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Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud 

 
Socialtilsyn Midt har d. 14-05-2014 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt 

som et socialpædagogisk opholdssted jf. SEL § 66 stk. 1, nr. 5, SEL §§ 107, 108 og 104 

________________________________________ 

Socialtilsynet har behandlet jeres ansøgning og træffer i henhold til lov om soci-

altilsyn § 5, stk. 1 afgørelse om, at Hadruplund kan godkendes som  et socialpæ-

dagogisk opholdssted jf. SEL § 66 stk. 1. nr. 5 og SEL §§ 107, 108 og 104 

I er godkendt til følgende: 

Afdeling/adresse Pladser Paragraf Målgruppe/aldersgruppe 

Hadrupvej 60 (Egehuset) 

8350 Hundslund 

6 SEL § 108 Borgere over 18 år med udviklings-

hæmning.  

Hadrupvej 60 

8350 Hundslund 

13 SEL § 104 Aktivitets og samværstilbud til bor-

gere over 18 år med udviklings-

hæmning, der er tilknyttet Hadrup-

lund 

Hadrupvej 41 

”Kastanjehuset” 

7 SEL § 66 stk. 1 nr. 5 

og SEL § 107. Pladser-

ne er fleksible i forhold 

til anbringelses para-

Borger med udviklingshæmning 

 

 

Hadruplund 

Hadrupvej 41 

8350 Hundslund 

8. oktober 2015 
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8350 Hundlund 
graffer 

Hadrupvej 41 

”Lindehuset” 

8350 Hundslund 

10 SEL §§ 107 og 108  Midlertidig og permanent botilbud til 

borger over 18 med udviklings-

hæmning 

Hadrupvej 41 

8350 Hundslund 

4 Dagbehandlingspladser  Dagbehandlingspladser til borger 

under 18 år, der lever op til mål-

gruppebeskrivelsen.   

 

Aflastningspladser 

Det er muligt for tilbuddet, at borgere kan komme i aflastning, under den forudsætning, at 

det samlede antal borgere på dagen, ikke overstiger tilbuddet godkendelse. 

Målgruppe 

Udviklingshæmmede børn (0-18 år) og voksne (18-85 år), med betydeligt og varigt ned-

sat funktionsevne. Det er mennesker, der har behov for omfattende hjælp i almindelige 

daglige funktioner og for pleje, omsorg og behandling. Tilbuddet modtager eksempelvis 

beboere med autisme, ADHD, tidlige følelsesmæssige skader, epilepsi og psykiatriske pro-

blemstillinger og -lidelser. På grund af de fysiske rammer kan tilbuddet ikke modtage kø-

restolsbrugere. Tilbuddet modtager beboere med meget varieret funktionsevne, nogle 

uden ekspressivt sprog og med brug for støtte til helt basale funktioner som spisning og 

personlig hygiejne, andre med en højere funktionsevne, men med adfærdsmæssige 

og/eller psykiatriske problemstillinger, som kræver kontinuerlig særlig støtte og behand-

ling. 

Begrundelse 

Begrundelse for afgørelsen er, at I samlet set opfylder betingelserne i § 6 i lov om social-

tilsyn. 

Tilsynet vurderer, at Hadruplund er et velfungerende og veldrevet tilbud til målgruppen, 

der profiterer af tilbuddet struktur og rytme igennem dagen, ugen og året. Tilbuddet har 

klare holdninger og værdier til anvendelsen af metodiske tilgange og metoder 

Tilbuddet har et antroposofisk menneskesyn, der danner baggrund for metodiske tilgange 

og metoder. Rytme og struktur er et vigtigt element i tilgangen, der støtter beboerne ved 

forudsigelighed og genkendelse igennem dagen, ugen og året. 

Tilbuddets menneskesyn og metodiske tilgange understøtter at beboerne bliver respekte-

ret og anerkendt. Tilsynet oplevede at dialogen mellem medarbejderne og beboerne var 
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hjertelig, lyttende og respektfuld. Igennem dialog med beboerne, pårørende og observati-

oner vurderer tilsynet, at beboerne trives i tilbuddet. 

Tilsynet vurderer, at ledelsesteamet har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbud-

det. Der er ledelsesmæssig ansvars fordeling imellem pædagogisk leder og administrativ 

leder.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne besidder relevant uddannelse, opdateret viden og 

erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Medarbejdernes kompetencer kom til 

udtryk igennem samspillet med beboerne, hvor tilsynet oplevede medarbejderne som em-

patiske, tillidsfulde og omsorgsfulde 

Oplysningspligt 

Vi skal gøre opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift, at give Socialtilsyn Midt op-

lysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget. I er endvidere 

forpligtet til, hvis Socialtilsyn Midt anmoder om det, at give socialtilsynet de oplysninger, 

der er nødvendige for det driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i lov om socialtilsyn. 

Klageadgang 

Der kan klages over afgørelsen til Ankestyrelsen i henhold til lov om socialtilsyn § 19 jf. 

retssikkerhedslovens kap. 10. Inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse skal 

klagen fremsendes til Socialtilsyn Midt, som vil genvurdere afgørelsen. Hvis Socialtilsyn 

Midt fastholder sin afgørelse helt eller delvis, vil klagen blive videresendt til Ankestyrelsen. 

Klagen sendes til: Socialtilsyn Midt, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg eller elektronisk via 

sikker post på adressen sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk. Anfør undertegnede som 

attention i mailens emnefelt. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 
Keld Sparvath Sørensen 

Tilsynskonsulent 
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