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Skriv konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Danners Børn med begge afdelinger er et tilbud drevet med stor professionalisme, hvor der er
høj kvalitet i de undersøgelser, vurderinger og behandlingsforløb, som tilbydes de ofte særdeles udsatte og sårbare børn og unge. Der
er stort fokus på at styrke børnenes kompetencer og skolegang, såvel som at støtte dem i relationer til venner og familie, så vidt det
overhovedet lader sig gøre. De har klare målgrupper, og der er overenstemmelse med de faglige tilgange og metoder, der benyttes ift.
til målgruppen. Både ledelse og medarbejdere er fagligt højt kvalificerede, ligesom Danners Børn løbende er i udvikling i forhold til
nye metoder og tilgange. Skriftligheden på tilbuddet er ligeledes af høj kvalitet, og der er især for afdeling Birkebo meget stort fokus
på, at ikke alle børns ophold begrænses til det planlagte kortere ophold. Dertil gør tilbuddet alt hvad der står i deres magt - herunder
at de udarbejder plan for opholdet allerede ved inskrivningen, dertil arbejder intenst med at overholde deres del af planen for
udredning/akutophold, og generelt gør meget ud af at aflevere rapporter mv. til tiden - for at sikre at det akutte ophold ikke strækker
sig længere end nødvendigt. Forældrene, hvoraf Socialtilsynet har talt med et udvalg, udtrykker tilfredshed med tilbuddet, hvor de
føler sig respekterede og anerkendt trods den ofte meget svære situation de befinder sig i, når de senere af de sociale myndigheder
skal vurderes på f.eks. forældrekompetence og dermed skal have afgjort hvorvidt de kan få deres barn hjem igen. Også forældre, der
ikke oprindelighar afgivet samtykke til anbringelsen, anser tilbuddet som det bedste for deres barn, og er tilfredse med både
pædagogisk behandling og skolegang på stedet. Kommunale sagsbehandlere, hvoraf der er talt med tre i alt, udtrykker ligeledes, at
Danners Børn har en høj grad af kvalitet, at både børn og unge og deres familieer behandles med respekt, og at de statusrapporter de
modtager er meget brugbare til deres fortsatte arbejde. Vurderingen af tilbuddets økonomi, har krævet flere gennemgange af
materialet desangående, samt drøftelser i form af telefonsamtaler og afholdelse af møde med forstander, efterfølgende det aflagte
tilsynsbesøg. Socialtilsynet har derved konstateret, at den indgåede driftsaftale mellem stiftelsen og Frederikssund Kommune,
vedrørende Danners Børn indeholder elementer vedrørende deling af overskud, der ikke umiddelbart ses hjelmet i stiftelsens fundats,
men er baseret på den indgåede driftsaftale. Socialtilsynet anbefaler at aftalen efterses. Så vidt gælder økonomisk bæredygtighed, må
det vurderes på det foreliggende, at der er god overenstemmelse mellem pris og kvalitet. De fysiske rammer imødekommer i høj grad
børn og unges behov, og yder dertil endog meget fine rammer for samvær mellem børn og familier. Tilbuddet kan således
regodkendes af Socialtilsyn Hovedstaden, som et tilbud af meget høj kvalitet.
Uddannelse og beskæftigelse
Målgruppen på begge afdelinger under Danners Børn er børn og unge, hvoraf langt hovedparten er i den skolepligtige alder. Samtidig
er der tale om sårbare og udsatte børn på begge afdelinger. Den ene gruppe er præget af det akutte eller det uvisse på akut og
udredningsafdelingen, den anden af de konstaterede behandlingsbehov de har. Med at samtidigt fast fokus på børnenes udfordringer,
skabes der via den intene skole et tilbud, der sikrer alle børn et undervisningstilbud, hvor de undervises i alle fag, differentieret og
med stort hensyn til det enkelte barns behov. Der er på tilbuddet en høj bevidsthed om, hvor vigtigt det er for børnenes fortsatte
udvikling, at der fokuseres på deres ressourcer, med et tilhørende indlejret særligt hensyn til det enkelte barns særlige behov for
støtte, således at de gives optimale betingelser for læring.
Selvstændighed og sociale relationer
Socialtilsynet vurderer, at der på Danners Børi form af socialpædagogisk og psykologisk behandling, således at børnene gives
optimale muligheder, under de givne omstændigheder, for at udvikle kompetencer til træffe selvstændige valg og dermed på sigt til at
kunne føre en selvstændig tilværelse. Arbejdet dermed vurderes som udført med samtidig klar faglig viden om udsatte børns behov
for tryghed og omsorg, også i form af at der kan være behov for at det er de voksne der tager ansvaret for væsentlige forhold i barnets
liv. Arbejdet med relationer er generelt i fokus på Danners Børn, både i forholdet mellem børnene på tilbuddet, mellem børnene og
deres venner udenfor tilbuddet og mellem børnene og deres forældre samt i forhold til de professionelle parter, som tilbuddet
samarbejder med i forhold til børnene.
Målgruppe, metoder og resultater
Tilsynet vurderer, at Danners Børn har en klart defineret målgruppe for begge afdelinger, og dygtigt benytter relevante metoder som
direkte henvender sig målgruppen på begge afdelinger. Børn og unge på stedet, både de akutanbragte og de børn der anbringes i
længerevarende forløb, mødes af et højt kvalificeret tilbud, der formår at differentiere metoderne, men samtidig sikre et fælles
grundliggende menneskesyn og udviklingssyn, som er implementeret i begge medarbejdergruppers metoder og pædagogiske
udviklingssyn. Der arbejdes systematisk og med brug af god dokumentationssystematik, bevidst med fortsat at udvikle metoderne og
med at tilegne sig brugen af nye. Forældrene inddrages respektfuldt og anerkendende, og altid med udgangspunkt i det konkrete
barns behov. Danners Børn leverer gode resultater i forhold at foretage grundige og fagligt forsvarlige udredninger af barnets
situation og behov, hvor barnets bedste er i fokus, ligesom forældrene tilbydes støtte til samvær med deres børn, og til udvikling af
deres kompetencer, når der er mulighed for dette.
Organisation og ledelse
Tilsynet vurderer, at der på Danners Børn's er tale om en organisation og ledelse, der i høj grad er præget af høj professionaltet og
ansvarlighed. Der tages vare på medarbejderne, som har et ikke påfaldende sygefravær og som er stabile, for langt de fleste gennem
mange års ansættelse. Ledelsesansansvaret er fordelt mellem forstander og stedfortræder der deslige er ansvarlig behandlingsleder,

samt to afdelingsledere og en skoleleder for den interne skole, som har en klar ansvarsfordeling, ligesom de altid er til rådighed for
såvel medarbejdere som beboere.
Kompetencer
Tilsynet vurderer, at ledelse og medarbejderne på begge afdelinger på Danners Børn besidder yderst relevante kompetencer forhold
til at at arbejde med kriseintervention og udredning på akutafdelingen Birkebo, samt til vurdere behovet for og udføre
behandlingsarbejde på afdeling Hjortholm, ligesom de har et stort kendskab til både børn og unges udvikling og behov. Dertil
demonstreres særdeles gode kompetenver i samarbejdet med familierne til de anbragte børn og unge. Alle medarbejdere har mange
års erfaring med målgruppen, har relevante grunduddannelser suppleret med stor erfaring og en række efteruddannnelser, som de i en
fortløbende proces arbejder med fortsat at vedligeholde. Danners Børn vægter således højt, at medarbejderne løbende efteruddannes
både fælles og individuelt i relevant faglig viden og metoder i forhold til målgruppen.
Fysiske rammer
Danners Børn har til huse på Jægerspris Slot. I mere end hundrede år har området været ramme for børnehjem, men idag ville Kong
Frederik og hans hustru til venstre hånd, Grevinde Danner, næppe kunne genkende det. Tilbuddets fysiske rammer er både smukke
og usædvanlige for et anbringelsessted anno 2014 - men selvfølgelig i takt med tiden ændret, vedligeholdt og anses af tilsynet som
gode og generelt velegnede til at støtte børn og unges udvikling og trivsel. De har deres egne værelser, på begge afdelinger. Disse er
som udgangspunkt møblerede med de basale møbler, som de kan indrette efter behov, evt. ved at have egne ting med. Et fint
særkende, er de fine malerier der hænger på mange af børnenes værelser, som er donerede af en lokal kunstner til hvert enkelt barn.
Generelt er setdet præget af bevidst sans for indretning, med god æstetik og med klart fokus på børnenes behov. Børn og unge
medinddrages i det omfang det er muligt i indretningen af fælles rum, også udendørs, og der er plads til at alle børn unge kan vælge
fællesskab, men også ro til f.eks. lektier eller samvær med en ven. Indretningen indendørs er præget at stor bevidsthed om, hvordan
miljøet kan understøtte udvikling og trivsel - og begeg afdelinger er præget af god plads. Udendørs, til begge afdelinger, forefindes
gode arelaer, som tilbyder mulighed for god fysisk udfoldelse, med både masser af grønne arealer, legeredskaber, og plads til samvær
på borde og bænke. Børnene på den ene afdeling har godt nok en mindre direkte adgang til deres udendørsareal, som flere udtaler
med fordel kunne forbedres. det er tilsynetes vurdering, at der er fredningsmæssige og dermed også økonomiske forhold, der i givet
fals skulle løses. Der er endvidere usædvanligt gode muligheder for at tilbyde rum til fortrolige samtaler og besøg af familie, idet der
på stedet er en hel lejlighed samt også overnatningsmulighed for familie.

