August 2018

Nyt fra Socialtilsyn Nord til sociale tilbud
Pjecen - den hurtige oversigt over Socialtilsyn Nords årsrapport
2017
Som sidste år udgiver Socialtilsyn Nord en miniudgave af vores årsrapport. Pjecen for i år
beskriver kort den generelle kvalitet samt udviklingspotentialerne hos plejefamilierne,
alkoholbehandlingstilbuddene, voksen- samt børn og ungetilbuddene. Derudover belyser den
kvaliteten af forebyggelse af overgreb og kommer med anbefalinger til, hvordan der kan
arbejdes yderligere med at forebygge overgreb.
Pjecen vil blive givet til jer, når vi kommer på tilsynsbesøg, men kan også læses her

Udviklingsfora
Den 6. og 13. juni 2018 inviterede Socialtilsyn Nord sociale tilbud indenfor henholdsvis
børneområdet og socialpsykiatriområdet til møde om nogle af de udviklingspunkter, som
Socialtilsyn Nord har påpeget i årsrapport 2017. Formålet var, at dykke ned i nogle af
problemstillingerne og inspirere hinanden til, hvordan nogle af udfordringerne kan
imødekommes.
Følgende problemstillinger blev drøftet:
• Hvordan tilbud kan tilrettelægge en praksis, der sikrer korrekte registreringer og læring
af magtanvendelser
• Hvordan tilbud kan understøtte de unges skolegang
• Hvordan tilbud kan arbejde med at øge bevidstheden om borgernes
selvbestemmelsesret
• Hvordan tilbud kan tilrettelægge en praksis, der sikrer, at vikarer/studerende er klædt
på til at indgå i det pædagogiske arbejde
De anbefalinger, der ved fælles hjælp kom ud af de to dage, kan læses her
Årsrapporten og de udviklingspunkter som blev drøftet på dagene, er blevet til på baggrund af
de tilsyn som Socialtilsyn Nord foretog i 2017, du kan læse årsrapporten i sin fulde længde
her

Fra Socialtilsyn Nord skal der lyde en tak til de deltagende tilbud for de mange spændende
input og drøftelser.

Kursus i værgemålsreglerne
Program og tilmelding til kursus i værgemålsreglerne, er nu klar og kan ses her
Kurset afholdes i Idrætscenter Vendsyssel onsdag den 31. oktober kl. 10 til 15. Der skal være
minimum 20 tilmeldte, for at kurset bliver afholdt, og der kan maksimum deltage 40.

Nygodkendelser første halvår 2018
I første halvår af 2018 har Socialtilsyn Nord godkendt 8 nye tilbud, som vi byder velkommen.
Af tabellen nedenfor fremgår, hvilke kommuner de 8 tilbud eller den koncern tilbuddet hører
ind under er beliggende i.
Sociale tilbud skal godkendes af Socialtilsyn Nord for at kunne levere deres ydelser til
kommunerne. Godkendelsen foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for
tilbudsområdet, hvor en række temaer er med til at belyse tilbuddets kvalitet. Læs mere om
godkendelse af nyt tilbud her
Kommune

1. januar - 30. juni 2018

Brønderslev

0

Frederikshavn

4

Jammerbugt

0

Læsø

0

Mariagerfjord

0

Morsø

0

Rebild

0

Silkeborg

2

Thisted

0

Vesthimmerland

2

Aalborg

0

I alt

8

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid afmelde disse. Afmeld nyhedsbrev.
Omvendt kan personer, der ikke automatisk modtager vores nyhedsbreve, tilmelde sig disse på vores
hjemmeside Tilmeld nyhedsbrev.

