Tilbud: DAMKJÆRGÅRD

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd
Tilsynstype: Regodkendelse

Område: Sociale tilbud

Praktiske oplysninger
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 i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *
Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en5- trins skala jf. § 6 i Lov om
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.
Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§12-18
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.
Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.
For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.
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1. Stamoplysninger
*Tilbuddets navn:

DAMKJÆRGÅRD

*Adresse:

Berlin 17
5463 Harndrup

*Kontaktoplysninger:

Tlf.: 64881484
E-mail: berlin17@dlgmail.dk
Hjemmeside: www.damkjaergaard-fyn.dk

*Tilbudstyper:

§ 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted)

*Målgrupper:

7 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt)
7 til 23 år (omsorgssvigt, indadreagerende adfærd)

Pladser i alt:

9

Tilsynsrapporten er
udarbejdet af:

Vibeke Vigelsø Kjær (Socialtilsyn Syd)

Dato for tilsynsrapport:

22-10-2014

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)
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*Samlet vurdering:
*Afgørelse:
Påbud:
Opmærksomhedspunkter:

3. Oplysninger om datakilder
Dokumenter:

Årsrapport 2013.
Straffeattest på leder.
børneattest på leder.
lejekontrakt.
EDC vurdering af boliger.
Oversigt over bestyrelsesmedlemmer.
oplysninger om leder.
Vedtægter.
APV 2011.
Resultatdokumentation.
Personaleoversigt.
Handleplan og fokus mål for to børn.
Beboer oversigt.
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Kontaktoplysninger på forældre.
Observation
Interview
Interviewkilder

Anbringende kommune
Beboere
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg
Dato

11-09-2014

Oversigt over tilsynsbesøg
Tilsynskonsulenter

Vibeke Vigelsø Kjær

Afdelinger
Besøgstype

Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer,
kriterier eller indikatorer
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)
Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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- 5.1 Kvalitetsmodellen
I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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.

Tema
*Uddannelse og
beskæftigelse

Kriterium

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
5

Udviklingspunkter

Socialtilsyn Syd vurderer at Damkjærgård har bevidst
fagligt fokus på, at støtte op om beboernes uddannelses
og beskæftigelsestilbud. Der tilrettelægges individuelle
mål og udviklingsplaner, ligesom det løbende vurderes
hvorvidt beboerne udfordres tilpas.
Beboerne støttes i at have et stabilt fremmøde til deres
uddannelses og beskæftigelses tilbud, ligesom der
samarbejdes relevant med aktuelle samarbejdspartnere.
Bedømmelse af kriterium

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Kriterium 01: Tilbuddet støtter Det oplyses at alle børn og unge er i skole og beskæftigelses tilbud. Disse tilbud er individuelt tilrettelagt ud fra de
borgerne i at udnytte deres fulde gældende behov og ressourcer og der følges løbende op på, om børnene og de unge udfordres tilpas.
potentiale i forhold til
uddannelse og beskæftigelse
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 01.a: Tilbuddet
5 (i meget
opstiller i samarbejde med
høj grad
borgerne konkrete mål for
opfyldt)
borgernes skolegang, uddannelse
eller beskæftigelse, og der følges
op herpå

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Damkjærgård har aktuelt 8 børn og unge boende.
Alle beboere deltager i skoletilbud, det være sig på specialskole, almindelig folkeskole,
produktionsskole og STU.
Der opstilles mål for dette i samarbejde med anbringende kommuner, tilpasset de individuelle behov
og ønsker. Der følges løbende op på om beboerne er udfordret tilpas og profiterer af deres aktuelle
tilbud.
Der forefinder et løbende samarbejde med beboernes skoler, uddannelsesinstitutioner samt PPR.
Dette ved forældreintra, forældremøder, kontinuerlige samtaler og møder.
Det er dokumenteret for tilsynet ved handleplaner og oplyst ved interview af ledelse og
medarbejdere.

Indikator 01.b: Borgerne er i
5 (i meget
undervisningstilbud, uddannelse, høj grad
beskæftigelse, beskyttet
opfyldt)
beskæftigelse, eller dagtilbud i
form af aktivitets- og
samværstilbud

Alle beboere deltager i skoletilbud, det være sig på specialskole, almindelig folkeskole,
produktionsskole og STU.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 5 (i meget
i tilbuddet i den
høj grad
undervisningspligtige alder
opfyldt)
opfylder undervisningspligten
ved at gennemføre et
grundskoletilbud med
undervisning fra
børnehaveklasse til 9. klasse.

Det er oplyst af ledelse ved tilsynsbesøg, at alle de indskrevne børn og unge forventes at gennemføre
et grundskoletilbud, med undervisning fra børnehaveklasse til 9.klasse.
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Indikator 01.d: Børnene/de unge 5 (i meget
i tilbuddet har et stabilt
høj grad
fremmøde i deres
opfyldt)
undervisningstilbud,
uddannelsestilbud eller
beskæftigelse. Medfølgende
børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud
Tema
*Selvstændighed
og relationer

Det oplyses af ledelse og medarbejdere at alle børn og unge har et stabilt fremmøde i deres
skoletilbud.
Er man syg opholder man sig primært på værelset. Der opleves ikke vanskeligheder med at få
børnene af sted om morgenen.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,3

Udviklingspunkter

Socialtilsyn Syd vurderer at Damkjærgård tilbyder familie
lignende rammer, hvor medarbejdere og ledelse i deres
daglige pædagogiske virke, støtter op om børnene og de
unges udvikling af selvstændighed og sociale
kompetencer.
Børnene og de unge tilbydes stabile og udviklende
relationer indenfor Damkjærgårds rammer, ligesom de
støttes i at skabe og opretholde positive og udviklende
relationer udenfor opholdsstedet.
Tema: Selvstændighed og relationer

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 02: Tilbuddet styrker
borgernes sociale kompetencer
og selvstændighed

Det vurderes at Damkjærgård tilbyder familie lignende rammer, der i sit daglige pædagogiske virke støtter op
omkring beboernes udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer.
Det oplyses og observeres ved tilsynsbesøg, at der er en god og familiær omgangstone, hvor beboerne støttes i at
omgås hinanden socialt og opbygge relationer til hinanden.
Det er langvarige anbringelser på Damkjærgård og flere af de anbragte børn er søskende. Dette støttes der op
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omkring i det daglige pædagogiske arbejde på opholdsstedet.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Selvstændighed og relationer

Indikator 02.a: Tilbuddet
4 (i høj grad
opstiller i samarbejde med
opfyldt)
borgerne konkrete, individuelle
mål for borgernes sociale
kompetencer og selvstændighed,
og der følges op herpå

På Damkjærgård er der forskellige pligter og gøremål som beboerne er en del af.
De rengører deres værelser en gang om ugen og de hjælper typisk med at holde baderummene rene.
Hvis de har lyst er de velkomne til at hjælpe med madlavningen.
De ældste piger har deres eget hævekort.
Der er to heste og andre dyr på Damkjærgård der skal passes, hvilket nogle af beboerne er meget
optaget af og tager et ansvar for.
Der er ligeledes et mindre landbrug, hvor især en beboer nyder at deltage i arbejdet med dette.
På Damkjærgård er det et kontinuerligt fokus, at de unge støttes i at udvikle strategier, der øger
deres selvstændighed. Dette igennem en naturlig modnings og udviklingsproces indbygget i de
familiemæssige rammer som børnene og de unge tilbydes.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 4 (i høj grad
sociale relationer, fællesskaber opfyldt)
og netværk i det omgivende
samfund

Nogle af beboerne går til fritidsaktiviteter uden for tilbuddet. Alle beboere på Damkjærgård deltager
i et skoletilbud uden for tilbuddet, og er derved en del af et andet netværk.

Indikator 02.c: Borgerne har med 5 (i meget
udgangspunkt i deres ønsker og høj grad
behov herfor kontakt til og
opfyldt)
samvær med deres familie og
netværk i dagligdagen

Alle børnene og de unge har regelmæssig kontakt med deres forældre og eventuelt andre
pårørende.
De fleste forældre kommer på Damkjærgård hver den første lørdag i måneden, hvor de spiser og
hygger sig med deres børn. Medarbejderne støtter op om dette samvær.
En interviewet mor gav til tilsynet udtryk for, at hun følte sig meget velkommen på Damkjærgård og
inddraget i sine børns hverdag og udvikling.
Ved fødselsdag og større højtideligheder er der faste traditioner, hvor familien inviteres. Ligeledes
ved konfirmationer afholdes der fester, hvor familien inddrages i det omfang det er muligt.
Beboerne på Damkjærgård kan have besøg af netværk og familie efter ønsker og behov og dette
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aftales med medarbejderne.
Indikator 02.d: Børnene/de unge 4 (i høj grad
deltager i fritidsaktiviteter uden opfyldt)
for tilbuddet

Børnene og de unge går til fritidsaktiviteter uden for opholdsstedet, afstemt efter deres ønsker og
behov. Det kan eksempelvis være ridning, fodbold og gymnastik.
Planlægningen af dette foregår med udgangspunkt i den enkeltes beboers ressourcer og
udviklingsbehov.

Indikator 02.e: Børnene/de unge 4 (i høj grad
har venskaber uden for tilbuddet opfyldt)

Nogle af beboerne går til fritidsaktiviteter uden for tilbuddet. Alle beboere på Damkjærgård deltager
i et skoletilbud uden for tilbuddet, og er derved en del af et andet netværk.

Indikator 02.f: Børnene/de unge 5 (i meget
har mindst en fortrolig voksen
høj grad
opfyldt)

På Damkjærgård er alle voksne tilknyttet alle børn. Man arbejder ikke med et kontaktpædagog
system.
Man ønsker at skabe et familie lignende tilbud, hvor der er mange faste og stabile voksne der er til
rådighed.
Det oplyses på tilsynsbesøg, at mange af børnene har flere fortrolige voksne. Ligeledes at de
forskellige voksne har forskellige primære områder de har ansvaret for; madlavning, landbrug, heste
og it. Dette gør at børnene naturligt vælger samvær med de medarbejdere der har de forskellige
funktioner og kompetencer.
Lederparret er gennemgående, da opholdsstedet er en del af deres private rammer.

Tema
*Målgruppe,
metoder og
resultater

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,6

Udviklingspunkter

Socialtilsyn Syd vurderer at Damkjærgård arbejder ud fra
en konkret målgruppebeskrivelse, med faglige tilgange
og metoder der synes relevante for målgruppen.
Damkjærgård er et familie lignende opholdssted, hvor
den daglige pædagogik er bundet op på de aktiviteter og
gøremål der virker naturlige i en storfamilie.
Damkjærgård tilbyder udviklingsstøttende aktiviteter, der
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i høj grad støtter op om børnenes og de unges behov for
relations dannelse og kontakt med det omgivende
samfund. Det daglige pædagogiske arbejde foregår i en
miljøterapeutisk ramme, hvor der er fokus på at børnene
og de unge udvikler strategier og kompetencer, der
ruster dem i deres videre udvikling og færd.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder
med afsæt i en klar
målgruppebeskrivelse,
systematisk med faglige tilgange
og metoder, der fører til positive
resultater for borgerne

Damkjærgaards målgruppebeskrivelse er børn og unge mellem 7 og 23 år, der kan karakteriseres ved at have svære
tilknytningsforstyrrelser og som kan profitere af et rummeligt og hjemligt miljø - og som har behov for et
længerevarende ophold.
Det kan være børn og unge med indadreagerende og udadreagerende adfærd, som følge af omsorgssvigt. Ligeledes
opmærksomhedsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder.
På Damkjærgård er man primært inspireret af miljø terapi. Det handler om at skabe så familiære rammer som
muligt og sikre sig at de ting der foregår på opholdsstedet, nærmer sig familie lignende forhold. Man ønsker at
skabe naturlige aktiviteter hvor børnene og de unge indgår på samme vilkår, som var de børn i familien.
Der arbejdes fagligt bevidst med at støtte op om de enkeltes mål, indenfor de faste og strukturerede rammer der er
på Damkjærgård, ligeledes med et grundlæggende afsæt i relationspædagogikken.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 03.a: Tilbuddet
5 (i meget
anvender faglige tilgange og
høj grad
metoder, der er relevante i
opfyldt)
forhold til tilbuddets målsætning
og målgruppe

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

På Damkjærgård er man primært inspireret af miljø terapi. Det handler om at skabe så familiære
rammer som muligt og sikre sig at de ting der foregår på opholdsstedet, nærmer sig familie lignende
forhold. Man ønsker at skabe naturlige aktiviteter hvor børnene og de unge indgår på samme vilkår,
som var de børn i familien.
Det kan handle om at deltage i indkøb, madlavning, landbrug, havearbejde, passe heste, høns og
kaniner. Bare være til stede sammen med de voksne om de gøremål der måtte være. Køre til og fra
skole og fritidsaktiviteter, samt deltage i forskellige
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I det samvær med medarbejderne foregår der pædagogisk arbejde med børnenes og de unges
udviklingsmål.
Der er opstillet fokusmål for de enkelte beboere, hvilket er dokumenteret for tilsynet ved rapporter
og under tilsynsbesøg.
Der arbejdes fagligt bevidst med at støtte op om de enkeltes mål, indenfor de faste og strukturerede
rammer der er på Damkjærgård.
På Damkjærgård er relations pædagogikken fundamentet for det pædagogiske arbejde. Man har ofte
børnene og de unge boende i mange år, og de bliver ofte en fast del af det familie lignende
opholdssted.
Ledelsen oplyser at de oplever alle handlinger og alt adfærd fra beboernes side som kommunikation.
Medarbejderne prøver at spejle og tolke deres adfærd og derved støtte op om positiv udvikling.
På Damkjærgård er der en fast daglig struktur:
Morgenmad mellem kl 6.00 og 7.00 Der er aftenen før forberedt det nødvendige, så der er så meget
ro som muligt.
De første børn kommer hjem kl 13.30, hvor der er en fast medarbejder der tager imod i køkkenet
med lidt eftermiddags mad.
Om eftermiddagen er der fritidsaktiviteter, lektier og leg.
Mellem 16.30 og 17.00 går de fleste i bad.
Mellem 17.00 og 18.00 er der stilletime på værelset, hvor der ofte går en voksen rundt og taler med
børnene på skift.
Er der nogen af beboerne der vil være med til at lave mad, er de velkomne til det.
Kl. 18.00 spises der aftensmad. Ofte spiser alle sammen ved det store bord i stuen.
Som udgangspunkt er det lederparret og tre medarbejdere der altid deltager i aftensmåltidet. Der er
faste pladser og ofte en god stemning ved bordet.
Den ældste beboer spiser efter eget ønske nogen gange alene på hendes værelse.
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Efter aftensmaden er der ofte leg og boldspil i haven, og aftenen sluttes af med frugt og hygge i
stuen, inden de små puttes og de store kan være på deres værelser eller hygge sig stuen med
hinanden og medarbejdere.
Indikator 03.b: Tilbuddet
4 (i høj grad
dokumenterer resultater med
opfyldt)
udgangspunkt i konkrete, klare
mål for borgene til løbende brug
for egen læring og forbedring af
indsatsen

På Damkjærgård arbejder man med FOKUSMÅL i et halvt års cyklus.
Dette omhandler:
1. Valg af fokusmål og de indikatorer der kan påvise, at barnet flytter sig. Dette aftales på et
personalemøde.
2. Dagligt møde/overlap hvor det indikatorer og mål drøftes når det er relevant. Der skrives ligeledes
i dagbogen.
3. Indsamling af dokumentation til status skrivelse, hvert halve år. Ved et personalemøde drøftes
barnets udvikling inden for fem områder:
- sundhed
- skole og læring
- fritidsforhold og venskaber
- udvikling og adfærd
- familieforhold.
4. Evaluering og evt. valg af nye fokusmål og indikatorer. Hvert halve år efter statusmøde, vælges nye
fokusmål ud fra den justerede handleplan.
Metoden er indført på Damkjærgård for 1,5 år siden og man oplever dette redskab anvendeligt.
Det er til tilsynet dokumenteret at børnene og de unge udvikler sig i forhold til deres fokusmål. Dette
er dokumenteret i statusrapporter og ved tilsynsbesøg.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan
4 (i høj grad
dokumentere positive resultater opfyldt)
i forhold til opfyldelsen af de
mål, de visiterende kommuner

Det er dokumenteret for tilsynet i statusrapporter samt ved tilsynsbesøg, at Damkjærgård oftest
opnår positive resultater for de indskrevne børn og unge.
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har opstillet for borgernes
ophold
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 04: Tilbuddet
understøtter borgernes
medinddragelse og indflydelse
på eget liv og hverdagen i
tilbuddet

På Damkjærgård er den familie lignende struktur bygget op, om beboernes ønsker og udviklingsbehov. Rammerne
og pædagogikken understøtter beboernes medinddragelse og indflydelse på beslutninger vedrørende deres liv og
hverdag.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 04.a: Borgerne bliver
hørt, respekteret og anerkendt

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Der afholdes børnemøder hver uge, dette ca en times varighed. Alle børn og unge samles og deler
stort og småt. Her kan man ligeledes komme med ønsker for hverdagen og forskellige aktiviteter.
Der er en kasse hvor børnene og de unge kan lægge sedler med emner til mødet, og så tager man
det op.
Det beskrives at der ofte er en god snak og dialog til møderne. Man starter med en børnerunde, hvor
alle kommer til orde.
Det observeres ved tilsynsbesøg, at de deltagende unge og medarbejderne havde en ligeværdig og
positiv dialog, hvor de unge var fortællende og fremstod trygge i samværet.

Indikator 04.b: Borgerne har
5 (i meget
indflydelse på beslutninger
høj grad
vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt)
i tilbuddet i overensstemmelse
med deres ønsker og behov

Det beskrives af ledelse, medarbejdere og de adspurgte unge at beboerne på Damkjærgård har stor
indflydelse på beslutninger vedrørende deres hverdag. Dette afstemt efter alder og udviklingsbehov.
Der bliver tilrettelagt individuelle strukturer for beboerne, afstemt efter deres behov og ønsker.
På Damkjærgård er der flere årlige traditioner, dette også efter ønske fra beboerne.
Der er en årlig tur til Odense teater hvor man ser en juleforestilling og efterfølgende hjem og spise
julefrokost. Der er en julebage dag hvor forældrene inviteres.
Alle på Damkjærgård er på årlige rejser, hvor beboerne har mulighed for at byde ind i forhold til
ønsker.

Tema: Målgruppe, metoder og resultater
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Der er rig mulighed for at være medbestemmende i forhold til weekends aktiviteter.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 05: Tilbuddet
understøtter borgernes fysiske
og mentale sundhed og trivsel

På Damkjærgård er man bevidst om at støtte op om beboernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Man vægter sund og alsidig kost. ligeledes udeliv og motion.
På Damkjærgård sikrer man sig at beboerne har adgang til relevante sundhedsydelser.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 05.a: Borgerne trives i
tilbuddet

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Det oplyses ved tilsynsbesøg af de interviewede parter, at børnene og de unge trives på
Damkjærgård.
Der observeres en anerkendende og omsorgsfuld tilgang til beboerne. De adspurgte unge gav udtryk
for en stor tilfredshed i forhold til at bo på Damkærgård.
De fremviste stolt deres værelser og de øvrige rammer. Ligesom at de med begejstring viste
Damkjærgårds heste frem og fortalte om deres arbejde og fornøjelse med dette.
En interviewet pårørende gav udtryk for, at hendes børn i høj grad udviklede sig og trivedes med
opholdet på Damkjærgård.

Indikator 05.b: Borgeren har med 5 (i meget
støtte fra tilbuddet adgang til
høj grad
relevante sundhedsydelser
opfyldt)

Børnene og de unge på Damkjærgård har adgang til relevante sundhedsydelser.
Der samarbejdes aktuelt med børnepsykiatrisk afdeling, da en beboer har ADHD og bliver
medicineret. Der samarbejdes med læge angående konkrete problematikker, samt ved behov for
prævention og andet.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 5 (i meget
pædagogiske indsats fokus på
høj grad
forhold, som har betydning for opfyldt)
borgernes fysiske og mentale
sundhed

På Damkjærgård er der ansat to medarbejdere der tager sig af kost og madlavning. Disse
medarbejdere deler " morgen tjansen " og " aftentjansen " og tager en uge på hver tjans.
De er meget bevidste om at lave god og varieret mad. De bager alt brød og udnytter årstidens egen
høst. Der forefindes ikke deciderede madplaner, blandt andet da de også ønsker at rammerne skal
være så familie lignende som muligt.
Der er en bevidst tilgang til hvordan madlavning og samvær i køkkenet kan bruges pædagogisk.
Ligeledes hvordan duften og smagen af god mad, giver en hyggelig og omsorgsfuld stemning.
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Det vægtes at være aktiv i forhold til udeaktiviteter med leg eller pasning af landbrug og dyr. Ligesom
det ofte prioriteres at gå, cykle eller ride ture.
De børn og unge der har mulighed for det cykler selv hjem fra skole.
Der er ingen misbrugsproblematikker på Damkjærgård, ej heller unge der ryger cigaretter.
De taler med deres unge om brugen af alkohol. De oplever ikke stor nysgerrighed på dette, eller
nogen problematikker i den retning.
De unge hjælpes til at sikre sig med prævention, hvis de har kærester.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 06: Tilbuddet
forebygger og håndterer
magtanvendelser

På Damkjærgård er ledelse og medarbejdere bekendt med magtanvendelses lovgivningen. Ligesom de har
strategier til at forsøge at undgå magtanvendelser.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 06.a: Tilbuddets
pædagogiske indsats sikrer, at
magtanvendelser så vidt muligt
undgås

4 (i høj grad
opfyldt)

Der har været en magtanvendelse i det indeværende år. Denne er for tilsynet beskrevet og vurderes
til at være en omsorgsfuld hjælp til en beboer i affekt.
På damkjærgård tænker man at brugen af magtanvendelse, er den yderste konsekvens.
Man forholder sig pædagogisk til det ,ved at forebygge at beboerne bliver stillet krav de ikke kan
honorere. Man sikrer at dagligdagen er rolig og forudsigelig. Kommer en beboer i affekt forholder
man sig ikke konfronterende, men lader beboeren køle lidt af inden man efterfølgende tager en snak.

Indikator 06.b: Tilbuddet
dokumenterer og følger op på
eventuelle magtanvendelser
med henblik på løbende læring
og forbedring af indsatsen

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Den før omtalte magtanvendelse blev efterfølgende drøftet på personalemøde, ligesom at
hændelsen blev indberettet til anbringende kommune og tilsynet.
Ledelsen har undervist om magtanvendelses lovgivningen på personalemøde og derved sikret sig at
personalet er bekendt med lovgivningen.
Derudover anvender de LOS som sparringspartnere.

Tema: Målgruppe, metoder og resultater
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Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 07: Tilbuddet
forebygger overgreb

Det vurderes at medarbejdere og ledelse på Damkjærgård har en opmærksomhed på at sikre, at der ikke foregår
overgreb blandt beboerne. Er der et særligt behov for ekstra fokus i en periode, vurderes det at ledelse og
medarbejdere håndterer dette med en faglig og hensynsfuld grundighed.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 07.a: Tilbuddets
4 (i høj grad
pædagogiske indsats
opfyldt)
understøtter, at der ikke
forekommer overgreb i tilbuddet

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Det beskrives af ledelse og medarbejdere at der er et meget lavt konflikt niveau blandt de børn og
unge der bor på Damkjærgård. I den pædagogiske praksis støttes der op om en god omgangstone,
samt samværsform.
De voksne er bevidste rollemodeller.
Ved tilsynsbesøget observeres der en anerkendende og omsorgsfuld omgangsform.
Der var tidligere to unge der var kærester på opholdsstedet. Dette tillader Damkjærgård ikke, men de
unge fandt en måde at være sammen på. Da dette blev opdaget italesatte man det for de unge og
var meget opmærksomme på at de ikke var alene sammen. Dette ud fra nogle overvejelser i forhold
til de unges individuelle personligheder og " offer - krænker " problematikker.
Man var meget omkring de unge og lod dem ikke være ude af syne.
Da man oplevede at den ene part var opsøgende på den anden om natten, opsatte man en alarm på
trappen for derved at forsøge at undgå natlige besøg. Den ene part flyttede ligeledes værelse , så
vedkommende var tættere på nattevagten.
Alle medarbejdere var opmærksomme på at passe på de unge i dette, og der blev givet samstemmigt
udtryk for at der blev taget hånd om det.
De unge er fraflyttet opholdsstedet.

Indikator 07.b: Tilbuddets
beredskab i forhold til at

4 (i høj grad
opfyldt)

Alle medarbejdere er opmærksomme på stemingen i huset. Ligesom de familiære og overskuelige
rammer danner god basis for at sikre en god omgangsform beboerne imellem.
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forebygge overgreb er tilpasset
målgruppen og er kendt af
medarbejderne

Tema
*Organisation og
ledelse

Det oplyses ved tilsynsbesøg, at alle medarbejdere har en god føling med børnene og de unge. Man
er meget sammen i de familie lignende rammer, har mange dagligdags aktiviteter sammen og fælles
gøremål, hvor man fornemmer stemningen børnene og de unge imellem.
På de regelmæssige personalemøder og daglige overlap, tales der om hvordan man sikrer at
beboerne indbyrdes støttes i gode relationer og en positiv samværsform.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3,9

Udviklingspunkter

Socialtilsyn Syd vurderer at Damkjærgårds ledelse er
fagligt kompetent og meget erfaren, i forhold til det
pædagogiske arbejde med den gældende målgruppe.
Socialtilsyn Syd vurderer at Damkjærgårds daglige drift
varetages kompetent. Der er en grundlæggende viden og
erfaring blandt ledelse og medarbejdere. Der er ligeledes
fokus på sikker og stabil drift, samt en opmærksomhed
på at medarbejdere og borgere trives i tilbuddet.
Tema: Organisation og ledelse

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 08: Tilbuddet har en
faglig kompetent ledelse

Det vurderes at ledelsen på Damkjærgård er fagligt kompetent og meget erfaren i forhold til den gældende
målgruppe.
De tilstedeværende kompetencer vurderes fyldestgørende, i forhold til at drive et familie lignende opholdssted
med den godkendte målgruppe.
Det vurderes at det bør være et opmærksomhedspunkt for Damkjærgårds ledelse, hvorvidt det er hensigtsmæssigt
at det er bestyrelsesformanden der har funktion som supervisor på tilbuddet.

Side 19 af 31

Tilbud: DAMKJÆRGÅRD

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 08.a: Ledelsen har
4 (i høj grad
relevante kompetencer i forhold opfyldt)
til at lede tilbuddet

Tema: Organisation og ledelse

Lederen af Damkjærgård, Anne Dorte Damkjær 66 år har været leder af opholdsstedet siden 1993.
Lederen og hendes mand startede som plejefamilie i 1980. De blev efterfølgende godkendt til at
være opholdssted i 1993, med de børn der aktuelt var i pleje. Opholdsstedet har siden hen udviklet
sig til at være godkendt til 8 børn og unge.
Opholdsstedets leder blev uddannet socialrådgiver i 1991.
Lederen og hendes mand har mange års erfaring indenfor området.
Det oplyses til tilsynet at den nuværende ledelse ønsker at overdrage ledelsen til ægteparrets søn,
samt en medarbejder. Denne medarbejder fungerer aktuelt som pædagogisk leder af tilbuddet og er
i gang med at blive indført i Damkjærgårds øvrige drift. Lederparret søn skal varetage den
økonomiske ledelse.
Denne overdragelse forventes at ske Januar 2016.
Det nuværende lederpar vil blive boende på Damkjærgård i den private del.

Indikator 08.b: Tilbuddet
3 (i middel
Det oplyses på tilsynsbesøg, at man på Damkjærgård benytter sig af ekstern supervision ved Margit
benytter sig af ekstern faglig
grad opfyldt) Freimann som er psykoterapeut og socialkonsulent.
supervision eller anden form for
Dette foregår efter behov.
sparring for ledelse og
medarbejdere
Indikator 08.c: Tilbuddet har en
kompetent og aktiv bestyrelse

4 (i høj grad
opfyldt)

Damkjærgårds bestyrelse består af 4 medlemmer samt tilbuddets leder.
Det oplyses at de mødes 3 gange om året.
Det oplyses ved tilsynsbesøg at ledelsen benytter sig af bestyrelsens kompetencer. Særligt
formanden der ligeledes fungerer som Damkjærgårds supervisor.
Ledelse og medarbejder oplyser ved tilsynsbesøg, at det ikke synes problematisk at modtage
supervision ved bestyrelsens formand, da alle implicerede parter formår at skille rollerne ad.
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Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Organisation og ledelse

Kriterium 09: Tilbuddets daglige Det vurderes at Damkjærgårds daglige drift varetages kompetent. Der er en grundlæggende viden og erfaring
drift varetages kompetent
blandt ledelse og medarbejdere. Der er fokus på sikker og stabil drift, samt en opmærksomhed på at medarbejdere
og borgere trives i tilbuddet.
Tema: Organisation og ledelse

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 09.a: Borgerne har i
forhold til deres behov
tilstrækkelig kontakt til
personale med relevante
kompetencer

4 (i høj grad
opfyldt)

Indikator 09.b:
Personalegennemstrømningen
på tilbuddet er ikke på højere
niveau end sammenlignelige
arbejdspladser

3 (i middel
Personalegennemstrømningen oplyses på Tilbudsportalen til at være på 19,3.
grad opfyldt) Der har i følge Damkjærgårds personaleliste to medarbejdere der er stoppet det indeværende år.

Indikator 09.c: Sygefraværet
5 (i meget
blandt medarbejderne er ikke på høj grad
højere niveau i forhold til
opfyldt)

Damkjærgårds medarbejdere er primært socialfagligt uddannet. Dette som pædagoger eller lærere.
Der er ligeledes en håndværker uddannet samt en ernærings og husholdnings-økonoma.
Det oplyses at de forskellige kompetencer udnyttes godt på Damkjærgård. De med særlig viden
indenfor særlige områder, såsom landbrug eller ernæring har særlige opgaver og ansvarsområder
der. Børnene og de unge deltager i disse aktiviteter.
Det observeres på tilsynsbesøg, at de interviewede ledere og medarbejdere alle gav udtryk for en
grundlæggende socialfaglig viden og tilgang, til forståelsen af samt arbejdet med målgruppen.
Den beskrevne pædagogik gav på tilsynsbesøget, indtryk af at ledelse og medarbejdere havde de
relevante kompetencer i forhold til børnenes og de unges udviklingsbehov.
Der blev ligeledes ved tilsynsbesøget observeret en empatisk og anerkendende tilgang til de børn og
unge der var hjemme under besøget.
Det prioriteres at have løbende kurser der opjusterer fælles viden.

Sygefraværet på Damkjærgård oplyses på Tilbudsportalen til at være på 4.14.
Det oplyses ved tilsynsbesøg, at der er er meget lavt sygefravær. Man kan godt møde op og være lidt
småsløj og så bakker de andre en op.
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sammenlignelige arbejdspladser
Tema
*Kompetencer

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Udviklingspunkter

Socialtilsyn Syd vurderer at medarbejdere og ledelse på
Damkjærgård besidder relevante kompetencer i forhold
til målgruppens behov, samt de anvendte faglige tilgange
og metoder.
Det vurderes at der er kontinuerligt fokus på, at sikre at
medarbejdere og kommende ledelse er opdateret på
relevante metoder, i forhold til målgruppens behov.
Tema: Kompetencer

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 10: Tilbuddets
medarbejdere besidder
relevante kompetencer i forhold
til målgruppens behov og
tilbuddets metoder

Det vurderes at Damkjærgårds ledelse og medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens
behov samt de faglige tilgange man benytter på Damkjærgård.
Der er forskellige kompetencer repræsenteret på Damkjærgård, hvilket udnyttes i de forskellige muligheder der er
for dagligdagsaktiviteter på tilbuddet.
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Indikator

Tema: Kompetencer

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 10.a:
4 (i høj grad
Medarbejdergruppen har samlet opfyldt)
set relevant uddannelse,
opdateret viden og erfaring med
målgruppen og tilbuddets
metoder

Damkjærgårds medarbejdere er primært socialfagligt uddannet. Dette som pædagoger eller lærere.
Der er ligeledes en håndværker uddannet samt en ernærings og husholdnings-økonoma.
Det oplyses at de forskellige kompetencer udnyttes godt på Damkjærgård. De med særlig viden
indenfor særlige områder, såsom landbrug eller ernæring har særlige opgaver og ansvarsområder
der. Børnene og de unge deltager i disse aktiviteter.
Det observeres på tilsynsbesøg, samt i statusrapporter at Damkjærgårds medarbejdere besidder
relevant viden om målgruppen og de anvendte metoder på tilbuddet.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 4 (i høj grad
medarbejdernes samspil med
opfyldt)
borgerne, at medarbejderne har
relevante kompetencer

Det er observeret på tilsynsbesøg at der er en anerkendende og faglig velfunderet tilgang til
beboerne. De børn og unge der var hjemme under tilsynsbesøget blev mødt omsorgsfuldt og
nærværende. Børnene og de unge fortalte frit og trygt om deres hverdag på opholdsstedet og havde
en tryg og munter dialog med medarbejderne, under tilsynet.
Den måde de interviewede medarbejdere og ledere omtalte det pædagogiske arbejde med
beboerne, afspejler en grundlæggende viden og socialfaglig forståelse for beboernes problematikker
og udviklingsbehov.

Tema
*Økonomi

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,7

Udviklingspunkter

På baggrund af bedømmelserne af indikatorerne 11.a 13.a under økonomi, vurderes det, at tilbuddet er
bæredygtigt, og at tilbuddet har tilstrækkelig likviditet til
at sikre driften det kommende år.
Det vurderes tillige at tilbuddets økonomi giver mulighed
for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris og
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målgruppe.
Tilbuddets økonomi fermstår gennemskuelig.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 11: Tilbuddet er
økonomisk bæredygtigt

Tilsynet er enigt i, at der for nuværende ikke er behov for væsentlige investeringer.

Tema: Økonomi

Soliditetsgraden udgjorde 40, 04 % pr. 31. december 2013.
Der er tale omen relativ høj soliditetsgrad. Tilbuddet er etableret i 1994, hvorfor det er forventeligt, at
soliditetsgraden skal være af en vis størrelse.
Soliditetsgraden anses således at være rimelig målt i forhold til alder og specialiseringsgrad.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Økonomi

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 5 (i meget
har ikke anført forbehold eller
høj grad
væsentlige supplerende
opfyldt)
oplysninger i erklæringen til
tilbuddets regnskab og
årsrapport

For årsrapporten er der ikke anført forbehold. Af revisionspåtegningen fremgår supplerende
oplysning om ulovligt lån til ledelsen. Beløbet er indfriet i 2014.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 5 (i meget
forhold mellem tilbuddets
høj grad
forventede omsætning på den
opfyldt)
ene side og planlagte
investeringer og dækningsgrad
på den anden side, jf. tilbuddets
budget

Ledelsen har oplyst at der ikke er planlagt væsentlige investeringer i nær fremtid.

Indikator 11.c: Tilbuddets
soliditetsgrad (nøgletal) er

Tilbuddets soliditetsgrad udgjorde 40,04 % pr. 31. december 2013.

5 (i meget
høj grad
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rimelig set i forhold til tilbuddets opfyldt)
alder og specialiseringsgrad
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Økonomi

Kriterium 12: Tilbuddets
Tilsynet finder, at det afsatte beløb i 2015 til supervision og efteruddannelse er tilstrækkeligt.
økonomi giver mulighed for den Den i budgettet for 2015 indarbejdede lønomkostning fordelt på personalegrupper vurderes, at afspejle tilbuddets
fornødne kvalitet i tilbuddet i
målgruppe og metode.
forhold til prisen og tilbuddets
målgruppe
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 4 (i høj grad
afspejler tilbuddets målgruppe, opfyldt)
metoder samt tilbuddets planer
for faglig udvikling og større
ændringer

Tema: Økonomi

Faglig udvikling:
I budget 2015 er der afsat 20.837 til efteruddannelse og litteratur. Samt 20.682 til supervision/
vejledning.
Personale:
Af budget 2015 fremgår, at der i tilbuddet er ansat 2 ledere, 5 pædagogisk uddannede
medarbejdere, 2 håndværksmæssigt uddannede medarbejdere, samt en medarbejder med 0,54 i
normering til varetagelse af udslusning.
Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 13: Tilbuddets
økonomi er gennemskuelig for
socialtilsynet og for de
visiterende kommuner

Der er foretaget sammenholdelse af nøgletallene på tilbudsportalen til årsrapporten for 2013. Der fandtes alene en
mindre væsentlig difference vedrørende det oplyste tal for omsætningen.
Årsrapporten for 2013 indeholder årets tal, sammenligningstal for 2012, samt budgettal for 2013. Dette giver et
godt grundlag for vurdering af rimeligheden af niveauet for den enkelte omkostningsgruppe.
Resultatopgørelsen og noterne hertil har endvidere et detaljerings niveau, som medvirker til at vurdere de enkelte
omkostninger.
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Indikator

Indikator 13.a: Tilbuddets
5 (i meget
økonomiske nøgletal, som
høj grad
fremgår af tilbuddets årsrapport, opfyldt)
er i overensstemmelse med
regnskabet

Tema
*Fysiske rammer

Kriterium

Tema: Økonomi

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Der er foretaget sammenholdelse af nøgletallene på tilbudsportalen til årsrapporten for 2013. Der
fandtes alene en mindre væsentlig difference vedrørende det oplyste tal for omsætningen.
Årsrapporten for 2013 indeholder årets tal, sammenligningstal for 2012, samt budgettal for 2013.
Dette giver et godt grundlag for vurdering af rimeligheden af niveauet for den enkelte
omkostningsgruppe.
Resultatopgørelsen og noterne hertil har endvidere et detaljerings niveau, som medvirker til at
vurdere de enkelte omkostninger.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
5

Udviklingspunkter

Socialtilsyn Syd vurderer at Damkjærgårds fysiske
rammer i høj grad understøtter de indskrevne børn og
unges udvikling og trivsel.
De familiære rammer giver mulighed for udviklende
aktiviteter inde og ude. Værelser og fællesrum
understøtter i høj grad muligheden for fordybelse samt
fælles aktiviteter og samvær.
Bedømmelse af kriterium

Tema: Fysiske rammer

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Det vurderes at Damkjærgårds fysiske rammer understøtter beboernes udvikling og trivsel. De fysiske rammer
rammer understøtter borgernes indendørs og udendørs giver rig mulighed for fællesskab og fordybelse, samt aktiviteter og udviklende udfoldelse.
udvikling og trivsel

Side 26 af 31

Tilbud: DAMKJÆRGÅRD

Tema: Fysiske rammer

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 14.a: Borgerne trives
med de fysiske rammer

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Ved tilsynsbesøget blev tilsynskonsulenterne vist rundt på opholdsstedet af beboere. Beboerne gav
tydeligt udtryk for en tilfredshed og stolthed ved deres værelser og fysiske rammer i øvrigt.
Udearealerne og områderne omkring de forskellige dyrehold havde tydeligvis stor værdi for de
beboere, der viste os rundt.
Det beskrives af alle interviewede parter ved tilsynsbesøget, at beboerne i høj grad benytter sig af
udearealerne. Dette ved leg og udeaktiviteter, såsom at lave bål, ride ture, passe kaniner, der er
mulighed for at køre cross og en stor indendørs forhindringsbane i stalden.

Indikator 14.b: De fysiske
5 (i meget
rammer og faciliteter
høj grad
imødekommer borgernes særlige opfyldt)
behov

Det oplyses på Tilbudsportalen :
Damkjærgård er beliggende i Harndrup på Nordvestfyn, 22 Km. til Middelfart og 25 km. til Odense.
Beliggende ved egne marker skov og vandløb. 1 ½ km. til skole og indkøb af dagligvarer.
Opholdsstedet er bygget op omkring et landbrug. Lederen bor i stuehuset. Der er således nattevagt
alle nætter, hele året. Bygningerne er nyindrettede til opholdssted. Der er køkken og tre
badeværelser, - fine fællesfaciliteter og megen udenomsplads, skov, stor legeplads, crossbane,
trampolin mm. Der er stor indendørs legeplads og værksted.
Værelserne oplyses til at være på 12 m2. Den lejlighed der er godkendt til § 107 er to større rum og
en gang, beliggende først i huset ved hovedindgangen.
Værelserne er fordelt i huset, så alle kan komme nemt til baderum og fællesrum i øvrigt.
De fysiske rammer understøtter " et familie lignende opholdssted ", ved at være familiære og ikke
bære præg af at være en institution.

Indikator 14.c: De fysiske
5 (i meget
rammer afspejler, at tilbuddet er høj grad
borgernes hjem
opfyldt)

Beboernes værelser bærer tydeligt præg af, at de er indrettet efter egen smag og ønske. Værelserne
er hyggelige og rummelige.
Fællesrummene var velindrettede og med en familiær stemning.
Rummene bar præg af at der var børn, unge og medarbejdere i aktivitet. Ligeledes at der blev ryddet
op og kræset for at rummene skulle fremstå hyggelige.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)
*Bemærkninger til
bestyrelsesvedtægter
Beskrivelse af tilbuddets
bestyrelse

Formand:
Margit Freimann
Landevejen 39B
5683 Haarby
Mobil: 30844753
Kompetencer: Psykoterapeut/Socialkonsulent
Medarbejderrepræsentant
Rasmus Damkjær
Jægersmindevej
5463 Harndrup
Kompetencer: VVSer mester
To øvrige medlemmer:
Elisabeth Kjær Tejlmand
Rugårdsvej 64
5463 Harndrup
Mobil: 24798804
Kompetencer: Webudvikler
Holger Højmose Pedersen
Golfsvinget 18 7000 Fredericia. Kompetencer: Bank rådgivning.
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*Budgetforudsætninger

Årlig omsætning

kr. 6.318.105,00 Soliditetsgrad

Overskud

1,70 Ejendomsudgifter

Lønomkostninger

8,19

69,86 Lønomkostninger, fast
personale

Omkostninger, særlig
ekspertise
Omkostninger, leder
Personaleomsætning
Revisionspåtegning

40,50

60,99

- Omkostninger,
kompetenceudvikling

1,26

8,86 Omkostninger,
bestyrelseshonorarer

-

19,30 Sygefravær
Ja

4,14

Dato for revisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 107.
Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

socialpædagogisk støtte
I alt

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.
50.691,00

0,00

0,00

0,00

50.691,00
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