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Socialtilsyn Hovedstaden
Frederiksberg Kommune
2000 Frederiksberg
http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Godkendelse af Huset i Tveje Merløse

Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00
Mobil nr:

Socialtilsyn Hovedstaden har den 26. august 2016 gennemført anmeldt
driftsorienteret tilsynsbesøg hos Concura - Huset i Tveje Merløse og godkender
hermed fonden som tilbud i henhold til Serviceloven § 66, stk. 1, nr. 5.
Tilbuddet er en fond og tidligere godkendt af Holbæk Kommune. Fra 1. januar
2014 er det Socialtilsyn Hovedstaden, der godkender og fører driftsorienteret
tilsyn med tilbuddet, jf. Lov om Socialtilsyn, § 4, stk. 1, nr. 2.
Afgørelse
Socialtilsyn Hovedstaden har truffet afgørelse om at godkende Huset i Tveje
Merløse i henhold til lov om socialtilsyn, jf. § 4, stk. 1, nr. 2.
Tilbuddet er godkendt til 24 børn/unge i aflastningsophold i alderen 6-18 år
indenfor følgende målgruppe:


Opmærksomhedsforstyrrelse



Autismespektrum

Tilbuddet er ikke godkendt til unge med massive behandlingsproblematikker,
med udadreagerende adfærd eller unge med et aktivt stofmisbrug.
Fysiske rammer
Huset i Tveje Merløse er beliggende i udkanten af Holbæk i landlige
omgivelser. Tilbuddet fordeler sig i to huse med plads til henholdsvis 12 børn
og unge i hvert hus. Der tilbydes et, to og tre-sengsværelser i begge tilbuddets
afdelinger. Udenomsarealerne tilbyder mulighed for flere forskellige fysiske
aktiviteter i form af boldbaner, legemuligheder, bålhuse og gode fysiske
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udfoldelsesmuligheder. Begge afdelinger er indrettet med fællesrum i form af køkken og
stuefaciliteter.

Normering
1 pædagogisk uddannet afdelingsleder
3 pædagoger
5 pædagogiske medarbejdere
1 administrativ medarbejder
1 rengøringsassistent
Begrundelse
Baggrunden for godkendelsen er anmeldt tilsynsbesøg den 26. august 2016 samt besøg den
21. september 2016 i forbindelse med besigtigelse af fysiske rammer. Socialtilsyn Hovedstaden
vurderer, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. § 5 i Lov om
Socialtilsyn. Den samlede vurdering af, om tilbuddets ydelser har den fornødne kvalitet, er
foretaget ud fra syv temaer jf. § 6 i Lov om Socialtilsyn.


Uddannelse og beskæftigelse



Selvstændighed og relationer



Målgruppe, metode og resultater



Organisation og ledelse



Kompetencer



Økonomi



Fysiske rammer

Socialtilsynet henviser til regodkendelsesrapport af 15. august
samlede vurdering fremgår:

2014, hvoraf nedenstående

Socialtilsynet har gennemført regodkendelse af aflastningstilbuddet Huset i Tveje Merløse, som
er en fond under Fonden Concura. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er egnet til at modtage
den pågældende målgruppe i aflasntning. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Huset i Tveje
Merløse leverer et godt og relevant aflastningstilbud til børn og unge, der i dagligdagen benytter
et andet skole- eller dagbehandlingstilbud. Socialtilsynet vurderer endvidere, at Huset i Tveje
Merløse tilrettelægger relevante ophold, hvor der dels er fokus på udvikling af praktiske og
sociale færdigheder, og dels at børnene/de unge skal kunne slappe af og have en hyggelig
weekend med socialt samvær og oplevelser.
Godkendelsen forudsætter i øvrigt, at opholdsstedet ved nyansættelser indhenter børne- og
straffeattester.
Oplysningspligt
2

Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give Socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i
forhold til godkendelsesgrundlaget, jf. § 12, stk. 2 i Lov om Socialtilsyn.
Tilbuddet er desuden forpligtet til at indsende budget og regnskab til Socialtilsyn Hovedstaden.
Henvisning til lovgrundlag
Afgørelsen er truffet i henhold til § 4, 5 og 6 i Lov om Socialtilsyn nr. 608 af 12. juni 2013
Klagevejledning
Tilbuddet kan klage over Socialtilsyn Hovedstadens afgørelse i henhold til kap. 10 i Lov om
retsikkerhed og administration på det sociale område. Klagen skal være modtaget i
Frederiksberg Kommune, Socialtilsyn Hovedstaden, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg inden 4
uger fra modtagelse af denne afgørelse. Det vil sige senest den 11. oktober 2016.
Socialtilsyn Hovedstaden har pligt til at genvurdere sagen, når der er indgivet en rettidig klage.
Socialtilsyn Hovedstaden skal inden for en frist af 4 uger vurdere, om afgørelsen skal fastholdes,
eller om tilbuddet kan få helt eller delvis medhold i klagen. Beslutter Socialtilsyn Hovedstaden at
fastholde sin tidligere afgørelse, sender Socialtilsyn Hovedstaden klagen videre til Ankestyrelsen,
der vil behandle klagen.
Venlig hilsen
Pia Viuf
Tilsynskonsulent
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