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Tilsynsrapport af den 19.11.2012
Uanmeldt tilsyn den 19.11.2012. Semaiskolens Soloprojekter, Vestergade, 9700
Brønderslev. Tilsynet er udført af tilsynsførende konsulent Merete Dahl fra kl. 16.00.
Tilsynets formål:
Tilsynet er et led i den samlede vurdering af hvorvidt stedet lever op til
godkendelsesgrundlaget
Metode
Samtaler med de tilstedeværende, iagttagelser og observationer.

Indskrevne børn- og unge/målgruppe
Der er på besøgsdagen indskrevne 2 unge i soloprojekterne. De unge er piger som
er indskrevet i tilbuddet er 17 år, og begge tæt på at fylde 18 år. Det forventes, at de
begge efter eget ønske, skal flytte til egen lejlighed.

Som konstateret ved sidste tilsynsbesøg er der tale om en ungegruppe, som er
meget forskellige ift. funktionsniveau og støttebehov. Ligeledes er det fortsat
gældende, at de i Semai Solo har massive vanskeligheder og støttebehov. Det er
positivt, at tilbuddet fortsat er opmærksomme på at sikre en god udslusning til en
selvstændig tilværelse, eller fremtidige støtteforanstaltninger.

Det er fortsat indtrykket, at de unge hører til den godkendte målgruppe for
soloprojekterne. Dette vurderes på baggrund af samvær med en af de unge, samtale
med medarbejderne og gennemgangen af den skriftlige dokumentation.

Kun en af de tilstedeværende unge ønsker, at tale med tilsynet under besøget. Den
anden ung taler i telefon med sin kæreste, opholder sig på sit værelse og ønsker
ikke at være deltagende i tilsynet, hvilket naturligvis respekteres.

Tilsynet taler med to medarbejdere, som er tilstedet under besøget.

Fysiske ramme
De unge bor i hver sin separate lejlighed, der er to værelse et til den unge og
vagtværelse til sovende nattevagt. Der er en fælles stue, åbent køkken, lille gang og
toilet. Det vurderes, at de fysiske rammer er velegnet til formålet og udnyttes på en
måde, som tilgodeser de unges behov. Rammerne fremstår hjemlige og hyggelige.
Til opfølgning fra forrige tilsyn
Intet.

Pædagogiske og omsorgsmæssige forhold
Tilsynet taler med en af de unge under besøget, den anden ung ønsker som oplyst
ovenfor ikke at tale med tilsynet. Den pågældende unge giver indtryk af trivsel og
udtryk for tilfredshed med at bo her, men ser også frem til at skulle bo for sig selv.
Den unge oplyser, at hun oplever at hun har en god hverdag, som er præget af
meningsfyldte og overskuelige aktiviteter. Hun fortæller, at især medarbejderne er
hun glade for, og hun får en god støtte. Hun oplyser ligeledes, at hun har indflydelse
på sin dag, men oplyser også at det er en tryghed at hendes dag er sat i struktureret
rammer med dagsskema, som er med til at skabe overskuelighed i hendes hverdag.

Den unge efterlyser dog, at lederen af tilbuddet Christian Hellesø kunne være mere
synlig og komme på besøg, hun oplever at hyppigheden af hans besøg er dalet efter
at det er besluttet at hun i snart skal flytte ud af tilbuddet. Den unge oplyser, at det er
fordi det jo er ham der bestemmer, at hun gerne vil have han er mere synlig. Den
unge fremhæver, at det er trygt at hun ved udflytningen af Semai sole fortsat skal
have støtte fra Semaiskolen (bostøtte).

Side 2

Samtalen med medarbejderen og den unge er det indtrykket, at her fortsat ydes en
individuel og kvalificeret helhedspædagogisk indsats. Hverdagen er præget af
struktur og forudsigelighed, hvilket skaber tryghed og dermed grobund for trivsel og
udvikling. Strukturen er dog tilpasset, at de unge nu skal ud at klare sig selv, således
at de på flere områder bliver mere og mere selvforvaltende.

Det pædagogiske arbejde bygger på ro, struktur og forudsigelighed. Den teoretiske
reference bygger fortsat på relationspædagogikken. ”Nærmeste udviklingszone,
hvilket udmøntes, ved at bygge på de unges interesser, og funktionsniveau. Som
eksempel har en af de unge været i praktik i en butik i Hjørring, på den måde
arbejdes der med den unges interesse for butiks fag, og udviklingen af den unges
sociale og faglige kompetencer.

Under tilsynet er det indtrykket, at den unge trives. Set i forhold til tidligere
beskrivelse, og tidligere observationer er det tilsynets vurdering, at der er sket store
fremskridt på mange områder, hvilket vurderes, at må tilskrives den iværksatte
pædagogiske indsats og tilgang.

Medarbejderforhold
De to medarbejdere der tales med giver udtryk og indtryk af, at være tilfredse med
sine arbejdsforhold. De er naturligvis optaget af deres fremtid nu de to projekter
ophører, men de oplyser også at de jo begge vidste ved ansættelsens start at dette
var vilkår ved ansættelsens start. En af medarbejderne oplyser stor tilfredshed med
samarbejdet med kollegaer og ledelsen. Den anden medarbejder efterlyser mere
opmærksomhed fra den daglige leder Christian Hellesø, det er medarbejdernes
oplevelse, at efter der er kommet dato på projekternes ophør så er den
ledelsesmæssige interesse dalet. Tilsynet har under besøget anbefalet, at
medarbejderen gør ledelsen opmærksom herpå.
Da det også i en udslusningsperiode er vigtigt, at medarbejderne føler sig set og
støttet.

Skriftlig dokumentation
Der udarbejdes fortsat pædagogiske udviklingsplaner for de unge, med
udgangspunkt i handleplanerne fra de anbringende kommuner, og disse følges op
ved statusmøder med deltagelse af forældrene og de anbringende kommuner.
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Ligeledes udarbejdes der som tidligere beskrevet, daglige notater i BB-journal, med
særligt fokus på de opsatte udviklingsmål. I det daglige pædagogisk arbejde
udarbejdes metodeskemaer, med det formål at sikre en ensartet pædagogisk tilgang
til de unge. Det er positivt, da det vurderes at være et nyttigt redskab til at sikre en
ensartet og kvalificeret faglig indsats omkring de unge.

Der er udarbejdet udslusningsplaner, de unge og deres sagsbehandlere har også
været inddraget i dette. Det er positivt, at der er udarbejdet skriftlige
udslusningsplaner, da det erfaringsmæssigt har betydning for kvaliteten i den
pædagogiske praksis, endvidere er det positivt de unge inddrages i dette arbejde da
det kan være fremmende for de unges selvindsigt i støttebehov og egen formåen.

Magtanvendelse:
Magtanvendelse forebygges, i det omfang det er muligt, fortsat gennem
kommunikation og den anerkendende relationsorienteret tilgang til de unge.
Medarbejderne er bekendt med bekendtgørelsen og der er procedure for
indberetningspligten.

Medicinhåndtering
Ikke belyst under dette tilsyn. Tilsynet vil løbende fører tilsyn med
medicinhåndteringen.
Sammenfatning
Det vurderes, at Semai Solo fortsat yder en kvalificeret indsats for de anbragte unge,
at stedet lever op til godkendelsesgrundlaget.

Den unge som tilsynet taler med under besøget giver udtryk for tilfredshed med, at
bo der og den støtte der ydes.

Det er tilsynets indtryk, at de unge trives og har udviklet sig i den tid de har været i
tilbuddet, og at dette bl.a. kan tilskrives den pædagogiske behandlingsindsats.

Besøget efterlader også indtryk af, at de unge har tillid til medarbejderne, og
omgangstonen er præget af åbenhed og lydhørhed, de unge og medarbejderne
imellem.
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Det er fortsat indtrykket, at medarbejderne er fagligt kvalificeret, og der ydes en individuelt
tilrettelagt indsat på et fagligt og etisk forsvarlig måde.
En af medarbejderne efterlyser mere interesse fra lederens side her i projekternes
ophørsperiode, hvilket er vigtigt at imødekomme da dette kan have betydning for
indsatsen.
Aftaler
Ingen.

Tilsynsrapport er fremsendt til Leder af Semaiskolen Berit Buch, og til Brønderslev
Kommune v/Inge Gorm Andersen.

Med venlig hilsen

Merete Dahl
Tilsynsførende konsulent
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