Ansøgningsskema: Godkendelse af ændringer på eksisterende tilbud
Stamoplysninger
Tilbuddets navn:
Stjernehusene Aflastningstilbuddet
Juridisk grundlag i henhold til nuværende godkendelse
(sæt X herunder i feltet)

x

Opholdssteder for børn og unge
(SEL §66, stk. 1, nr. 5)

Krisecenter for kvinder (SEL §109)

Døgninstitutioner for børn og
unge (SEL §66, stk. 1, nr. 6)

Forsorgshjem mv. (SEL §110)

Midlertidige botilbud til voksne
(SEL §107)

Stofmisbrugsbehandlingstilbud (
SEL §101)

Længerevarende botilbud til
voksne (SEL §108)

Tilbud i form af hjælp og støtte
(SEL §§83-87,97,98 og 102)
Tilbud som er underlagt tilsyn i
henhold til lov om socialtilsyn § 4,
stk. 3

Alkoholbehandlingstilbud (SUL
§141)
Særlige forhold:

Angiv her om tilbuddet har uopfyldte påbud/vilkår og hvad de omhandler
Ingen ift. afdelingen Stjernehusene Aflastningstilbuddet

Tilbuddet adresse:

Tilbud med flere afdelinger skal angive hovedadressen.
Tilbud, som er en del af en koncern, skal angive koncernens hovedadresse.
Stjernehusene
Langelandsvej 3, Mou
9280 Storvorde

Tilbuddets CVR-nummer:

Evt. tilbuddets EAN-nummer:
5798003747866

Navn på kontaktperson:
Rikke Lytken Klokker eller Lisa Kaffka Schwarz

Kontaktoplysninger på kontaktperson:
E-mail:
rlyk-fb@aalborg.dk
lksc-fb@aalborg.dk

Adresse:
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Stjernehusene Aflastningstilbuddet
Bodil Hjorths Vej 7
9310 Vodskov

Telefon:

99823360 eller 99313925

Dette ansøgningsskema har til formål at oplyse om de ændringer af godkendelsesgrundlaget,
som tilbuddet ønsker at få godkendt af Socialtilsyn Nord. Socialtilsyn Nord afgør efter en
konkret vurdering, yderligere oplysninger, der er behov for at indhente. Skemaet skal
udfyldes og sendes til Socialtilsyn Nord sammen med de i skemaet angivne bilag. Behandling
af ansøgning kan være behæftet med en opkrævning af takst for væsentlig ændring – se
mere på www.socialtilsynnord.hjoerring.dk
Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk og sendes, sammen med øvrig relevant
information, herunder budget for ændringer, ændring i vedtægter m.m., via e-mail
til: socialtilsynnord@hjoerring.dk eller via virk.dk.
Den ønskede ændring/de ønskede ændringer
Der ønskes ændring/ændringer i forhold til:
Juridisk grundlag (fx hel eller delvis ændring fra § 107 tilbud til et §108 tilbud)
x

Antal pladser (fx fra 20 antal pladser til 30 antal pladser)
Målgruppe (fx tilføjelse ny målgruppe)
Fysiske rammer (fx nye bygninger, værelsesbygninger)
Øvrige ændringer

Beskriv formålet og den/de ønskede ændring/ændringer
Det konkrete formål med denne ansøgningen om ændringer i godkendelsen er en nedjustering
i antallet af aflastningspladser med visitation efter § 52, stk. 3 nr. 5. Stjernehusene
Aflastningen er aktuelt godkendt til i alt 6 aflastningspladser. Antallet af aflastningspladser
ønskers nedbragt til 3. Det skal samtidig nævnes, at de resterende 3 pladser fortsat vil
blive anvendt til aflastning af sammenlignelig målgruppen, men med visitering efter § 84.
Ansøgningen er motiveret af dels en stigende efterspørgsel på aflastningspladser visiteret
efter § 84 frem for § 52, stk. 3 nr. 5. samt af et ønske om mere gennemsigtighed ift.
forskellene mellem de to pladstyper i institutionen.

Side 2 af 5

Hvornår ønsker I, at ændringen/ændringerne skal være gældende fra? (skriv dato)
Vi ønsker ændringerne gældende fra 1.4.2017.
Det skal bemærkes, at socialtilsynet siden overtagelsen af myndighedsforpligtigelsen i 2014
har været vidende om, at der er børn visiteret til tilbuddet efter begge paragraffer. Men som
sagt, så ønsker Stjernehusene fremadrettet mere gennemsigtighed på, hvordan institutionen
er sammensat ift. målgruppe, pladser og indsatser.
Beskriv hvilke ændringer det vil medføre i forhold til relevante temaer i kvalitetsmodellen for
socialtilsyn:
Helt overordnet går ændringerne i godkendelsen alene på en nedbringelse af antallet af
aflastningspladser med visitering efter § 52, stk. 3 nr. Målgruppe, metoder, normering,
indsatser m.v. tænkes bibehold under sammen forudsætning og kvalitetsniveau som den
aktuelle godkendelse.
Ændring i serviceniveau og normering er alene på aflastningspladser visiteret efter § 84, som
ikke er omfattet af socialtilsynets godkendelse. På § 84 pladserne er det aflastning til
forældrene og opgaven i aflastningen er alene omsorg og pleje. Hvorimod der på § 52
pladserne er foranstaltet efter en børnefaglig undersøgelse (SEL § 50), hvor det anses for at
være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte. En
visitering efter § 52, stk. 3 nr. 5 omfatter omsorg, personligstøtte, socialpædagogisk
rådgivning og behandling og der skal udarbejdes handleplan (SEL § 140). Stjernehusene
Aflastningen er bekendt med forskellen og har tilrettelagt arbejdet herefter i længere tid.


Uddannelse og beskæftigelse
Vurderes ikke at blive berørt af ændringerne



Selvstændighed og relationer
Den manglende fleksibilitet imellem pladstyperne vil forventeligt reducerer
mulighederne for at matche børnene i aflastningsdøgnene. Stjernehusene Aflastningen
vil fortsat bestræbe sig på at matche børnene ift. relationer som hidtil, men det vil
forventeligt blive vanskeligere fremadrettet at tage de samme hensyn.
Ligeledes vil forældrene forventeligt opleve en begrænset mulighed for fremadrettet at
kunne ønske bestemte døgn i aflastning, og det kan blive vanskeligere at tilgodese
specifikke behov i bevillingerne ift. det enkelte barn. Således vil de nuværende
indskrevne børn/pårørende opleve en serviceforringelse, men tilgangen, metoder og
kvaliteten i indsatserne skal fortsat være den samme på § 52 pladserne. Ved
nyindskrivninger vil rammer, vilkår og serviceniveau blive afstemt fra starten med
forældre og myndighed.



Målgruppe, metoder og resultater
De tilgange og metoder, der anvendes på Stjernehusene Aflastningen i dag vil fortsat
være gældende ved en nedjustering i antallet af pladser. Målgruppen til
aflastningspladserne efter § 52 vil heller ikke ændrer sig. Målgruppen på § 84
pladserne er den samme som på § 52 pladserne ift. alder og funktionsnedsættelser.
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Det er alene myndigheds vurdering af indsatsbehovet, der er forskelligt (visitation efter
støttebehov til barnet eller som aflastning til forældrene – jf. ovenstående forskelle).
Således er indsatsen på de to pladstyper også differentieret i henhold til visiteringen.


Organisation og ledelse
Ud fra en erkendelse af, at der er en risiko for, at § 52 pladserne påvirkes af det lavere
serviceniveau på § 84 pladserne, vil der væren en ledelsesmæssig skærpet
opmærksomhed på, at kvaliteten i indsatserne på § 52 pladserne fastholdes. Der er en
ledelsesmæssig opgave i at sikre, at medarbejdere og øvrige parter er bekendte med
forskellene, således indsatserne på § 52 pladserne fortsat leveres med samme kvalitet.
Jf. i øvrigt ”Selvstændighed og relationer”
Vagtplanlægningen og planlægningen af aflastningsdøgn til familierne skal sikre den
skarpe opdeling mellem pladstyperne. Den manglende fleksibilitet ml. pladstyperne er
en logistisk udfordring, som skal imødekommes via rettidig og grundig planlægning.



Personaleressourcer og – kompetencer
Normering og kompetenceniveau på § 52 pladserne fastholdes og bliver således ikke
berørt af ændringerne. Men det skal nævnes, at kompetenceniveauet på § 84
pladserne er anderledes og primært består af social- og sundhedshjælpere og
pædagogmedhjælpere (ufaglærte). Således er der ændringer i institutionens samlede
kompetenceniveau, men ikke på § 52 pladserne. Vagtplanlægningen skal sikre
fastholdelse af det nuværende ressource- og kompetenceniveau på § 52 pladserne.



Økonomi (vedlæg budget, hvori ændringen/ændringerne er indeholdt)
Der er uploadet budget på Tilbudsportalen, der matcher nedjusteringen af antal
pladser.



Fysisk rammer (vedlæg dokumentation, hvori ændringen/ændringerne fremgår)
Vurderes ikke at blive berørt af ændringerne.



Øvrige

Undertegnede erklærer herved på tro og love ægtheden af de angivne oplysninger
Vigtigt:
Ansøgning fra private tilbud underskrives af leder/bestyrelsen (afhængigt af eventuelle
vedtægter.
For offentlige tilbud underskriver tilbudslederen
Dato:
Underskrift:
7.12.2016

Rikke Lytken Klokker

Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift:

7.12.2016

Lise Kaffka Schwarz
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Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift:

Dato:

Underskrift:

☐
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