Tilbud: Løkkehus Børnehjem

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd
Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn

Område: Sociale tilbud

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 en5- 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.
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1. Stamoplysninger
*Tilbuddets navn:

Løkkehus Børnehjem

*Adresse:

Anne Maries Allé 36, Sanderum
5250 Odense SØ

*Kontaktoplysninger:

Tlf.: 63757400
E-mail: lbste@odense.dk
Hjemmeside: www.loekkehus.dk

*Tilbudstyper:

§ 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution)

*Målgrupper:

0 til 18 år (omsorgssvigt, indadreagerende adfærd)
0 til 18 år (omsorgssvigt, voldeligt overgreb)
0 til 18 år (omsorgssvigt)

Pladser i alt:

28

Tilsynsrapporten er
udarbejdet af:

Martin Rasmussen (Socialtilsyn Syd)

Dato for tilsynsrapport:

24-04-2015

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)
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*Samlet vurdering:

Med baggrund i Lov om Socialtilsyn er det Socialtilsyn Syds vurdering, at Løkkehus fortsat er generelt egnet til at drive
døgninstitution efter § 66, stk. 1, nr. 6 i Lov om Social Service.

*Afgørelse:

Godkendt

Opmærksomhedspunkter:

3. Oplysninger om datakilder
Dokumenter:

Ansøgning om ændring af eksisterende tilbud.
Projektbeskrivelse

Observation

Observation af de fysiske rammer

Interview

Afdelingsleder

Interviewkilder

Ledelse
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg
Dato

Start: 17-04-2015. Slut: 24-04-2015.

Oversigt over tilsynsbesøg

17-04-15: Anne Maries Allé 36, Sanderum, 5250 Odense SØ

Tilsynskonsulenter

Martin Rasmussen

Afdelinger

Løkkehus Børnehjem

Besøgstype

Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer,
kriterier eller indikatorer

Med baggrund i forestående søskendeprojekt anmoder Løkkehus om udvidelse af pladsantal fra 25 til 28 pladser.
Der er i indeværende år foretaget regodkendelse af tilbuddet, og da der ikke skal ske yderligere ændringer vil
fokus udelukkende være på de fysiske rammer samt personalemæssige ressourcer og kompetencer
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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
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.

Tema
*Uddannelse og
beskæftigelse

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Udviklingspunkter

Overført fra 02.02 2015
Socialtilsyn Syd vurderer at Løkkehus støtter borgernes
uddannelse og beskæftigelse
24.04 2015
Der er ikke sket ændringer siden godkendelse.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Kriterium 01: Tilbuddet støtter Socialtilsyn Syd vurderer at Løkkehus støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og
borgerne i at udnytte deres fulde beskæftigelse.
potentiale i forhold til
uddannelse og beskæftigelse
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Indikator 01.a: Tilbuddet
4 (i høj grad
opstiller i samarbejde med
opfyldt)
borgerne konkrete mål for
borgernes skolegang, uddannelse
eller beskæftigelse, og der følges
op herpå

Løkkehus tilrettelægger deres pædagogiske indsats i tråd med de kommunale handleplaner, og
udarbejder lokale behandleplaner med afsæt heri. Således opstilles der mål for borgernes skolegang,
uddannelse og beskæftigelse. Løkkehus arbejder med et fagligt afsæt i Barnets fokus, hvilket sikrer at
børnene inddrages i de mål der opstilles for deres skolegang. Løkkehus følger sytematisk op på
målsætninger i behandlingskonferencer og ved udarbejdelsen af statusskrivelser.

Indikator 01.b: Borgerne er i
4 (i høj grad
undervisningstilbud, uddannelse, opfyldt)
beskæftigelse, beskyttet
beskæftigelse, eller dagtilbud i
form af aktivitets- og
samværstilbud

De børn og unge, som bor på Løkkehus går i skole, børnehave eller anden aktivitet.
Medarbejdergruppen beskriver dog aktuelt at der på ungeafdelingen kan være nogle af borgerne der
ikke har et skoletilbud. I disse tilfælde kan der etableres hjemmeundervisning, og alternativt skabes
der en struktur for at den unge deltager i praktiske opgaver og gøremål på tilbuddet. Tilbuddet
beskriver et godt samarbejde med sagsbehandler og PPR omkring borgernes skolegang.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 4 (i høj grad
i tilbuddet i den
opfyldt)
undervisningspligtige alder
opfylder undervisningspligten
ved at gennemføre et
grundskoletilbud med
undervisning fra
børnehaveklasse til 9. klasse.

Børn og unge i den undervisningspligtige alder er tilknyttet et grundskoletilbud. Der kan være unge
borgere på tilbuddet der ikke, for en periode, har et skoletilbud. I disse tilfælde arbejder tilbuddet på
at dette etableres. Man tilstræber således at borgerne på tilbuddet opfylder undervisningspligten og
de understøttes i at gennemføre et grundskoleforløb.

Indikator 01.d: Børnene/de unge 4 (i høj grad
i tilbuddet har et stabilt
opfyldt)
fremmøde i deres
undervisningstilbud,
uddannelsestilbud eller

Borgerne på tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud eller beskæftigelse.
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beskæftigelse. Medfølgende
børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud
Tema
*Selvstændighed
og relationer

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,2

Udviklingspunkter

Overført fra 02.02 2015
Socialtilsyn Syd vurderer at Løkkehus styrker borgernes
selvstændighed og relationer
24.04 2015
Der er ikke sket ændringer siden godkendelse.
Tema: Selvstændighed og relationer

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 02: Tilbuddet styrker
borgernes sociale kompetencer
og selvstændighed

Det vurderes at Løkkehus arbejder relevant med styrelsen af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Selvstændighed og relationer

Indikator 02.a: Tilbuddet
4 (i høj grad
opstiller i samarbejde med
opfyldt)
borgerne konkrete, individuelle
mål for borgernes sociale
kompetencer og selvstændighed,
og der følges op herpå

Tilbuddet beskriver at borgerne på tilbuddet inddrages i at formulere fokuspunkter for deres sociale
kompetencer og selvstændighed. Dette gøres med afsæt i udviklingsmål, som beskrives i
handleplanen.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 4 (i høj grad
sociale relationer, fællesskaber opfyldt)

Medarbejdere beskriver at tilbuddet har fokus på at sikre borgernes relationer til det omgivende
samfund, ved indgåelse af legeaftaler og deltagelse i fritidsaktiviteter. Man har hele tiden fokus på at
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og netværk i det omgivende
samfund

etablere netværk for borgerne udenfor tilbuddet.

Indikator 02.c: Borgerne har med 4 (i høj grad
udgangspunkt i deres ønsker og opfyldt)
behov herfor kontakt til og
samvær med deres familie og
netværk i dagligdagen

Løkkehus har et dagligt samarbejde med forældrene omkring deres børn. Forældrene deltager i alle
møder omkring barnet, og er medansvarlige for praktiske opgaver omkring barnet, herunder
tøjindkøb, frisør mv.

Indikator 02.d: Børnene/de unge 4 (i høj grad
deltager i fritidsaktiviteter uden opfyldt)
for tilbuddet

Tilbuddet tilstræber at borgerne på tilbuddet har en hverdag så tæt på et almindligt familieliv som
muligt - set i forbindelse med at de ikke bor hjemme. Tilbuddets mål er, at alle børn og unge har
mindst en aktivitet om ugen de går til, men der tages hensyn til individuel formåen og behov.

Indikator 02.e: Børnene/de unge 4 (i høj grad
har venskaber uden for tilbuddet opfyldt)

Borgerne har ofte legerelationer med hjemme på Løkkehus, og ligeledes er der store muligheder for
at modtage besøgende på tilbuddet. Skole og børnehave kommer altid på besøg efter et barn er
flyttet ind.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 5 (i meget
har mindst en fortrolig voksen
høj grad
opfyldt)

Borgerne på tilbuddet har alle tilknyttet en kontaktpædagog. I interviewene med dem, beskriver
børnene, at have tillid til kontaktpædagogen, men også at de har tillid til øvrige medarbejdere på
tilbuddet.

Tema
*Målgruppe,
metoder og
resultater

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,1

Udviklingspunkter

Overført fra 02.02 2015
Socialtilsyn Syd vurderer, på det foreliggende grundlag,
at Løkkehus tilrettelægger det pædagogiske arbejde med
afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, hvor de arbejder
systematisk med faglige tilgange og metoder, der kan
føre til positive resultater for borgerne.I det pædagogiske
arbejde anlægger der individuelt og kollektivt fokus på
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medinddragelse af borgerne, og borgernes fysiske og
mentale sundhed og trivsel understøttes.
Tilbuddet arbejder med fokus på at forebygge
magtanvendelser og overgreb i tilbuddet.
24.04 2015
I forhold til pladsantal udvides dette fra 25 til 28 pladser,
og derudover er vurderingen af nærværende tema den
samme som fra regodkendelsen d. 02.02 2015.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder Socialtilsyn vurderer at Løkkehus arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse. Tilbuddet arbejder
med afsæt i en klar
systematisk med faglige tilgange og metoder, som fører til positive resultater for borgerne.
målgruppebeskrivelse,
systematisk med faglige tilgange
og metoder, der fører til positive
resultater for borgerne
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 03.a: Tilbuddet
4 (i høj grad
anvender faglige tilgange og
opfyldt)
metoder, der er relevante i
forhold til tilbuddets målsætning
og målgruppe

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Det fremgår af tilsynsrapport fra Odense Kommune fra oktober 2013, at Løkkehus er oprettet i 2011,
og modtager borgere i alderen 0-18 (23) år. Tilbuddet er normeret til 25 pladser, heraf 23
døgnpladser og 2 aflastnings- og akutpladser.
Målgruppen er kendetegnet ved at borgerne kommer fra socialt og/eller følelsesmæssigt belastede
familier, har været udsat for omsorgssvigt, fysiske- eller psykiske overgreb eller svigt af basale behov,
og at borgerne som fælge heraf har adfærdsmæssige og/eller personlighedsmæssige vanskeligheder.
De fleste borgere anbringes på tilbuddet for en kortere periode (under 2 år) med henblik på
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nærmere udredning eller afventende endeligt anbringelsessted. Tilbuddet modtager også
uledsagede flygtninge i alderen 0-18 år, samt mor-barn observationer.
Løkkehus beskriver på tilbudsportalen:
"Løkkehus´ primære målgruppe er børn og unge med behov for socialpædagogisk støtte bl.a. på
grund af omsorgssvigt, overgreb, vold m.m.. Det er børn og unge, hvor der er behov for at få
afdækket, udredt og beskrevet deres behov, mens de bor i trygge, professionelle rammer og hver de
samtidig får støtte til deres udvikling. I målgruppen indgår også aflastning. Løkkehus har en
aflastningsafdeling, hvor børn og unge kommer ca. hver anden weekend. Der kan også være
aflastning i hverdagene. Vi har støtte- og overvåget samvær, hvor vi sikre, at samværet foregår i nogle
gode rammer, hvor forældre og barn/børn kan få nogle gode stunder sammen. Vi udfører også
mor/barn observationer. Disse foregår også i nogle rammer, lejlighed, hvor der er mulighed for at
skabe en "dagligdag" rammer omkring familien. Foruden ovennævnte målgruppe, modtager vi
uledsaget flygtningebørn i via Odense Kommunes (kvote ordning). Indsatser er forskellig alt efter
hvilken alder og mål, der er for anbringelsen. Se i øvrigt Løkkehus´ hjemmeside for mere information
og hvor der er mulighed for at se billeder af de forskellige afdelinger og læse om vores metode
Løkkehus definerer sig inden for en systemisk og narrativ ramme, der tager udgangspunkt i det
͟praksis-teoretiske͟fundament, som Bodil Burians virke bygger på. Centralt er her udtrykket
͟barnets fokus i fokus͕͟der understreger den stadige bestræbelse på at se verden med barnets øjne
og sætte sig i dets sted. En række udvalgte, nordiske ͟praksis-teoretikere͟giver på hver deres måde
input til den faglighed, der understøtter ͟barnets fokus i fokus͘͟De tre metoder: Løkkehus arbejder i
dag med tre metoder, som institutionen er blevet undervist i under kompetenceudviklingsforløbet
med Bodil Burian. Målet er, at de tre metoder skal integreres fuldt ud i det pædagogiske arbejde.
Mindmapping. Hovedformålet med mindmapping er at høre barnets eller den unges egen fortælling
og dets egen version af virkeligheden. Hvordan ser verden ud for barnet eller den unge? På Løkkehus
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bruger vi mindmapping som en del af et indslusningsforløb. Inden for den første måned laver vi den
første mindmap sammen. Senere i anbringelsesforløbet tager vi et enkelt element af barnets/den
unges situation op ad gangen og laver en mindmap på dette sammen med barnet/den unge.
Neuroaffektiv kompasanalyse. Meget sårbare og udsatte børn har brug for mere end det, de
systemiske metoder og narrativ praksis umiddelbart kan tilbyde. Nyere hjerneforskning og nyere
udviklingspsykologi kan sammen med tilknytningsteorien berige og udvikle de systemiske og
narrative metoder, vi som pædagoger og behandlere tilbyder disse børn i dag. Kompasanalysen giver
et billede af, hvordan de tre niveauer i hjernen ʹdet sansende, det følende og det tænkende ʹ
fungerer for det enkelte barn over et givet stykke tid og i forskellige sammenhæng. Pædagogerne
samler viden om barnet gennem samværet i dagligdagen, mindmappingsamtaler og ved beskrivelser
fra andre, og taler herefter sammen, inden vi helt konkret krydser af i et diagram, som danner et
øjebliksbillede. Herved får vi en aktuel forståelse af, og hvor den næste udviklingszone er for barnet
og hvilken faglighed, der skal i spil.
Jeg kan-metoden. Grundideen er, at et menneske altid er i læring, og at man ʹnår man arbejder med
forandringsprocesser ʹbør fokusere på det, der skal læres i stedet for det, der skal aflæres. Ud fra
mindmappingen med et barn opdager vi et konkret udviklingspunkt, som vi herefter ʹi børnesprog ʹ
taler med barnet om og hører, om det er ͟med͟på tanken. Løkkehus er i gang med at arbejde med
͟jeg-kan-metoden͘͟Se i øvrigt hjemmesiden for yderlig uddybning af metode.
Løkkehus er et børnehjem. Vi bestræber os på at skabe et hus, hvor børnene og de unge føler sig
trygge, og hvor vi kan støtte den enkelte i en positiv udvikling. Vores vision er, at både børnene, de
unge, forældrene og vores øvrige samarbejdspartnere skal kunne mærke, at ͟god kultur, høj
faglighed og fleksibilitet͟er nøgleord for os. Løkkehus Børnehjem tilbyder alsidige og individuelle
behandlingsforløb til børn og unge med særlige behov. Samvær, døgnanbringelser, aflastning og
fleksible ydelser på tværs med udgangspunkt i de enkelte familiers behov er vores vigtigste opgaver.
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Vores faglighed udspringer af en forståelse af samspillet mellem det psykologiske, det pædagogiske
og det biologiske. Vores fælles platform ͟Barnets fokus i fokus͟er forankret i den systemiske
tænkning med narrative og mentaliserende behandlingspraksisser. For os er forældrene den vigtigste
samarbejdspart i behandlingsarbejdet. Samtidig vægter vi at være en ligeværdig partner og
medspiller i den kommunale indsats omkring udsatte børn, unge og deres familier."
Ledelsen forklarer på dagen for tilsynsbesøget at metodikken bag "Barnets fokus i fokus" udspringer
af et tiltag omhandlende at skabe en fælles faglighed og et fælles sprog efter tilbuddets etablering.
Ledelsen beskriver at det har været en organisatorisk udfordring at samle kulturen efter
sammenlægningen af 3 institutioner. Organisatorisk sikrede man den fælles faglige tilgang gennem
undervisning, som herefter praktiseres i hele tilbuddet. "Barnets fokus i fokus" lægger det faglige
niveau for det praktisk pædagogiske arbejde, som evalueres årligt af ledelsen.
Ledelsen beskriver at man i visitationen vurderer den konkrete henvendelse i relation til de øvrigt
indskrevne borgerens behov og alder. Leder beskriver at han oplever at i takt med at Løkkehus´
faglige profil er blevet skarpere og den økonomiske drift er stabiliseret har tilbuddet et større
råderum til at sige nej til opgaver.
Leder forklarer at der ikke er nogen borgere der har boet på tilbuddet i mere end to år, og beskriver
at et typisk ophold varer omkring et år. Den primære opgave er at observere og udrede, og ikke at
behandle. Indenfor de første 3-4 måneder er der typisk truffet afgørelse om hvad borgerne skal efter
opholdet på tilbuddet, men der kan være årsager der forsinker udskrivningsprocessen.
Tilbuddet kan opleve at have borgere indskrevet med psykiatrinære problemstillinger, hvor man har
et tæt samarbejde med OUH. Tilbuddet beskriver, at sådanne forløb kræver et tæt tværfagligt
samarbejde og struktureret.
Indikator 03.b: Tilbuddet

4 (i høj grad

Løkkehus beskriver på Tilbudsportalen: "Når et barn/ung flytter ind på Løkkehus, så har
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dokumenterer resultater med
opfyldt)
udgangspunkt i konkrete, klare
mål for borgene til løbende brug
for egen læring og forbedring af
indsatsen

sagsbehandler udarbejdet en handleplan, som ligger til grund for den indsat og de mål, som er for
den enkelte. Der afholdes et indskrivningsmøde, hvor alle parter, forældre/barn el.
unge/sagsbehandler samt kontaktperson og afd.leder deltager. Det er her, at de nærmere aftaler
vedr. indsatsen bliver aftalt. Der er en løbende opfølgning, statusmøder, hvor forældre, barn el. ung,
sagsbehandler samt kontaktpædagog og afd. leder deltager. Det er ved disse møder, at der bliver
fastsat mål og hvor der følges op på de mål der er aftalt.
Der bliver fulgt op på målene på de ½ årlige statusmøder. Foruden har vi løbende
behandlingskonferencer på alle døgnanbragte børn og unge, hvor der bliver fulgt op på de mål der er
i handleplanen og der bliver holdt fokus på, at der er en stadig udvikling for barnet eller den unge"
Ledelsen beskriver ligeledes at man har et tæt samarbejde med anbringende kommune, og at
behandleplaner og statusrapporter udspringer af de kommunale handleplaner. Tilbuddet oplever et
godt samarbejde med anbringende kommuner og beskriver at de er afhængige af det gode
samarbejde, og har fokus på at efterleve de mål som er opstillet for borgernes ophold på tilbuddet.

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

Løkkehus tilrettelægger deres indsats med afsæt i den kommunale handleplan, som evalueres ved
halvårlige statusrapporter og statusmøder. Medarbejdergruppen beskriver at de oplever at
tilbuddets pædagogik er virksom, men at der er behov for at indhente ekstern ekspertise ex i
forbindelse med psykiatriske problemstillinger.

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 04: Tilbuddet
understøtter borgernes
medinddragelse og indflydelse
på eget liv og hverdagen i

Løkkehus anlægger individuelt og kollektivt fokus på at medinddrage borgerne og sikre dem indflydelse på deres
eget liv og hverdagen i tilbuddet.

Side 14 af 28

Tilbud: Løkkehus Børnehjem

tilbuddet
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

4 (i høj grad
opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

To af de yngre børn på tilbuddet fortæller at de oplever at have indflydelse på hvem der putter dem
om aftenen eller hvem de ønsker hjælp af fra medarbejderne. De beskriver at have tillid til deres
kontaktpædagoger.
To unge borgere oplever at medarbejderne bestemmer alt, og at medarbejderne håndhæver mange
begrænsninger, eks. ved at undslå at ville køre dem et sted hen i bil, hvor de i stedet fik at vide at de
skulle gå. Adspurgt fortæller borgerne at kun den ene har udtalt deres kritik mod personalet, men
har ikke oplevet at de har imødekommet hans kritik.

Indikator 04.b: Borgerne har
4 (i høj grad
indflydelse på beslutninger
opfyldt)
vedrørende sig selv og hverdagen
i tilbuddet i overensstemmelse
med deres ønsker og behov

Der afholdes børn og unge møder på de fleste afdelinger på tilbuddet, hvor rammen for mødet
afspejles i en dagsorden og der tages referat.

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 05: Tilbuddet
understøtter borgernes fysiske
og mentale sundhed og trivsel

Socialtilsyn Syd vurderer at Løkkehus understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Side 15 af 28

Tilbud: Løkkehus Børnehjem

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 05.a: Borgerne trives i
tilbuddet

3 (i middel
En af de ældre borgere på tilbuddet, en uledsaget flygtning, fortæller at tilbuddet har hjulpet ham
grad opfyldt) meget, og han fremhæver, at han har lært mange ting, som han kan bruge når han skal bo alene. Der
deltager 2 borgere i interviewet på hhv. 14 og 17 år. Begge beskriver at de oplever at personalet
bestemmer alt, og at de har behov for en forøget oplevelse af frihed. De oplever at blive rettet
meget på af medarbejderne.

Indikator 05.b: Borgeren har med 5 (i meget
støtte fra tilbuddet adgang til
høj grad
relevante sundhedsydelser
opfyldt)

Tilbuddet varetager etablering af kontakt til relevante sundhedsydelser, såsom læge og tandlæge.
Der er et formaliseret samarbejdet med OUH omkring borgere med psykiatriske problemstillinger.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 4 (i høj grad
pædagogiske indsats fokus på
opfyldt)
forhold, som har betydning for
borgernes fysiske og mentale
sundhed

Løkkehus beskriver på Tilbudsportalen: "Løkkehus har en kostpolitik, som understøttet sund og god
kost - se hjemmesiden. Løkkehus har et centralkøkken, hvor al mad bliver tilberedt fra bunden. På
afdelingerne er der køkkener, hvor så maden bliver færdig tilberedt. Det er meget afhængig af,
hvilken gruppe børn og unge der bor på afdelingerne. De unge bliver inddraget så meget som muligt
i at tilberede maden. Da vi modtager uledsaget flygtningebørn og også har børn og unge boende af
anden etnisk baggrund end dansk, er det vigtigt for os, at alle børn og unge, uanset, får den mad de
har behov for. Vi tager også højde for, om børn har allergi eller andre ting, som er vigtige at tage
højde for. Børn og unge inddrages så vidt muligt i at være medbestemmende i forhold til menu. Der
er ansat køkkenleder og køkkenassistenter til at sikre at maden er sund og god. Børn og unge har
mange ønsker til maden og i særdeles hed omkring deres fødselsdage osv. kommer de med mange
ønsker, som vi opfylder så godt som muligt. Vi handler så meget økologisk, som der er muligt"
Borgerne beskriver at de eksempelvis cykler hver dag og spiser grøntsager.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 06: Tilbuddet
forebygger og håndterer

Socialtilsyn Syd vurderer at Løkkehus arbejder med fokus på at forebygge og håndtere magtanvendelser på
tilbuddet.
Side 16 af 28

Tilbud: Løkkehus Børnehjem

magtanvendelser
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 06.a: Tilbuddets
pædagogiske indsats sikrer, at
magtanvendelser så vidt muligt
undgås

4 (i høj grad
opfyldt)

Løkkehus beskriver at have et gennemgående fokus på at undgå samt nedbringe antallet af
magtanvendelser. Ledelsen beskriver at der tidligere, i forbindelse med sammenlægningen, fandt
mange magtanvendelser sted på tilbuddet. Man taler meget om hvordan man skal anvende den
pædagogiske tilgang, som afsæt for at håndtere konfliktfyldte situationer, og ledelsen beskriver at
dette er virksomt. Medarbejderne opleves som kompetente i forhold til at imødekomme målgruppen
behov, og at dette afspejler sig i det faldende antal magtanvendelser på tilbuddet.

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

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Løkkehus´ ledelse håndterer, i samarbejde med medarbejdere, eventuelle magtanvendelser.
Løkkehus samler hver 14. dag op på eventuelle magtanvendelser, hvilket gøres af en ambassadør der
har særligt ansvar for dette. Der tales i medarbejdergruppen om den konkrete hændelse og om
hvordan man kunne have håndteret situationen anderledes. Derudover har tilbuddet et system hvor
trusler om vold registreres, og medarbejdere registrerer hvis der ex har været smækket med en dør
eller lignende for at afkode konfliktniveauet på tilbuddet.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 07: Tilbuddet
forebygger overgreb

Socialtilsyn Syd vurderer at Løkkehus har fokus på at forebygge overgreb i tilbuddet.

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Side 17 af 28

Tilbud: Løkkehus Børnehjem

Indikator

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 07.a: Tilbuddets
4 (i høj grad
pædagogiske indsats
opfyldt)
understøtter, at der ikke
forekommer overgreb i tilbuddet

Løkkehus anlægger et gennemgående fokus på barnets perspektiv og borgerne beskriver at de
oplever tillid til medarbejderne i tilbuddet. Således ses der indikationer på at tilbuddets pædagogiske
indsats understøtter forekomsten af overgreb i tilbuddet.
Tilbuddet oplyser ligeledes om at medarbejdere er orienterede om det kommunale beredskab ved
mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge, samt hvilke handlinger der vil træde i kraft
såfremt en medarbejder anmeldes for overgreb mod et barn.

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

4 (i høj grad
opfyldt)

Løkkehus forebygger overgreb i tråd med det kommunale beredskab i Odense, og dette beredskab er
tilpasset tilbuddets målgruppe og kendt af medarbejderne.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3,9

Udviklingspunkter

Overført fra 02.02 2015
Socialtilsyn Syd vurderer at Løkkehus har en faglig
kompetent ledelse.
Sygefraværet og personalegennemstrømningen er højere
end på sammenlignelige arbejdspladser, men det
vurderes at der er iværksat faglige initiativer, som vil
kunne bidrage til nedbringelsen af sygefraværet og
personalegennemstrømningen.
24.04 2015
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Tilbud: Løkkehus Børnehjem

Der er ikke sket ændringer siden godkendelse.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 08: Tilbuddet har en
faglig kompetent ledelse

Socialtilsyn Syd vurderer at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Organisation og ledelse

Tema: Organisation og ledelse

Indikator 08.a: Ledelsen har
4 (i høj grad
relevante kompetencer i forhold opfyldt)
til at lede tilbuddet

Leder for Løkkehus er Leif B. Steensen. Leder er oprindeligt uddannet socialpædagog, og har opnået
pædagogisk og ledelsesmæssig erfaring siden 1985. Leder har ledelsesmæssig og pædagogisk
efteruddannelse.

Indikator 08.b: Tilbuddet
5 (i meget
benytter sig af ekstern faglig
høj grad
supervision eller anden form for opfyldt)
sparring for ledelse og
medarbejdere

Der er etableret ekstern supervision 4 gange årligt for tilbuddets medarbejdere, og supervision kan
ligeledes etableres ved behov. Leder oplyser at han bliver coachet, og at afdelingsledere ligeledes
opfordres til at benytte dette.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Organisation og ledelse

Kriterium 09: Tilbuddets daglige Tilbuddet har en højere personalegennemstrømning og et højere sygefravær end sammenlignelige arbejdspladser.
drift varetages kompetent
Endvidere udtrykker tilbuddets medarbejdere at have vanskeligt ved at nå deres opgaver.
Tilbuddets ledelse har iværksat faglige initiativer, som Socialtilsyn Syd vurderer er relevante, og som kan tænkes at
medvirke til at nedbringe sygefravær og personalegennemstrømning. Socialtilsyn Syd vurderer at det vil være
central at tilbuddet fortsat anlægger fokus på medarbejdernes trivsel og tidsrammerne for det pædagogiske
arbejde.
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Tilbud: Løkkehus Børnehjem

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 09.a: Borgerne har i
forhold til deres behov
tilstrækkelig kontakt til
personale med relevante
kompetencer

4 (i høj grad
opfyldt)

Tema: Organisation og ledelse

Der er ansat i alt 28 medarbejdere med pædagogisk uddannelsesbaggrund. Tilbuddet har tilrettelagt
deres funktioner således at borgerne har tilknyttet en kontaktpædagog, hvor man tilstræber at
vedkommende varetager de primære pædagogiske opgaver. Alle medarbejdere har en dag hver6.
uge der kan tilbringes med sit kontaktbarn. Tilbuddet har etableret en fast dagsstruktur, hvor der er
mulighed for at hjælpe på øvrige afdelinger på tilbuddet ved behov.
Medarbejderne oplever at have en travl hverdag, og beskriver at der er mange ting de har vanskeligt
ved at nå. De beskriver at det ex. kan være vanskeligt for dem at deltage i borgernes fritidsaktiviteter.
Her forsøges det i stedet at få borgernes private netværk til at deltage.
Medarbejderne beskriver at de oplever at have et fælles fagligt fokus og en overordnet fælles faglig
referenceramme.
Medarbejderne beskriver at tilbuddets brede målgruppe kræver at medarbejderne skal vide meget
om mange ting, og henviser til at de på tilbuddet har udført komnpetenceinterviews blandt
personalet, som dog pt. kræver en opdatering. Medarbejderne beskriver at de arbejder målrettet
med at sikre de relevante ressourcer og kompetencer og inddrager særlig viden ex. i forbindelse med
at imødegå de uledsagedes flygtninges behov. Medarbejderne beskriver at de kan gå til ledelsen med
oplevede behov eller kritik, og forventer at ville møde en åbenhed fra ledelsen i en sådan
forbindelse.

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

3 (i middel
Der har fra d. 01.07.13 til spe. 2014 været 7 opsigelser blandt det pædagogiske personale og 1
grad opfyldt) psykolog har opsagt sin stilling. I samme periode er der blevet ansat 8 pædagoger og 1 psykolog.
Medarbejderne beskriver at de medarbejdere der nu ar ansat på institutionen, efter
sammenlægningen, er motiverede for det pædagogiske arbejde som Løkkehus repræsenterer.
Side 20 af 28

Tilbud: Løkkehus Børnehjem

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er på et højere niveau end på sammenlignelige tilbud,
som i nogen grad må kunne tilskrives sammenlægningen af 3 institutioner. Socialtilsyn Syd vurderer
at der er iværksat faglige uddannelsesinitiativer, som kan medvirke til en forøget grad af fastholdelse
af medarbejderne fremover
Indikator 09.c: Sygefraværet
3 (i middel
Sygefraværet på Løkkehus er på 9,2 % og dermed højere end på sammenlignelige arbejdspladser.
blandt medarbejderne er ikke på grad opfyldt)
højere niveau i forhold til
Konkret har Løkkehus iværksat et arbejde med at forebygge vold og trusler, samt fokus på
sammenlignelige arbejdspladser
betydningen af tilbuddets værdigrundlag. herudover beskrives det at tilbuddet arbejder i relation til
Odense Kommunes politik på området, samt at forhold i tilbuddets APV behandles i samarbejdet
mellem ledelse og medarbejdere. Tilbuddet har ligeledes arrangeret en temadag omhandlende
forebyggelse af stress, hvor medarbejdere inddrages i et program "Vi finder os ikke i stress". Dette
skyldes at en trivselsundersøgelse foretaget af Odense Kommune i 2013, som påpegede et højt
stressniveau på institutionen.
Ovenfor beskrevne tiltag, beskriver tilbuddet, som værende iværksat for at sikre god trivsel og
fastholdelse af medarbejdere.
Tema
*Kompetencer

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Udviklingspunkter

Overført fra 02.02 2015
Socialtilsyn Syd vurderer at Løkkehus´ medarbejdere er i
besiddelse af relevante kompetencer i forhold til
målgruppens behov og tilbuddets metoder.
24.04 2015
Der er ikke sket ændringer siden godkendelse.
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Tilbud: Løkkehus Børnehjem

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Kompetencer

Kriterium 10: Tilbuddets
Socialtilsyn Syd vurderer at medarbejderne på Løkkehus har relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov
medarbejdere besidder
og tilbuddets metoder.
relevante kompetencer i forhold
til målgruppens behov og
tilbuddets metoder
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 10.a:
4 (i høj grad
Medarbejdergruppen har samlet opfyldt)
set relevant uddannelse,
opdateret viden og erfaring med
målgruppen og tilbuddets
metoder

Tema: Kompetencer

Løkkehus͛ledelse beskriver at tilbuddets medarbejdere fra foråret 2012 har gennemgået et fælles,
intensivt kompetenceudviklingsforløb med børne- og familieterapeut/udviklingskonsulent Bodil
Burian, hvor metodikken "Barnets fokus i fokus" har været implementeret. Målsætningen har været
at skabe en fælles faglig platform for arbejdet med Løkkehus´målgruppe. Fokus har efterfølgende
været at forankre tænkningen i tilbuddets praksis. I 2014 blev tilbuddet opmærksom på behovet for
en forøget systematisk implementering, og arbejder nu med at understøtte tilbuddets anvendelse af
metoderne i hverdagen og i planlægning og udviklingen af de pædagogiske behandlingsplaner.
Endvidere er fokus anlagt på hvorledes metodikken afspejles i det pædagogiske sprog internt og
eksternt, samt i tilbuddets skriftlighed.
Herudover deltager alle medarbejdere i relevante pædagogiske kurser med fokus på arbejdet med
børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, samt arbejdet med værdigrundlag. Der er 3
medarbejdere der har gennemført en social diplomuddannelse, samt er 2 afdelingsledere ved at tage
en diplom uddannelse i ledelse.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 4 (i høj grad
medarbejdernes samspil med
opfyldt)
borgerne, at medarbejderne har
relevante kompetencer

I forbindelse med tilsynsbesøget blev Socialtilsyn Syd vist rundt på tilbuddets afdelinger, og havde i
denne forbindelse mulighed for at observere samspillet mellem noge af tilbuddets borgere og
medarbejderne. Socialtilsyn Syd vurderer på dette foreliggende grundlag at medarbejderne har
relevante kompetencer.
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Tilbud: Løkkehus Børnehjem

Tema

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse

*Økonomi

4

Udviklingspunkter

Overført fra d. 02.02 2015
Socialtilsyn Syd kan ikke på baggrund af de foreliggende
oplysninger, foretage en konkret vurdering af tilbuddets
økonomi. Idet tilbuddet drives af Odense KOmmune
Kommune antages det, at tilbuddet er økonomisk
bæredygtigt.
24.04 2015
Der er ikke sket ændringer siden godkendelse.
Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 11: Tilbuddet er
økonomisk bæredygtigt

Der er tale om et kommunalt tilbud. Som følge heraf har det ikke været muligt at vurdere indikator11.a, 11.b samt
11.c og 11.d..
Det forventes, at indikatorerne kan bedømmes i 2015 efter modtagelse af regnskabsmateriale for 2014.
I kraft af, at der er tale om et kommunalt tilbud må det formodes, at kommunen til enhver tid vil understøtte
tilbuddet økonomisk. Afledt heraf anses tilbuddets økonomi som bæredygtigt.
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Tilbud: Løkkehus Børnehjem

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

Der er tale om et kommunalt tilbud, hvorfor der for 2013 ikke er aflagt særskilt regnskab med
tilhørende revisionspåtegning. Indikatoren kan som følge heraf ikke bedømmes.

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

Der er ikke modtaget regnskab for 2013. Gennemførte investeringer vedrørende kommunale tilbud
vil endvidere som udgangspunkt blive ført som kommunale anlægsprojekter og ikke indgå som en
del af den enkelte institutions regnskab/budget. Punktet er som følge heraf ikke relevant.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Økonomi

Kriterium 12: Tilbuddets
Der foreligger ikke regnskab for 2013 for tilbuddet. Da der er tale om et kommunalt tilbud må det formodes, at
økonomi giver mulighed for den kommunen til enhver tid vil understøtte bostedet økonomisk, og derved sikre, at der er den fornødne kvalitet i
fornødne kvalitet i tilbuddet i
tilbuddet.
forhold til prisen og tilbuddets
målgruppe
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Tilbud: Løkkehus Børnehjem

Indikator

Tema: Økonomi

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 4 (i høj grad
afspejler tilbuddets målgruppe, opfyldt)
metoder samt tilbuddets planer
for faglig udvikling og større
ændringer

Det vurderes på det foreliggende grundlag at tilbuddet har budgetteret således at tilbuddets
målgruppe, metoder og tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer tilgodeses.

Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Med de foreliggende oplysninger er det ikke muligt for nuværende at konkludere på kriterium 13.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Det forventes, at indikatoren kan bedømmes i 2015 efter modtagelse af regnskabsmateriale for 2014.

Indikator 13.a: Tilbuddets
økonomiske nøgletal, som
fremgår af tilbuddets årsrapport,
er i overensstemmelse med
regnskabet
Tema
*Fysiske rammer

Der foreligger ikke et regnskab for 2013, hvorfor det ikke er muligt at foretage ovennævnte
sammenholdelse.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Tema: Økonomi

Udviklingspunkter

Overført fra 02.02 2015
Socialtilsyn Syd vurderer at Løkkehus´ fysiske rammer
tilgodeser målgruppens behov for trivsel og udvikling.
24.04 2015
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Tilbud: Løkkehus Børnehjem

Der er ikke sket ændringer siden godkendelse.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Fysiske rammer

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Socialtilsyn Syd vurderer at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel
rammer understøtter borgernes
udvikling og trivsel
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 14.a: Borgerne trives
med de fysiske rammer

4 (i høj grad
opfyldt)

Indikator 14.b: De fysiske
4 (i høj grad
rammer og faciliteter
opfyldt)
imødekommer borgernes særlige
behov

Tema: Fysiske rammer

Af interview med 4 borgere på tilbuddet fremgår det at de trives med Løkkehus´ fysiske rammer.
Løkkehus beskriver på tilbudsportalen, at tilbuddet er beliggende på en stille villavej i Sanderum i det
sydvestlige Odense. I kort cykelafstand findes Væddeløbsbanen, Odense Zoo, Tusindsårsskoven, samt
Odense Friluftsbad. Desuden er det tæt på et bredt udvalg af butikker.
Løkkehus har et grundareal på ca. 8800m2, og bygningen er på ca. 2350m2 fordelt på 2 etager.
Værelserne ligger henholdsvis på 1.sal og i stueplan. Huset er organiseret i 4 afdelinger og 2
lejligheder, som er indrettet på en sådan måde, at det er muligt at inddele afdelingerne i mindre
bomiljøer, som kan adskilles fra den øvrige afdeling, til at imødekomme større søskendeflokke,
familier m.m. Selve udformningen af huset med flere ͟grene͟gør det ideelt til at skabe trygge og
overskuelige rammer, og giver følelsen af et mindre hus. Børnene har egne værelser, og er som regel
to om et badeværelse. Vi har centralkøkken, men hver afdeling har eget køkken og opholdsstue samt
fælles opholdsstue. Løkkehus har desuden et stort haveanlæg med flere adskilte lege-og
udfoldelsesmuligheder med bl.a. legepladser, trampolin, fodboldbane og svævebane.
Alle børn og unge, som bor på Løkkehus har eget værelse. Værelserne er lyse og ligger mellem 8 og
15 m2. De børn og unge, som kommer aflastning, deler værelse med et andet barn. Vi har 2
lejligheder, som er på ca. 70 - 80 m2. De er fuldt udstyret med køkken, badeværelser, toilet samt
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stue. Foruden er der 4 værelser.
24.04 2015
Det kommende søskendeprojekt vil blive etableret i én af de lejligheder, der er på Løkkehus. Det er
Socialtilsyn Syds vurdering, at lejligheden er velegnet til formålet
Indikator 14.c: De fysiske
4 (i høj grad
rammer afspejler, at tilbuddet er opfyldt)
borgernes hjem

Borgerne på tilbuddet har selv mulighed for at indrette værelserne med personlige genstande og
efter eget ønske. De forskellige afdelinger på tilbuddet fremstår velholdte og afdelingerne afspejler
at det er borgernes hjem.

Tilbuddets bedømmelse
Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling.

6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)
*Bemærkninger til
bestyrelsesvedtægter
Beskrivelse af tilbuddets
bestyrelse
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*Budgetforudsætninger

Årlig omsætning

kr. 21.980.693,00 Soliditetsgrad

Overskud
Lønomkostninger

- Ejendomsudgifter

6,70

17.244.098,00 Lønomkostninger, fast
personale

Omkostninger, særlig
ekspertise

78,50

- Omkostninger,
kompetenceudvikling

0,70

Omkostninger, leder

7,20 Omkostninger,
bestyrelseshonorarer

-

Personaleomsætning

7,90 Sygefravær

Revisionspåtegning

9,20

Dato for revisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 66, stk. 1, nr. 6. Afdeling: Løkkehus Børnehjem
Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

døgnaflastning

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.

2.460,00
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