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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

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 er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv 
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde 
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om 
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt 
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, 
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i 
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer 
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Temaer
-    Uddannelse og beskæftigelse
-    Selvstændighed og relationer
-    Målgruppe, metoder og resultater
-    Sundhed og Trivsel
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra 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.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Projektskibet EDUKAT

Hovedadresse Tækkemandsvej 1
4300 Holbæk

Kontaktoplysninger Tlf: +4550582822
E-mail: edukatone@gmail.com
Hjemmeside: www.edukat.dk

Tilbudsleder Allan Nielsen

CVR nr. 37542474

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 66, stk. 1, nr. 6 (skibsprojekt)

Målgrupper 14 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse, omsorgssvigt, andet socialt problem)

14 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse, omsorgssvigt, andet socialt problem)

Pladser i alt 6

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

EDUKAT I Tækkemandsvej 1
4300 Holbæk

3 skibsprojekt (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Projektskibet 
EDUKAT

Tækkemandsvej 1
4300 Holbæk

3 skibsprojekt (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Pladser på afdelinger 6
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført uanmeldt driftsorienteret tilsyn på Skibsprojekt Edukat ApS, som er 
godkendt efter Lov om Social Service § 66, nr. 1, stk. 6 til at modtage unge i alderen 14-18 år, der omfatter 
målgruppen af unge med vanskeligheder, der primært udspringer af omsorgssvigt, andet socialt problem og 
opmærksomhedsforstyrrelser. Det kan også være unge, der kan have en begyndende misbrugsadfærd og/eller er 
kriminalitetstruede, men tilbuddet modtager ikke decideret misbrugere eller udadreagerende unge. 

Socialtilsynet har i 2019 været på flere anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet, og senest den 31. oktober 
2019 foretaget uanmeldt tilsynsbesøg på skibsprojektets afdeling på land i Aalborg.

Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddets indsats og kvalitet forsat lever op til kvalitetsmodellens 7 
temaer jf. lov om socialtilsyn og deres godkendelse.

Socialtilsynet har under det uanmeldte tilsynsbesøg i Aalborg primært foretaget vurdering af tilbuddets kvalitet på 
den samlede vurdering, dog er temavurderingen i de fysiske rammer behandlet særskilt i forbindelse med 
tilsynsbesøget og tidligere vilkår om etablering af badefaciliteter. Teksten fra tidligere tilsynsrapport er bibeholdt i 
den resterende del af kvalitetsmodellen. 

Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at tilbuddet har etableret relevante badefaciliteter i afdelingen på land 
jf. tidligere vilkår om etablering af badeforhold. Derudover er der lagt vægt på, at indsatsen i afdelingen på land, 
primært retter sig mod de unge, der er i et opstarts- eller afklarende forløb med henblik på ophold på skibet jf. 
Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier under punkt 412, og de unge, der efter 
endt togt skal forblive i tilbuddet indtil evt. anden foranstaltning er iværksat, således at indsatsen og den positive 
udvikling, den unge har været igennem på skibet, forsat understøttes.

Det er Socialtilsynets vurdering, at Edukat arbejder indenfor en veldefineret målgruppe, og at indsatsen tager 
udgangspunkt i anbringende kommuners handleplaner. Derudover lægges der vægt på, at de unge over flere 
tilsynsbesøg, som under det aktuelle tilsyn, overfor socialtilsynet giver udtryk for, at medarbejderne har en 
anerkendende og respektfuld tilgang, hvilket også stemmer overens med socialtilsynets egne observationer af 
medarbejdernes samspil og aktiviteter med de unge, både på land som på skibet. 

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har sikret en relevant organisering i tilbuddet og ansættelse af medarbejdere, 
som besidder de rette faglige kvalifikationer og personlige kompetencer, i forhold til målgruppen og i forhold til 
arbejdet i et skibsprojekt samt de anvendte tilgange og metoder, som beskrevet på Tilbudsportalen. 

Socialtilsynet vurderer endvidere, at ledelsen siden sidste tilsyn har arbejdet aktivt på at få etableret en kompetent 
og professionel bestyrelse, som i samarbejde med ledelsen, har fokus på strategi og udvikling af tilbuddet. 
Socialtilsynet har i forlængelse af dette tilsyn ligeledes modtaget ansøgning om udvidelse af tilbuddet med endnu et 
skib med samme målgruppe og indsats, hvilket socialtilsynet vil behandle efter Søfartsstyrelsens godkendelse.

Særligt fokus i tilsynet

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 25-11-2019

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Maj-Lill Skov (Tilsynskonsulent)

Pia Viuf (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 31-10-19: Afdeling på land i Vesterbjerg, Ålborg (Uanmeldt)
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Socialtilsynet har under det aktuelle uanmeldte tilsynsbesøg haft særlig fokus på at følge op på tidligere vilkår, der 
blevet givet jf. temaet Fysiske rammer på baggrund af manglende badefaciliteter på landbasen i Aalborg.

Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang  
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt 
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er 
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger 
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden 
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og 
beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som 
forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud 
eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er 
dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring.
Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er 
nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller 
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at Edukat i meget høj grad har fokus på at støtte de unge i deres skolegang, som 
er en obligatorisk del af tilbuddet både på skibet som på land i afdelingen i Aalborg. Socialtilsynet vurderer, at 
tilbuddet ligeledes er opmærksom på, at de unge får udnyttet deres ressourcer og potentialer i forhold til videre 
uddannelse og beskæftigelse og eksempelvis klarede alle de unge sig godt ved deres afgangseksamen efter togtet 
i 2018, og det er planen, at alle de nuværende unge skal afslutte deres 9.-10. klasses afgangsprøve til sommer i 
dansk, engelsk og matematik. Ligeledes samarbejder og sikrer tilbuddet, at den unge støttes i at få planlagt videre 
uddannelsesforløb, når opholdet på tilbuddet er slut. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er opmærksom på at indgå 
i et konstruktivt samarbejde med skolesystemet i Danmark, i forhold til eksamener og uddannelsesplaner og sikrer 
herved, at de unge får optimale betingelser i forhold til at kunne gennemfører disse. Eksempelvis har tilbuddet af 
ministeriet fået tilladelse til, at de unge afholder de skriftlige eksamener på skibet med tilsynsførende fra Danmark. 
Socialtilsynet vurderer det forsat positivt, at tilbuddet i høj grad benytter sig af de kulturelle og faglige 
inspirationskilder de møder på togtet, i forhold til at styrke de unges kulturforståelse og dannelsesproces.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, 
uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium
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Det er forsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på og lægger stor vægt på, at de unge støttes i at 
udnytte og udvikle deres potentialer i forhold til skolegang, uddannelse og senere beskæftigelse.

Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at den interne skole er en obligatorisk del af indsatsen i tilbuddet, 
både ombord på skibet som i afdelingen i Aalborg. Derudover kan Socialtilsynet konstatere i tilsendt materiale og 
på baggrund af de unges udtalelser, at der opstilles individuelle mål for de unges læring og skolegang, og at 
tilbuddet samarbejder med relevante aktører i skoleregi, herunder UU-vejleder og PPR. Endvidere er den daglige 
struktur og organisering i tilbuddet tilrettelagt således, at den som udgangspunkt understøtter, at de unge får 
nemmere ved at fastholde en stabil skolegang. Særlig da det er læreren der kommer til de unge og ikke omvendt 
både i afdelingen i Aalborg og på skibet. Endvidere vurderes det positivt, at tilbuddet har fokus på, og mulighed for 
at tage højde for, om den enkelte ung har det fornødne overskud og ressourcer til at indgå i den fastlagte 
undervisningsstruktur og ellers planlægge og justere derefter. Derudover indtænker medarbejderne de iboende 
muligheder der er, både på skibet som på land og som understøtter de unges læring og udvikling samt 
dannelsesproces. 

Socialtilsynet har ligeledes over flere tilsynsbesøg kunne observere og høre på de unge og medarbejdernes 
beskrivelser, at der er stor opmærksomhed på, at de unge støttes i at få lagt en videre uddannelsesplan, hvor de 
kan udnytte deres potentiale, i forhold til deres egne drømme for fremtiden, og herunder egne realistiske ressourcer 
både skolefagligt som personligt.

Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og 
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Bedømmelsen fastholdes, hvor der er lagt vægt på, at både leder, medarbejdere og unge beskrev enslydende, at 
der sættes individuelle og konkrete mål for de unges skolegang og uddannelse. Derudover beskrev både de unge 
og medarbejderne på skibet, at der løbende samtales med de unge, om de unges ønsker for fremtiden, hvilket 
også fremgår i tilsendt materiale. 
De unge udtalte, at medarbejderne ligeledes er gode til at undersøge mulighederne i forhold til de unges håb og 
drømme om fremtidig uddannelse og beskæftigelse, herunder eksempelvis mulighed for efterskoleophold. 
Derudover foretages der både på skibet og på afdelingen i Aalborg, individuel undervisning der tager højde for den 
enkelte unges skolefaglige og personlige udfordringer.

Derudover er Socialtilsynet vidende om fra tidligere tilsyn, at overordnet lære-ansvarlig medarbejder sikrer kontakt 
og samarbejde med UU-vejleder, med henblik på de unges videre skole- og uddannelsesforløb.

Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Bedømmelsen fastholdes og Socialtilsynet lægger vægt på, at undervisningstilbuddet er en integreret del af 
tilbuddet og den daglige struktur, både ombord på skibet og i afdelingen i Aalborg, hvor der dagligt møder en lærer 
ind. 
De unge beskrev, at der er skole-undervisning dagligt fra kl. 9 til kl. 12, både på skibet og på afdelingen i Aalborg 
og mange af de planlagt aktiviteter har også skolefaglige elementer i sig. Eksempelvis beskrev både 
medarbejderne og de unge på skibet, at når der planlægges ture/aktiviteter på land inddrages historie, 
samfundsfag, biologi osv. Endvidere beskrev medarbejdere, at i forhold til unge, der kan have svært ved at indgå i 
den faste undervisningsstruktur, så tilrettelægges undervisningen således, at den tager højde for den konkrete 
unges udfordringer og koncentrationsevne m.m.

Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, 
grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

Bedømmelsen sænkes fra 5 til 4, hvor der i bedømmelsen alene er lagt vægt på, at tilbuddets afdeling i Aalborg er 
udfordret i forhold til at fastholde et stabilt undervisningsforløb.
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Derudover er der  lagt vægt på, at skoledelen på skibet fremstår som en integreret en del af tilbuddets struktur og 
de unges hverdag på skibet, således at det bliver en naturlig del for de unge at have et stabilt fremmøde.  
Endvidere oplyste medarbejder, i tråd med oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg, at de i relation til undervisningen 
har en opmærksomhed på de faktorer, som kan have en negativ effekt på de unges koncentrationsevne og lyst til 
fremmøde og oplever de, at de unge har svært ved at være og deltage i skoledelen, forsøger de at ændre 
betingelserne, således at de unge alligevel kan deltage i undervisningen.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad 
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for 
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at 
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er 
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette 
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre 
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at 
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder 
dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at 
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende 
lokal- og civilsamfund. 
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og 
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode 
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene 
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv 
betydning for deres liv.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet Edukat i meget høj grad understøtter de unges udvikling af sociale 
kompetencer og færdigheder samt selvstændighed. Derudover er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget 
høj grad indtænker og bruger de særlige muligheder et skibsprojekt har. Endvidere er det Socialtilsynets vurdering, 
at afdelingen i Aalborg som mere har til hensigt at undersøge om den unge kan, eller at gøre de unge parate til et 
kommende togt på skibet, også benytter sig af de aktiviteter, som der er i det omkringliggende samfund og miljø. 
Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at de unge overfor Socialtilsynet beskrev, at de under deres ophold på 
skibet på lige fod med medarbejderne deltog i de daglige gøremål, som Socialtilsynet vurderer understøttede de 
unges tilegnelse af praktiske færdigheder og udvikling af sociale kompetencer. Dagligdagen er struktureret med 
skolegang, arbejdsopgaver og aktiviteter, hvor de unge tilegner sig faglige som kulturelle og sociale færdigheder. 
Eksempelvis lærer de unge at indgå i et fællesskab, tage hensyn samt respektere andre, idet de bor tæt sammen 
på skibet. Derudover lærer de at købe ind, lave mad, gøre rent og vaske tøj osv. I forbindelse med de unges 
deltagelse i varetagelsen af skibets funktioner og under sejlads, er det Socialtilsynets vurdering, at de unge udvikler 
samarbejdskompetencer og ansvarlighed. Derudover får de unge under besøgene i forskellige lande, set 
seværdigheder og får indsigt i de pågældende landes historie, samfundsstrukturer, kulturer samt levemåder, hvilket 
Socialtilsynet vurderer både giver de unge selvindsigt og indsigt i andre kulturer, som understøttede deres 
dannelsesproces og forståelse af både dem selv, som af andre kulturer, mennesker, værdier og levemåder m.m. 
Socialtilsynet vurderer det positivt, at de unge har mulighed for kontinuerlig kontakt til familie og netværk, hvilket 
også blev bekræftet i forælderudtalelser og at tilbuddet har retningslinjer for besøgende samt er opmærksom på at 
yde den nødvendige støtte heri.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter
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Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Det er Socialtilsynets vurdering, at både medarbejderne og den pædagogiske indsats i tilbuddet i meget høj grad 
understøtter de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed. Derudover er det 
Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad udnytter og bruger de særlige muligheder et skibsprojekt har, 
når de unge er på skibet, og derfor understøtter de unges dannelsesproces og heri deres personlige samt kulturelle 
udvikling og indsigt.

Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at de unge på skibet deltager og støttes i at skulle indgå i mange 
forskellige sociale og kulturelle sammenhænge både på skibet og på land. Derudover kan Socialtilsynet høre, både 
på ungeudtalelser og medarbejders beskrivelser, at på afdelingen i Aalborg benytter tilbuddet sig også af 
nærmiljøet og de aktiviteter der er, i relation til indsatsen i forhold til den unges udvikling af selvstændighed og 
sociale kompetencer. Derudover er de unges ophold på skibet, hvor de bor tæt sammen med andre unge og 
medarbejderne, understøttende for udviklingen af de unges sociale kompetencer og udvikling af færdigheder og 
tolerance. 
Både på afdelingen i Aalborg og på skibet er der fokus på, at dagligdagen skal være struktureret. Der er 
eksempelvis fast daglig skolegang. På skibet er der ligeledes faste arbejdsopgaver samt aktiviteter, hvor de unge 
støttes i deres udvikling af både faglige, kulturelle og sociale færdigheder, som understøtter deres selvstændighed. 
Eksempelvis lærer de unge at tage hensyn til andre, købe ind, lave mad, gøre rent vaske tøj osv. Derudover 
udvikler de unge samarbejdskompetencer og ansvarlighed i forbindelse med deltagelse og varetagelsen af skibet 
og under sejllads. Socialtilsynet vurderer, at dette ikke var lige så eksisterende og synligt på afdelingen i Aalborg, 
hvor Socialtilsynet bemærkede, at strukturen fremstod mindre synlig ud fra unge-beskrivelserne og Socialtilsynets 
egne observationer. Samtidig bemærkede Socialtilsynet, at tilbuddets ønskede struktur, som den er på skibet, var 
synlig qua skemaer over de aktiviteter som der var planlagt for ugen. 
Derudover oplever de unge på skibet at deltage i forskellige kulturelle kontekster på land, hvor de blandt andet 
besøger og får indblik i de pågældende landes historie og særværdigheder, som understøtter deres dannelse og 
forståelse af både dem selv, som af andre kulturer, mennesker, værdier og levemåder m.m., hvilket naturligvis ikke 
sker i samme grad på afdelingen i Aalborg, hvor formålet mere er at gøre den unge parat til et kommende togt.
Socialtilsynet vurderer det positivt, at de unge har mulighed for kontinuerlig kontakt til familie og netværk og at 
tilbuddet er opmærksom på at yde den nødvendige støtte heri, både på skibet og på afdelingen i Aalborg.

Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Bedømmelsen fastholdes, hvor der lægges vægt på, at både den skriftlige dokumentation, de unges beskrivelser 
og medarbejderens udtalelser viser, at der i samarbejde med de unge, opstilles konkrete mål der understøtter de 
unges sociale kompetencer og selvstændighed.
I tilsendt materiale fremgår der flere eksempler på mål indenfor følelses- og adfærdsmæssig udvikling, og hvor 
indsatsen har til hensigt at støtte den unge i udviklingen af disse kompetencer, både i forhold til den unges egen 
personlige udvikling og i forhold til den unges udvikling af kompetencer i relation til socialt samspil med andre. 
Derudover er den daglige struktur og gøremålene i tilbuddet, herunder indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring 
m.m., understøttende for de unges udvikling af selvstændighed. 
Under samtalerne med de unge beskrives, at de unge i nogen grad har været inddraget og har haft indflydelse på 
fastlæggelsen af mål for deres ophold og som de fremgår i tilsendt materiale. Eksempelvis var der unge der gav 
udtryk for, at det var deres oplevelse, at ved fastsættelsen af mål vedrørende deres skolegang, havde de haft 
mindre indflydelse på de mål der var sat. Samtidig var der også unge som gav udtryk for, at de i høj grad havde 
haft indflydelse.

Derudover lægges der vægt på, at en del af tilbuddets tilgang og indsats har til hensigt og fokus på at afdække de 
unges drømme og håb for fremtiden og hvad de gerne vil opnå, og heri sætte konkrete og realistiske mål i 
samarbejde med den unge. Derudover er det fast procedure, at de unge inddrages og læser egen status som også 
er med til, at den unge spejles og tildeles ansvar for egen udvikling.

Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 02.b

Bedømmelsen fastholdes og Socialtilsynet lægger vægt på, at både de unge og medarbejderne beskrev, at der 
planlægges og udføres aktiviteter der understøtter og sikrer, at de unge får mulighed for at indgå det omgivende 
samfund, og på skibet i de kulturer som de møder under togtet. Ligeledes blev der beskrevet på afdelingen i 
Aalborg, at de unge brugte nærmiljøet og de diverse aktivitetsmuligheder der er i relation til de unges interesser.

Under samtalerne med de unge både på skibet og på afdelingen i Aalborg, kom de med flere eksempler og 
beskrivelser af aktiviteter og oplevelser, som de havde haft på ture og ved deltagelse i aktiviteter, som er foregået 
enten i det nærliggende miljø eller i de lande som de har besøgt.   
Under samtalerne med medarbejderne på skibet blev der beskrevet således, at medarbejderne udviste faglige samt 
pædagogiske overvejelser, når de planlægger og udfører ture og aktiviteter med de unge på land. På afdelingen i 
Aalborg blev der ligeledes af medarbejder beskrevet faglige overvejelser, i forhold til at benytte de lokale 
aktivitetsmuligheder som blev tænkt ind i indsatsen. Således understøtter aktiviteterne, at de unge får mulighed for 
at indgå og deltage i sociale aktiviteter, der både bidrager til faglig læring som til understøttelse af de unge sociale 
kompetencer.

Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær 
med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Bedømmelsen fastholdes, hvor der lægges vægt på, at de unge overfor Socialtilsynet beskrev, at de har kontakt 
med deres familie og netværk i det omfang de ønsker. 
Under samtalerne med de unge på skibet beskrives, i overensstemmelse med Socialtilsynets egne observationer 
og samtale med forælder, at de unge under togtet havde haft og fik besøg af deres familie, og at de både taler og 
skriver med deres familie og netværk i Danmark i det omfang de selv ønsker det. På afdelingen i Aalborg har de 
unge mulighed for, både selv at besøge deres familie og at familien kommer på besøg i tilbuddet.
Under samtalerne med leder af tilbuddet beskrives, at det overordnet har været positivt for den enkelte ung at få 
besøg og at tilbuddet er opmærksom på at støtte den enkelte ung under besøgene.

Indikator 02.f Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en 
positiv betydning for deres liv

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

Bedømmelsen fastholdes, hvor der er lagt vægt på, at samtlige unge på skibet overfor Socialtilsynet gav udtryk for, 
at de oplevede, at de havde en fortrolig og tillidsfuld relation til flere eller enkelte medarbejdere ombord. Samtidig 
kunne Socialtilsynet høre på unges udtalelser og medarbejders beskrivelser, at på afdelingen i Aalborg var der fra 
ungesiden også etableret en tillidsfuld relation til en eller flere medarbejdere.
Derudover kunne Socialtilsynet både observere og høre på de unges beskrivelser, at de unge udviste og udtalte at 
have tillid til medarbejderne, samt brugte og gik til medarbejderne og havde fortrolige samtaler, hvilket også ses i 
tilsendt dokumentation. Under samtalerne med både medarbejderne og leder af tilbuddet beskrives ligeledes 
episoder og eksempler på, hvorledes de unge enkeltvis havde henvendt sig til en medarbejder i et fortroligt ærinde. 
Endvidere blev det beskrevet af leder, at medarbejderne eller leder selv, også havde mulighed for at tage en enkelt 
ung på tur med overnatning, hvilket Socialtilsynet vurderer er understøttende for etablering eller forstærkning af en 
allerede etableret fortrolig relation mellem den unge og medarbejderen. Dette blev også bekræftet i Socialtilsynets 
deltagelse i en aktivitet og heri observationer, i forhold til samspillet mellem leder og en ung, der havde været på en 
sådan tur.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgerne.
Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe
(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i 
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som 
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og 
trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de 
anbringende eller visiterende kommuner.
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at skibsprojektet Edukat med afdeling i Aalborg yder en indsats, der i meget høj 
grad er relevant ud fra målgruppebeskrivelsen, og er i overensstemmelse med målene i anbringende kommuners 
handleplan, hvilket også bekræftes i oplysninger fra anbringende kommune. Derudover imødekommer tilgangene, 
strukturen og metoderne målgruppens udfordringer og behov. Tilbuddets særlige rammer, struktur, værdier og 
målsætninger imødekommer særligt de unge, hvor der af anbringende kommuner er blevet vurderet et behov for et 
miljøskifte, og at den unge vil profiterer af en forudsigelig struktureret hverdag i et overskueligt miljø på et skib, hvor 
indsatsen understøtter en emotionel, social og skolefaglige udvikling. Det er Socialtilsynets vurdering, at de unge 
som Socialtilsynet talte med under tilsynsbesøgene, havde tilegnet sig sociale og praktiske færdigheder, herunder 
kompetencer til at indgå i et samarbejdsfællesskab med andre. Derudover giver skibets besøg ved forskellige 
lande, de unge indsigt i forskellige historiske og samfundsmæssige forståelser, hvilket Socialtilsynet vurderer er 
med til at understøtte de unges modenhed, selvstændighed og dannelsesproces, hvilket også bliver bekræftet i 
gennemgået materiale og i samtaler med forælder, medarbejdere og de unge selv. Endvidere beskrev leder, at de 
unge der deltog i togtet i 2018, forsat klarer sig godt og er i positiv udvikling. Det er Socialtilsynets vurdering, at 
medarbejderne både på skibet og ved det uanmeldte tilsynsbesøg på afdelingen i Aalborg, kunne redegøre for 
tilbuddets anvendte tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer det positivt, at indsatsen på afdelingen i Aalborg, i 
højere grad retter sig imod en afklaring i forhold til, om den unge formår sejllads og ophold på skibet eller ej. 
Endvidere at den unge efter endt togt har mulighed for at forblive i tilbuddet på land, så den positive udvikling, den 
unge har opnået på skibet, forsat understøttes i den samme struktur på land indtil evt. anden foranstaltning er i 
værksat.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en  tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med 
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Bedømmelse af kriterium
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Det er Socialtilsynets vurdering, at Edukat arbejder indenfor en tydelig målgruppebeskrivelse og under 
tilsynsbesøget i uge 9, havde indskrevet 3 unge, der i overvejende grad var indenfor den afgrænsede og godkendte 
målgruppe. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets værdier, målsætninger og tilgange til de unge, samt de 
anvendte metoder, som beskrevet på Tilbudsportalen, også praktiseres på skibet og er med til positivt at 
understøtte de unges udvikling og trivsel.
Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at tilbuddets anerkendende tilgang og daglige struktur, blev af 
medarbejderne beskrevet som understøttende for de unges sociale og skolefaglige udvikling samt praktiske 
færdigheder og kompetencer. Eksempelvis forventes at samtlige unge på skibet bliver parate til at afslutte deres 9. 
klasse ved endt togt i sommeren 2019, hvilket også var gældende for sidste års togt. Derudover har sagsbehandler 
overfor Socialtilsynet beskrevet, at det vurderes at den unge har profiteret af tilbuddet og at tilbuddet informerer og 
samarbejder relevant med anbringende kommune. På baggrund af udtalelser fra anbringende kommune vurderer 
Socialtilsynet, at tilbuddet har arbejdet med udviklingspunktet fra sidste tilsyn i 2018.

Derudover beskrev de unge flere eksempler på, deltagelse og ansvarlighed i forhold til dagligdagen og skibets 
funktion samt sejllads, hvilket viser en positiv udvikling i relation til modenhed og ansvarlighed i forhold til at indgå 
og bidrage til fællesskabet. Socialtilsynet vurderer, at de mange oplevelser og den læring som de unge tilbydes, 
både under sejllads og på land, herunder social træning, historisk indsigt og samfundsmæssig forståelse, er med til 
at understøtte de unges dannelse, selvstændighed og selvværd. 

Det er Socialtilsynets vurdering ved gennemgang af tilsendt materiale, at tilbuddets dokumentation i form af status 
fremstod systematisk, og tog udgangspunkt i anbringende kommunes handleplan, hvilket også er anbringende 
kommunes oplevelse. Derimod vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet med fordel kan udvikle på deres skriftlige 
dokumentation i dagbogsnotaterne således, at informationerne heri ikke bliver blandet sammen med overleveringer 
af beskrevne episoder og den unges udvikling og den indsats der relaterer sig til dette. Socialtilsynet anerkender 
samtidig, at der er forskel på afdelingen i Aalborg og skibet, i forhold til behovet for en daglige 
dokumentationspraksis, og at medarbejderne og leder ved flere tilsynsbesøg på skibet har beskrevet, at de løbende 
evaluerede indsatsen mundtlig. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at hvis tilbuddet får en bedre systematik i forhold til beskrivelserne af deres indsats, 
i relation til den konkrete ung og anbringende kommunes mål med anbringelsen, vil tilbuddet i højere grad også 
kunne lave en systematisk individuel evaluering af indsatsen i relation til den konkrete ung og hermed skabe egen 
læring, både i forhold til den konkrete ung og i forhold til udviklingen af indsatsen generelt. Socialtilsynet 
anerkender, at tilbuddet har en fyldestgørende dokumentation og beskrivelse af tilbuddets overordnede struktur og 
indsats, og heri evalueringer der i meget høj grad viser positive resultater. Denne samme systematik og 
dokumentation for den enkelte ung, vurderer Socialtilsynet ville højne kvaliteten yderligere.

Derudover vurderer Socialtilsynet det positivt, at tilbuddet fremover har til hensigt at blive mere skærpet på at 
formidle indsatsen på afdelingen i Aalborg. Det er Socialtilsynets vurdering, at en skærpelse i visitationen og en 
beskrivelse af indsatsen på afdelingen i Aalborg, vil kunne mindske evt. fejl visitationer og hermed minimere 
hjemsendelse af unge fra skibet. Derudover vurderer Socialtilsynet det positivt, at indsatsen på afdelingen i Aalborg 
også vil understøtte, at den unge kan forblive i tilbuddet indtil evt. anden foranstaltning er i værksat, således at 
indsatsen og den positive udvikling, den unge har været igennem på skibet, forsat understøttes.
 
Socialtilsynet har i godkendelsen af de 6 pladser i 2018 lagt vægt på, at der kan være 3 unge som er i Danmark til 
eksamen og/eller afklaring før et togt eller i forhold til efterværn eller fremtidige planer m.m. efter et togt, og at der 
maks må være 3 unge på selve skibet. Det betyder også, at tilbuddet løbende kan indskrive unge, der fra start af 
indskrivningen opholder sig på afdelingen i Aalborg, og her har et afklarende forløb, med henblik på ophold på 
skibet jf. Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier under punkt 412. samt unge 
der kommer tilbage fra endt togt og som afventer evt. ny foranstaltning.

Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Bedømmelsen fastholdes og der lægges vægt på, at tilbuddets værdier og målsætninger, som beskrevet på 
Tilbudsportalen, samt tilbuddets valgte tilgange og metoder, i meget høj grad er relevant i forhold til den godkendte 
målgruppes behov.

Socialtilsynet kan ligeledes ved gennemlæsning af materiale og ved deltagelse i aktivitet og i samtalerne med de 
unge og medarbejderne i uge 9 konstatere, at de indskrevne unge på skibet var indenfor den godkendte beskrevne 
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målgruppe. Derudover kan Socialtilsynet konstatere, i tilbagemelding fra sagsbehandler, at det vurderes, at den 
unge har profiteret af tilbuddet.

Socialtilsynet vægter det positivt, at hvis det eksempelvis viser sig, at en ung er udenfor målgruppen, i relation til 
ophold på skibet og sejllads, grundet fysiske eller psykiske årsager, at leder så vægter sikkerheden ombord, og at 
den unge i stedet for ophold på skib, har mulighed for ophold på land i afdeling i Aalborg, som vurderes at have den 
samme tilgang og metoder i overensstemmelse med det beskrevne på Tilbudsportalen. På afdelingen i Aalborg er 
der eksempelvis den samme daglige struktur i hverdagen som på skibet, herunder skoleundervisning og aktiviteter 
m.m., hvilket også bliver bekræftet i unge- samt medarbejdersamtale ved det uanmeldte tilsynsbesøg i denne 
afdeling.

Endvidere vægtes, at medarbejderne både på skibet og på afdelingen i Aalborg, kunne redegøre for tilbuddets 
tilgange og metoder. Herunder hvorledes de sikrede strukturen, at de unge foruden skoleundervisning, daglige 
gøremål og oplevelser, også modtog en daglig og følelsesmæssig opmærksomhed og omsorg. 
Eksempelvis blev det beskrevet af medarbejder på skibet, at der forsat tages udgangspunkt i den enkelte unges 
drømme/håb for fremtiden, hvor delelementer fra eksistentialisme, dagligdagens struktur ombord og metoden 
Dreamwork inddrages. Derudover havde medarbejderne både på skibet og på afdelingen i Aalborg fokus på, at den 
daglige struktur skal holdes, så den understøtter, at de unge tilegner sig sociale, skolefaglige og praktiske 
færdigheder, der på sigt er med til en realisering af deres mål, indenfor uddannelse, arbejde, selvstændig voksenliv 
og kunne indgå i sociale fællesskaber osv. 
Socialtilsynet har under det uanmeldte tilsynsbesøg i Aalborg hæftet sig ved, dog i mindre grad vægtet, at 
indsatsen i relation til de unges udvikling af sociale og konkrete færdigheder i et fællesskab med andre unge, som 
på skibet, på afdelingen i Aalborg i nogen grad bliver udfordret, hvis der er mindre end 2 unge på afdelingen. 
Socialtilsynet har derimod lagt vægt på, at medarbejder i overensstemmelse med ungeudtalelser beskrev, at der 
var stor opmærksomhed på at holde strukturen, selvom den unge eksempelvis udviste modstand. Socialtilsynet 
erfarer under begge tilsynsbesøg, at der både på afdelingen i Aalborg, som på skibet, er udfærdiget en synlig 
struktur med ugeskemaer, hvor der fremgik undervisning og aktiviteter, i relation til at støtte og motivere de unge til 
at deltage.

Under samtalerne med både medarbejderne og de unge på skibet har Socialtilsynet uddraget af beskrivelserne, 
sammenlagt med Socialtilsynets egne observationer, at de unge profiterede af tilbuddets tilgange og indsatser. 
Både medarbejderne og de unge kunne eksempelvis komme med flere eksempler på, hvorledes de unge ud fra 
den oplevelses-orienterede tænkning, havde deltaget og været på oplevelsesture, både individuelt og sammen, 
som Socialtilsynet vurderer bidrager til positive oplevelser, der igen understøtter et bedre selvværd, udvikling og 
dannelse. Medarbejderne beskrev, at de unge også havde fået en sundere og mere hensigtsmæssigt døgnrytme 
og konkrete handlestrategier, eksempelvis hvorledes de skulle indgå i et fællesskab og relationelt med hinanden 
m.m.

Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for 
borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Bedømmelsen fastholdes og der lægges vægt på tilsendt materiale, hvor der fremgår konkrete mål for de unge og 
at medarbejderne overfor Socialtilsynet beskrev, at de løbende evalurer indsatsen og herigennem tilegner sig ny 
læring, med henblik på at justere indsatsen. Samtidig er der i bedømmelsen også lagt vægt på Socialtilsynets 
gennemlæsning af materiale under tilsynsbesøget i uge 9 og ved det uanmeldte tilsynsbesøg på afdelingen i 
Aalborg.

Under gennemlæsningen af dagbogsnotater kan Socialtilsynet konstatere, at tilbuddet fremstår mindre trænede i at 
beskrive deres indsats, hvilket vanskeliggør en systematisk evaluering af indsatsen, i relation til de mål der arbejdes 
med. Dagbogsnotaterne både på skibet og på afdelingen i Aalborg, bar mere præg af konkrete beskrevne episoder 
og/eller overleveringer i forhold til hvad der var sket, end en beskrivelse af indsatsen. Socialtilsynet anerkender og 
har i bedømmelsen derfor også lagt vægt på, at under samtalerne med medarbejderne både på skibet og på 
afdelingen i Aalborg fremgår det, at medarbejderne løbende drøfter deres indsats i forhold til de unges mål og 
behov. 

Derudover kan Socialtilsynet høre på medarbejdernes beskrivelser og udtalte refleksioner i samtalerne med 
Socialtilsynet, at medarbejderne i deres tilgang fremstår åbne og refleksive, hvilket også understøtter, at der sker 
en løbende evaluering og forholden sig, til den daglige indsats, i forhold til "hvad virker og hvad virker ikke" og 
"hvad skal vi gøre mere af". Endvidere anerkender Socialtilsynet, at qua skibets rammesætning og medarbejdernes 
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arbejdsforhold og funktion, kan en daglig notering i dagbogsnotater på skibet i nogen grad være mindre væsentlig, 
da medarbejderne kontinuerligt taler og justerer med hinanden. Samtidig opfordrer Socialtilsynet forsat tilbuddet til, i 
højere grad og systematisk at beskrive deres indsats i relation til den enkelte ung og deres evalueringer, som 
Socialtilsynet også kan høre, der bliver gjort, men ikke i lige så høj grad bliver dokumenteret. Det samme gør sig 
gældende på afdelingen i Aalborg, hvor daglig leder fremhævede vigtigheden i, at der dagligt blev beskrevet i 
dagbogsjournaler, i forhold til overlevering, grundet skiftende medarbejdere på arbejde et døgn ad gangen. Heri 
beskrev daglig leder at de havde fokus på at udvikle på den skriftlige dokumentation således, at informationerne 
ikke bliver blandet sammen med den unges udvikling og den indsats der relaterer sig til dette.

Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende 
kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Bedømmelsen sænkes fra 5 til 4, hvor der alene er lægges vægt på, at tilbuddet har måtte hjemsende to unge 
under dette togt, og derfor ikke har kunne opnå positive resultater for disse anbringende kommuners opstillede mål.

Socialtilsynet anerkender samtidig, på baggrund af leders beskrivelser, at hjemsendelsen af de konkrete unge var 
særdeles relevant. Socialtilsynet lægger derfor også vægt på, at tilbuddet fremover har til hensigt i visitationen at 
blive mere skærpet på, hvilke unge der indskrives. Derudover at indsatsen på afdelingen i Aalborg ved ny-
indskrivninger, i højere grad har til hensigt at afdække den unges profil/udfordringer og evner samt kompetencer i 
relation til at kunne opholde sig og gennemføre et kommende ophold på skibet.

Derudover er der i bedømmelsen lagt vægt på, at Socialtilsynet i forhold til de nuværende indskrevne unge og 
tilsendt materiale kan konstatere, at tilbuddet opnår positive resultater i forhold til de opstillede mål i de unges 
handleplan, hvilket også blev bekræftet i samtale med forælder. De unge havde eksempelvis fået et langt mere 
stabilt fremmøde i relation til skoledelen. Derudover havde de tilegnet sig konkrete og sociale færdigheder, 
herunder udviklet deres mentaliserings- evne, indkøb og administering af deres økonomi, sundere levevis samt 
sundere døgnrytme m.m.. Endvidere blev der eksempelvis på afdelingen i Aalborg fremhævet, at den unge havde 
etableret tilknytning og relation til et sundere netværk, og var eksempelvis blev tilbudt frivilligt arbejde m.m. 
Derudover fremhævede forælder i relation til opstillede mål, at der var kommet en større modenhed, bedre relation, 
fremtidsønsker og håb m.m. 
I det fremsendte materiale fremgår ligeledes i statusrapporter, at de unge ud fra handleplanens mål og status, 
havde udviklet sig positivt i den rigtige retning.

Socialtilsynet har i forbindelse med vurderingen af kvaliteten i tilbuddet ved det aktuelle tilsyn, rettet henvendelse til 
alle anbringende kommuner. Socialtilsynet har fået tilbagemelding fra en kommune som fremhæver, at det 
vurderes, at der er arbejdet tilfredsstillende med de opstillede mål i handleplanen. Derudover oplever 
sagsbehandler at blive rettidig og systematisk orienteret m.m. 

Socialtilsynet anbefaler, hvilket også er blevet drøftet med leder af tilbuddet, at tilbuddet bliver skærpet på at 
formidle indsatsen på afdelingen i Aalborg jf. Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres 
familier under punkt 412.

Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at 
målene for borgerne opnås.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Bedømmelsen fastholdes, hvor der lægges vægt på, at tilbuddet samarbejder aktivt med anbringende kommuner, 
skole, fremtidige uddannelsesinstitutioner, Optag.dk, og PPR i Holbæk og ved behov med andre eksterne aktører, i 
forhold til at de unges mål opnås.
Under samtaler med leder og medarbejdere over flere tilsynsbesøg har Socialtilsynet kunne konstatere, at der 
løbende er kontakt med anbringende kommuner, PPR og andre relevante aktører i relation til den individuelle ung, 
Derudover kan Socialtilsynet konstatere, at tilbuddet er i kontakt med PPR i Aalborg med henblik på et videre 
samarbejde i forhold til afdelingen der, hvor de unge ved næste togt i 2019-2020 skal tage deres afsluttende 9. og 
10. klasse afgangseksamen.
Derudover har tilbuddet en formaliseret aftale med skoleministeriet om, at de unge kan tage deres skriftlige 
eksamener på skibet. Endvidere samarbejder tilbuddet aktivt med Socialtilsynet og det kan konstateres, at tilbuddet 
altid informerer og inddrager Socialtilsynet relevant.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i 
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for 
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af 
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, 
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og 
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at 
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra 
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er 
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om 
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan 
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets tilgang og indsats både på skibet og på afdelingen i Aalborg 
understøtter de unges fysiske og mentale sundhed samt trivsel i tilbuddet. 
Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at de unge overfor Socialtilsynet beskrev, at de blev anerkendt og 
inddraget og havde udviklet sig samt var i trivsel. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ligeledes sikrer, at de 
unge har adgang til sundhedsfaglige ydelser, både lokalt i de byer hvor skibet lægger til, men også til det danske 
sundhedsvæsen via Radio Medical, og når den unge opholder sig på afdelingen i Aalborg. Socialtilsynet vurderer, 
at medarbejderne har indgående kendskab til målgruppens udfordringer og de individuelle behov der måtte være. 
Indsatsen i tilbuddet har fokus på at understøtte, at de unge tilegner sig en sund livsførelse og sikrer derfor, at de 
unge støttes i etableringen af en sund døgnrytme, sund kost samt motion. Endvidere giver tilbuddets indsats i 
meget høj grad de unge muligheder for fysiske og mentale oplevelser både via kulturelle, mentale og fysiske 
aktiviteter på land og ombord på skibet, der understøtter de unges dannelse og selvværd. Det er Socialtilsynets 
vurdering, at de unge respekteres og inddrages og får mulighed for indflydelse på eget liv både i hverdagen og på 
sigt. Livet om bord på et skib er samtidig underlagt søfartsregler og en masse sikkerhedsmæssige regler og 
foranstaltninger, hvilket Socialtilsynet vurderer, at de unge om bord oplevede som en selvfølgelighed og derfor 
trives med. 
Socialtilsynet vurderer, at både den høje normering og medarbejdernes respektfulde tilgang understøtter, at der 
ikke forekommer magtanvendelser og/eller nedværdigende tale i tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Det er forsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet sikrer at inddrage de unge, og at indsatsen understøtter de 
unges selv- og medbestemmelsesret indenfor skibets og tilbuddets rammer. 

Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at både leder og medarbejdere, både på skibet og på afdelingen i 
Aalborg, omtalte og beskrev de unge og deres udfordringer respektfuldt. Socialtilsynet har ligeledes observeret, at 
medarbejderne henvendte sig til de unge og planlage indsatsen, ud fra deres indsigt i de udfordringer der 
kendetegner målgruppen og den individuelle ung. De unge beskrev ligeledes situationer og oplevelser med 
medarbejdere, hvor de havde oplevet sig inddraget og anerkendt af medarbejderne. 
Derudover fremgik det ved flere lejeligheder, både i Socialtilsynets observationer som i de unges udtalelser, at de 
unge blev inddraget og hørt i forhold til beslutninger, der havde indflydelse på deres dagligdag og fremtidigt eget liv, 
eksempelvis er en ung også blevet hørt i sit ønske om ikke længere at magte ophold på skibet. På de unges 
udtalelser over flere tilsynsbesøg har Socialtilsynet kunne konstatere, at de unge har både indsigt og forståelse for 
de uomtvistelige regler, der er om bord på et skib. Socialtilsynet vurderer at dette indikerer, at de unge generelt 
bliver ordentlig og respektfuld informeret idet, at de unge udtalte forståelse for og mening med reglerne, hvilket 
også viser, at medarbejderne tager sig tid til at inddrage de unge i evt. konsekvenser m.m., hvis ikke alle om bord 
følger de givne regler.

Strukturen i tilbuddet understøtter ligeledes de unges selv- og medbestemmelse, da alle om bord har en ugentlig 
maddag, hvor man selv bestemmer menuen. Der afholdes søndagsmøder, hvor alle bliver hørt og har mulighed for 
at komme med klagepunkter og eller forslag i forhold til hverdagen og kommende aktiviteter. Derudover bliver de 
unge imødekommet i forhold til aktiviteter som har deres specifikke interesser m.m.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Bedømmelsen fastholdes, hvor der lægges vægt på de unges og medarbejdernes udtalelser, samt Socialtilsynets 
egne observationer under tilsynsbesøgene i uge 9 og ved det uanmeldte tilsynsbesøg på afdelingen i Aalborg og 
ved deltagelse i aktivitet både på land som besøg på skibet.

Under samtalerne med de unge, blev det beskrevet på forskellig vis og med eksempler på, hvorledes de oplevede 
at blive hørt og respekteret samt anerkendt ud fra deres interesser, udfordringer og individuelle behov. De unge 
beskrev eksempelvis således, at Socialtilsynet kunne høre, at der blev taget hensyn til den enkelte unges 
vanskeligheder, udfordringer og koncentrationsevne, humør og dagsform m.m., blandt andet i forhold til 
undervisningen. Derudover blev det observeret, at den enkelte ung blev imødekommet i forhold til den unges egne 
interesse for konkrete aktiviteter eksempelvis dykning, skøjtning osv. Endvidere blev det beskrevet, i 
overensstemmelse med Socialtilsynets egne observationer, at de unge på skibet efter eget ønske fik mulighed for 
ene tid på land, herunder samtaler, samvær og ture med medarbejdere efter behov og ønske. Medarbejderne 
beskrev ligeledes, at de gik til de unge på en åben, ligeværdig og ikke dominerende måde. Eksempelvis ved 
potentielle konflikter eller ved irettesættelser, så havde medarbejderne fokus på, ikke at nedgøre den unge men i 
højere grad at høre den unges perspektiv og herigennem finde en brugbar løsning. Under samtalerne med 
medarbejderne oplevede Socialtilsynet generelt, at medarbejderne både på skibet og på afdelingen i Aalborg 
beskrev en indsigt og forståelse for de unges vanskeligheder og udfordringer, og at der blev taget individuelle 
hensyn, og kravene blev justeret individuelt, ud fra hvad den unge magtede.

Derudover har Socialtilsynet ved flere tilsynsbesøg observeret og hørt de unge beskrive, at det er de unges 
oplevelse, at når de skal på ture eller deltage i aktiviteter, så er medarbejderne inddragende, velforberedte og virker 
interesserede i de unge, og i at de unge skal have noget ud af turene og aktiviteterne. På afdelingen i Aalborg blev 
der ligeledes beskrevet, at de planlagte aktiviteter tog udgangspunkt i de unges interesse.  

De unge har både ved tidligere og ved dette tilsyn givet udtryk for indsigt og forståelse i de regler og krav der er om 
bord på et skib, hvilket Socialtilsynet tolker som, at medarbejderne har givet sig tid, og respektfuldt har givet de 
unge beskrivelser og forklaringer, der har været tilpas forståelige og som derfor har resulteret i reel indsigt og 
forståelse for reglerne, og rammernes funktion og konsekvenser når man er på et skib. 
Endelig er der i bedømmelsen lagt vægt på, at i samtaler og ved Socialtilsynets samvær med besætningen, hvor 
både de unge og medarbejderne var tilstede, har det fremgået tydeligt for Socialtilsynet, at medarbejderne havde 
en meget respektfuld og anerkendende tone overfor og til de unge, hvilket også gjorde sig gældende på afdelingen 
i Aalborg. Medarbejderne fremstod eksempelvis lyttende og tog de unges spørgsmål og undren alvorligt, samt 
korrigerede uhensigtsmæssig adfærd eksempelvis på en restaurant, på en respektfuld og anderkendende facon.
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Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Bedømmelsen fastholdes og der er lagt vægt på de unges udtalelser, samtidig med at der er taget højde for, at 
tilbuddet er et skibsprojekt, hvor der gælder særlige regler og rammer til søs, som alle om bord skal følge både 
medarbejdere, besøgende og de unge.

Socialtilsynet har over flere tilsynsbesøg og ved de aktuelle tilsynsbesøg konstateret under samtaler med de unge 
og medarbejderne, at de unge har indflydelse på de aktiviteter der foregår i tilbuddet. Ligesom de har indflydelse på 
de aktiviteter og ture de skal på samt indenfor skibets rammer og den daglige struktur som er rammen for tilbuddet. 
De unge har eksempelvis en ugentlig maddag, hvor de selv bestemmer menuen og køber ind sammen med en 
medarbejder. Der afholdes søndagsmøder, hvor alle bliver hørt og har mulighed for at komme med forslag i forhold 
til hverdagen. Derudover har den enkelte ung indflydelse på beslutninger vedr. sig selv, og på de mål der opstilles, 
herunder hvilken videre skole eller uddannelse de ønsker.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på og yder en relevant indsats der understøtter og sikrer de 
unges fysiske sundhed og mentale trivsel. Socialtilsynet anerkender således, at der kan være unge som indskrives 
hvor det viser sig, at indsatsen i tilbuddet ikke er tiltrækkelig og at tilbuddet så sikrer ved en udskrivning, at den 
unge så får mulighed for en anden støtte og indsats, i relation til behovet.

Socialtilsynet har i vurderingen endvidere lagt vægt på, at de unge på flere måder beskrev og udviste en adfærd 
der viste, at de var i trivsel og glade for deres ophold i tilbuddet. De unge refererede endvidere til 
samværssituationer og oplevelser som de tillagde en positiv værdi, hvilket Socialtilsynet vurderer indikerer, at 
indsatsen i tilbuddet understøttede de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel, hvilket også bliver understøttet 
i Socialtilsynets egne observationer.

Derudover kunne både leder og medarbejdere beskrive indgående kendskab til målgruppen og de unges 
individuelle udfordringer, samt beskrive deres indsats som fremstod relevant for den enkelte ung og den samlede 
ungegruppe. Derudover er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på og tilbyder samt motiverer de 
unge til at deltage i relevante, sunde og interessante aktiviteter, både på skibet og på land, som er med til at 
understøtte de unges emotionelle udvikling og dannelse samt trivsel. 
Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet ligeledes sikrer, at de unge får adgang til relevante sundhedsydelser 
m.m. Derudover har tilbuddet overordnet fokus på, at de unge tilbydes sund kost, søvn og motion. 

Endelig vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet er opmærksom på, at nogle af de unge der visiteres til tilbuddet kan 
have opbygget et større forbrug af rusmidler, hvorfor tilbuddet også arbejder ud fra tre faser, hvor de har fokus på 
hensigtsmæssigt at tilpasse krav og forventninger i forhold til den enkelte unge og dennes udfordringer m.m..

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Bedømmelsen fastholdes, hvor der i bedømmelsen er lagt vægt på de unges udtalelser og Socialtilsynets 
observationer under tilsynsbesøgene. 

Under samtalerne med de unge, gav de unge på forskellig vis udtryk for at trives i tilbuddet. Der blev eksempelvis 
fremhævet, at tilbuddet var meget bedre end et almindeligt opholdssted. En anden fremhævede, ikke at ville tage 
væk fra tilbuddet, og under det uanmeldte tilsynsbesøg på afdelingen i Aalborg, kunne Socialtilsynet ligeledes høre, 
at mindst en af de unge også ønskede at blive i tilbuddet efter endt togt. De unge beskrev, at de oplevede 
samværet med medarbejderne som tillidsfuldt og positivt. Særligt fremhæves positivt, at det var de samme 
medarbejdere hele tiden. Derudover omtalte de unge positivt diverse aktiviteter og succesoplevelser de havde haft. 

Socialtilsynet anerkender, men har i bedømmelsen ikke lagt vægt på, at de unge også gav udtryk for, at det til tider 
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kunne blive trangt på skibet, og at de ikke altid synes, at de lige havde lyst eller overskud til undervisning m.m.  
Socialtilsynet vurderer disse udtalelser forventelige qua de unges alder, modenhed og vanskeligheder og at de ikke 
handler om de unges aktuelle situation i tilbuddet. Særlig da Socialtilsynet også kunne observere, at udtalelserne 
ikke fyldte så meget i andre sammenhænge og at de unge i samspillet med medarbejderne fremstod trygge, glade 
og i trivsel. 

I forbindelse med Socialtilsynets deltagelse ved aktivitet, både på skibet og i land og på afdelingen i Aalborg 
observerede Socialtilsynet, at de unge fremstod og agerede trygge, glade og afslappet samt færdes hjemmevant 
både på skibet og på afdelingen i Aalborg, hvilket for Socialtilsynet også indikerer, at de unge trives i tilbuddet.

Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Bedømmelsen fastholdes, hvor der i bedømmelsen er lagt vægt på, at leder oplyser, at de unge får støtte hvis de 
har brug for relevante sundhedsydelser.
Leder beskriver i overensstemmelse med oplysninger fra sidste tilsyn, at der er udvidet medicinkiste om bord. Ved 
sygdom benytter tilbuddet lokale læger og tandlæger, hvorefter de sender den anvendte læges vurdering til Radio 
medical, som giver deres vurdering, også i forhold til medicin og dosering. Ved tvivlsspørgsmål, har tilbuddet altid 
mulighed for at kontakte Radio Medical, som er et dansk sundhedssystem danske skibe kan kontakte, uanset hvor i 
verdenen de befinder sig. Derudover kunne Socialtilsynet observere og høre på medarbejders beskrivelser på 
afdelingen i Aalborg, at unge blev støttet i at få relevant behandling i relation til et konkret behov.

Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 
modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Bedømmelsen sænkes fra 5 til 4, hvor der alene er lagt vægt på, at der har været en ung som blev udskrevet og 
hvor Socialtilsynet kunne høre på leders beskrivelser, at dennes udfordringer klart havde været udenfor tilbuddets 
målgruppe og kompetencer.
I bedømmelsen er der desuden lagt vægt på leder og medarbejdernes beskrivelser og udtalelser vedr. de 
resterende unge i tilbuddet både på skibet og på afdelingen i Aalborg.

Under samtalerne med leder og medarbejderne både på skibet og på afdelingen i Aalborg blev beskrevet således, 
at det tydeligt fremgik for Socialtilsynet, at tilbuddet havde indsigt, forståelse og viden vedr. de unges fysiske og 
mentale sundhed og behov. Eksempelvis blev beskrevet, at flere af de unge ved indskrivningen har 
uhensigtsmæssig døgnrytme, usunde madvaner og handlestrategier, der ikke understøtter deres intention eller 
behov for at indgå i relationer m.m.. De unge har ofte lavt selvværd og været tilknyttet miljøer, hvor de har været i 
risiko for at udvikle misbrug, kriminalitet m.m.   
Under samtalerne med medarbejderne blev beskrevet i overensstemmelse med målgruppens beskrevne 
vanskeligheder og behov, en overordnet tilgang og indsats i relation til disse. Eksempelvis de unges behov for 
individuel tilrettelagt undervisning, sund kost og støtte til at få etableret en sund døgnrytme, indgå i en struktureret 
hverdag. Endvidere havde medarbejderne fokus på at motivere de unge til at deltage i aktiviteter der understøttede 
deres selvværd og støttede dem i udvikling af sociale kompetencer og færdigheder m.m. Medarbejderne beskrev 
samtidig omsorg og individuelle samtaler med de unge. Støtte og tiltag, hvor der også blev taget individuelle 
hensyn i forhold til den enkelte ung, herunder modenhed, kognitive niveau samt individuelle vanskeligheder.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
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Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets tilgang og indsats understøtter forebyggelse af magtanvendelser i 
tilbuddet.
Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at medarbejderne kunne beskrive en anerkendende og respektfuld 
tilgang til de unge som Socialtilsynet vurderer understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. 

Derudover har Socialtilsynet erfaret, at tilbuddet har indberettet rettidigt i korrekte skema, i forhold til den 
magtanvendelse der har været i tilbuddet siden sidste tilsynsbesøg i 2018. Endvidere at den er blevet gennemgået i 
tilbuddet og tilbuddets supervisor har været involveret.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Bedømmelsen fastholdes og der lægges vægt på, at leder og medarbejderne har en anerkendende og respektfuld 
tilgang til de unge der understøtter at magtanvendelser så vidt mulig undgås. 
Socialtilsynet kan konstatere, at der har været en magtanvendelse som vurderes relevant.

Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge 
op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Bedømmelsen fastholdes, hvor der i bedømmelsen er lagt vægt på, at ved gennemgang af den ene 
magtanvendelse som Socialtilsynet har modtaget kan det konstateres, at den er udfyldt i rette skema og rettidig 
indsendt.

Derudover har leder tidligere oplyst, at de har sat sig ind i gældende lovgivning på området og i den forbindelse set 
webinar herom. Endvidere er de opmærksom på, at magtanvendelser skal indberettes både til anbringende 
kommune og Socialtilsynet samt evaluerer eventuelle magtanvendelser. Endvidere at de reflekterer over hvordan 
lignende situationer fremover kan undgås, hvilket Socialtilsynet også kunne høre på både leder og medarbejders 
beskrivelser også har været sket, på baggrund af den magtanvendelse der har været.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets tilgang og indsats forebygger at der sker fysiske overgreb og/eller 
nedværdigende verbal tale i tilbuddet.
Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at den høje normering i tilbuddet kan være med til at forebygge, at der 
sker overgreb i tilbuddet, både blandt de unge og mellem medarbejdere og de unge m.m.. 

Derudover observerede Socialtilsynet og kunne høre på medarbejdernes og de unges udtalelser, at medarbejderne 
havde en anerkendende samt respektfuld tilgang til de unge. Socialtilsynet kunne ligeledes observere, at 
medarbejderne også var opmærksom på de unges ageren både på skibet som på land og deres indbyrdes samspil. 
 
Derudover har Socialtilsynet ved tidligere tilsyn modtaget tilbuddets skriftlig beredskab i forhold til overgreb og 
opsporing af disse.

Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller 
overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Bedømmelsen fastholdes og der er lagt vægt på, at tilbuddets rammer og forholdsvis høje normering samt 
tilbuddets anerkendende og respektfulde tilgang til de unge, er med til at forebygge at der sker fysiske overgreb 
og/eller nedværdigende verbal tale.
Derudover har Socialtilsynet ved tidligere tilsyn i 2018 modtaget skriftlig beredskab i forhold til overgreb og 
opsporing af disse.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig 
organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig 
ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk 
forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den 
daglige drift.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets leder har de rette kvalifikationer og erfaring i relation til ledelsen af 
tilbuddet som et skibsprojekt og at disse understøtter, at tilbuddet ledes hensigtsmæssigt og ansvarligt både på 
skibet og på afdelingen i Aalborg. 
Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at leder har sikret ansættelse og fastholdelse af kompetente 
medarbejdere samt lavet en relevant organisering af ressourcerne, i relation til tilbuddets værdier og målsætning 
samt målgruppens behov. Det er Socialtilsynets vurdering, at leder har handlet visionært og kompetent i forhold til 
etablering af afdelingen i Aalborg, og i den forbindelse har ansat afdelingsleder og medarbejdere. Socialtilsynet har 
positivt hæftet sig ved, at leder i den forbindelse også er fokuseret på, at en ny afdeling kan have brug for en særlig 
opmærksomhed i forhold til at sikre, at tilbuddets struktur og målsætning bliver implementeret fra starten. Ligeledes 
sikrer at formidle indsatsen til anbringende kommuner. Derudover er det Socialtilsynets vurdering, at leder er 
opmærksom på, at medarbejderne tilbydes og modtager supervision, og at medarbejdere uden pædagogisk 
uddannelse løbende skal opkvalificeres, i relation til tilbuddets målsætning og målgruppen. Det er ligeledes 
Socialtilsynets vurdering, at bestyrelsen agerer kompetent og aktiv og i samarbejde med leder, sikrer udvikling af 
tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
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Det er Socialtilsynets vurdering, at leder samlet set både besidder erfaring og relevante kompetencer samt 
kvalifikationer i forhold til at lede og udvikle tilbuddet forsvarligt og kompetent. 

Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at leder har sikret optimal organisering af ressourcerne i tilbuddet, 
herunder ansættelse af medarbejdere med de rette kvalifikationer i relation til den pædagogiske og 
undervisningsmæssige del. Derudover har tilbuddet relevante retningslinjer i overensstemmelse med tilbuddets 
målgruppe, målsætning, værdier og indsats. Leder sikrer ligeledes, at både medarbejdere og leder selv, har adgang 
til ekstern supervision og sparring, samt indhenter viden og sparring i forhold til de særlige regler og forhold, der gør 
sig gældende, i ledelsen af et socialpædagogisk skibsprojekt m.m.. Derudover har leder til hensigt selv at varetage 
visitationen for hermed at sikre, at indsatsen i det samlede tilbud bliver retvisende formidlet og fremover forhindre 
evt. fejlvisitationer. Endvidere kan socialtilsynet høre på leders beskrivelser, at der fra leders side er 
opmærksomhed på at sikre, at afdelingen i Aalborg får leders opmærksomhed, og hermed understøtte den 
ønskede struktur og hensigt med afdelingen.

Det er Socialtilsynets vurdering, at leder ved ansættelse af daglig leder i Aalborg ligeledes har handlet ansvarligt. 
Leder har herved foretaget kompetente overvejelser, i forhold til tilbuddets drift og fremtid. 
Det er Socialtilsynets vurdering, at bestyrelsens medlemmer har relevante kvalifikationer og erfaring, der ligeledes 
understøtter den fremtidige udvikling og drift af tilbuddet. 
På baggrund af møde med bestyrelsen i 2018, er det Socialtilsynets vurdering, at bestyrelsen forholder sig 
kompetent relevant og aktivt i forhold til bidragelse og sparring til leder og den videre udvikling og drift af tilbuddet.

Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Bedømmelsen fastholdes, hvor der i bedømmelsen er lagt vægt på, at leder af tilbuddet er uændret siden seneste 
tilsyn 2018.
Endvidere kunne Socialtilsynet under tilsynsperioden konstatere, at leder forsat anvendte sine relevante erfaringer 
og kompetencer, både i forhold til indsatsen i tilbuddet samt den videre udvikling af tilbuddet.

Organiseringen af ressourcerne bedømmes at passe overens med målgruppens behov og formålet med tilbuddet, 
både på skibet og på afdelingen i Aalborg. Socialtilsynet vurderer det positivt, at leder udtaler, at der ansættes 
ydereligere en kaptajn med pædagogisk baggrund, så leder også har mulighed for at rette sine ressourcer mod 
afdelingen i Aalborg, Leder har ligeledes sikret og udarbejdet relevante retningslinjer, både i forhold til 
organiseringen, målgruppen og indsatsen i tilbuddet. Medarbejderne på skibet får de fornødne fri-perioder så det 
understøttes, at medarbejderne har det fornødne overskud til de unge og indsatsen, når de er i tilbuddet. Derudover 
er der retningslinjer for besøgende om bord, som både tager hensyn til den daglige struktur i tilbuddet og de unge 
samt formålet med deres ophold m.m.. Endvidere sikrer leder relevant indsats, i forhold til ledelsen af tilbuddet og 
etablering af samarbejdsrelationer samt dokumentationssystem og er opdateret i forhold til ny lovgivning m.m. 

Endelig er leder opmærksom på at indhente viden og sparring i forhold til de særlige regler og forhold, der gør sig 
gældende i ledelsen af et socialpædagogisk skibsprojekt, herunder samarbejde med kommuner både i forhold til 
den konkrete ung og i relation til skoledelen og Socialtilsynet.
Leder af tilbuddet har under samtalerne ligeledes beskrevet relevante og hensigtsmæssige tiltag, og handlet 
ansvarligt i forhold til både konkrete tiltag, herunder udskrivning og flytning af unge, hvis de ikke kunne opholde sig 
på skibet. Endvidere i forhold til kommende ansættelser og sikring af ressourcer og medarbejdere på afdelingen i 
Aalborg.

Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for 
ledelse og medarbejdere.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Bedømmelsen fastholdes, hvor der i bedømmelsen er lagt vægt på, at tilbuddet siden 2017 har benyttet sig af både 
ekstern faglig supervision og anden form for sparring for både leder som medarbejdere.
Tilbuddet benytter sig af ekstern supervisor med erfaring indenfor PPR og målgruppen. Derudover beskrev 
medarbejderne både på skibet og på afdelingen i Aalborg, at de også har mulighed for at kontakte supervisor efter 
behov og udenfor de aftalte tidspunkter.

Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Bedømmelsen fastholdes, hvor der i bedømmelsen er lagt vægt på, at bestyrelsen både fremstår kompetent og 
relevant sammensat i forhold til tilbuddets målsætning og agerer aktivt.

Under samtale med leder har Socialtilsynet fået den opfattelse, at bestyrelsen er uændret siden sidste tilsyn i 2018 
og i følge fremsendte materiale fremgår det, at bestyrelsen er sammensat af folk der både har erfaring og faglige 
kompetencer og kvalifikationer indenfor både socialpædagogisk indsats og økonomi samt ledelse.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Det er Socialtilsynets vurdering, at den daglige drift i tilbuddet varetages ansvarligt og kompetent.
Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på godkendelsen af 6 pladser, hvor kun 3 unge må opholde sig på skibet 
og den personalemæssige normering i tilbuddet. 

Socialtilsynet kunne under tilsynsbesøgene både på skibet og ved det uanmeldte tilsynsbesøg på afdelingen i 
Aalborg konstatere, at der var den rette normering og at medarbejderne fremstod kompetente.

Det er Socialtilsynets vurdering, at de unge som Socialtilsynet talte med fik den relevante støtte og omsorg ud fra 
deres behov, og i overensstemmelse med tilbuddets målsætning. Socialtilsynet kunne eksempelvis observere, at 
der både på skibet og på afdelingen i Aalborg var skolelærer og medarbejdere, der kunne udføre det pædagogiske 
arbejde i relation til de unge, og at medarbejderne var i besiddelse af relevante kompetencer og erfaring, både i 
forhold til livet ombord på et skib, og i forhold til viden om målgruppen og indsatsen i tilbuddet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Bedømmelsen fastholdes, hvor der lægges vægt på tilbuddets godkendelse, de unges udtalelser og tilsendt 
materiale, samt samtaler med medarbejderne.

Tilbuddet er godkendt at modtage 6 unge i døgnregi, hvor kun 3 unge må opholde sig på skibet ad gangen. På 
skibet er den personalemæssige normering fordelt på tre medarbejdere. Øverste leder der også er skipper, en 
styrmand som også var pædagog og en lærer med flere års erfaring indenfor arbejdet med skibsprojekter. Alle i 
besætningen indgår i den daglige drift, og i arbejdet med og omkring de unge. Derudover kan der være 3 unge, 
som opholder sig i Danmark på afdelingen i Aalborg, hvor der er ansat en daglig leder med erfaring fra døgnregi og 
som er ved at læse til socialrådgiver. Derudover er personalegruppen på afdelingen i Aalborg sammensat af 
medarbejdere, der har læreruddannelse, erfaring med unge, sejllads og udførelse af aktiviteter med de unge, der 
enten skal til mundtlig eksamen og videre afklaring/plan, eller hvor der skal afdækkes om de kan tage ophold på 
skibet m.m. 

Ifølge tilsendt materiale fremgår det, at der er ansat lærer med pædagogisk erfaring, vikarer/afløser med relevante 
pædagogiske kompetencer og erfaring, samt leder og styrmand, der begge også har erfaring med den 
pædagogiske indsats. Leder sikrer, at medarbejderne har kompetencer i forhold til Søfartsstyrelsens regler, og det 
er Søfartsstyrelsen der fastsætter reglerne for bemanding, i forhold til når skibet skal sejle m.m.. Derudover beskrev 
leder, at der var ved at blive ansat anden skipper der også havde pædagogisk erfaring.

Under samtalerne med de unge både på skibet og på afdelingen i Aalborg fremgik det, at de unge oplevede 
medarbejderne som særdeles tilgængelige og tillidsvækkende. De unge beskrev, at de brugte medarbejdernes 
individuelle personligheder og kompetencer m.v.. Derudover fremgik det, at de unge oplevede, at medarbejderne 
var menneskelige og interesseret i de unge. Under samtalerne med medarbejderne både på skibet og på 
afdelingen i Aalborg fremgik det af deres beskrivelser, at de havde indgående kendskab og forståelse for de unges 
problematikker og tilbuddets indsats.

Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end 
sammenlignelige arbejdspladser.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Bedømmelsen fastholdes og der lægges vægt på, at det overordnet var den samme personalegruppe på skibet 
som ved sidste tilsynsbesøg i 2018, hvorfor personalegennemstrømningen på skibet er lavere end 
sammenlignelige arbejdspladser.
Socialtilsynet anerkender således, at der kan være medarbejdere, der i en kortere periode er på skibet i forbindelse 
med rekruttering af nye medarbejdere og at der har været mindst en fejlansættelse. Socialtilsynet har herved lagt 
vægt på, at leder giver udtryk for, at disse medarbejdere ikke er alene, uden at der i forvejen for de unge, er kendte 
medarbejdere om bord, og at tilbuddet benytter sig af faste afløser. Derudover kan Socialtilsynet konstatere, at 
tilbuddet har ansat nye timelønnede medarbejdere på afdelingen i Aalborg og en daglig leder. Socialtilsynet skal 
gøre tilbuddet opmærksom på, at der kan være en overvejende risiko for en større udskiftning i en 
personalegruppe, hvis medarbejdere kun er timelønnet og ikke ansat i en fast stilling. Socialtilsynet kan på det 
nuværende dog ikke konstatere som dette bliver gældende i tilbuddet, da personalegruppen er forholdsvis ny.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Bedømmelsen fastholdes, hvor der i bedømmelsen er lagt vægt på, at medarbejderne bor på skibet og derfor er 
tilstede på trods af sygdom.
Under tilsynsperioden blev Socialtilsynet kun bekendt med, at de unge havde været syge. En enkelte medarbejder 
havde været kommet til skade, men havde uden sygefravær forsat arbejdet.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, 
relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets 
målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes 
aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med 
nære og stabile relationer.
Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har 
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som 
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes.
Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne 
med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes 
retssikkerhed.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i tilbuddet besidder både personlige relationelle og relevante 
kvalifikationer og kompetencer, der understøttede målgruppens behov og udvikling, i overensstemmelse med 
tilbuddets målsætning. 
Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at medarbejderne overfor Socialtilsynet fremstod personlige og faglige 
refleksive og kunne redegøre for målgruppens udfordringer og heri den enkelte unges individuelle vanskeligheder, 
behov m.m. Endvidere kunne medarbejderne ekspliciterer deres viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets 
tilgange og metoder samt målsætning. Derudover observerede Socialtilsynet, at medarbejderne både på skibet og 
på afdelingen i Aalborg mødte de unge engageret, anderkendende og respektfuldt samt motiverende. Det er 
ligeledes Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne indtænker og benytter sig af tilbuddets kontekst og den 
daglige struktur, som Socialtilsynet vurderer særlig på skibet, understøttede de unges tilegnelse og udvikling af 
konkrete færdigheder og sociale udvikling, samt gav den enkelte unge læring og forståelse indenfor de kulturelle, 
samfundsmæssige og historiske arenaer.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder

Bedømmelse af kriterium
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Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i tilbuddet, som Socialtilsynet talte med, i meget høj grad har 
relevante personlige og faglige kompetencer samt erfaring med målgruppen og tilbuddets tilgange og metoder.

Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at medarbejderne kan redegøre for de unges vanskeligheder og 
udfordringer samt beskrive relevante tiltag og hvilke overvejelser de har, i forhold til at yde en indsats ud fra 
tilbuddets valgte tilgange og metoder samt målsætning. Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i meget 
høj grad benyttede sig af den relationelle tilgang og herigennem både kunne yde omsorg og skabe små 
forstyrrelser, der understøttede en mulig udvikling.

Derudover beskrev de unge, i overensstemmelse med Socialtilsynets egne observationer, at medarbejderne 
udviste et nærværende, insisterende og personligt engagement, i forhold til at motivere de unge og herigennem at 
komme til at inspirere dem til andre handle- og tankemæssige strategier og mål med deres liv. 

Derudover har medarbejderne relevante kvalifikationer og kompetencer, i forhold til gældende regler og 
Søfartsstyrelsens krav til en besætning på et skib.

Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Bedømmelsen fastholdes, hvor der i bedømmelsen er lagt vægt på, at medarbejderne både på skibet og på 
afdelingen i Ålborg kunne redegøre og ekspliciterer deres viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets tilgange 
og metoder. Derudover har medarbejderne på skibet relevante kvalifikationer og kompetencer i forhold til 
Søfartsstyrelsens krav til en besætning på et skib.

Under samtalerne med medarbejderne både på skibet og på afdelingen i Ålborg, kunne socialtilsynet konstatere, at 
medarbejderne kunne redegøre for målgruppens udfordringer, og heri den enkelte unges individuelle 
vanskeligheder og behov m.m. Derudover kunne medarbejderne beskrive, hvorledes de relevant relationelle tilgang 
støttede og motiverede de unge til at deltage i samvær, diverse aktiviteter, der tilsammen understøttede de unges 
trivsel, udvikling og selvværd.

Medarbejderne beskrev eksempelvis overordnet og i overensstemmelse med tidligere tilsynsbesøg og målgruppens 
vanskeligheder, at de indskrevne unge karakteriseres som omsorgssvigtede, lavt selvværd og manglende indsigt i 
egne vanskeligheder/udfordringer. De unge havde ofte ikke et decideret misbrug eller var meget kriminaliseret, men 
var i højere grad i risiko for at udvikle dette, idet de alle perifært havde haft kontakt med misbrug og miljøer med 
kriminalitet. Derudover blev beskrevet, at de unge ofte havde det til fælles, at de var medfølger og ukritisk tog farve 
af det miljø de færdes i. Endvidere havde de unge fra tidligere, ofte udviklet uhensigtsmæssige strategier og havde 
svært ved at indgå i sociale sammenhænge, herunder aflæse og agere hensigtsmæssigt ud fra andres signaler og 
grænser, 

Medarbejderne beskrev ved brug af dagligdags eksempler, hvordan de benyttede sig af den relationelle tilgang og 
konkrete situationer, oplevelser, aktiviteter og samtaler til, at skabe tilpassede forstyrrelser i forhold til den enkelte 
ung og komme med bud på en anden tækning. Der understøttede de unges metallisering og refleksions -evne. 
Derudover blev beskrevet i overensstemmelse med tidligere beskrivelser, hvorledes de brugte strukturen, 
dagligdagen og skoledelen til at understøtte udviklingen, af de unges konkrete færdigheder og sociale, emotionelle 
udvikling samt en læring og forståelse indenfor den kulturelle, samfundsmæssige og historiske arenaer.

Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Bedømmelsen fastholdes og Socialtilsynet har vægtet observationer under tilsynsperioden i uge 9 og ved det 
uanmeldte tilsynsbesøg på afdelingen i Aalborg, samt de unges beskrivelser af deres samvær og samspil med 
medarbejderne.

Under samtalerne med de unge beskrev de med flere eksempler, at medarbejderne altid mødte de unge 
respektfuldt og imødekommende. Endvidere beskrev de unge således, at det bliver Socialtilsynets opfattelse, at 
medarbejdere både på skibet og på afdelingen i Aalborg er gode til at afdække de unges interesser og motivere de 
unge, eksempelvis i forhold til skolefaglig læring med rette afbrud, få de unge ud på ture eller at deltage i aktiviteter 
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ud fra deres interesse, motion, madlavning, rengøring osv. 

De unge beskrev i overensstemmelse med tidligere tilsynsbesøg, at når de på skibet skulle på tur på land, var 
medarbejderen altid velforberedt, og de unge oplevede, at medarbejderen altid tog dem alvorligt og bidrog med 
læring og støtte. 
Under tilsynsperioden observerede Socialtilsynet, i overensstemmelse med de unges beskrivelser, at 
medarbejderne fremstod tilgængelige, afslappede og motiverende i forhold til de unge og i samspillet med de unge. 
Endvidere havde medarbejderne en omsorgsfuld og anderkendende tilgang, hvor de gerne gav et kram eller 
imødekom den unges behov m.m. Derudover kunne Socialtilsynet høre på medarbejdernes udtalte refleksioner, 
overvejelser og valgte tiltag, at de i samspillet med de unge og indbyrdes overvejede, hvilke tiltag og forholdemåde 
som var bedst gavnligt for den enkelte unge ud fra deres kendskab til den konkrete ung.

Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Fysiske rammer

Temavurdering

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes 
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at 
tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude 
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer, både på skibet og i den nye afdeling, danner gode 
muligheder for de unges udvikling og trivsel, hvilket i februar også blev bekræftet af de unge på skibet, idet de 
overfor Socialtilsynet beskrev stor trivsel og udvikling på skibet. De unge om bord i et skibsprojekt lever indenfor 
nogle tydelige og afgrænsede fysiske rammer som Socialtilsynet vurderer relevante i forhold til tilbuddets formål og 
indsats. De unge deler eksempelvis køjerum med mulighed for at afskærme sin egen køje og opnå lidt privatliv. 
Derudover indeholder skibet flere fælles faciliteter i form af badeværelser, køkken og hjemmelig opholdsrum samt 
forskellige opholdssteder udendørs på skibet, som skaber ramme for hyggeligt samvær. Skibet kan flytte sig, alt 
efter de unges behov for læring, men også i forhold til, at tilbuddet kan sikre, at de unge ikke udsættes for unødige 
fristelser eller uhensigtsmæssige miljøer. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer opfylder de behov de unge 
har i forhold til privatliv samt samvær med både medarbejdere og andre unge. 
Derudover har Socialtilsynet vurderet, at afdelingen på land, som er beliggende i Vesterbjerg, 8 kilometer nord fra 
Aalborg giver de unge mulighed for at blive parat til et kommende togt eller afvente videre foranstaltning samtidig 
med, at de får privatliv og mulighed for at indgå i fællesskab. Socialtilsynet har under det aktuelle tilsyn vurderet, at 
fjerne tidligere vilkår, da tilbuddet har optimeret badefaciliteterne på første sal.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Det er Socialtilsynets vurdering at de fysiske rammer i tilbuddet understøtter de unges udvikling og trivsel samt 
formålet med de unges ophold.
Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på de unges udtalelser sammenlagt med socialtilsynets observationer 
under tilsynsperioden. 
Et skibsprojekt har tydelige og afgrænsede fysiske rammer, som er et relevant udgangspunkt for tilbuddets formål 
og indsats og det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet indenfor disse rammer fremstår hjemmelig og de unge 
har mulighed for at trække sig. Derudover beskrev de unge, at de følte sig hjemme i tilbuddet og de var i trivsel 
samt udviklede sig. Edukat sejler i Middelhavet, og besøger herunder relevant og ud fra de unges behov, de 
forskellige lande, byer og havne. Skibet har endvidere mulighed for at ligge for svaj, hvis der i perioder er behov for 
dette.

Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at de fysiske rammer i afdelingen på land har til hensigt at gøre de 
unge parate til et kommende togt og at de unge skal tage ophold i afdelingen i kortere perioder. 
Socialtilsynet har vurderet at fjerne tidligere vilkår i godkendelsen, da socialtilsynet under det uanmeldte 
tilsynsbesøg kan konstaterer at tilbuddet har etableret badefaciliteter på førstesalen i et nærliggende værelse ved 
siden af  toilet. Socialtilsynet vurderer at denne løsning dog ikke er optimal men acceptabel i forhold til hensigten og 
formålet med landbasen og imødekommer også evt. kønsforskelle som tilbuddet skal tage højde og hensyn til.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Bedømmelsen fastholdes, hvor der er lagt vægt på de unges udtalelser og at Edukat er et forholdsvis ny-istandsat 
skib med god plads om bord. Der er både på skibet og i afdelingen i Ålborg mulighed for, at både de unge og 
medarbejderne kan være alene, da der er plads, både inde og ude i forhold til dette.
Under samtalerne gav de unge udtryk for, at de trives om bord på skibet og i afdelingen. Derudover observerede 
Socialtilsynet, at de unge ved flere lejligheder benyttede fællesarealerne til fælles samvær og hygge.

De fysiske rammer i Vesterbjerg giver mulighed for, at de unge både kan få enkelte værelser og dele værelser. Der 
er toilet på første salen, hvor de unge skal sove og både bad og toilet i stueetagen. I stueetagen er der ligeledes 
stort fællesrum og køkken samt værelse til nattevagten. Derudover har boligen en lille have, hvor der er mulighed 
for ophold og samvær. Der er nærliggende indkøbsmuligheder i Vesterbjerg og offentligt transportmuligheder fra 
Vesterbjerg, hvor der er 8 kilometer til Aalborg.

Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Socialtilsynet fastholder bedømmelsen og lægger ved bedømmelsen vægt på, at de nære fysiske rammer på et 
skib, danner en tydelig ramme om indsatsen for de unge. Socialtilsynet har således også taget højde for, at der er 
meget lydt på et skib og de unge har, i forhold til tilbud på land, ikke de samme muligheder for privatliv.
De fysiske rammer er med til at imødekomme de særlige behov, som de unge der anbringes på en skibsprojekt 
har. De unge befinder sig i små overskuelige rammer langt hjemmefra, og tilbuddet sikrer, at de unge befinder sig i 
et miljø, der er på afstand af tidligere miljø. I skibsprojektet kan de unge have fokus på læring og udvikling uden 
forstyrrelser fra negative relationer, stoffer og kriminalitet.

I afdelingen i Ålborg imødekommer de fysiske rammer og faciliteter i nogen grad de unges behov. De fysiske 
rammer giver eksempelvis mulighed for, at de unge kan vende sig til livet ombord et skib, hvor rammerne er tætte 
og tydelige samtidig med, at der i højere grad har mulighed for at trække sig og eksempelvis tage til den 
nærliggende store by. 
Der er etableret ekstra badefacilitet qua opsætning af en brusekabine på første salen i et værelse ved siden af 
toilettet.

Indikator 14.c De fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Bedømmelsen fastholdes hvor der lægges vægt på, at de unge har egen køje og stuveplads og fællesarealerne 
fremstod hjemlige. 
Under samtalerne med de unge gav de udtryk for, at skibet var deres hjem og socialtilsynet kunne ligeledes 
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observere, at de unge refererede til, at nu skulle de hjem til skibet når de var ude og skulle tilbage. 

Socialtilsynet observerede at afdelingen i Ålborg, i højere grad end ved tidligere tilsyn, under det uanmeldte 
tilsynsbesøg i oktober 2019 fremstod mere hjemlig som på skibet og kunne ligeledes observerer, at ung bevægede 
sig hjemlig. 

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet har til hensigt at afdelingen skal afspejle skibet og at de fysiske rammer giver 
mulighed for, at de unge på deres værelser kan sætte et personligt præg.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet vurderes at være økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet, i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe.
Tilbuddets økonomi er i nogen grad gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner. Socialtilsynet 
bemærker, at tilbuddet opererer med et skævt regnskabsår. Socialtilsynet bemærker i øvrigt, at tilbuddet har fået 
udvidet sin godkendelsesramme til også at omfatte en landbase beliggende i Vesterbjerg, hvilket budgettet for 
2019 afspejler. Socialtilsynet afventer at få tilsendt nyt budget 2020 i forbindelse med behandlingen af tilbuddets 
ansøgning om væsentlig ændring.

Økonomisk bæredygtig?

Det er Socialtilsynets vurdering, at der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene 
side og de samlede omkostninger samt planlagte investeringer på den anden side jf. tilbudsbudget. Socialtilsynet 
bemærker, at tilbuddet i sit budget for 2019 opererer med et positivt regnskabsresultat, og at tilbuddet er blevet 
godkendt med endnu en landbase, der forventeligt vil give tilbuddet en styrket økonomi fremadrettet.

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større ændringer. Socialtilsynet har igennem flere tilsynsbesøg kunnet se, at der både på 
skibet og i landbasen er fornødne personaleressourcer tilstede, og at der er afsat midler til løbende 
kompetenceudvikling.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddets økonomi i middel grad er gennemskuelig for socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner. Tilbuddet aflægger revideret årsregnskab, men har forskudt regnskabsår. Tilbuddet har 
indsendt regnskab for perioden 2017/2018, hvilket stemmer overens med nøgletallene som de har indberettet på 
Tilbudsportalen.

34

Tilsynsrapport



Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og deres kvalifikationer.
Ansøgning om væsentlig ændringer.

Observation Socialtilsynet har under det uanmeldte tilsynsbesøg besigtigede tilbuddet og set 
nyetableret badefaciliteter. Derudover observeret samspillet mellem medarbejder og 
ung i tilbuddet.

Interview Socialtilsynet har under det uanmeldte tilsynsbesøg talt med både ung, 
medarbejder/afdelingsleder og efterfølgende ejer og bestyrelsesformanden i 
tilbuddet.

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. 
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den 
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og 
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

Interviewkilder Beboere

Bestyrelse

Ledelse

Medarbejdere
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