til 80 %, hvilket aktuelt giver ledelsesmæssige udfordringer i forhold til at inddrage en større 
gruppe medarbejdere end tidligere og nå ud med al information. 

Medarbejderne oplyser, at de har en ansvarlig og god leder, som er med på gulvet og lytter til 
børnene, organiserer detaljer og har en anerkendende tilgang. Ligesom medarbejderne overfor 
Socialtilsynet oplyser, at de har en leder som er tilgængelig og som løser tingene. Samtidig oplyser 
medarbejderne, at de ønsker at blive inddraget i flere beslutninger og ser frem til flere 
personalemøder om året. 

Socialtilsynet vurderer at lederen bør arbejde med at øget information og inddragelse af 
medarbejderne, samt implementerer af indholdet i tilbuddets medarbejderhåndbog i forhold til at 
medarbejdergruppen udskiftes og igen er øget pga. højere belægning.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på, at der i følge 
lederens oplysninger til socialtilsynet, ikke har været nogen ekstern faglig supervision eller faglig 
sparring siden 2013. 
Lederen oplyser, at hun har modtaget supervision i forår 2014 af en uddannet Cand.pæd.psyk fra sit 
private netværk. Lederen oplyser at det er muligt at hente supervision hos bestyrelsen.
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Medarbejderne fortæller til socialtilsynet., at de ikke har hørt om mulighed for supervision, og 
mener ikke det er relevant da ”Ud i det fri” et aflastningstilbud og ikke et døgntilbud. Hvis det blev 
nødvendigt, ville de spørge deres leder om det var muligt med supervision.  En medarbejder oplyser, 
at det er muligt at få kollegialt sparring på hjemmefronten, da ægtefællen også er pædagog. 
Medarbejderne giver udtryk for, at de ønsker flere personalemøder hvor de netop vil have mulighed 
for kollegial supervision. Det er ikke muligt at få kollegialt supervision i arbejdstiden, da dette er 
meget svært at praktisere samtidig med at børnene er i tilbuddet.  Dette er heller ikke muligt efter 
en weekend hvor tilbuddet har åbent, da alle medarbejder kører børnene hjem, og ikke samles igen 
før næste gang ”Ud i det fri” har åbent. Det er begrænset til faglig snak når børnene sover eller at 
ringe til lederen efter en weekend, og 4 årlige personalemøder.

På Tilbudsportalen er oplyst at der er ekstern supervision - hvilket ses divagerende i forhold til 
ovenstående oplysninger fra tilsynsbesøget.

Socialtilsynet bemærker både over for lederen og medarbejderne om vigtigheden af, at overholde 
sin tavshedspligt og det derfor ikke er muligt at benytte privat personer som supervisior.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, lederens 
oplysninger til socialtilsynet om at hun  i det daglige kan trække på bestyrelsens ressourcer og 
erfaring, både i forhold til børn med særlige behov, samt ansættelse af nyt personale. Lederen 
udtaler ligeledes, at der kan trækkes på erfaring og kvalifikationer i bestyrelsen inden for økonomi, 
og jura.

I forhold til § 14 i Lov om socialtilsyn har Socialtilsynet ingen bemærkninger til sammensætningen af 
bestyrelsen jf. fremsendte dokumentation.

Af referater fra bestyrelsesmøder som Socialtilsynet har fået tilsendt, fremgår det at bestyrelsen 
drøfter og diskutere relevante emner som eks; regnskab, belægnings procent, tilsynsrapport og 
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nyansatte.  Ligeledes har bestyrelsen en fast dagsorden og får drøftet overordnet kompetencer og 
vedtægter. Ud fra det tilsendte kan Socialtilsynet se at der har været afholdt bestyrelsesmøder i 12/5
-2014, 30/12-2014 og 5/3-2015.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Det er socialtilsynets vurdering at den daglige drift på "Ud i det fri" i høj grad varetages kompetent, således at 
børnene og de unge i forhold til deres behov har tilstrækkeligt kontakt til personalet. Antallet af medarbejdere og 
samstemmende udtalelser fra socialtilsynets interview med børn, forældre og medarbejdere er her vægtet.
Der er ligeledes lagt vægt på at personalegennemstrømningen er steget fra 0 til 2 og sygefraværet er oplyst til 0.
 "Ud i det fri" er udfordret på en lidt højere personalegennemstrømningen i forhold til at sikre stabile 
voksenkontakt for de anbragte børn og unge, dels fordi børnetallet i 2014 og 2015 har været svingende og 
tilsvarende behovet for medarbejdere  og dels oplever tilbuddet i følge lederen at weekendarbejde på 
deltid/svingende antal timer gør det svært at fastholde medarbejdere.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på, at der er 
1 pædagog til 3 børn, som vurderes værende tilstrækkeligt til denne målgruppe af børn, med den 
alder som de har. Der som regel 2 pædagoger og en medhjælper/vikar på arbejde i tilbuddets 
åbningstid. Enkelte gange har det været nødvendigt med en ekstra voksen til et bestemt barn, og i de 
tilfælde har der været 4 på arbejde til 6-7 børn.

Både børn og forælder udtaler til socialtilsynet, at børnene har tilstrækkelig kontakt til personalet i 
forhold til børnenes behov.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på, at ”Ud i det 
fri” er et weekend tilbud, og det ofte er medarbejder/vikar der har denne type arbejde som ekstra 
eller studie job på deltid. 
Ifølge lederen er to medarbejdere stoppet i 2014 og to andre er ansat. – hvilket svarer til at halvdelen 
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arbejdspladser af det pædagogiske personale er udskiftet og svarer til en personalegennemstrømning på 2.

Lederen oplyser overfor socialtilsynet, at der har været overvejelser om, hvordan medarbejderne 
kan fastholdes mere stabilt, og har nu indført to sovende nattevagter for at give medarbejder flere 
timer. Herud over sørger lederen for at klæde medarbejderne godt på og sørge for at de nødvendige 
redskaber er tilstede, så de planlagte aktiviteter kan gennemføres. 

På tilbudsportalen er der indberette 0 i personalegennemstrømning, hvilket ikke svarer til det oplyste 
på tilsynsbesøget.

Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på at ”Ud i det 
fri” er et weekend tilbud, med skæve arbejdstider. Lederes udtagelser på tilsynsbesøg, at der i 2014 
var en medarbejder syg en dag, hvor i mod der på Tilbudsportalen er indberettet 0 sygefravær.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4 Socialtilsynet vurderer, at ”Ud i det fri” har de fornødne 
kompetencer i forhold til målgruppens aktuelle behov. 
Der er ansat 4 uddannet pædagogisk personale, incl. 
lederen og 3 pædagogiske medhjælper, som besidder de 
relevante kompetencer og erfaring i forhold til tilbuddets 
målsætning og målgruppens behov. Fremtidige fælles 
drøftelser på de i 4 årlige personalemøder ( indført i 2013
), medarbejdere og leder imellem i forhold til mål og 
metoder, og faglige input til medarbejderne vurderes 
relevant i et omfang , der står i mål med at tilbuddet 
udbyder aflastning. 
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Det er Socialtilsynets vurdering at lederen er meget 
opmærksom og optaget af at vælge de medarbejdere, 
som kan drage omsorg for målgruppen og som er 
engageret og virkelig brænder for at arbejde på ”Ud i det 
fri”. Det er Socialtilsynet indtryk, at det er medarbejdere 
som vil børnene og de aktiviteter som ”Ud i det fri” 
planlægger og udfører. Lederen planlægger vagtplanen, 
så tilbuddet er dækket af så få skiftende medarbejder 
som muligt, for at give børnene en kontinuerlig og så stor 
tryghed som muligt. 
Der bør være løbende være fokus på relevant tilføjelse af 
faglig viden, og kurser for både medarbejder og leder i 
forhold til udvikling af tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Socialtilsynet vurderer at medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder. Ligeledes vurderes det at tilbuddet bliver drevet ud fra lederens vurderinger og erfaring. Under 
interview med leder og medarbejder fremgår det at beslutninger og pædagogiske tiltag i høj grad har påhvilet 
lederen alene, og at deres planer om at medarbejderne skal inddrages mere, vurderer Socialtilsynet som positivt. 
Socialtilsynet vurderer at medarbejdernes kompetencer ved eks. mere faglig sparring, kan bidrage aktivt i at nå 
børnenes individuelle mål for deres aflastning i tilbuddet.
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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)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på, lederens 
oplysninger om at der er en god fordeling af personalekompetencer, med 4 pædagogisk uddannet 
incl. lederen og 3 medhjælper. Lederen lægger stor vægt på medarbejdernes kompetence og 
hvorledes nye medarbejder er interesseret i udelivet og har lyst til at lave aktiviteter med børnene. 
Ligeledes er det også det som børnene fortæller under interview; at medarbejderne gerne vil dem 
og også deltager i aktiviteterne.  
Lederen oplyser Socialtilsynet om, at ”Ud i det fri” hvert år deltager i den årlig temadag på Boserup - 
kaldet "Boserupdagen". I 2015 var det Søren Hertz børne- og ungdomspsykiater, der holdte foredrag 
om "adfærd som invitation til kommunikation" Lederen har deltaget i en kursus dag på Lindersvold i 
2015, hvor psykolog Hanne Sloth underviste i "at have sind på sinde ". Det er frivilligt for personalet 
at deltage og de bliver ikke aflønnet for at deltage.
Der bør være fokus på løbende relevant tilføjelse af faglig viden, og kurser for både medarbejder og 
leder i forhold til udvikling af tilbuddet.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på Socialtilsynets 
observationer, modtaget dokumentation om medarbejdernes kompetencer, samt en triangulering af 
børn, forældre og medarbejders udtagelser om børnenes glæde for medarbejderne og tryghed ved 
at komme i tilbuddet.
Under vores andet tilsynsbesøg hilste vi på en volontør, der ikke talte dansk, men engelsk til 
børnene. Lederen og et større barn oplyste til socialtilsynet, at tilbuddet løbende har udenlandske 
volontører og er godkendt til dette af de danske myndigheder. Dette giver dels et kulturelt input og 
dels gav mulighed for at øve sprog – her engelsk. Volontører er ifølge lederen ikke alene med 
børnene, hvilket bekræftes af et interviewet barn er hovedreglen, men dog en enkelt gang  
overtrådt, hvor en kørsel var nødvendig.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 3,9 Det er socialtilsynets vurdering, at fonden er økonomisk 
bæredygtigt, og formår i høj grad at justere de variable 
omkostninger i forhold til belægningsprocenten.

Socialtilsynet finder i middel grad sammenhæng mellem 
kvalitet og den fastsatte takst særligt i forhold til 
normering af medarbejder og til den faglige udvikling af 
tilbuddet.

Det vurderes ydermere, at tilbuddets økonomi må anses 
for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende 
kommuner.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Af påset saldobalance for perioden d. 1. januar-28. februar 2015 kan socialtilsynet se, at driften kører rundt, og at 
tilbuddet formår at reducere de variable omkostninger, når der ikke er fuld belægning. Pga. at tilbuddet størrelse 
har de dog den udfordring, at huslejen er en fast udgift, som ikke kan justeres efter belægningsprocenten. Det 
betyder, at tilbuddet nemt vil kunne komme ud med underskud, hvis belægningen ikke holdes oppe. Ultimo 2014 
havde tilbuddet en likvid beholdning der kunne dække alle gældsposter i tilbuddet. Tilbuddet vurderes derfor at 
være bæredygtigt.
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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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes på baggrund af årsregnskabet fra 2014.
Der er ikke anført forbehold eller supplerende oplysninger der har væsentlig betydning for 
socialtilsynets vurdering af regnskabet.
På denne baggrund bedømmes indikatoren at være opfyldt i meget høj grad.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes på baggrund af budget 2015.
Tilbuddet budgetterer i 2015 med fuld belægning svarende til en omsætning på kr. 1.431.750. 
Dækningsgraden i budgettet er på 20,4 %, og niveauet anses for at være i den høje ende i 
betragtning af, at tilbuddet i budgettet for 2015 ikke har planlagt nye investeringer, og dermed 
indregnet afskrivninger.
Dermed bedømmes indikatoren at være opfyldt i middel grad.

Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes på baggrund af årsregnskabet fra 2014.
Tilbuddet kom ud af 2014 med en mindre underskud, og soliditetsgraden faldt fra 30,2 % ultimo 2013
 til 24,1 % ultimo 2014. Egenkapitalen er dermed blevet omtrent halveret.
Dermed bedømmes indikatoren til at være opfyldt i middel grad.

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

Samlet giver tilbuddets økonomi mulighed i middel grad mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til 
prisen og tilbuddets målgruppe.

Der er her lagt vægt på at "Ud i det fri" har haft en lavere belægning i 2014, samt underskud i både 2013 og 2014. 
De svingende økonomiske muligheder gør det svære at opretholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet jf. tema omkring 
kompetencer.  Det er ligeledes vægtet at en normering på 0,64 medarbejder pr. barn til denne målgruppe i et 
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weekend aflastningstilbud vurderes acceptabelt, men i underkanten. 
Det er socialtilsynets vurdering, at der bør afsættes midler til dækning af vikar.

Socialtilsynet finder det er usædvanligt, at også udvendig vedligeholdelse påhviler lejer, men har ellers ingen 
bemærkninger til lejens størrelse.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Socialtilsynet vurderer at indikatoren i middel grad ses opfyldt. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at der i budgettet er 0,64 medarbejder pr. barn omregnet til fuld 
tid. Der er budgetteret med en belægning på 750 døgn.  Dertil er der budgetlagt 1,34 
fuldtidsstillinger som fast personale for 2015.
Hvis belægningen regnes om til børn der er der fuld tid, så ville det svare til 2,1 belagt plads, 
svarende til 0,64 medarbejder pr. barn, hvilket i middel grad skønnes at være målgruppens behov. 
Lederens store engement, lønningernes størrelse og en enkelt volontørers ses dog i praksis at betyde 
flere voksne.
Der er ikke afsat midler til vikarinddækning.

Tilbuddets metode lægger vægt på at være aktivitetsbaseret. I budget 2015 er afsat samlet kr. 
181.152 til beboeraktiviteter og materialer og varekøb, hvilket svarer til kr. 242 pr. barn pr. døgn, 
hvilket vurderes til at være et fornuftigt beløb i forhold til at "Ud i det fri" er et aktivitetsbaseret 
tilbud.

Af Tilbudsportalen(TB) fremgår at der til faglig udvikling  er afsat 0,64 af tilbuddets omkostninger til 
kompetenceudvikling i 2015 svarende til 12.240 kr. svare til 0,9 % af omsætningen, hvilket skønnes til 
at være et acceptabelt niveau.
Ligeledes oplyser tilbuddet på Tilbudsportalen, at de vil udvikle programpunkterne med fokus på 
børnene og deres udvikling, samt indhente mere viden om ADHD og andre diagnoser. 
Tilbuddet har ligeledes oplyst på TB, at de ønsker at udvide tilbuddet på hverdage og i flere 
weekender. Ovenstående ses i middel grad afspejlet i budget 2015 idet tilbuddet jf. indikator 11 b 
ikke har planlagt eller indregnet nye investeringer i budget 2015.

Taksten er kr. 1.909 pr. døgn, hvilket umiddelbart vurderes som en middel takst, der ses svarende til 
tilbuddets målgruppe, tilbud og metoder.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

Tilbuddets gennemskuelighed over for de visiterende kommuner kan i høj grad måles på de tilgængelige data på 
Tilbudsportalen.
Som det fremgår af indikator 13 a er oplysningerne omkring tilbuddets årsrapport 2014 på Tilbudsportalen i 
overensstemmelse med tilbuddets årsregnskab 2014. Ligeledes har socialtilsynet konstateret at oplysningerne 
tilbuddets budget for 2015 på Tilbudsportalen er opdateret i forhold til det af socialtilsynet godkendte budget.
Socialtilsynet er ikke umiddelbart blevet forholdt oplysninger og har modtaget de oplysninger, som socialtilsynet 
har efterspurgt.
På baggrund af ovenstående vurderes tilbuddets økonomi som værende gennemskueligt i meget høj grad for 
socialtilsynet og 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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Til at bedømme indikatoren tages udgangspunkt i oplysningerne om tilbuddets årsrapport på 
Tilbudsportalen og årsregnskabet fra 2014. Det er fuld overensstemmelse mellem den indberettede 
årsrapport på Tilbudsportalen og med årsregnskabet fra 2014, og derfor bedømmes indikatoren at 
være opfyldt i meget høj grad.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 3 De fysiske rammer vurderes i middel 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 som skov og strand, den naturskønne 
beliggenheden, Roskilde by og brug af Skolecentret 
Boserups faciliteter er en mulighed.
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Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i middel 
grad ses indrettet til tilbuddets formål og i god stand. 
Samtidig bærer de fysiske rammer også præg af, at 
stedet benyttes til andet formål i de perioder, hvor 
aflastningstilbuddet ikke har åbent. De fysiske rammer 
kunne med fordel indrettes med mere inspiration til 
børns læring og fantasi, da udtrykket er meget ”voksent” 
i valg af møbler og indretning.  Indretningen og 
udsmykning fremstår mere funktionel end hjemmelig og 
ungdommeligt. De fysiske rammer giver børnene gode 
mulighed for socialt samvær og forskellige aktiviteter for 
børn i forskellige alder og behov, men også mulighed for 
at trække sig ind på værelse efter behov og dermed 
mulighed for privatliv.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.  Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer lever op til 
det tilbud som ”Ud i det fri” er et weekend aflastningstilbud. De udendørs rammer er fantastiske og understøtter 
børnenes muligheder for socialt samvær og oplevelser/aktiviteter såvel både i høj fart, som de mere stillesiddende 
aktiviteter. ”Ud i det fri" er gode til at bruge de ude faciliteter, som der er - hele året rundt. De fysiske rammer 
indeholder den nødvendige plads, men ses spartansk indrettet, og kunne med fordel indrettes, så det afspejler, at 
det er et tilbud for børn og unge. 
Det er i bedømmelsen lagt vægt på at både børn, forældre, medarbejdere og ledelse – udtaler til socialtilsynet at 
børnene trives.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på det store 
udendørs område som ”ud i det fri” er rigtig gode til at benytte året rundt. ”Ud i det 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 stue med tv, en spisestue, 
spillerum, et køkken, depot, kontor, 4 toiletter og 2 ny istandsat baderum. Aflastningsstedet lejer sig 
ind hos Roskilde friskole. Aflastningsstedet kan derfor benytte sig af faciliteter som minibus, kajakker, 
cykler, sport- og legeudstyr, værksteder, klasseværelser med pc mm. På centrets område er en stor 
park, en æbleplantage, fodboldbane, barsket/hockeybane, bål-hus og grillplads.  
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.
Det er i bedømmelsen lagt vægt på at både børn, forældre, medarbejdere og ledelse – udtaler til 
socialtilsynet at børnene trives.

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.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Bedømmelsen lægger vægt på, at vi på 
tilsynsbesøget så ”Ud i det fri” har gode muligheder for udendørs livet, men også at de fysiske 
rammer inde, mangler inspiration og muligheder for leg og kreativitet for de mere stille og 
indadvendte børn. Der mangler et visuelt udtryk i huset som kan indbyde børn/unge til 
hensigtsmæssig leg og læring.  Socialtilsynet vurderer at denne målgruppe af børn, ofte har svært 
ved at give udtryk for behov eller ønsker og tilsynet savner faciliteter som højner børnenes stemning, 
læring og adfærd. 
Tilsynet vurderer at børnenes individuelle behov for fx eneværelse eller ønske om at sove på samme 
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værelse bliver opfyldt om muligt. Ligesom stedets samlede faciliteter tilgodeser mulighed for 
udendørs fysisk aktiviteter og indendørs mulighed for at fx at låne et ekstra rum i skolen, til både en 
lille gruppe eller en større gruppe ved særlig behov herfor.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på, at ”Ud i det fri” 
er et aflastningssted for børn og unge. samt at værelserne ikke bærer præg af børnenes personlighed 
eller indretning. Værelserne er udsmykket med malerier og anden indretning, som ikke ses at være 
særlig for børn og unge. Værelserne fremstår enkelte og funktionelle. 
Det samme gør sig gældende i stue og andre opholdsrum, hvor der ligeledes mangler et præg af 
børn og unge, i for af farver, stil eller udsmykning. Det værelse som medarbejderne bruger til kontor 
er anderledes indrettet med frisk gennemført farve, samt plakater i friske farver på vægen.
Børnene har deres eget sengetøj som bliver taget frem, når de kommer.
Som noget nyt har ”ud i det fri” hængt store billeder op, af børnene i gangen. Dette er både af børn 
som er indmeldt i ”ud i det fri” og børn/unge som er stoppet med at komme i aflastning.  Billederne 
giver et friskt pust på gangen og et lille indtryk af, at stedet huser børn og unge. Der bør dog være 
opmærksomhed på, at tilladelse hertil er giver af børnene og deres forældre.   
Der er 3 opholdsrum, hvoraf det ene er indrettet med mulighed for at spille Play-Station samt 
computer. Ud over nogle bræt spil på en reol bag en dør, i et andet opholdsrum, er der ikke noget i 
indretningen som indikere at det er et aflastningssted for børn og unge.  Det forhold at værelserne 
bruges til udlejning af Bed & Break fast i hverdagen, ses at have en betydning.

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. Disse toiletrum har siden sidste års tilsyn 
bl.a. fået nye forhæng, bademåtter og håndklæder i forskellige farver, der løfter det samlede indtryk 
og gør indretningen mere hjemmeligt. I følge lederen syntes flere af børnene at det er hyggeligt at 
kunne tale sammen under toilet besøg.
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Ved begge tilsynsbesøg fremstår de fysiske rammer rene og i pæn stand.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Juridisk konsulent Lone Haar, Socialtilsyn Øst har gennemgået Fondens nye tilrettet vedtægter fra juni 2015 og har 
ingen bemærkninger hertil. Disse skal uploades på Tilbudsportalen af tilbuddet.

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

Af fremsendt bilag 8 c til ansøgningen om re-godkendelsen fremgår følgende:
Formand Christian Pedersen, tidl. forstander/afdelingsleder/Lærer nuværende  jurastuderende. Har arbejdet mange år 
med børn og unge.
Deltager i relevante møder sammen med leder

Næstformand Ole Tarp Petersen - gift med leder af tilbuddet Lene Colding-Sørensen. Skoleleder på Skolerne i Boserup 
på samme matrikel. Har arbejdet mange år med børn og unge. Deltager i ansættelsesmøder og har sparing med leder i 
forhold til love og regler , ansatte og elever.

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

Medlem Marianne Grim, Skoleleder på Lindersvold, tidl. konstitueret opholdsstedsleder. Har arbejdet mange år med 
børn og unge.
Sparing i forhold til love og regler. Sparing med leder i forhold til ansatte og elever.

Medlem Lis Mikkelsen, Pædagogisk medarbejder, Tidl. opholdsstedsleder. Har arbejdet mange år med børn og unge. 
Sparring  med leder i forhold til økonomi og budgetlægning.
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*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgradkr. 533.176,00

Overskud

Lønomkostninger

(0,08)

Lønomkostninger, fast 
personale

40,00

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

-

12,92

24,00

24,79

0,64

40,00

-

-

-

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

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 socialpædagogisk behandling 1.413,00

døgnaflastning 0,00

midlertidigt ophold/anbringelse 496,00
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