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Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud 

Socialtilsynet har den 21.10.2021 godkendt Opholdsstedet Espehøj med vilkår vedrørende, at der først 
kan indskrives unge i den nyoprettede aflastningsafdeling for unge, når den unge der pt. bor på 
nuværende afdeling Botilbud til voksne er fraflyttet, og værelserne er klargjort til formålet.

I har den 20.12.2021 i mail til socialtilsynet oplyst, at den unge er ved at pakke og flytter ud i egent 
værelse den 29.12.2021 med støtte fra jer. I oplyser at værelserne er malet, og der er købt inventar, 
som er ved at blive sat op, således de fysiske rammer er klar som ny aflastningsafdeling, hvorfor I 
således opfylder vilkåret inden fristen den 01.01.2022. 

På baggrund af de oplysninger socialtilsynet er bekendt med, har vi vurderet sagen og finder at vilkåret 
er opfyldt. På den baggrund udstedes der en ny godkendelse uden vilkår. 

Godkendelse 
Tilbuddet er godkendt som socialt tilbud i henhold til lov om social service1 til følgende:

26 pladser, fordelt på følgende måde:
• Døgnafdeling med 7 pladser efter § 66, stk. 1, nr. 6, i alderen 5 til og med 17 år.
• Aflastningsafdeling med 14 pladser efter § 66, stk. 1, nr. 6, i alderen 6 til og med 15 år. 
• Aflastningsafdeling med 5 pladser efter § 66, stk. 1, nr. 6, i alderen 13 til og med 17 år.

Målgruppen er børn og unge med kognitive, emotionelle, sociale og eller fysiske dysfunktioner. 

Tilbuddet er beliggende på adressen Kristiansholmsvej 4, 4262 Sandved. 

Vi skal gøre opmærksom på, at godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke har været brugt til det 
godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år, jf. 5, stk. 8, i lov om socialtilsyn2.

Begrundelse
Socialtilsynet godkender og fører tilsyn med blandt andet sociale tilbud. I forbindelse med tilsynet 
foretages en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Det er en 
betingelse for godkendelse, at tilbuddet har den fornødne kvalitet, jf. § 6 i lov om socialtilsyn.
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Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. 
§§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at 
borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter 
lov om social service.

Det vurderes, at Opholdsstedet Espehøj arbejder med at sikre børnene og de unges trivsel, og at der er 
den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde, som resulterer i udvikling for målgruppen.

Ledelsen har det seneste år arbejdet målrettet med iværksættelse af indsatser, såsom struktur, 
retningslinjer og politiker, som har været en del af strategien i forhold til at nedbringe 
personalegennemstrømningen i aflastningsafdelingerne. Dette har været medvirkende til, at der er sikret 
stabil medarbejderkontakt for børnene/de unge i det samlede tilbud. Socialtilsynet bemærker positivt, at 
det er faguddannede medarbejdere, primært med pædagogisk uddannelsesbaggrund, der ansættes. 
Derudover har ledelsen fokus på udvikling af tilbuddets resultatdokumentation, med henblik på at sikre 
systematik for opsætning af mål og delmål, inddragelse af børn og unge, samt opfølgning. 

Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at ledelsen har fokus på kompetenceudvikling for at fastholde 
personale og for at sikre, at der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til 
målgruppen. Der er udarbejdet årshjul med henblik på årligt at sikre at medarbejderne har relevant 
opdateret viden indenfor relevante udvalgte fagområder. Det vurderes, at tilbuddets ledelse bør have 
særligt fokus på målrettet implementering af de pædagogiske tilgange og metoder, således disse i højere 
grad forankres i praksis hos medarbejderne. 

I forhold til de ønskede ændringer, opnår tilbuddet større fleksibilitet i forhold til, hvornår et barn kan 
rykkes fra den yngre aflastningsgruppe til den ældre, og opdelingen af aflastningsafdelingerne i særskilte 
bygninger giver i endnu højere grad mulighed for tilrettelæggelse af aktiviteter og indsatser med 
udgangspunkt i børnenes/de unges ønsker, behov og aldersniveau. Der vil på hver afdeling være sovende 
nattevagt. 

I forhold til de konkrete vurderinger af temaer, kriterier og indikatorer i kvalitetsmodellen henvises der til 
vedlagte tilsynsrapport af den 10.01.2022.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i lov om socialtilsyn §§ 5, 6, og 12-18, samt bekendtgørelse om 
socialtilsyn3 § 14 stk. 1, nr. 1, og bekendtgørelsens bilag 1.

Oplysningspligt
Det er jeres pligt af egen drift at informere Socialtilsyn Øst, hvis der er væsentlige ændringer i forhold til 
det, der har betydning for jeres godkendelse i henhold til lov om socialtilsyn § 12. 

Jeg kan kontaktes på mail eller telefon, hvis I har spørgsmål til dette brev.
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Med venlig hilsen

Sidse Frihagen
Tilsynskonsulent

1 LBK nr. 1548 af 01/07/2021
2 LBK nr. 1377 af 21/09/2020
3 BEK nr. 617 af 03/05/2020

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1548
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1377
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/617

