Årsrapport 2016
Dialog
Vi er lyttende og
nysgerrige i forhold til
de meninger og
oplevelser vores
samarbejdsparter har

Troværdighed
Vores samarbejdsparter kan
stole på det vi siger, og det vi
siger, er det vi gør

Faglighed
Vores samarbejdsparter
oplever, at vi har viden
og indsigt i det vi siger
noget om

- løfter kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud

Årsrapport 2016
Socialtilsyn Nord skal en gang om året udgive en rapport om tilbud
og plejefamiliers kvalitet.
I Årsrapport 2016 vurderer Socialtilsyn Nord, at både tilbud og
plejefamilier har styrket den generelle kvalitet på en række
områder siden socialtilsynet startede op 1. januar 2014.
På tilbudsområdet ses blandt andet, at flere tilbud:
•
•
•
•

Har udarbejdet klare procedurer for magtanvendelser
Har udarbejdet beredskabsplaner i forhold til forebyggelse af
vold og overgreb
I øget grad systematisk dokumenterer arbejdet med borgerne
Aktivt arbejder med afsæt i målgruppebeskrivelserne

Side 1

På plejefamilieområdet ses blandt andet, at flere plejefamilier:
•
•
•

I højere grad efterspørger handleplanen
Anvender handleplanen i deres arbejde med plejebarnet og
kan se værdien af dette
Har fokus på kompetenceudvikling i forhold til plejebarnets
behov

I årsrapporten peges der også på områder, hvor der kan arbejdes
yderligere med kvaliteten, og rapporten kommer med en række
konkrete anbefalinger til, hvordan det kan ske.
Det er Socialtilsyn Nords håb, at disse anbefalinger kan være med
til fortsat udvikling på området til gavn for voksne, børn og unge
på tilbud og i plejefamilier.

Læs hele Årsrapport 2016 på
socialtilsynnord.hjoerring.dk

Side 2

Anbefalinger på tilbudsområdet
- Voksenområdet
Det anbefales, at tilbuddene på voksenområdet:
•
•
•

•
•

Har fokus på, at alle medarbejderne er i stand til at anvende de
metoder, som tilbuddene har valgt og oplyser på
Tilbudsportalen
Har et større fokus på systematisk at drage læring og forbedre
indsatsen overfor borgerne med udgangspunkt i borgernes
mål
Har et større fokus på at tilpasse beredskabsplanerne mere
lokalt i forhold til målgruppen, samt sikre, at disse dokumenter
også er kendt af medarbejderne og implementeret i det
pædagogiske arbejde
I højere grad har fokus på, hvordan de kan styrke
borgerinddragelse
Har et øget fokus på at sikre, at alle medarbejderne kender
reglerne i forhold til magtanvendelser.

Side 3

Anbefalinger på tilbudsområdet
- Børne-/ungeområdet
Det anbefales, at tilbuddene på børne-/ungeområdet:
•
•
•
•
•
•
•

Har fokus på, at alle medarbejderne er i stand til at anvende de
metoder, som tilbuddene har valgt og oplyser på
Tilbudsportalen
Har et større fokus på systematisk at drage læring og forbedre
indsatsen overfor barnet/den unge, med udgangspunkt i det
enkelte barn/den unges mål
Har et større fokus på at tilpasse beredskabsplanerne mere
lokalt i forhold til aldersgruppen og målgruppen. Yderligere
kan de suppleres med også at indeholde forebyggelse af
overgreb mellem barnet/den unge og medarbejderne
Arbejder med at sikre, at beredskabsplanerne er kendt af alle
medarbejderne og implementeret i det pædagogiske arbejde
Har et øget fokus på at sikre, at alle medarbejderne kender
reglerne i forhold til magtanvendelser
Har et øget fokus på kommunikationen i det pædagogiske
arbejde, herunder det at sikre, at medarbejderne ikke anvender
skjult magt i deres kommunikation med børnene/de unge

Læs hele Årsrapport 2016 på
socialtilsynnord.hjoerring.dk
Side 4

Anbefalinger til plejefamilier
Det anbefales, at plejefamilierne:
•

•

•
•
•

Er opsøgende på at få ny viden
i relation til deres plejebarns
specifikke vanskeligheder og
særlige behov
Får viden om, hvordan
plejebørnenes specifikke
vanskeligheder kan udvikle sig i
relation til det enkelte barns alder
I forhold til konkrete episoder reflekterer over, om de ubevidst
gør forskel på egne børn og de anbragte børn i relation til,
hvilken indflydelse de har på eget og familiens liv
Herunder særligt plejefædre, får øget fokus på at deltage i de
kurser/temadage og supervisionsforløb, som kommunerne
tilbyder
I højere grad har fokus på, at også plejefar deltager i
samarbejdet med andre aktører i forhold til plejebarnet

Herudover anbefales det, at kommunerne prøver at øge
tilgængeligheden af kurser/temadage, således at de ligger
udenfor normal arbejdstid, for at tilgodese plejefamilierne behov.

Side 5

Fakta om Socialtilsyn Nords drift
Socialtilsyn Nord førte i 2016 tilsyn med 1079 plejefamilier og 318
tilbud, hvor 2.042 pladser var godkendt i tilknytning til
plejefamilierne og 6.806 pladser var godkendt i tilknytning til
tilbuddene.
Alle tilbud og plejefamilier fik mindst 1 tilsynsbesøg og i alt blev
der aflagt 1929 tilsynsbesøg, hvoraf de 12,8 % var uanmeldte.
Der blev talt med borgerne i 85 % af tilsynsbesøgene på
tilbudsområdet og 56 % af besøgene i plejefamilierne.
Der blev nygodkendt 9 tilbud og 154 plejefamilier.
Der blev udstedt 2 skærpet tilsyn til tilbud og ingen til
plejefamilier. Der blev udstedt 34 påbud til tilbud og 1 påbud til
plejefamilier.
30 tilbud og 122 plejefamilier fik tilbagekaldt deres godkendelser,
alle på tilbuddenes/plejefamiliernes eget initiativ.

Læs hele Årsrapport 2016 på
socialtilsynnord.hjoerring.dk
Side 6

Udgivet af Socialtilsyn Nord 2017
Udgivet af Socialtilsyn Nord 2017
Læs hele årsrapporten på vores hjemmeside
socialtilsynnord.hjoerring.dk
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