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Tilsynsrapport
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

Den Maritime Base v/Henrik Holm Oxlund

Hovedadresse

Arnakke Enghave 6
4390 Vipperød

Kontaktoplysninger

Tlf: 40300184
E-mail: Den-Maritime-Base@mail.dk
Hjemmeside: www.den-maritime-base.dk

Tilbudsleder

Henrik Holm Oxlund

CVR nr.

32035760

Virksomhedstype

Privat

Tilbudstyper

§ 66, stk. 1, nr. 5 (skibsprojekt)

Afdelinger

Afdeling

Adresse

Pladser i alt

Tilbudstyper

0

skibsprojekt (§ 66,
stk. 1, nr. 5),

Arnakke Enghave 6 3
4390 Vipperød

skibsprojekt (§ 66,
stk. 1, nr. 5),

Den Maritime Base
Sagitta
Pladser på afdelinger

3

Pladser i alt

3

Målgrupper

14 til 18 år (andet socialt problem)
14 til 18 år (ikke-personfarlig kriminalitet)
14 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse)
14 til 18 år (omsorgssvigt)

4

Tilsynsrapport
Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er gennemført

20-09-2018

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter

Mette Kondrup Nielsen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg

04-09-18: Frederiksberg Rådhus (Anmeldt)
12-06-18: Arnakke Enghave 6, 4390 Vipperød (Anmeldt)

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
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Tilsynsrapport
Socialtilsynet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg i Den Maritime Bases landbase i Holbæk den 12. juni 2018 og møde
med tilbuddets leder samt den kommende lærer for togtet 18/19 i Socialtilsynets lokaler den 4. september 2018. På
baggrund af disse to møder har Socialtilsynet vurderet, at togtet 17/18 blev afsluttet med særdeles tilfredsstillende
resultater for de konkrete unge, og at de unge har opnået kompetencer, selvstændighed og selvværd i forhold til at
gennemføre en ungdomsuddannelse og indlede et mere selvstændigt voksenliv. Socialtilsynet har endvidere
vurderet, at tilbuddets leder har haft fokus på at ansætte en besætning med relevante kompetencer og erfaringer til
at gennemføre togtet 18/19, og at leder har understøttet, at togtet er kommet godt i gang i august 2018.
Tilbuddet har ikke indberettet nøgletal fra årsrapporten for 2017 til Tilbudsportalen. Tilbuddet bedes sikre at
nøgletal indberettet indenfor høringsfasen.
Socialtilsynet har fastholdt den samlede vurdering fra tilsynsbesøget i januar 2018 og tilføjet vurderingerne
nedenfor.
Socialtilsyn Hovedstaden har aflagt anmeldt driftsorienteret tilsyn i Den Maritime Base i perioden 11. januar til 5.
februar 2018. I tilsynsforløbet har Socialtilsynet interviewet leder i landbasen i Holbæk, og besøgt projektskibet der
lå for anker ved Antigua i Caribien.
På baggrund af interviews med leder, medarbejdere, unge og anbringende kommuner samt observationer og
dokumentgennemgang har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddets samlede kvalitet inden for de 8 temaer i
kvalitetsmodellen er høj. Den Maritime Base har en særlige konstruktion, idet indsatsen foregår på et skib langt fra
Danmark og det pædagogiske arbejde og den daglige omsorg for de unge varetages af tre medarbejdere, som bor
på skibet sammen med de unge.
Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddets leder har haft fokus på at øge fagligheden i tilbuddet ved blandt andet at
etablere supervision, implementere dokumentationspraksis, gennemføre introforløb for nye medarbejdere og i det
hele taget have fokus på at beskrive og synliggøre tilbuddets rammer, indsatsen og pædagogiske indhold.
Socialtilsynet har vurderet, at leders indsats har medført et betydeligt kvalitetsløft i tilbuddet gennem det seneste år.
Socialtilsynet har endvidere vurderet, at medarbejderne samlet set besad relevante kompetencer i forhold til at
understøtte en socialpædagogisk indsats i den maritime ramme, som projektskibet repræsenterer.
Personalegruppen var sammensat af medarbejdere, der havde de nødvendige kompetencer i forhold til
Søfartsstyrelsens regler og skolelovgivningen. Medarbejderne havde endvidere relevante personlige og faglige
kompetencer i forhold til tilbuddets faglige tilgange og metoder samt indsats. Socialtilsynet har lagt særlig vægt på,
at medarbejderne fremstod nærværende, troværdige og omsorgsfulde i forhold til de unge, hvilket havde stor
betydning for, at de unge havde tillid til medarbejderne og følte sig trygge.
Socialtilsynet har endvidere vurderet, at medarbejderne havde fokus på at støtte de unge i at komme i positiv
udvikling og blive i stand til at vælge alternativer til kriminalitet og misbrug. Medarbejderne fokuserede på de unges
skolegang og ønsker for uddannelse og beskæftigelse, samt på de unges selvstændighed og sociale kompetencer.
Socialtilsynet har vurderet, at de unge i tilbuddet havde opnået positive resultater i form af praktiske kompetencer
og større modenhed, der er nødvendig for at kunne mestre en selvstændig voksentilværelse. For at vise de unge
sunde alternativer til misbrug og kriminalitet, fokuserede medarbejderne endvidere på sunde måltider, fysisk
aktivitet, kulturelle oplevelser og socialt samvær i en anerkendende og respektfuld ramme, og Socialtilsynet har
vurderet, at de unge i høj grad var blevet opmærksom på, at omtanke og valg af sunde aktiviteter havde betydning
for deres velbefindende og trivsel.
I vurderingerne af tilbuddets kvalitet har Socialtilsynet særligt bemærket, at tilbuddets afgrænsede ramme og
tydelige struktur har været afgørende for, at de unge har kunnet finde ro og blive i stand til at overskue hverdagen.
Strukturen har givet de unge hensigtsmæssige dagligdags rutiner, og det tætte kontinuerlige samvær med
omsorgsfulde og tydelige voksne har understøttet de unges selvværd og tro på, at de med tiden kan mestre en
selvstændig tilværelse med beskæftigelse, egen bolig og måske familie. Socialtilsynet har vurderet, at de unge der
var indskrevet i tilbuddet på tidspunktet for tilsynsbesøget trivedes og var i positiv udvikling.
Samlet set har Socialtilsynet vurderet, at Den Maritime Base har ydet en relevant indsats for de unge der har været
anbragt i tilbuddet i indeværende togt. På baggrund af det aktuelle og tidligere tilsynsbesøg har Socialtilsynet haft
en særlig opmærksomhed på de langsigtede planer for de unge. For at fastholde og understøtte den positive
udvikling, som de unge har gennemgået under opholdet på projektskibet, er det essentielt, at den anbringende
kommune, Den Maritime Base og den unge i samarbejde har udarbejdet en langsigtet plan for den unge, så det er
tydeligt for alle parter, hvad der skal ske når opholdet er afsluttet.
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Særligt fokus i tilsynet
Socialtilsynet har haft fokus på de aktiviteter, som projektet har haft dels i forbindelse med afrunding af togtet 17/18
og dels i i forbindelse med leders tilrettelæggelse og forberedelse af togtet 18/19.
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
I forbindelse med tilsyn i juni og september 2018 har Socialtilsynet dels vurderet, at eleverne fik afsluttet togtet
17/18 med et sædeles tilfredsstillende eksamensforløb. Endvidere har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddets leder
har ansat en kompetent lærer til togtet 18/19. Tilbuddets nye lærer har relevant uddannelse samt erfaring med
målgruppen og stor sejlerfaring. Socialtilsynet forventer derfor, at tilbuddet vil kunne opretholde kvaliteten af dette
tema og fastholder nedenstående vurderinger fra tilsynsbesøget i januar 2018.
Den Maritime Base i høj grad har fokus på at støtte op om de unges skolegang under opholdet på skibet og på
Basen i Holbæk, og Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddet har opstillet relevante rammer og indhold for at
understøtte de unges skolegang.
Deltagelse i undervisning i tilbuddets interne skole er en obligatorisk del af opholdet. Undervisningsdelen er
godkendt af PPR i Holbæk, og undervisningen varetages af en uddannet lærer og gennemføres hver formiddag på
hverdage. Undervisningen bliver individuelt tilrettelagt med henblik på, at de unge skal gennemføre Folkeskolens
Afgangsprøve i maj og juni, som afslutning på deres ophold i Den Maritime Base. Socialtilsynet har løbende
vurderet, at tilbuddet har formået at understøtte de enkelte unge i undervisningssituationen, og forventer, at
tilbuddets lærer formår at føre eleverne til afgangsprøve i slutningen af togtet 2017/2018.
I forbindelse med tilsynsbesøget i januar 2018 har Socialtilsynet fulgt op på et udviklingsmål fra 2017 om opstilling
af konkrete individuelle udviklingsmål for de unges skolegang. I forbindelse med opfølgningen har Socialtilsynet
vurderet, at medarbejderne i høj grad opstiller mål sammen med de unge. Socialtilsynet har fortsat fokus på
opstilling af mål, og har i 2018 opstillet et udviklingsmål der vedrører højere grad af skriftlig dokumentation af den
unges mål og den konkrete pædagogiske indsats samt den unges udvikling i forhold til de mål der er opstillet.
Gennemsnitlig vurdering

4,7

Udviklingspunkter
Socialtilsynet har fastholdt udviklingspunkt fra tilsynsrapport i januar 2018:
Tilbuddet kan med fordel have fokus på, at den skriftlige dokumentation kan synliggøre de unges konkrete
individuelle udviklingsmål der skal understøtter deres skolegang.

Kriterium 01

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang,
uddannelse og beskæftigelse
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Bedømmelse af kriterium
Et væsentligt formålet med de unges ophold i Den Maritime Base, at gennemfører og afslutter Folkeskolens 9. eller
10. klasse og tage afgangsprøve. Derudover har opholdet til formål at støtte de unge i at finde ud af hvilke ønsker
og drømme de har for uddannelse og beskæftigelse efter opholdet i tilbuddet. De unge modtog undervisning på
skibet i tidsrummet 9-12 på alle hverdage. Tilbuddet har et formaliseret samarbejde med PPR i Holbæk, og de unge
tilmeldes folkeskolens afgangseksamen, som de gennemfører på en lokal folkeskole under et afsluttende ophold i
tilbuddets landbase i Holbæk.
Medarbejderne opstillede konkrete mål for de unges skolegang og læring. Medarbejderne talte løbende med de
unge om deres ønsker og drømme for fremtidig uddannelse og beskæftigelse, og i fællesskab opstillede de
konkrete mål med fokus på de færdigheder, som de unge med fordel kunne opnå for at kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse. Tilbuddet var i nogen grad i kontakt med uddannelsessektorerne i de unges
handlekommuner, og Socialtilsynet konstaterede, at tilbuddets ledelse og medarbejdere var meget afhængige af
handlekommunens engagement i de unges sager for, at parterne i fællesskab kunne sikre, at der var udarbejdet en
plan for den enkelte unge og at uddannelsesvejledning og tilmelding blev rettidigt gennemført.
Tilbuddets struktur og tilrettelæggelse af aktiviteter og gøremål understøttede at de unge fik etableret en stabil
døgnrytme og at de unge udviklede kompetencer og muligheder for på sigt at tage en ungdomsuddannelse eller
komme i beskæftigelse.
I forbindelse med tilsynsbesøget i januar 2018 bemærkede Socialtilsynet at de unge i høj grad var optaget af at
drøfte egne ønsker og drømme for uddannelse og beskæftigelse fremtiden.
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

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 2 til 4.
I bedømmelsen har Socialtilsynet lagt vægt på interviews og samtaler med besætningen og de unge i forbindelse
med tilsynsbesøget i januar 2018.
Besætningen og de unge oplyste, at besætningen løbende har inddraget de unge i at opstille mål for deres
skolegang og undervisning med henblik på, at de unge skal opnå relevant viden og færdigheder i forhold til deres
ønsker og drømme om uddannelse og beskæftigelse når de har afsluttet opholdet i Den Maritime Base.
Besætningen beskrev de unges faglige og sociale udvikling konkret i forhold til udviklingsmålene, og oplyste, at de
unge havde udviklet sig markant under opholdet på skibet.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet lagt særlig vægt på, at besætningen og den ene unge oplyste, at
der var lagt en plan for uddannelse og praktik i forlængelse af opholdet i Den Maritime Base. I bedømmelsen har
Socialtilsynet dog taget højde for, at der endnu ikke var opstillet konkrete uddannelsesmål for den anden ung med
henblik på uddannelse og beskæftigelse i forlængelse af opholdet på projektskibet. Socialtilsynet har opfordret
tilbuddets leder og lærer til at tage kontakt til handlekommunens uddannelsesrådgivning for at sikre, at den unge
kan få lagt en mere langsigtet uddannelsesplan i henhold til sine ønsker.
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
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på, at skolegang er en integreret del af tilbuddet, idet
de unge der var anbragt i tilbuddet i forbindelse med tilsynsbesøget i januar 2018 blev undervist efter en individuelt
tilrettelagt plan med henblik på at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i maj og juni 2018. En elev var over den
skolepligtige alder, men blev tilbudt relevant undervisning i fag, hvor den unge ønsker at forbedre sig.
9
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I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på, at skolegang er en integreret del af tilbuddet, idet
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unge der var anbragt i tilbuddet i forbindelse med tilsynsbesøget i januar 2018 blev undervist efter en individuelt
tilrettelagt plan med henblik på at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i maj og juni 2018. En elev var over den
skolepligtige alder, men blev tilbudt relevant undervisning i fag, hvor den unge ønsker at forbedre sig.
Indikator 01.c

Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 01.d

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra besætningen og de unge i
forbindelse med tilsynsbesøget i januar 2018, hvor medarbejderne og de unge beskrev et stabilt fremmøde.
Socialtilsynet har lagt vægt på, at strukturen og indsatsen ombord understøttede de unges døgnrytme og fokus på,
at de unge selv skulle tage ansvar for at stå op om morgen, og møde rettidigt til undervisning.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet endvidere lagt vægt på lærerens beskrivelser af at hun tilrettelagde
og motiverede undervisningen med udgangspunkt i de enkelte elevers konkrete niveau, støttebehov og særlige
interesser.
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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
I forbindelse med tilsynsbesøget i Landbasen i juni/september 2018 har Socialtilsynet vurderet, at de unge viste
tydelige tegn på at have opnået positive resultater i forhold til selvstændighed, særligt i forhold til at tage ansvar for
eget liv samt have fokus på sine eksaminer og ønsker for fremtidig uddannelse. Socialtilsynet har endvidere
vurderet, at de unge havde fået styrket deres relationer til familie og netværk, og havde opnået kompetencer i
forhold til at indgå i sociale fællesskaber i deres ungdomsuddannelser. På baggrund af togtets afsluttende
resultater har Socialtilsynet vurderet, at nedenstående vurderinger fra tilsynsbesøget i januar 2018 fortsat er
gældende.
Socialtilsynet har vurderet, at skibets fysiske rammer, placeringen og levevilkårene samt betingelserne ombord på
skibet, har en iboende kontekst der implicit understøtter udviklingen af de unges sociale kompetencer og
selvstændighed samt konkrete færdigheder. Derudover har medarbejderne fokus på at opstille konkrete individuelle
udviklingsmål sammen med de unge, og løbende fulgt op på de unges udvikling.
Skibet og den daglige struktur samt den pædagogiske indsats har sikret og understøttet, at de unge løbende har
indgået og opnået forskellige kompetencer i et fællesskab med hinanden og med besætningen.
Socialtilsynet har vurderet, at praksis med at tildele ansvarsområder til de unge har medført, at de gennem ansvar
og deltagelse i de daglige gøremål har udviklet deres selvstændighed. Derudover har Socialtilsynet vurderet, at
samværet med medarbejderne, både på skibet og i det nærliggende miljø, har understøttet de unges udvikling af
sociale kompetencer i samspillet med hinanden og med medarbejderne. Socialtilsynet har vurderet, at de unge har
udviklet deres empatiske evner under opholdet, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at de unge interesserer
sig for den øvrige besætnings velvære og uopfordret tilbyder at hjælpe med forskellige ting.
Endelig har Socialtilsynet vurderet, at medarbejderne løbende støttede de unge i at lærer sociale og almene
færdigheder, herunder normer, værdier og kulturer, der understøtter og udvikler de unges sociale kompetencer og
selvstændighed.
Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter
Socialtilsynet har fastholdt udviklingspunkterne fra tilsynsbesøget i januar 2018:
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Tilbuddet kan med fordel støtte de unge i at blive fortrolige med nemID, e-boks, netbank med videre for at sikre at
de unge bliver i stand til at tage ansvar for at forholde sig til henvendelser mv. fra det offentlige uafhængigt af deres
opholdssted.
Socialtilsynet har anbefalet, at tilbuddet fastholder fokus på at understøtte de unge i forhold til deres
fritidsinteresser med henblik på at sikre, at de unge opnår kompetencer som kan støtte dem i at vælge sunde
interesser og aktiviteter frem for kriminalitet og misbrug.
Kriterium 02

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

Bedømmelse af kriterium
Medarbejderne havde opstillet konkrete individuelle mål for de unges selvstændige og sociale udvikling. Målene
blev opstillet sammen med de unge. Medarbejderne og de unge drøftede løbende de unges mål og udvikling med
henblik på at justere indsatsen og målene i takt med, at den unge udviklede sig. De unge har oplevet, at de har lært
mange ting under opholdet hvilket understøttes af medarbejderne.
Tilbuddets besætning har lagt stor vægt på, at besøge forskellige kulturelle og historiske seværdigheder samt at
indgå i den kultur som opstår blandt de sejlende i området. De unge har i høj grad profiteret af at indgå i de
forskellige aktiviteter og formår at deltage relevant og positivt i udflugter og sociale sammenhænge. Derudover har
de unge opnået stor selvstændighed i forhold til forskellige praktiske opgaver i dagligdagen og i forhold til deres
rolle under sejladser.
De unge havde dagligt mulighed for at kontakte forældre, familie og venner i Danmark via sociale medier med
videre. Dog begrænset af kvaliteten af det lokale netværk. De unge havde også mulighed for at benyttet tilbuddets
telefon til at kontakte sine forældre.
Under togtet 2017/2018 oplevede de unge i meget høj grad, at have fortrolige og tillidsfulde relationer til de voksne
om bord. De unges tillid til de voksne havde i meget høj grad betydning for den udvikling de unge havde
gennemgået under opholdet og dermed positiv betydning for deres liv.
Tilbuddet har ikke haft fokus på at understøtte de unge i at opnå og vedligeholde relevante færdigheder i forhold til
de internetbaserede funktioner som de skal kunne mestre i deres voksenliv. Tilbuddet har løbende oplevet, at den
unge er blevet 18 år under opholdet. Socialtilsynet har opfordret tilbuddet til at holde fokus på at støtte de unge i
forhold til nemID, e-boks og netbank for at sikre, at de unge løbende er i kontakt med sagsbehandler og kan få
overblik over SKAT, bank, kriminalforsorg og diverse andre offentlige myndigheder m.m..
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
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 2 til 5.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på samtaler med besætningen og de unge i
forbindelse med tilsynsbesøget på skibet i januar 2018. Besætningen oplyste, at de har opstillet individuelle mål for
de unges sociale og selvstændige kompetencer med henblik på at sikre, at de unge udvikler deres praktiske og
sociale kompetencer under opholdet.
Medarbejderne fortalte, at tilbuddets hverdag er bygget op omkring en struktur og en pædagogisk praksis, hvor der
er indlagt daglige gøremål samt aktiviteter, der understøtter den enkelte unges udvikling af sociale kompetencer og
konkrete færdigheder i forhold til at komme til at leve et selvstændigt voksenliv. Ombord på skibet indgik de unge
og medarbejderne på lige fod i den fælles dagligdag. I bedømmelsen har Socialtilsynet endvidere lagt vægt på, at
de unge fortalte, at de lige som medarbejderne indgik i turnus, hvor de stod for indkøb, madlavning og rengøring.
Under skibets sejlads havde de unge ligeledes konkrete opgaver som understøttede deres evner/kompetencer til at
indgå i et arbejdesfællesskab, herunder at modtage og udfører anvisninger/kommandoer for herigennem udvikle
deres samarbejdsevner. Besætningen oplyste, at indsatsen understøttede de unges selvværd gennem følelsen og
oplevelsen af at bidrage til fælleskabet og sejladsen samt erfare de oplevelser de får undervejs. Endelig oplyste
besætningen, at tiden i land blev brugt til at give de unge mulighed for at møde og forholde sig til andre kulturer og
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normer, der kunne danne udgangspunkt for medarbejdernes samtaler med de unge med henblik på at give de unge
en forståelse af egen kultur og støtte de unge i at afstemme deres adfærd i forhold til den kontekst de befinder sig i.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt særlig vægt på, at de unges beskrivelser understøttede
besætningens oplysninger, idet de unge oplyste, at de generelt har lært mange ting under deres ophold i tilbuddet.
Endvidere observerede Socialtilsynet en række forskellige situationer, hvor det fremgik, at de unge formåede at
indgå i sociale og praktiske sammenhænge for eksempel ved en middag på en restaurant og på forskellige
udflugter, hvor vi benyttede offentlig transport, og besøgte lokale seværdigheder.
Indikator 02.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 1 til 5.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på - og taget højde for, at tilbuddet ikke har en fast
adresse, og at tilbuddets praksis således skal bedømmes i forhold til, at tilbuddets "omgivende samfund" udgøres
af skiftende lokalsamfund i de østater som projektskibet besøger på togtet.
Ledelsen og besætningen har oplyst, at skibet generelt har ligget for anker ud for forskellige øer og lande under
vejs på togtet. Under opholdene ved øerne har medarbejderne planlægt og gennemført aktiviteter og udflugter,
hvor de unge har fået mulighed for at se, lærer om og kommer i kontakt med de lokale miljøer og kulturer.
Derudover fortalte tilbuddets lærer, at de forskellige øers kultur og historie blev inddraget i undervisningen, og at
undervisningen løbende blev tilrettelagt som udflugter til lokale seværdigheder. I bedømmelsen af indikatoren har
Socialtilsynet lagt særlig vægt på, at de unges beskrivelser af de sociale aktiviteter understøttede besætningens
oplysninger, idet de unge fortalte, at de ofte kom på udflugter på land og oplevede, at medarbejderne brugte og
delte deres konkrete og kulturelle viden om det pågældende land/ø de besøgte med de unge.
Endelig har Socialtilsynet lagt vægt på egne observationer i forbindelse med to udflugter til henholdsvis
hovedstaden og et historisk udflugtsmål, hvor de unge så og lærte om øens historie og aktuelle situation.
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
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 5.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på samtaler med de unge og observationer af de
unges kontakt med deres netværk i forbindelse med landgang på Antigua.
De unge fortalte, at de generelt benyttede internettet, når de var i land til at tage kontakt til deres familier og
netværk. En af de unge fortalte endvidere, at han jævnligt havde mulighed for at benytte skibets telefon, når
familien i Danmark ikke kunne træffes via nettet og de sociale medier. Derudover oplevede Socialtilsynet, at
tilbuddets leder sikrede at gaver fra forældre og familie blev transporteret ned til de unge for eksempel i forbindelse
med fødselsdage.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet taget højde for, at de forskellige østater kunne have ustabile
internetforbindelser, og at der kunne opstå perioder, hvor de unge ikke havde mulighed for at komme i kontakt med
deres familie og netværk i det omfang de kunne tænke sig.
Indikator 02.d

Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.e

Udgået fra d. 1 januar 2017.

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
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 4 til 5.
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I bedømmelsen ad denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på samtaler med de unge og observationer af
samværet mellem de unge og medarbejderne.
De unge fortalte, at de i høj grad oplevede fortrolighed med en eller flere af medarbejderne i tilbuddet. De unge
refererede til samtaler og aktiviteter, som de har haft med medarbejderne, og det fremgik tydeligt at relationen bar
præg af tillid og fortrolighed. De unge gav endvidere udtryk for, at de medarbejdere der udgjorde besætningen på
tidspunktet for tilsynsbesøget havde formået at etablere en god stemning der bar præg af opmærksomhed, omsorg
og tillid. De unge lagde særlig vægt på, at de voksne var tilgængelige og virkelig ville være der for de unge.
En af de unge fremhævede kaptajnen idet han oplevede imødekommenhed og støtte i forhold til sine spørgsmål og
problemer; og udtaler; "han er super god, man kan mærke, at han er erfaren og han kender alle de gode steder.
Det havde ikke været så fedt at være her, hvis han ikke havde været her. Vi skal jo have det godt med hinanden, vi
skal være her hele tiden". De unge er dog enige om, at de andre voksne også har stor betydning for deres trivsel.
Under tilsynsbesøgets forskellige aktiviteter har Socialtilsynet endvidere oplevet, at de unge fremstod tillidsfulde i
relationen til de voksne og i forhold til medarbejdernes guidning og anvisninger.
Endelig har medarbejderne oplyst, at det er deres oplevelse, at de unge stoler på de voksne og oplever tryghed.
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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
I forbindelse med tilsynsbesøg juni/september 2018 har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddet i høj grad anvender
relevante faglige tilgange og metoder, endvidere har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddet har opnået særdeles gode
resultater med de unge der deltog i togtet 17/18. Tilbuddet har fortsat en udfordring i forhold til
dokumentationspraksis, og Socialtilsynet fastholdt nedenstående vurderinger fra tilsynsbesøget i januar 2018.
Socialtilsynet har vurderet, at Den Maritime Bases målgruppe er velbeskrevet, og at de unge der var indskrevet i
tilbuddet på tidspunktet for tilsynsbesøget tilhørte tilbuddets målgruppe.
Socialtilsynet har endvidere vurderet, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er relevante og at metoderne
afspejler sig i medarbejdernes tilgang til de unge, idet medarbejdernes tilgang fremstod tilpas insisterende, så de
unge fik oplevelsen af, at medarbejderne ville dem. Medarbejderne brugte relationen til at motivere og skabe
tryghed for den unge, så de unge oplevede og havde tillid til, at de voksne omkring dem kunne bruges og ville dem.
Derudover har Socialtilsynet vurderet, at medarbejderne benyttede sig af spejling i forhold til de unges handlinger
og udtalelser, og dermed understøttede de unges mentaliseringsevne og forstærkede deres selvværd og selvtillid.
Socialtilsynet har vurderet, at det tætte miljø på skibet har udgjort en tryg og overskuelig ramme, hvor de unge har
haft gode mulighed for, at træne sociale kompetencer og udvikle hensigtsmæssige strategier til eksempelvis
håndtering af følelser, stressniveau og konflikthåndtering uden forbrug af euforiserende stoffer. Her har
Socialtilsynet særligt bemærket, at medarbejderne havde etableret en hensigtsmæssig dynamik, der var
familielignende, og hvor de troværdige rollemodeller som medarbejderne præsenterede, gav de unge mulighed for
at spejle sig og lærer at indgå i relationelle kontekster med andre mennesker. Konstruktionen og dynamikken i
gruppen understøttede endvidere de unges samarbejdsevne og lærte dem at tage hensyn til andre i et fællesskab.
Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddet generelt har opnået positive resultater med de unge der har gennemført det
planlagte forløb i tilbuddet. Endvidere at tilbuddet samarbejder med relevante aktører i det omfang det er muligt og
nødvendigt i forhold til at understøtte de unges udviklingsmål.
Endelig har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddet er kommet godt i gang med at indføre løbende dokumentation af
den pædagogiske indsats og de unges udvikling, idet medarbejderne har skrevet ugentlige journalnotater.
Socialtilsynet har anbefalet, at tilbuddet fortsat arbejder med at udvikle dokumentationspraksis så praksis i højere
grad kommer til at tage udgangspunkt i at beskrive de indsatser og udvikling når det er relevant og ikke på en
bestemt ugedag.
Gennemsnitlig vurdering

4

Udviklingspunkter
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Socialtilsynet har fastholdt udviklingspunkterne fra tilsynsbesøget i januar 2018:
Tilbuddet kan med fordel fastholde fokus på at styrke kvaliteten af indsatsen i tilbuddet, gennem refleksion,
systematik, evaluering og effektmåling, via tilbuddets dokumentationskoncept.

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
Den Maritime Base har beskrevet målgruppe, metoder og faglige tilgange på tilbudsportalen og på sin hjemmeside.
Ved tilsynsbesøget i januar 2018 erfarede Socialtilsynet, at tilbuddets faktiske pædagogiske praksis generelt stemte
overens med tilbuddets egne beskrivelser og hensigter.
Tilbuddets ledelse har arbejdet målrettet med at sikre en ensartet pædagogisk retning i personalegruppen og med
at formulere beskrivelser og procedurer der kan understøtte, at tilbuddets medarbejdere kan arbejde i
overensstemmelse med tilbuddets faglige tilgange og metoder. Medarbejderne var loyale overfor tilbuddets koncept
og arbejdede i overensstemmelse med tilbuddets faglige tilgange og metoder.
Tilbuddets medarbejdere benyttede et dokumentationskoncept der har til formål at sikre, at medarbejderne kan
fastholde fokus på den enkelte unges mål og udvikling. Derudover har dokumentationskonceptet haft til formål at
beskrive den pædagogiske indsats og effekten heraf, med henblik på, at medarbejderne kan reflektere over egen
indsats og løbende kan tilpasse den pædagogiske tilgang. Medarbejderne har dokumenteret ugentligt, og
Socialtilsynet har haft en opmærksomhed på, at denne praksis har svagheder i forhold til systematisk opfølgning på
de unges udvikling på baggrund af medarbejdernes konkrete indsatser.
Samlet set har tilbuddet opnået positive resultater med de unge der har gennemført togtet, idet de unge har
gennemført folkeskolens afgangsprøve og har opnået selvstændige kompetencer i forhold til at kunne føre en mere
selvstændig voksentilværelse.
Indikator 03.a

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 4.
Det fremgår af Tilbudsportalen og af tilbuddets hjemmeside, at Den Maritime Bases faglige tilgange er
strukturpædagogisk og social læringstilgang. Det fremgår endvidere, at tilbuddet anvender oplevelsesorienteret
terapi og social færdighedstræning. Tilbuddets målgruppe beskrives som omsorgssvigtet børn og unge i alderen 14
til 18 år evt. med ADHD og indlæringsvanskeligheder. De unge har ofte haft et større forbrug af hash, alkohol
og/eller andre euforiserende stoffer eller rusmidler, og derfor i risiko for at komme ud i et massivt misbrug og hertil
hørende kriminaliserende livsbane, hvor deres videre udvikling og trivsel er i fare.
Den Maritime Base kan tilbyde et miljøskifte, hvor de unge kan komme på afstand af det miljø, hvor de har oplevet
omsorgssvigt og forskellige sociale problemer som har ført til mistrivsel og fejludvikling gennem for eksempel
kriminalitet og brug af rusmidler. Tilbuddet henvender sig særligt til unge, som har brug for en struktureret hverdag,
indenfor en overskuelig ramme.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet lagt vægt på egne observationer og interviews med besætningen
og de unge i forbindelse med tilsynsbesøgene i januar 2017.
Socialtilsynet har i udgangspunktet lagt vægt på at de unge der var indskrevet i tilbuddet på tidspunktet for
tilsynsbesøget tilhørte tilbuddets målgruppe.
Under tilsynsbesøget kunne Socialtilsynet endvidere konstatere, at medarbejderne anvendte de tilgange og
metoder, som var beskrevet på tilbudsportalen.
Socialtilsynet observerede, at medarbejderne fremstod stabile og tilgængelige, og at de benyttede sig af en
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personlig relationel tilgang til de unge, uden at være private. Medarbejderne fremstod derved autentiske og
troværdige for de unge. Det var endvidere tydeligt, at de unge søgte kontakten til medarbejderen, for eksempel i
forbindelse med udflugter, hvor de unge søgte 1:1-kontakten for at tale om deres oplevelser eller om ting de gik og
tænkte på. Observationerne blev understøttet af samtalerne med de unge, der oplyste, at de brugte medarbejderne
til forskellige ting, og at de generelt oplevede tilgængelige medarbejdere, som de kunne hente støtte hos i
forskellige situationer.
Medarbejderne havde endvidere fokus på at overholde den daglige struktur og de aftaler som de havde indgået
med hinanden og med de unge, for at sikre at de unge oplevede stabilitet og overblik over dagligdagen.
Medarbejderne sikrede en rytme og dagligdags struktur, som gav de unge mulighed for at opleve en indholdsrig
hverdag, uden forbrug af hash eller euforiserende stoffer.
Indsatsen på skibet foregik i overskuelige rammer, som understøttede de unges behov for ro til læring og tilegnelse
af sociale kompetencer. Samtidig med, at rammerne og strukturen gav de unge tryghed og forudsigelig. Endvidere
indeholdt strukturen daglige gøremål i form af bo-trænings aktiviteter, der understøttede de unges kompetencer i
forhold til almennyttige praktiske opgaver, herunder indkøb, madlavning, rengøring med videre.
Medarbejderne og de unge oplyste endvidere, at de løbende tilbød relevante aktiviteter og oplevelser både på land
og til havs for eksempel i form af sejlads, kajak, svømning og snorkling. Socialtilsynet oplevede, at aktiviteterne
understøttede de unges dannelsesproces og gav indhold i dagligdagen. Aktiviteterne havde blandt andet til formål
at vise de unge alternative muligheder i forhold til at kunne tilrettelægge en meningsfuld dagligdag med sunde
aktiviteter når opholdet på skibet er afsluttet. De unge fik således præsenteret alternative muligheder i forhold til
deres tidligere situation, hvor de var inde i en fejludvikling med et større forbrug af hash og færden i
kriminaliserende miljøer, hvor de var i risiko for at blive udelukket fra det formelle uddannelsessystemet og
arbejdsmarkedet på grund af straffehistorik og manglende skolefaglige færdigheder.
Medarbejderne oplyste, at de generelt brugte meget tid og opmærksomhed på samtaler og samvær med de enkelte
unge, og at medarbejderne konkret sikrede at skifte miljø, ved at sejle til en ny ankerplads eller ledsage den unge
på land, hvis der opstod mistanke om, at den unge skulle blive opsøgende i forhold til euforiserende stoffer. Ved
tilsynsbesøget oplyste medarbejderne, at en måde at støtte en ung der havde træng til hash eller andre
euforiserende stoffer, kunne være at gå i land og drikke en eller to øl sammen med den unge i håb om, at den unge
kunne overkomme sin træng til at opsøge misbrugsmiljøer. I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet taget
højde for, at det er Socialtilsynets opfattelse, at denne metode ikke er i overensstemmelse med anerkendte
metoder til at forebygge misbrug. Socialtilsynet har anbefalet, at leder og medarbejdere undersøger og drøfter,
hvilke metoder de med fordel kan anvende for at støtte de unge i at undgå euforiserende stoffer.
Indikator 03.b

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

Bedømmelse

3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 2 til 3.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på gennemgang af skriftligt dokumentationsmateriale
vedrørende de unge der er anbragt i tilbuddet på tidspunktet for tilsynsbesøgene i januar 2018.
Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddets leder har beskrevet et dokumentationssystem som medarbejderne
løbende benytter sig af. Socialtilsynet har set, at dokumentationen i nogen grad indeholder de unges mål samt
beskrivelse af indsatsen til læring og forbedring af indsatsen. I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet dog
taget højde for, at medarbejderne kun dokumenterer skriftligt en gang om ugen. En medarbejder oplyste, at det
kunne være vanskeligt at følge den direkte effekt af konkrete tiltag i de unges udvikling i det skriftlige materiale. For
eksempel havde medarbejderen en opfattelse af, at nogle konkrete tiltag havde en negativ effekt på de unges
trivsel og udvikling og refererede til nogle konkrete episoder. Medarbejderen kunne dog ikke med sikkerhed påvise
en sammenhæng mellem indsatsen og de unges reaktion, idet episoderne ikke var beskrevet i det skriftlige
dokumentationsmateriale.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet endvidere lagt vægt på tilbagemelding fra en anbringende
kommune, som oplyste at statusskrivelsen mangler konkrete beskrivelser af, hvordan tilbuddet har arbejdet for at
opnå de positive resultater, som den unge har opnået.
Indikator 03.c

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

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 5.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på gennemgang af skriftlig dokumentation for at
afdække formålet med anbringelserne, samt på interview med sagsbehandlere, medarbejderne og de unge i
forbindelse med tilsynsbesøgene i januar 2017.
Medarbejderne oplyste, at de unge havde udviklet sig markant under opholdet i tilbuddet. Medarbejderne beskrev,
at de unge havde opnået en række selvstændige og sociale kompetencer. Medarbejderne fortalte, at de unge hver
især havde udviklet deres selvstændige kompetencer og løbende fik mere og mere mod på at mestre forskellige
praktiske opgaver. En ung fortalte, at han var blevet mere opmærksom på, hvilke færdigheder der er nødvendige
for at kunne mestre en mere selvstændig voksentilværelse med egen bolig og selvforsørgelse.
De unge oplyste, at de generelt oplevede at have udviklet sig positivt i forhold til de mål som kommunen havde
opstillet for dem i handleplanen, og som særligt vedrører skolegang/uddannelse, selvstændighed samt bevidsthed
om, at undgå euforiserende stoffer og kriminalitet. En ung fortalte, at afstanden til det tidligere miljø og den lange
periode, hvor de har været væk fra miljøet, har haft stor betydning for de beslutninger han har taget for sin egen
fremtid, og for at kunne fastholde fokus på at opnå de nødvendige færdigheder.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet lagt særlig vægt på samtalerne med de unge idet de unge fremstod
nærværende, nysgerrige og samarbejdsvillige, hvilket Socialtilsynet har set som en vigtig markør for, at de unge er i
positiv udvikling og har opnået positive resultater. Socialtilsynet har bemærket, at tilbuddet ikke har haft et særligt
fokus på at støtte de unge i forhold til at mestre net-færdigheder i forhold til nemID, E-boks, netbank med videre, og
har opfordret tilbuddets ledelse til at inkludere disse færdigheder i forbindelse med at understøtte de unge i at opnå
mål og positive resultater.
Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på oplysninger fra anbringende kommune, der har oplyst ,at tilbuddet har
opnået positive resultater i forhold til handleplanen, og at de forventer at den unge vil kunne profitere af et mindre
indgribende tilbud i forlængelse af togtet.
Endelig har Socialtilsynet været opmærksom på, at nogle unge ikke har fuldført det planlagte ophold. Socialtilsynet
har drøftet disse forhold med tilbuddets leder, og det fremgik at afbrudte ophold ikke nødvendigvis tegn på dårlig
kvalitet i tilbuddet, men at der har været tale om forskellige forhold og faktorer der ligger udenfor tilbuddet.
Indikator 03.d

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på oplysninger i forbindelse med tilsynsbesøget i
januar 2018, hvor tilbuddets leder oplyste, at han varetager det løbende samarbejde med anbringende myndighed,
forældre, skolesektoren, supervisor og andre eventuelle samarbejdspartnere. I bedømmelsen af indikatoren har
Socialtilsynet endvidere lagt vægt på løbende tilbagemeldinger fra de anbringende kommuner, hvoraf det fremgik at
kommunerne løbende har oplevet et relevant samarbejde med tilbuddets ledelse. En anbringende kommune havde
dog en særlig opmærksomhed på samarbejdet i forbindelse med, at de unge opholder sig i landbasen, hvor
sagsbehandler oplevede uklare aftaler som blandt andet indebar, at den unge var hjemme en stor del af tiden uden
at kommunen havde fået etableret relevant støtte til den unge og forældrene.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet taget højde for, at tilbuddets medarbejdere ikke har haft samme
mulighed for at indgå samarbejde med relevante samarbejdspartnere qva den præmis, at indsatsen foregår på et
skib i Caribien, og at skibet løbende har ændret lokation. Socialtilsynet har haft fokus på de unges selvstændighed i
forhold til at mestre færdigheder i forhold til nem-ID, E-boks med videre, og har udfordret tilbuddets ledelse i forhold
til at udnytte den læring, selvstændighed og kontrol over egne forhold, som de unge kan få på dette område. I
forhold til Socialtilsynet har endvidere gjort opmærksom på at samarbejde med relevante aktører via internettet kan
optimeres i fremtiden.
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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
På baggrund af tilsynsbesøg juni/september 2018 har Socialtilsynet vurderet, at de unge ved afslutningen af togtet
17/18 i høj grad var i trivsel, og at de havde opnået en bevidsthed om vigtigheden af at tage vare på eget helbred.
De unge var i høj grad blevet bragt i en tilstand, hvor de havde fået mod på og tro på en god fremtid for sig selv.
Socialtilsynet har fastholdt nedenstående vurderinger og forventer, at den nye besætning vil følge op på tilbuddets
praksis i togtet 18/19.
I forbindelse med tilsynsbesøgene i januar 2018 har Socialtilsynet samlet set vurderet, at de unge trives med
rammerne og indholdet af tilbuddet. Socialtilsynet har vurderet, at medarbejdernes indsats tog udgangspunkt i høj
grad af anerkendelse og respekt for de enkelte unge der var indskrevet i tilbuddet. Medarbejderne havde skabt en
ramme og en kultur for inddragelse af de unge i dagligdags spørgsmål og vedrørende den enkelte unges egne
private forhold.
Socialtilsynet har endvidere vurderet, at medarbejdernes fokus på de unges trivsel har medført, at medarbejderne
blandt andet har tilbudt sund kost, socialt samvær, kulturelle oplevelser, fysiske aktiviteter, anerkendelse,
inddragelse og omsorg. Socialtilsynet har vurderet, at medarbejdernes tilgang til de unge og den store
opmærksomhed på den enkelte unge, har haft stor betydning for de unges udvikling, modning og trivsel under
opholdet.
Endelig har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddet ikke har brugt fysisk magtanvendelse eller anden indgriben i
selvbestemmelsesretten på togtet. I forlængelse heraf har Socialtilsynet vurderet, at personalegruppen jævnligt bør
gennemgå lovgivningen og drøfte de dilemmaer, som opstår i spændingsfeltet mellem det pædagogiske felt og
sømandsfeltet.
Gennemsnitlig vurdering

4,8

Udviklingspunkter
Socialtilsynet har fastholdt udviklingspunkterne fra tilsynsbesøget i januar 2018:
Ledelsen kan med fordel have løbende opmærksomhed på at opkvalificere medarbejderne i forhold til Lov om
Voksenansvar, med henblik på at sikre, at medarbejderne løbende drøfter de dilemmaer der opstår i det
pædagogiske arbejde, og hvordan indsatsen er påvirket af de regler og normer der er i sømandsverdenen.

Kriterium 04

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Leder har haft fokus på at sikre, at de unge løbende er blevet inddraget i forhold til fælles og personlige
beslutninger, og dette fokus har medført, at de unge i høj grad har følt sig, at de har haft indflydelse på eget liv og
fælles anliggender.
Tilbuddets rammer og faste struktur er dog ikke til forhandling, da tilbuddets maritime ramme stiller en række
strukturelle og sikkerhedsmæssige krav.
Indikator 04.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af indikatoren fra 3 til 5.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet lagt vægt på egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøgene
i januar 2018. Derudover har Socialtilsynet lagt vægt på medarbejdernes beskrivelser af de unge og på de unges
egne beskrivelser af medarbejderne.
Generelt observerede Socialtilsynet, at de tætte relationer mellem de unge og medarbejderne byggede på gensidig
respekt og anerkendelse. Medarbejderne fremstod lydhøre i forhold til de unge og anerkendte de unges
vanskeligheder og adfærd både i handling og i de beskrivelser medarbejderne gav i forbindelse med individuelle
interviews. Medarbejderne inddragede de unge i fælles samtaler og gav plads til de unges spørgsmål og udsagn,
derudover var medarbejderne gode til løbende at imødekomme de unges behov for opmærksomhed, samtale, svar
på spørgsmål med videre.
Socialtilsynet har lagt særlig vægt på de unges udsagn, idet de unge oplyste, at de har gode relationer til
medarbejderne og føler sig hørt og anerkendt i dagligdagen. De unge lagde særlig vægt på, at deres relationer til
medarbejderne byggede på anerkendelse, respekt og tillid.
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
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 2 til 5.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet lagt vægt på samtaler med medarbejderne og de unge i forbindelse
med tilsynsbesøgene i januar 2018.
Medarbejderne og de unge fortalte samstemmende, at de unge løbende er blevet inddraget i forhold til valg og
medbestemmelse af eksempelvis mad og aktiviteter ombord og i land. Derudover oplyste læreren og de unge, at de
unges løbende har fået deres ønsker om konkret skolefaglig læring imødekommet. Hvis en ung for eksempel har
haft et særligt ønske om at modtage mere undervisning i engelsk, så har læreren tilrettelægt et forløb, og haft en
særlig opmærksomhed på at træne engelsk i hverdagen.
Medarbejderne fortalte, at de unge generelt gerne vil være med til at bestemme aktiviteter med videre i
dagligdagen, de unge har dog i perioder haft vanskeligt ved at komme med konkrete ideer til aktiviteter og gøremål,
så medarbejderne har haft fokus på at gribe de unges initiativer og "gøre det muligt". Medarbejderne har haft fokus
på, at understøtte de unge i at tage initiativer for dermed at bibringe dem kompetencer, som de kan få gavn af i
fremtiden.
De unge oplyste, at de ikke oplever, at der er demokrati da medarbejderne beslutter og fastlægger rammerne, men
de unge har oplevet at de godt har kunnet være med til at bestemme de ting som havde betydning for dem.
Kriterium 05

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Den Maritime Base understøtter i høj grad de unges fysiske og mentale sundhed. De unge skal gennemgå
helbredsundersøgelse og tandlægebesøg inden de indskrives i tilbuddet og rejser til Caribien. De unge har
endvidere mulighed for sundhedsfaglig behandling på de forskellige destinationer som skibet kommer til. Tilbuddet
har fokus på sund og regelmæssig kost, som de unge selv er med til at bestemme og tilberede.
Tilbuddet lægger vægt på at understøtte de unges velvære ved at tilbyde forskellige kulturelle og sociale oplevelser
samt fysiske og sanaeorienterede aktiviteter der samlet set understøtter de unges fysiske og mentale sundhed.
Tilbuddet støtter de unge i at undgå alkohol og stoffer, og tilbuddet kan med fordel opkvalificere medarbejderne i
forhold til de mekanismer der spiller ind i forbindelse med unge der har erfaring med forskellige euforiserende
stoffer.
Indikator 05.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 4 til 5.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet lagt vægt på egen observationer og interview med medarbejderne
og de unge i forbindelse med tilsynsbesøgene i januar 2018.
Medarbejderne og de unge fortalte, at de unge trives i tilbuddet, de unge har udviklet sig og har fået fokus på deres
drømme og ønsker for fremtiden. Selvom de unge gav udtryk for at trives om bord på skibet, så fortalte de, at de
glæder sig til at komme hjem og komme i gang med uddannelse, praktik, selvstændig bolig med videre.
Socialtilsynets konsulenter observerede, at de unge fremstod rolige og glade, de unge fortalte om gode oplevelser
og socialt samvær, som underbyggede Socialtilsynets opfattelse af, at de unge trivedes i tilbuddet.
Medarbejderne oplyste, at de har haft fokus på at skabe ro og opmærksomhed omkring de unge med henblik på at
skabe optimal trivsel for de unge. Det var medarbejdernes opfattelse, at de unge har profiteret af tiltagene og at
indsatsen har medført, at de unge er trygge og trives i tilbuddet.
Socialtilsynet har lagt særlig vægt på, at en af de unge kunne beskrive udviklingen i tilbuddets rammer og indhold,
og at denne ung tydeligt beskrev en højere grad af ro, trughed og trivsel i indeværende togt i forhold til et tidligere
togt.
Indikator 05.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 4 til 5.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra leder og medarbejdere i
forbindelse med tilsynsbesøget i januar 2018. Leder har oplyst, at kaptajnen og styrmanden har de relevante og
påkrævede kurser indenfor førstehjælp og sygepleje som Søfartsstyrelsen kræver. Derudover har Socialtilsynet lagt
vægt på, at de unge kan få adgang til forskellige sundhedsydelser i de byer, hvor skibet lægger til.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet endvidere lagt vægt på, at tilbuddets leder løbende har oplyst, at
de unge skal gennemgå en helbredsundersøgelse og tandlægebesøg inden de indskrives i tilbuddet og rejser til
Caribien.
I bedømmelsen har Socialtilsynet taget højde for, at tilbuddets fysiske placering på skiftende destinationer i
Caribien, medfører, at det kan være vanskeligt for tilbuddet at imødekomme de behov som unge med behov for
kontinuerlig lægelig eller psykiatrisk behandling, eller med behov for medicinjustering kan have.
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
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 4.
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I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøget i januar 2018, hvor
medarbejderne oplyste, at de fokus på almindelig sund kost og på at støtte de unge i at undgå alkohol og stoffer.
Medarbejderne havde endvidere fokus på at tilbyde oplevelser og forskellige aktiviteter, og en af medarbejderne
havde særlig viden om fysisk træning og havde trænet sammen med de unge i en periode.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet taget højde for, at medarbejderne ikke havde særlig viden om
støtte til unge med misbrugsproblematikker. Ved enkelte lejligheder havde medarbejderne håndteret unges træng
til at opsøge stoffer ved at tilbyde samtale, opmærksomhed og to øl. Socialtilsynet har en særlig bekymring for at
brug af alkohol i en sådan situation vil forstærke de unges træng til alkohol og stoffer, derudover er Socialtilsynet
bekymrede for om de unge derved opfatter brug af alkohol som et legitimt redskab til at håndtere svære situationer
med.
Kriterium 06

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Medarbejderne er bekendte med, at "Lov om Voksenansvar" er trådt i kraft pr. 1. januar 2017. Leder har
gennemgået loven med medarbejderne i forbindelse med deres ansættelser, men medarbejderne har dog ikke
været på kursus eller lignende i forhold til at sikre, at alle medarbejdere har det nødvendige kendskab til
lovgivningens muligheder og begrænsninger.
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
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 4 til 5.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøgene i januar 2018,
hvor det fremgik, at medarbejderne i høj grad havde en konfliktnedtrappende tilgang til de unge. Tilbuddet har
således ikke haft magtanvendelser eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten under togtet.
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
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 5.
Socialtilsynet har ikke modtaget indberetninger af magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten for
indeværende togt.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt, at tilbuddets leder har gennemgået Lov om
Voksenansvar med medarbejderne, og at medarbejderne ikke har udført magtanvendelser. Derudover har
Socialtilsynet lagt vægt på, at medarbejderne og ledelsen har givet udtryk for, at de har det nødvendige kendskab
til indberetningsprocedurer med videre. Endelig har tilbuddet tilknyttet en supervisor der i høj grad vil kunne følge
op på eventuelle magtanvendelser og supervisere medarbejdere med henblik på at forebygge lignende episoder.
Kriterium 07

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets organisering med en afgrænset og overskuelig fysisk ramme og høj personalenormering forebygger, at
der kan begås overgreb i tilbuddet både mellem de unge og mellem medarbejdere og unge.
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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
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 4 til 5.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøget i januar 2018, hvor
det fremgik, at tilbuddets ramme og høje personalenormering samt medarbejdernes tætte forhold til de unge under
opholdet, fungerede forebyggende i forhold til fysiske og verbale overgreb mellem de unge og fra medarbejderne
eller udefrakommende mod de enkelte unge.
Socialtilsynet oplevede, at medarbejderne løbende havde fokus på at sikre, at de unge ikke fik overskredet deres
personlige grænser, og at de ikke blev udsat for vold og overgreb, blandt andet ved at sikre høj grad af opsyn og
følgeskab med de unge i forbindelse med landgang.
Indikator 07.b

Udgået fra d. 1 januar 2017.
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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
Ved tilsynsbesøget juni/september har tilbuddets leder oplyst, at der ikke har været ændringer i tilbuddets
organisering eller ledelse. Tilbuddets leder har ansat en ny besætning til at varetage togtet 18/19 og har lagt vægt
på at ansætte medarbejdere med kompetencer og glæde i forhold til sejlads og i forhold til at inddrage skibet og
sejladsen i undervisningen og i den pædagogiske indsats. Socialtilsynet har vurderet, at nedenstående vurderinger
fra tilsynet i januar fortsat er gældende.
Den Maritime Base har en særlige organisering, hvor medarbejderne og de unge bor tæt sammen på et sejlskib i
Caribien, imens tilbuddets ledelse opholder sig i Danmark. Tilbuddets leder varetager personaleledelse, visitation
og kontakten til de anbringende kommuner og de unges forældre. Organiseringen stiller krav til ledelsens synlighed
og opbakning til medarbejderne samt til, at tilbuddets værdigrundlag og faglige tilgange og metoder er systematisk
beskrevet og introduceret for medarbejderne.
Socialtilsynet har vurderet, at Den Maritime Bases leder har den nødvendige faglige og ledelsesmæssige baggrund
i forhold til at lede tilbuddet. Tilbuddets leder har haft fokus på at udvikle tilbuddet gennem hele 2017, og har sikret
beskrivelser af tilbuddets retningslinjer og praksis, introforløb for medarbejderne forud for togtets start, etablering af
supervisionsordning samt intensiveret sin egen tilstedeværelse på skibet for at understøtte den pædagogiske
indsats ved at sikre faglig sparring for medarbejderne. Socialtilsynet har vurderet, at leders fokus på udvikling i høj
grad har medført, at kvaliteten af tilbuddet ved tilsynsbesøget i januar 2018 er øget markant i forhold til januar
2017, idet de unge har oplevet stabilitet og engagerede voksne, under størstedelen af togtet.
Gennemsnitlig vurdering

4,9

Udviklingspunkter

Kriterium 08

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets leder besidder relevante ledelsesmæssige og pædagogfaglige kompetencer. Leder er påbegyndt
supervision medio 2017, og har i høj grad udviklet tilbuddet og højnet tilbuddets kvalitet siden tilsynsbesøget i
januar 2017. Leder har sikret beskrivelser af tilbuddets struktur, procedurer og rammer samt udvist en synlighed og
tilgængelighed, som har vist sig at have en stor betydning for, at medarbejderne kan udføre opgaverne efter
hensigten og opnå positive resultater med de unge.
Leder har endvidere sikret supervision og faglig sparring til medarbejderne ved at ansætte en supervisor som dels
indgik i introforløb med medarbejderne og dels er tilgængelig for medarbejderne under hele togtet.
Indikator 08.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.
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Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 4 til 5.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet fortsat lagt vægt på, at leder har en pædagogisk uddannelse
og lang erfaring med forskellige roller i forhold til skibsprojekter. Leder har været ejer og leder af Den Maritime Base
siden 2009. Derudover har Socialtilsynet lagt vægt på, at leder har oplyst, at han tidligere har deltaget i forskellige
kurser om kommunikation og ansættelsesret, samt gennemført en lederuddannelse fra Vestsjællands Amt.
Endvidere har leder indledt et ledelsessupervisionsforløb i forlængelse af tilsynsbesøget i januar 2017.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet endvidere lagt vægt på dialog og samarbejde med leder i
forlængelse af tilsynsbesøget i 2017, idet leder har haft fokus på at øge kvaliteten af den pædagogiske indsats i
tilbuddet.
Socialtilsynet har lagt særlig vægt på, at leder har formået at højne kvaliteten af tilbuddet markant siden januar
2017. Leder har udarbejdet en medarbejderhåndbog, hvor procedurer, politikker og retningslinjer for
medarbejdernes indsats og ageren om bord på skibet beskrives, derudover har leder har etableret supervision for
både ledelse og medarbejdere, intensiveret sin egen tilstedeværelse på skibet og udarbejdet en retvisende
hjemmeside. Medarbejderne har oplyst, at de har oplevet en synlig og opmærksom ledelse der er tilgængelig for
medarbejderne. Medarbejderne har endvidere oplevet, at leder jævnligt har besøgt skibet og fulgt op på diverse
spørgsmål og problematikker samt ydet sparring til medarbejderne.
I dagligdagen varetager skipper ledelsen af tilbuddet. Socialtilsynet har lagt vægt på, at leder og medarbejdere
finder at denne ordning fungerer godt i dagligdagen.
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
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 5.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddet har indgået en aftale med en
psykolog om supervision og faglig sparring for henholdsvis leder og medarbejdere. Tilbuddets medarbejdere blev
præsenteret for supervisor inden togtets begyndelse, og supervisor har efterfølgende været på besøg på skibet for
at supervisere medarbejderne.
Socialtilsynet har lagt særlig vægt på, at medarbejderne har oplevet ordning som positiv og givende i forhold til
deres roller og arbejde med de unge og i forhold til den særlige konstruktion, hvor medarbejdere og unge bor
sammen på et skib i længere tid. Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på, at medarbejderne løbende har mulighed
for at kontakte leder eller supervisor for faglig sparring.
Kriterium 09

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets drift varetages kompetent i forhold til at sikre, at de unge har tilstrækkelig adgang til medarbejdere med
relevante personlige og faglige kompetencer. Medarbejderne bor på skibet sammen med de unge og de unge har
således mulighed for at få omsorg og støtte fra få kendte medarbejdere når behovet opstår. De medarbejdere der
udgjorde personalegruppen i forbindelse med tilsynsbesøget besad i høj grad relevante personlige og faglige
kompetencer i forhold til at imødekomme de unges særlige behov.
Tilbuddet har ikke haft sygefravær i personalegruppen, men der har været 100%udskiftning af personalet siden
togtet i 2016/2017, udskiftningen af personalet har i nogen haft sammenfald med udskiftning af ungegruppen, så
udskiftningen har kun i begrænset omfang berørt de unge. Socialtilsynet er dog opmærksom på, at udskiftningen af
personale mellem togterne kræver en tydelig struktur og systematik for at sikre at viden, faglighed, rutiner og kultur
ikke går tabt.
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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
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 5.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på egne observationer og interviews med
medarbejderne og de unge i forbindelse med tilsynsbesøgene i januar 2018. Tilbuddets konstruktion betyder, at de
tre medarbejdere bor sammen med de unge på skibet, og at medarbejderne derfor er tilgængelige for de unge i alle
døgnets timer.
Medarbejderne oplyste, at det er deres oplevelse, at medarbejderne i personalegruppen supplerer hinanden og
samlet set har de relevante personlige og faglige kompetencer der er relevante for, at de kan imødekomme de
unges behov for støtte og omsorg. Medarbejderne lagde vægt på, at de er tilgængelige for de unge i det omfang de
unge har behov for støtte og samtale. Derudover lagde medarbejderne vægt på, at deres forskelligheder i køn,
alder og baggrund sikrer, at medarbejderne samlet set kan imødekomme de unges forskellige ønsker og behov.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet lagt særlig vægt på, at de unge oplyste, at medarbejderne i høj
grad er tilgængelige, at de opfylder de unges behov for støtte og omsorg i de forskellige situationer de unge har
været ude i under togtet. Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på, at medarbejderne i høj grad har formået at
fremstå som primære omsorgspersoner og har formået at skabe en familielignende struktur, hvor de unge kan finde
tryghed og forudsigelighed under togtet, hvor de ikke har samvær med deres forældre og øvrige netværk.
Indikator 09.b

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end
sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på, at medarbejdergruppen har været stabil siden
starten af oktober 2017. I starten af togtet blev flere medarbejdere udskiftet idet de ikke kunne imødekomme de
krav og forventninger, som der er til medarbejdere i et skibsprojekt. Det er forventeligt, at medarbejderne løbende
udskiftes som følge af de præmisser som en ansættelse i et skibsprojekt medfører, og Socialtilsynet har derfor ikke
haft bekymringer i forhold til de konkrete udskiftningen af personalet i starten af togtet.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet endvidere lagt vægt på, at Den Maritime Base har faste og stabile
ferieafløsere der varetager opgaverne med de unge i ferieperioderne.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet dog taget højde for, at medarbejderne på alle poster er udskiftet
flere gange i løbet af det forgangne år. Udskiftningerne har haft lav indflydelse på de unge, da ungegruppen også
er udskiftet, men personaleudskiftningerne har haft betydning for stabiliteten i forhold tilbuddets faglighed og kultur.
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
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator 4 il 5.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra ledelsen og medarbejderne, der
har oplyst, at medarbejderne ikke har været sygemeldt under togtet 2017/2018. Det sygefravær der blev beskrevet i
foråret 2017 har ikke haft indflydelse på bedømmelsen af indikatoren idet forholdet ikke har haft betydning for de
unge på togtet 2017/2018.
Socialtilsynet har været opmærksom på, at tilbuddets organisering og præmisser, hvor medarbejderne varetager
alle opgaver i forhold til skibet og undervisningen samt diverse sociale og pædagogiske indsatser i forhold til de
unge i op til 4 måneder af gangen uden fastlagte fridage, kan give en betydeligt belastning på de enkelte
medarbejdere. I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddets leder har iværksat
forskellige tiltag med blandt andet supervision, faglig sparring, mulighed for fridage med videre for blandt andet at
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forebygge sygdom og overbelastning af medarbejderne.
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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
I forbindelse med tilsynsbesøg juni/september 2018 har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddets leder har haft fokus på
at ansætte en ny besætning til at varetage de pædagogiske og undervisningsmæssige opgaver på togtet 18/19.
Socialtilsynet har endvidere vurderet, at besætningen har relevant fokus på at bruge skibets rammer og sejladsen
som "fælles tredje" og udgangspunkt for den pædagogiske indsats. På denne baggrund har Socialtilsynet vurderet,
at den kommende besætning er i besiddelse af relevante kompetencer til at støtte og drage den nødvendige
omsorg for de unge i tilbuddet. Socialtilsynet har vurderet, at nedenstående vurderinger fortsat er gældende.
I forbindelse med tilsynsbesøgene i januar 2018 har Socialtilsynet vurderet, at medarbejderne i høj grad var i stand
til at strukturere, motivere og inspirerer de unge samt skabe en tryg og næsten familielignende kontekst, hvor de
unge fik mulighed for at træne og udvikle deres færdigheder og sociale kompetencer i samspil med medarbejdere
der tilbød forudsigelige og troværdige relationer.
Socialtilsynet har vurderet, at medarbejderne var i stand til at planlægge indsatsen og inddrage de unge i
dagligdagens gøremål for eksempel madlavning, indkøb, rengøring, sejling af skibet med mere som understøttede
de unges tilegnelse af både konkrete som sociale færdigheder. Derudover fremstod medarbejderne som
inspirerende forbilleder for de unge, og Socialtilsynet kunne høre på de unges beskrivelser, at samværet med og
relationerne til medarbejderne har haft stor betydning for, at de unge har fået ideer og håb for deres fremtid.
Socialtilsynet har vurderet, at undervisningen blev tilrettelagt og udført med udgangspunkt i den enkelte unges
faglige niveau. Socialtilsynet erfarede, at den skolefaglige læring og de unges dannelse, skete i en
sammensmeltning og vekselvirkning mellem konkret undervisning på skibet og på udflugter i land eller ved aktiv
deltagelse under sejlads.
Endelig har Socialtilsynet vurderet, at medarbejderne supplerede hinanden, hvilket særligt kom til udtryk i indsatsen
og i samværet med de unge, idet medarbejderne var i stand til at bruge deres faglige kompetencer og
kvalifikationer samt deres indbyrdes roller og personlighed uden at blive private med de unge, hvilket fik
medarbejderne til at fremstå autentiske og troværdige i relationen til de unge.
Gennemsnitlig vurdering

4,5

Udviklingspunkter
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Kriterium 10

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

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets besætning bestod af en skipper, en styrmand og en lærer i henhold til gældende regler for
skibsprojekter. Medarbejderne havde forskellige former for erfaring med sejlads og pædagogiske indsatser.
Medarbejderne havde en professionel og loyal tilgang til deres arbejdsopgaver og i forhold til tilbuddets metoder og
formålssætning.
Medarbejderne havde ikke formelle pædagogiske uddannelser, men qva deres personlige kompetencer og tidligere
erfaringer med målgruppen, femstod medarbejdergruppen kompetent og relevant i forhold til målgruppens behov
for støtte og omsorg samt tilbuddets faglige tilgange og metoder.
Samspillet mellem medarbejderne og de unge forekom tillidsfuldt og respektfuldt. De unge havde i høj grad tillid til,
at de voksne støttede og hjalp dem de unge oplevede endvidere, at de voksne var tilgængelige og omsorgsfulde.
De unge anså i høj grad medarbejdernes personlige og professionelle kompetencer, som essentielle for at togtet
var vellykket.
Besætningens indsats blev understøttet af tilbuddets supervisor der løbende var til rådighed for supervision og
faglig sparring, og af tilbuddets leder der løbende var i kontakt med besætningen og jævnligt besøgte skibet.
Indikator 10.a

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 4.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på leders beskrivelser af medarbejdernes
kompetencer og på egne observationer og interviews i forbindelse med tilsynsbesøgene i januar 2018.
Skibets besætning var sammensat af en skipper, en styrmand og en lærer i henhold til Søfartsstyrelsens regler og
folkeskolelovgivningen. Tilbuddets skipper og lærer havde erfaring med målgruppen fra tidligere ansættelser, og i
forhold til de unge, fungerede tilbuddets styrmand som pædagogmedhjælper. Forud for togtet planlagde og
gennemførte tilbuddets leder et introduktionsforløb, hvor medarbejderne blev introduceret til målgruppe, metoder,
procedurer, opgaver, rammer, aftaler med videre, og indledte et supervisionsforløb med tilbuddets supervisor. På
grund af personaleudskiftninger i begyndelsen af togtet var det kun tilbuddets lærer der havde deltaget i det fulde
program. I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet lagt vægt på, at medarbejderne løbende modtager
supervision og faglig sparring.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet lagt særlig vægt på, at medarbejderne i høj grad formåede at
forholde sig professionelt og loyalt til de unge og til den pædagogiske profil, som tilbuddets leder har beskrevet.
Flere af medarbejderne kunne ikke beskrive bagrunden for deres indsats, men det var tydeligt for Socialtilsynets
konsulenter, at medarbejderne rummede og støttede de unge med udgangspunkt i omsorgsfulde og autentiske
relationer, struktur og oplevelser i overensstemmelse med tilbuddets værdigrundlag og formål. Socialtilsynet
oplevede endvidere, at medarbejdernes pædagogiske kompetencer kom til udtryk i deres samspil med de enkelte
unge.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet taget højde for, at tilbuddet ikke har ansat medarbejdere med en
formel pædagogisk uddannelse, som kunne tilrettelægge og kvalificere den pædagogiske indsats og understøtte
tilbuddets dokumentationspraksis.
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
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 5.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på egne observationer og interviews med de unge i
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forbindelse med tilsynsbesøgene i januar 2018. De unge gav tydeligt udtryk for, at de oplevede gode og tillidsfulde
relationer til de voksne. De unge fortalte, at de voksne havde forskellige kompetencer, og at de derfor kunne bruge
de voksne til forskellige ting. De unge gav eksempler på forskellige situationer, hvor de kunne bruge de forskellige
voksnel. De unge sagde endvidere, at de voksne altid var i godt humør og sørgede for en god stemning der
smittede af på resten af skibet. De unge gav udtryk for høj grad af tillid til de voksne i dagligdagen.
De unges beskrivelser blev i meget høj grad understøttet af Socialtilsynets observationer fra besøg på skibet,
udflugter, fælles måltider og fælles afsluttende møde. Socialtilsynet oplevede at medarbejderne havde høj grad af
opmærksomhed på de unge, og at relationerne bar præg af omsorg, tillid og gensidig respekt. I bedømmelsen har
Socialtilsynet lagt særlig vægt på observationerne af samspillet mellem de unge og medarbejderne, idet
Socialtilsynet oplevede at de unge løbende søgte kontakten til og accepten fra medarbejderne, og at
medarbejderne formåede at imødekomme de unges behov for opmærksomhed og omsorg. De unge oplyste
konkret, at medarbejdernes personligheder og kompetencer havde stor betydning for, at de oplevede at togtet var
vellykket.
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
I forbindelse med tilsynsbesøg på landbasen juni/september 2018 har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddets fysiske
rammer og beliggenhed i Holbæk fungerede hensigtsmæssigt for de unge i forbindelse med eksamensperioden.
Leder har endvidere oplyst, at skibet er uændret, og at togtet 18/19 vil foregå i Caribien, hvor de unge kommer til at
opleve en vekslen mellem sejlads og ophold af varierende længde, hvor skibet ligger for anker ud for en af
østaterne i Caribien. På denne baggrund har socialtilsynet vurderet, at nedenstående vurderinger fortsat er
aktuelle.
I forbindelse med tilsynsbesøgene i januar 2018 har Socialtilsynet vurderet, at de unge generelt trives med de
fysiske rammer om bord på skibet. Socialtilsynet har endvidere vurderet, at de unge profiterer af tilbuddets tydelige
fysiske rammer og faste struktur i dagligdagen. Skibenes fysiske rammer giver mulighed for høj grad af nærvær og
omsorg for de unge, og en naturlig skærmning i forhold til forstyrrelser fra det omgivende miljø.
Skibets stand og løbende behov for vedligeholdelse har stor betydning for, hvor mobilt tilbuddet kan være.
Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddets leder og besætningen har haft fokus på skibets vedligeholdelse, og at
tilbuddet derfor har kunnet gennemføre de planlagte sejladser mellem øerne i Caribien i forbindelse med togtet
2017/2018.
Tilbuddet har i nogen grad haft fokus på at sikre forskellige aktivitetsmuligheder om bord på skibet for de unge
under togtet. Og Socialtilsynet har vurderet, at tiltagene i høj grad tilgodeser de unges behov for varierende
aktiviteter, og er i overensstemmelse med tilbuddets formål om at understøtte de unges egne ideer og kompetencer
til efterfølgende at kunne vælge sunde og positive aktiviteter og relationer.
Gennemsnitlig vurdering

4,3

Udviklingspunkter

Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Den Maritime Bases fysiske rammer udgøres dels af et tomastet sejlskib der er beliggende i Caribien og dels af en
landbase nær Holbæk. Indretningen og beliggenheden af de fysiske rammer understøtter i høj grad de unges
udvikling og trivsel. Skibet vedligeholdes løbende dels i forbindelse med daglige aktiviteter under togtet og dels ved
årlige besøg på værft. Ved tilsynsbesøget i januar 2018 bemærkede Socialtilsynet, at de unges kahyt og dele af
salonen fremstod slidt, og har opfordret ledelsen til at sikre istandsættelse og eventuelt ombygning.
Skibets tydelige fysiske ramme og den faste daglige struktur om bord på skibet udgør et relevant udgangspunkt for
tilbuddets indsats under togtet. De tydelige og afgrænsede fysiske rammer sikrer, at medarbejderne er tæt på de
unge og kan støtte den enkelte unge efter behov. Muligheden for at flytte skibet understøtter endvidere, at de unge
i lav grad har mulighed for at komme i kontakt med kriminalitet og misbrug.
Ved tilsynsbesøget i januar 2018 udgjorde skibet de unges midlertidige hjem, og det var tydeligt, at de havde taget
rammerne og sømandslivet til sig. I modsætning til praksis i 2017, så indgik sejlads med sejl mellem de Caribiske
øer som en væsentlig del af opholdet, og de unge oplevede sig som en væsentlig del af besætningen under
sejladsen.
Siden 2017 havde tilbuddet i nogen grad indkøbt udstyr til forskellige aktiviteter i hverdagen, og Socialtilsynet har
opfordret ledelse og besætning til løbende at være opmærksomme på at udvide og udvikle aktivitetsmulighederne
for de unge om bord. Tilbuddet kan med fordel have fokus på at understøtte de unges interesser med henblik på at
sikre, at de opnår særlig viden og kompetencer som kan understøtte sunde fritidsinteresser, når de har afsluttet
opholdet i Den Maritime Base.
Den Maritime Bases landbase er indrettet i et ændre fiskerhus ved Isefjorden. Huset indeholder basale faciliteter i
forhold til dagligdags gøremål og aktiviteter samt til undervisning. Derudover er der gode muligheder for udflugter i
lokalområdet. Basens beliggenhed sikrer, at de unge kan gå til afgangsprøve på den lokale folkeskole.
Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 4 til 5.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra tilsynsbesøgene i januar 2018,
hvor de unge oplyste, at de generelt trivedes med de fysiske rammer og med livet om bord på et skib. De unge
fortalte endvidere, at de værdsatte sejladserne mellem de forskellige øer i Caribien. De unge oplevede endvidere,
at skibet havde flere tilbud om aktiviteter end ved tilsynsbesøget i 2017, idet der var indkøbt kajak, bøger og
træningsudstyr. De unge efterlyste muligheden for at se film sammen på en almindelig tv-skærm, og leder oplyste,
at han overvejer at finde en løsning der kan imødekomme dette ønske.
Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 4.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet lagt vægt på besigtigelse af skibet og interviews med de unge og
besætningen i forbindelse med tilsynsbesøgene i januar 2018. Socialtilsynet observerede, at skibet var relevant
indrettet med faciliteter til dagligdags aktiviteter og opgaver samt undervisning. Siden tilsynsbesøget i 2017 hvor de
unge efterlyste diverse udstyr til forskellige aktiviteter har ledelsen og besætningen indkøbt en kajak, lidt
træningsudstyr og bøger med videre.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet taget højde for, at de unge oplyste, at de oplevede, at de unges
kahyt var meget lille og gav ringe muligheder for privatliv. Ved tilsynsbesøget oplyste de unge og medarbejderne for
eksempel, at de unge foretrak at sove i skolestuen og i salonen. Socialtilsynets konsulenter besigtigede de unges
kahyt, og har opfordret ledelsen til at sætte kahytten i stand og undersøge mulighederne for at bygge om, så de
enkelte unge kan få mere plads ved for eksempel at have køjer, hvor de kan sidde op.
Socialtilsynets konsulenter har ved flere lejligheder besigtiget Den Maritime Bases landbase i Arnakke ved Holbæk.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet lagt vægt på, at Basen er indrettet med soverum, badeværelse,
køkken, stuer og aktivitetsrum. De unge skal opholde sig i landbasen i eksamensperioden sammen med tilbuddets
lærer. Læreren og en ung der har benyttet landbasen tidligere oplyste at rammerne og faciliteterne imødekommer
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de unges behov for ro i perioden, hvor de læser til eksamen.
Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 3 til 4.
I bedømmelsen af denne indikator har Socialtilsynet lagt vægt på observationer og interviews i forbindelse med
tilsynsbesøgene i januar 2018. Socialtilsynet observerede, at de unge begik sig hjemmevant på skibet og fremstod
trygge når de var om bord. De unge indgik endvidere i de forskellige turnusopgaver om bord, og fortalte, at de i
nogen grad så det som naturligt at bidrage til fællesskabet på skibet. Socialtilsynet bemærkede endvidere, at de
unge i høj grad indtog lokalområdet på land med nysgerrighed og respekt for den kultur de mødte, og at de således
faldt ind i lokalmiljøet og indgik på en naturlig måde.
I bedømmelsen af indikatoren har Socialtilsynet fortsat lagt vægt på, at skibet udgør en hjemlig og tryg ramme for
de unge i dagligdagen. De begrænsede fysiske rammer afspejler samtidig et midlertidigt ophold, hvor de unge kun
har medbragt en begrænset del af deres personlige ejendele. De unge har oplyst, at de har et ønske om, at de
unges kahyt og/elle køjer renoveres, og at køjerne om muligt udvides så den enkelte unge kan få mere privatliv.
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Økonomisk Tilsyn
Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi
I forbindelse med tilsynsbesøg juni/september 2018 har Socialtilsynet vurderet, at Den Maritime Base er
økonomisk bæredygtig, og at økonomien giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og
tilbuddets målgruppe.
Socialtilsynet har endvidere vurderet, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for Socialtilsynet og for de
visiterende kommuner.
Økonomisk bæredygtig?
Socialtilsynet har vurderet, at der er et rimeligt forhold mellem Den Maritime Bases forventede omsætning på den
ene side og de samlede omkostninger samt planlagte investeringer på den anden side jf. tilbuddets budget for
2018.
Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets
regnskab og årsrapport for 2017.
Tilbuddets soliditetsgrad er på 74 % hvilket må anses for rimeligt i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad.
Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
Den Maritime Bases budget for 2018 afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt de udgifter der er forbundet
med at drive et skibsprojekt inklusiv de relaterede udgifter til rejser og skibsdrift.
Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
Socialtilsynet har vurderet, at Den Maritime Bases økonomi er gennemskuelig for Socialtilsynet og for de
visiterende kommuner.
Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddets økonomiske nøgletal, der fremgår af tilbuddets årsrapport, er kontrolleret
og godkendt af tilbuddets revision.
Tilbuddet har indberettet nøgletal for 2017 til Tilbudsportalen under Årsrapport. I henhold til instruks for revision af
private tilbud har tilbuddets revisor kontrollere tilbuddets nøgletal.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet.
Dokumenter

CV for lærer
Årsrapport for 2017

Observation

Juni 2018: Socialtilsynet har besigtiget de fysiske rammer på landbasen og
konsulenterne har opholdt sig i tilbuddet i forbindelse med eftermiddagskaffe og
samtale omkring bordet.
September 2018: Møde med leder og lærer for togtet 18/19

Interview

Juni 2018 på landbasen:
Ung (togtet 17/18)
Lærer (togtet 17/18)
Leder
Møde på Frederiksberg Rådhus september 2018
Leder
Lærer (togtet 18/19)

Interviewkilder

Beboere
Ledelse
Medarbejdere

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.
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