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Sammenfattende vurdering:
Børnene og de unge vurderes indenfor den godkendte målgruppe.
De vurderes at profitere af den socialpædagogiske indsats, at være i udvikling og trivsel, trods
problematikker, der giver store pædagogiske udfordringer.
Den socialpædagogiske indsats vurderes at være i overensstemmelse med stedets godkendte
metoder omsat i praksis.
Der iværksættes aktiviteter, som tilgodeser barnets behov og udvikling.
Damkjærgård vurderes således at leve op til Barnets Reform, idet børnene gives mulighed for
kontinuitet og et trygt omsorgsmiljø samt nære stabile relationer. De sikres mulighed for personlig
udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk. De støttes i deres
skolegang, ligesom deres sundhed og trivsel fremmes.
Der er tale om stabil medarbejdergruppe, der er engagerede og udviklingsorienterede og i stand til at
omsætte de godkendte metoder i praksis.
Bestyrelse og ledelse er optaget af nytænkning i forhold til organisering samt stedets værdier og
holdning.
De fysiske rammer lever fortsat op til formålet.
Samarbejdet fungerer godt, såvel i forhold til børnenes forældre som de professionelle
samarbejdspartnere.
1. Prioritering af dagsorden og aftale om fokusemne:
Sædvanlig dagsorden følges.
2. Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg:
Der er ikke opfølgningspunkter fra sidste besøg.
3. Fokusemne:
Der aftales ikke fokusemne men sædvanlig dagsorden følges
4. Forhold vedrørende beboerne:
Der er aktuelt en indskrivning i overbelægning.
Der er i gruppen en aldersspredning på 7 – 18 år plus en 21-årig i udslusning. Der er tale om
søskendeflok på 4, et søskendepar, to børn fra samme kommune samt en enkelt fra anden
kommune.
Udover stor aldersspredning er der ligeledes et stort spænd i udviklingsniveau og potentiale.
Flere af de indskrevne har en meget ujævn udviklingsprofil, hvorfor det kræver en særlig indsats at
møde barnet i nærmeste udviklingszone. Et eksempel på dette er et barn, der skolemæssigt ligger
på 6.-7- klasses niveau men modningsmæssigt svinger helt nede fra 3 og op til 17 år.
Der er opmærksomhed på at få udfærdiget en individuel udviklingsplan med tilpasset indsats, der
tager højde for dette store spænd så godt som muligt.
Ifølge ledelsen er børnene i udvikling og trivsel trods fortsat massive problematikker.
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I forhold til en af de ældste kan der blive tale om ansøgning til at fortsætte ophold på Damkjærgård,
dog efter voksenparagrafferne, hvilket vil indebære, at Damkjærgård har godkendelse til § 107. Hvis
eller når det bliver aktuelt, fremsendes ansøgning til Centeret.
Udslusningspladsen er på dispensation med fortsat fuldt indskrivning men på særlige vilkår og
økonomisk beregning, idet hun er bosat i lejlighed i nærliggende by, er i lære og derfor har en
indtægt. Det har været nødvendigt i samarbejde med anbringende kommune og arbejdsgiver at lave
en særlig løsning, idet det ellers ikke ville være muligt for arbejdsgiveren at lade den unge
færdiggøre sin uddannelse hos ham. Der er fra Damkjærgård ydet et tilskud til lønnen, taget af
personaleressourcerne, således at der er økonomisk sammenhæng for alle parter.
Vurdering/konklusion:
Børnene og de unge vurderes indenfor den godkendte målgruppe.
De vurderes at profitere af den socialpædagogiske indsats, at være i udvikling og trivsel, trods
problematikker, der giver store pædagogiske udfordringer.
5. Magtanvendelser:
Der har siden seneste tilsyn været indberettet en magtanvendelse. Denne er behandlet og vurderet
som en tilladt magtanvendelse, idet barnet var til fare for sig selv og andre.
6. Pædagogik og aktiviteter:
Den socialpædagogiske indsats er i Damkjærgård fortsat tilrettelagt i en struktureret, forudsigelig
hverdag med indarbejdede rutiner, skolegang og planlagte aktiviteter. Det giver børnene tryghed og
ro.
Det er Damkjærgårds holdning, at hvis børnene overhovedet kan, skal de gå til noget udenfor
Damkjærgård.
Aktuelt er der gang i fodbold, ridning, ungdomsskole samt svømning for en eller flere af børnene.
Sommerferieaktiviteter er planlagt:
Drengetur til Avernakø med overnatning.
Ferie for et af børnene sammen med forældre og medarbejder fra Damkjærgård et par dage.
En fællestur for alle børnene til Sverige.
Et af børnene er tilmeldt sommerskole i en uge i Middelfart med aktiviteter som surfing, fiskeri og
heste.
Der er sommerfest på Damkjærgård for alle børn og forældre med leg, grill og bål den 1.6.
Af særlige aktiviteter nævnes de to konfirmationer, der er i år. Den ene blev holdt på Damkjærgård
med den biologiske familie som gæster, den anden deltog lederparret i hos barnets mormor sammen
med barnets familie.
Den interne skole rummer aktuelt 5 børn. En er på vej ud, idet det af Damkjærgård i samarbejde
med skolemyndighed er vurderet, at der nu er brug for et skoletilbud med flere udfordringer.
Vurdering og Konklusion:
Den socialpædagogiske indsats vurderes at være i overensstemmelse med stedets godkendte
metoder omsat i praksis. Der iværksættes aktiviteter, som tilgodeser barnets behov og udvikling.
Damkjærgård vurderes således at leve op til Barnets Reform, idet børnene gives mulighed for
kontinuitet og et trygt omsorgsmiljø samt nære stabile relationer.
De sikres mulighed for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale
relationer og netværk. De støttes i deres skolegang, ligesom deres sundhed og trivsel fremmes.
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7. Medarbejdere og kompetencer:
Der er ansat personale svarende til belægningen. Stort set ingen udskiftning.
Der er aktuelt en langtidssygemelding.
Pr. 10.4. er ansat ny medarbejder, hvor planen er, at denne medarbejder indgår i ledelsen og
overtager det pædagogiske ansvar og på sigt ledelsen.
Der er udarbejdet 6 ugers rullende vagtplan med fast grundbemanding.
Der overvejes fast nattevagt.
Der er tegnet overenskomst med SL på funktionærlignende vilkår, dog undtaget opsigelsesvarslet,
idet det ikke er muligt at få sammenhæng med dette i forhold til belægningssituationen, der kan
svinge med én måneds varsel.
Der har for hele personalet været mulighed for at deltage i foredrag med Susan Hart.
Der har været afholdt kursus i skoleafdelingen med cooperativ learning, hvor sproget er grundlaget
for kommunikation såvel i forhold til mundtlighed som skriftlighed. I praksis er der tale om træning i
sproglighed.
Der er af den uddannelsesansvarlige søgt godkendelse af STU forløb for en af de ældste i
Damkjærgård, hvor undervisningsdelen vil foregå i Damkjærgård og praktikken lægges udenfor.
Vurdering og konklusion:
Der er tale om stabil medarbejdergruppe, der er engagerede og udviklingsorienterede.
8. Organisation og ledelse:
Udskiftning i bestyrelsen pr.1.12.2011: Rasmus Damkjær er indtrådt, Børge Damkjær er trådt ud.
Aktuelt er der i ledelse og bestyrelse på Damkjærgård en proces i gang i forhold til revidering og
nytænkning af stedets organisering samt værdier og holdninger:
Ledelsen overvejes delt i forhold til administration og økonomi, pædagogik samt skoledrift.
Stedets værdier er ved at blive gennemgået, hvor ord som helhedstænkning og familieperspektivet,
herunder respekt for forældrene samt respekt for, at det er børnenes hjem, er gennemgående.
Vurdering og konklusion:
Bestyrelse og ledelse er optaget af nytænkning i forhold til organisering samt stedets værdier og
holdning.
9. Fysiske rammer:
Der er ingen ændringer i de fysiske rammer.
Vurdering og konklusion:
De fysiske rammer lever fortsat op til formålet
10. Økonomi:
Tilsyn i forhold til økonomi sker i forbindelse med behandling a f budget og regnskab.
11. Samarbejdspartnere:
Der ydes et omfattende forældrearbejde på Damkjærgård, hvilket af ledelsen vurderes meget positivt
og befordrende for barnets ophold.
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Ligeledes indgår Damkjærgård fortsat konstruktivt i samarbejde med de anbringende kommuner.
Vurdering og konklusion:
Samarbejdet fungerer godt, såvel i forhold til børnenes forældre som de professionelle
samarbejdspartnere.
12. Tilbudsportalen:
Ajourført og ok.
13. Aftalte opfølgninger:
Ikke aftalt opfølgninger.
14. Næste tilsynsbesøg:
Uanmeldt tilsyn efteråret 2012
15. Stedets kommentarer til tilsynsrapport:

16. Til tilsynsrapporten er knyttet følgende bilag:
Liste over indskrevne børn og unge.
Liste over medarbejdere.
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