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1. TILSYNSRESULTAT
1.1

OVERORDNET VURDERING

BDO har på vegne af Aalborg Kommune foretaget et anmeldt tilsyn hos Bådgruppen. BDO er kommet frem
til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews,
observationer og skriftligt materiale.
Det er tilsynets overordnede vurdering, at Bådgruppen er et velegnet og velfungerende skole- og dagbehandlingstilbud til unge i den undervisningspligtige alder, som er særligt udsatte. Medarbejderne er kompetente og engagerede, og der arbejdes med afsæt i relevante faglige tilgange og metoder. Tilbuddet
beliggenhed er unik og understøtter i høj grad elevernes trivsel.

1.2

SCORE

For hvert overordnede tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den
bedste. Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for
hvert tema. (Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede
vurdering)
Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo
højere kvalitet.
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VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER

Tema

Vurdering

Målgruppe, metoder og dokumentation

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og er velegnet til
unge, som har behov for en mindre enhed med trygge og forudsigelige rammer.
Der arbejdes med faglige tilgange og metoder, herunder en anerkendende og relationsorienteret tilgang samt mentalisering, der giver medarbejderne en forståelse af, hvad der er årsag til elevernes handle- og reaktionsmønstre. Medarbejderne betragter alle signaler fra eleverne som kommunikation og understreger,
at de grundlæggende arbejder med en høj grad af fleksibilitet, da elevernes motivation og koncentrationsevne er meget svingende.
Tilbuddet arbejder målrettet med dokumentation til brug for egen læring og
forbedring af indsatsen. To stikprøver viser, at der er udarbejdet konkrete delmål i form af indikatormål, der scores henholdsvis dagligt og en gang om ugen.
Der ses relevant sammenhæng mellem indsatsmål og delmål.
Der samarbejdes aktivt med relevante parter omkring den enkelte elev, fx rådgiver, UU-vejleder, PPR og støtte-kontaktpersoner. Forældresamarbejde tilpasses
den enkelte familie og varetages i nogle tilfælde af ledelsen.
Tilbuddet understøtter elevernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der tilbydes fysiske aktiviteter som LOOP, paddleboard, sejlads m.m., og der er dagligt tilbud om hjemmebagte boller og frokost.
Tilbuddets pædagogiske tilgang samt beliggenhed bidrager til forebyggelse af
konflikter, der kan føre til magtanvendelse. Medarbejderne er bekendte med
regler og instrukser for magtanvendelse.

Score: 5

Anerkendelse,
inddragelse og
indflydelse
Score: 5

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Tilbuddet understøtter elevernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og
hverdagen i tilbuddet. Medarbejderne har løbende dialog med den enkelte elev
om, hvad der er fokus på i henhold til elevens indsatsmål. I forhold til den daglige tilrettelæggelse informeres eleven ved fremmøde om, hvilke muligheder
der er på dagen, og inden for den givne ramme har eleven stor indflydelse, fx på
undervisningsform og valg af aktiviteter.
Medarbejderne oplyser, at det er helt centralt for indsatsen, at den enkelte elev
oplever sig hørt, respekteret og anerkendt.

Læringsmiljø, uddannelse og beskæftigelse
Score: 5

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Tilbuddet understøtter elevernes mulighed for at udnytte deres fulde potentiale
i forhold til læring, uddannelse og beskæftigelse.
Fagundervisningen tilrettelægges individuelt, og medarbejderne er opmærksomme på, hvor meget undervisning eleven kan omsætte i den enkelte undervisningssituation. En elev afslutter aktuelt 9. klasse, og eksamen afholdes i tilbuddet. Eleven er blevet præsenteret for de muligheder, der er for ungdomsuddannelse, når vedkommende afslutter i Bådgruppen.
Medarbejderne oplyser, at de inddrager en grad af læring i stort set alle aktiviteter. Fx undersøges vindforhold og søkort som forberedelse til en sejltur.
Der er ansat en fritidsjobkonsulent i organisationen, der er behjælpelig med at
formidle kontakt til virksomheder, hvor eleverne kan komme i praktik (forlagt
undervisning).

Organisation og
ledelse

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatorerne.
Tilbuddet har en faglig kompetent og ansvarlig ledelse, der også varetager ledelsen for to andre tilbud. Medarbejderne fungerer som et selvstyrende team og
planlægger selv deres arbejde.

Score: 4
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Tilbuddets ledelse understøtter den faglige og tværfaglige udvikling i tilbuddet.
Der bør til stadighed være opmærksomhed på, at medarbejderne indgår i sammenhænge, hvor de har mulighed for at reflektere over deres praksis gennem
faglig sparring med andre, fx kollegaer i organisationen, da medarbejdergruppen
er relativ lille.
Medarbejderne modtager ekstern supervision og deltager i fælles personalemøder med de to øvrige tilbud under samme ledelse.
Ledelsen arbejder målrettet med den generelle medarbejdertrivsel og har som
et nyt tiltag afholdt teamudviklingssamtale, hvilket medarbejderne oplever konstruktivt.
Kompetencer
Score: 5

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen og tilbuddets metoder. Teamet består af en pædagog og en to lærere,
hvoraf den ene er i tilbuddet tre dage om ugen.
Medarbejdere har mulighed for kompetenceudvikling og deltager i fælles temadage med mere.
Medarbejderne redegør for, at de stort set dagligt arbejder med selvevaluering
og oplyser i den forbindelse, at de har særligt fokus på relationsarbejdet, hvilket også ofte er et emne i supervisionen.

Fysiske rammer
Score: 5

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Bådgruppen har til huse på den yderste del af en mole ved kanten af Limfjorden. Ifølge medarbejderne profiterer eleverne i høj grad af beliggenheden og
den ro, der er forbundet hermed.
Tilbuddet råder over to undervisningslokaler, et køkken med spisebord og et
rummeligt værksted, der danner rammen om praktiske aktiviteter, bordtennis
mm. Lokalerne er indrettet, så de imødekommer elevernes særlige behov. Fx er
der indrettet en hyggelig krog i værkstedet, hvor man kan betragte de øvrige
elever og de igangværende aktiviteter på afstand.
Tilsynet bemærker, at en elev i samråd med lærerne har malet alfabetet på
væggen.
Bådgruppen har moleplads til egen båd og et skur til opbevaring af kajakker.

Årets særlige
tema
Fælles kommunale strategier
Score: 4

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatorerne.
Leder og medarbejdere har kendskab til de fælles kommunale strategier, fx Ungestrategien og Nye fælles veje. Det er medarbejdernes opfattelse, at ungestrategien understøtter tilbuddets praksis, og at de konkrete punkter vedrørende forebyggelse, primært er relevante, inden eleverne visiteres til Bådgruppen.
Tilsynet drøfter med medarbejderne muligheden for at anvende Nye fælles veje
som et aktivt redskab i forhold til relevante samarbejdspartnere.

1.4

TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger:
Bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.
Anbefalinger
Tilsynet har ingen anbefalinger.
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2. OPLYSNINGER
2.1

GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN

Adresse
Bådebyggervej 15, 9000 Aalborg
Leder
Søren Frost
Tilbudstype og juridisk grundlag
Skole- og dagbehandling efter Folkeskoleloven og SEL § 52.
Antal pladser
Seks pladser, hvoraf fire aktuelt er i brug
Målgruppebeskrivelse
Unge i den undervisningspligtige alder (14-18 år), hvis situation er kendetegnet ved én eller flere af
følgende problematikker: betydelige familiemæssige, sociale, personlige og adfærdsmæssige problemer samt væsentlig mangel på skolegang.
Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg
Den 15. maj 2019, kl. 8.30 – 11.00
Deltagere i interviews
Leder og to medarbejdere
Tilsynsførende
Manager Kathinka Skovbye Eriksen, Pædagog

2.2

AKTUELLE VILKÅR

Aktuelle vilkår
Tilsynet er bekendt med, at tilbuddet er omfattet af en varslet organisationsændring, der aktuelt er i
høring. Leder er i den forbindelse optaget af, at den bedste praksis føres videre i de nye skoletilbud,
herunder at sikre familierne en fælles indsats på færre hænder.
Aktuelt er fire elever indskrevet i tilbuddet. En elev modtager hjemmeundervisning, en ung har meget
ustabilt fremmøde, og situationen beskrives af leder og medarbejdere som meget kompleks. De to øvrige elever har på dagen for tilsynet forlagt undervisning (praktik) på andre matrikler. Det er derfor
ikke muligt for tilsynet at inddrage eleverne, ligesom det af leder og medarbejdere vurderes, at det
ikke er hensigtsmæssigt at inddrage forældrerepræsentanter.
Grundet politisk beslutning er der foretaget en generel besparelse på den socialpædagogiske ramme
generelt set for hele Skole- og Dagtilbudområdet, og derfor er medarbejdergruppen for nylig blevet
reduceret med en pædagog. Der er lavt sygefravær blandt medarbejderne.
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OPFØLGNING

Opfølgning
Som opfølgning på sidste års anbefalinger, konstaterer tilsynet, at der er divergerende opfattelser mellem leder og medarbejdere om, hvorvidt medarbejderne bliver tilstrækkeligt informeret om fx kurser.
Vedrørende dokumentation er der klare retningslinjer for, hvordan medarbejderne skal dokumentere,
hvilket de efterlever.
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