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AKTUEL TILSYNSRAPPORT                                                                                         pr 14.09.17 

Konklusionen på tilsynet 

Socialtilsyn Hovedstaden har aflagt driftsorienteret tilsynsbesøg i Birketoftens afdelinger i Værløse 21. 
juni 2017. Birketoften er et aflastningstilbud, der jf. Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 modtager op til 48 
normaltbegavede børn i alderen 6-18 år (dog hovedsageligt børn i skolealderen) med 
opmærksomhedsforstyrrelser og/eller vanskeligheder indenfor autismespektret i aflastning og særligt 
klubtilbud. Birketoften modtager børn i aflastning i såvel faste grupper som i solisttilbud, hvor det 
enkelte barn får en 1:1 medarbejderkontakt. Alle børn tilbydes deltagelse i to årlige fælles weekender 
og 2 ferier; sommerkoloni og vinterkoloni. Her ud over kommer barnet i aflastningstilbuddet en 
hverdag om ugen og 8 weekender om året. Socialtilsynet vurderer fortsat, at Birketoften er egnet til at 
modtage børn og unge indenfor målgruppen. Tilsynets resultat er "godkendt" Birketoften er godkendt 
med tre afdelinger, hvoraf de to afdelinger i Værløse rummer henholdsvis højst 6 og 4 børn samtidig i 
gruppetilbud, mens sommerhuset rummer højst 2 børn på samme tid. Endvidere rummer tilbuddets 
godkendelse mulighed for i en eller flere weekender at lave et såkaldt solist-aflastningstilbud, der kun 
skal rumme ét eller to børn ad gangen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i alle afdelinger leverer en 
pædagogisk ydelse af meget høj kvalitet, idet der anvendes faglige tilgange og metoder inspireret af 
miljøterapi med fokus på anerkendelse, respekt og en kendt og forudsigelig struktur. Samtidig 
vurderer Tilsynet, at Birketoften kontinuerligt afsøger og implementerer nye metoder, der har 
potentiale i forhold til målgruppens udfordringer og behov. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at 
tilbuddet kontinuerligt sikrer kompetenceudvikling for den samlede medarbejdergruppe, både som et 
generelt løft i forhold til styrkelse af teamsamarbejdet og i forhold til tilbuddets valgte faglige tilgange 
og metoder med fokus på oplæring af nye medarbejdere, men også med fokus på målgruppens 
specifikke udfordringer og behov. Imidlertid er tilbuddet fortsat udfordret af en relativt høj 
personaleomsætning, hvorfor ledelsen har et særligt fokus på rekruttering af medarbejdere med 
fastholdelsespotentiale og på fastholdelse af medarbejderne. Det er dog samtidig Socialtilsynets 
vurdering, at tilbuddet fortsat har en medarbejdergruppe med omfattende både faglige og personlige 
kompetencer, ligesom det er Tilsynets vurdering, at tilbuddet blandt andet ved hjælp af en stor gruppe 
løsere tilknyttede medarbejdere med lang anciennitet i tilbuddet har formået at sikre, at 
medarbejderomsætningen kun i mindre grad har negativ indflydelse på børnene/de unge i tilbuddet. 

Uddannelse og beskæftigelse 

Birketoften er et aflastningstilbud og særligt klubtilbud til børn og unge med problematikker inden for 
ADHD og autismespektrum-forstyrrelser. Børnene bor ikke på Birketoften og går heller på skole i 
regi af Birketoften. Derfor har Birketoften heller ikke selvstændige opgaver i relation til at understøtte, 
at barnet går i skole og derigennem udnytter sit fulde potentiale. Det er imidlertid fortsat 
Socialtilsynets vurdering, at Birketoften vægter samarbejdet med skole og hjem meget højt i relation til 
at sikre en helhedsorienteret indsats omkring barnet, og Socialtilsynet lægger tilbuddets egne 
oplysninger til grund om, at alle indskrevne børn har et skoletilbud og et relativt stabilt fremmøde i 
skolen. 
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Selvstændighed og relationer 

Birketoften er et aflastningstilbud og særligt klubtilbud, som netop har som sit primære formål at 
styrke børnenes sociale kompetencer og relationer og herudover give børnene en række gode 
oplevelser uden for hjemmet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat leverer en ydelse af meget høj 
kvalitet i forhold til dette formål, og at der er god tilfredshed med ydelsen hos handlekommunerne. 
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet med fordel kan styrke sin egen indsats i forhold til at 
udarbejde konkrete og målbare mål for de unges udvikling og herunder inddrage navnlig de ældre 
unge i målfastsættelsen i forhold til deres overgang til en mere selvstændig voksentilværelse. 

Målgruppe 

Birketoften er et aflastningstilbud og særligt klubtilbud for normaltbegavede børn og unge i alderen 6-
18 år (dog hovedsageligt børn i skolealderen) med opmærksomhedsforstyrrelser og/eller 
vanskeligheder inden for autismespektret. Børnene indgår i forskellige grupper, som har hver deres 
"klubdag" og aflastningsweekend - dog er der en årlig fælles weekend samt koloni med alle 
Birketoftens børn. Tilbuddet omfatter to afdelinger til grupper på henholdsvis 4 og 6 børn/unge ad 
gangen, herunder en "adventure-gruppe" for større børn samt et særlige ”solist-tilbud” for 1-2 børn i 
sommerhus eller i Birketoftens hovedafdeling. ”Solist-tilbud” har af hensyn til børnenes behov en 
personaledækningen på 1:1, og rummer alene 1-2 børn ad gangen. Socialtilsynet vurderer fortsat, at 
tilbuddet inden for sit formål leverer en pædagogisk ydelse af meget høj kvalitet, og at 
handlekommunerne generelt giver udtryk for stor tilfredshed med ydelsen. Kvaliteten vurderes at 
være høj i såvel gruppetilbud som i ”solist-tilbud”. Tilbuddet har det seneste år styrket arbejdet med at 
dokumentere resultater for børnene med udgangspunkt i konkrete mål for børnene/de unge. Således 
ses tilbuddet i stigende omfang at konkretisere mål for børnenes/de unges udvikling samt 
dokumentere indsatsen i relation til de opstillede mål, hvilket åbner øgede muligheder i tilbuddet for 
egen læring og en evt. forbedring af indsatsen. Socialtilsynet vurderer, at børnene/de unge trives i 
tilbuddet, og at børnenes sociale kompetencer og relationer udvikles i tilbuddet. Tilbuddets metoder 
er inspireret af miljøterapien og baserer sig på, at børnene skal mødes med anerkendelse, respekt og 
en kendt og forudsigelig struktur. Metoderne vurderes egnede til målgruppen og tilbuddets formål. 

Organisation og ledelse 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret som et anpartsselskab med 
en kompetent og aktiv bestyrelse og en daglig ledelse, der varetager den daglige drift og det 
pædagogiske arbejde kompetent og ansvarligt. Ledelsen har fokus på at sikre tilbuddets faglighed, 
blandt andet ved at sikre kontinuerlig og relevant ekstern supervision og kompetenceudvikling for de 
faste medarbejdere, varetaget af supervisorer/undervisere med relevante kompetencer i forhold til 
tilbuddets valgte faglige tilgange og metoder og målgruppens udfordringer og behov. Socialtilsynet 
vurderer, at ledelsen har fokus på relevante områder af driften, ligesom Socialtilsynet har en 
tilfredsstillende kontinuerlig kontakt med Birketoftens ledelse. Socialtilsynet vurderer endvidere, at 
tilbuddet fortsat leverer en ydelse af høj kvalitet og med en høj faglig standard, ligesom tilbuddets 
økonomi er gennemsigtig for Socialtilsynet og visiterende kommuner. Personalegennemstrømningen 
er imidlertid fortsat meget høj i tilbuddet og bør efter Socialtilsynets opfattelse nedbringes betydeligt 
af hensyn til målgruppens behov for en forudsigelig og tryg ramme. Socialtilsynet anerkender dog, at 
ledelsen kontinuerligt arbejder målrettet i forhold til fastholdelse af medarbejdere, samt i forhold til 
såvel organisering af arbejdet, hvilket oplyses at have skabt større mulighed for sparring og øget 
faglighed som i forhold til oplæring af nye medarbejdere. Samtidig vurderer Socialtilsynet fortsat, at 
den relativt høje personalenormering giver mulighed for at have fornøden opmærksomhed på det 
enkelte barns behov. 
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Kompetencer 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at størstedelen af Birketoftens medarbejdere har relevante formelle 
kompetencer i forhold til målgruppen og tilbuddets metoder, hvilket i høj grad baseres på tilsynets 
observationer, men også på tilbuddets oplysninger om medarbejdernes formelle faglige kompetencer 
og erfaringer. Socialtilsynet finder dog fortsat, at personaleomsætningen er relativt høj, men vurderer 
samtidig, at medarbejderne på trods af manges relativt korte ansættelsesperiode formår at skabe en 
tryg og omsorgsfuld hverdag i tilbuddet med fokus på at møde børnene med anerkendelse, respekt og 
forståelse for deres aktuelle situation. Ligeledes vurderer Tilsynet, at Birketoften har fokus på 
oplæring, supervision og sparring af medarbejderne, samt på en generel opkvalificering af den samlede 
medarbejdergruppe såvel i forhold til de valgte tilgange og metoder som i forhold til målgruppens 
specifikke udfordringer og behov, hvilket vurderes at sikre tilbuddets kvalitet. Tilsynet vurderer 
fortsat, at Birketoften leverer en indsats af meget høj kvalitet. Tilsynet anerkender, at ledelsen og 
bestyrelsen fortsat arbejder målrettet på at nedbringe personaleomsætningen fremadrettet, idet det 
kontinuerligt overvejes, hvorledes det er muligt at sikre rekruttering af medarbejdere med potentiale til 
fastholdelse. 

Sundhed og trivsel 

Socialtilsynet vurderer, at Birketoften respekterer børnenes/de unges ret til at være de autonome 
individer, de er, ligesom tilbuddet sikrer børnene/de unge indflydelse på tilrettelæggelsen af tilbuddets 
dagligdag. Tilsynet vurderer på baggrund af egne observationer og udsagn fra visiterende kommuner, 
at børnene trives i tilbuddet og at tilbuddets indsats og viden om sundhed og trivsel er relevant i 
forhold til målgruppens behov. Tilbuddet har et relevant fokus på sund mad, ro og fysiske 
udfoldelsesmuligheder, men da tilbuddet er et aflastningstilbud, deltager tilbuddet alene i kontakten 
med sundhedsvæsenet efter aftale med forældre. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder 
målrettet på at forebygge magtanvendelser og overgreb i tilbuddet, idet såvel normeringen på 2:1 som 
tilbuddets valgte tilgange og metoder samt den faste struktur understøtter dette fokus. Tilbuddet har 
ikke det seneste år haft magtanvendelser. 

Fysiske rammer 

Socialtilsynet vurderer, at Birketoftens fysiske rammer er velegnede til at drive aflastningstilbud og 
særligt klubtilbud til målgruppen. Birketoften har til huse i en tidligere maskinfabrik, som er 
fuldstændigt istandsat og indrettet til det nuværende formål, og det er Socialtilsynets vurdering, at 
fælleslokalerne fremstår hjemlige trods det faktum, at der er tale om et aflastningstilbud. Tilbuddet er 
godkendt med to afdelinger, der maksimalt rummer henholdsvis 6 og 4 børn, idet tilbuddet også er 
godkendt til at modtage børn i solist-tilbud for 1-2 børn med 1:1 normering, hvorfor der ikke altid vil 
være gruppetilbud i den mindste afdeling. Endvidere er Birketoften godkendt til solist-tilbud eller 
ekstra aflastningsweekender i et sommerhus, der lejes til formålet. Socialtilsynet finder det 
hensigtsmæssigt, at det enkelte barn fast sover på et bestemt værelse og har en kasse med sine 
personlige ejendele, der bliver sat frem på værelset i aflastningsweekenden. Socialtilsynet finder det 
endvidere hensigtsmæssigt i forhold til målgruppens behov, at børnenes soveværelser er indrettet 
enkelt og uden for mange stimuli. Fællesrum og udendørsarealerne fremstår efter Socialtilsynets 
opfattelse pæne og befordrende for børnenes mulighed for samvær med andre og for forskellige 
aktiviteter. Socialtilsynet vurderer, at sommerhuset stiller krav til personalet om ved ankomst at sikre 
huset i forhold til barnets vanskeligheder, herunder også krav til særlig omhu i forhold til anvendelse 
af brændeovn. 
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Økonomi 

Tilbuddet vurderes at være/er økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne kvalitet i 
tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de visiterende kommuner. 

 


