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Att. Kim Blach Pedersen                                           Silkeborg d. 31. november 2017 

 

Afgørelse om godkendelse af Randers Bo- og Erhvervstræning  
 

Socialtilsyn Midt har på baggrund af Randers Bo- og Erhvervstrænings ansøgning af 
14. august 2017 om at blive godkendt som socialt tilbud. 

Socialtilsyn Midt har behandlet ansøgningen, og træffer følgende afgørelse:  

Socialtilsyn Midt træffer i henhold til Lov om socialtilsyn § 5, stk. 1 afgørelse 

om, at Randers Bo- og Erhvervstræning, kan godkendes som socialt tilbud 

Randers Bo- og Erhvervstræning godkendes til følgende: 

 

Afdeling Adresse Antal 
pladser 

Lovgrundlag Alders- og målgruppe 

Randers Bo- 
og Erhvervs-
træning 

 

 

Adelgade 12 
8900 Randers C 

14 almen bolig loven 

§ 105, stk. 2 

Unge mellem 18 og 25 år 
med særlige behov. De 
unge har ofte generelle 
eller specifikke indlær-
ingsvanskeligheder, op- 
mærksomheds- og/eller 
udviklingsforstyrrelser og 
diagnoser inden for 
autisme spektrum for-
styrrelser.  Der kan også 
være tale om unge med 
erhvervet hjerneskade 
eller udviklingshæmning 

Randers Bo- 
og Erhvervs-
træning 

Strømmen 5 - 9 
8960 Herning SØ 

7 almen bolig loven 

§ 105, stk. 2 

 

Begrundelse  

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



 
 

 

 

Side 2 

I Socialtilsyn Midts afgørelse er der lagt vægt på, at Randers Bo- og Erhvervstræning: 

 

• arbejder målrettet med at motivere og støtte de unge til stabile skole-, 
uddannelses- eller beskæftigelsesforløb ud fra fleksible tilgange. I vurderingen 
indgår at tilbuddets visitation, et systematisk målsætningsarbejde og en tæt unge-
dialog er medvirkende til, at der kan arbejdes fokuseret i bodelen og også i 
erhvervsdelen.  
 

• støtter de unge til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som 
muligt. De unge inddrages i udarbejdelsen af mål, som støtter denne udvikling. 
Tilbuddet støtter de unges mulighed for at skabe og vedligeholde et netværk 
bestående af familie og venner. 

 
• har en tydelig defineret målgruppe. Det vurderes endvidere af Socialtilsynet, at en 

grundig visitation betyder, at de unge er motiverede for at bruge det helheds-
orienterede tilbud. 

 
• arbejder systematisk og individuelt med de unges handleplaner med inddragelse 

af de unge. Der er sammenhæng og overensstemmelse mellem tilbuddets mål og 
metoder. Socialtilsynet vurderer dog, at den unges eget perspektiv kunne træde 
yderligere frem i tilbuddets skriftlige materialer. 

 
• fremtræder som et homogent og helhedsorienteret tilbud, som gennem sam-

arbejde opnår udvikling og læring for de unge med en fremtidig og selvstændig 
tilværelse for de unge for øje. 

 
• medinddrager de unge i deres egne liv gennem målsætningsarbejde, beslutninger 

og ved at inddrage de unges drømme og ønsker. De unge vurderes af 
Socialtilsynet til at have indflydelse på deres dagligdag og fællesskabet i tilbuddet 
gennem dialog, aktiviteter, fællesmøder og elevråd. 

 
• er et helhedsorienteret tilbud, hvor bodelen, bokollegierne, og erhvervsdelen er 

medvirkende faktorer til at skabe et liv for de unge med fokus på personlig 
udvikling, læring samt fysisk og mental trivsel.  

 
• samarbejder med relevante interessenter som kan være med til at sikre borgerne 

den rette støtte og hjælp og have tilknytning til en meningsfuld aktivitet, en 
uddannelse eller en beskæftigelsesform i et aktivt samarbejde med de unge.  

 
• Socialtilsyn Midt vurderer også, at Randers Bo- og Erhvervstræning sikrer, at 

magtanvendelser og overgreb minimeres gennem en anerkendende, 
tryghedsskabende og konfliktnedtrappende tilgang til de unge. Der arbejdes 
ligeledes for, at de unges omgangsformer med hinanden også er trygge og rolige.  



 
 

 

 

Side 3 

 
• er velorganiseret og har et klart værdigrundlag og faglige målsætninger. Ledelsen 

har fagrelevante kompetencer samt målgruppeviden og indsigt. Det er ligeledes 
Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har kompetente, rummelige og engagerede 
bo-støttemedarbejdere i bo-kollegierne, som arbejder systematisk ud fra relevante 
faglige tilgange og metoder med udgangspunkt i de unges handleplaner. 

 
• bokollegies medarbejdere har relevante grunduddannelser, og/eller viden og er-

faring med målgruppen, der er suppleret med målrettede og relevante efter-
uddannelser og kurser. 

 
• i de to bokollegier, Adelgade 12 og Strømmen 5-9, Randers, tilbyder de unge 

tidssvarende rammer, som er velegnede til målgruppen med mulighed for at tage 
del i tilbuddets fællesskab og også have et privatliv i egen bolig. Socialtilsynet 
vurderer også, at tilbuddets rammer understøtter de unges trivsel, udvikling og 
selvstændighed. 

 

Kommentarer til Kvalitetsmodellen 

 

Randers Bo- og Erhvervstræning har haft tilsynsrapporten i høring, og tilbuddets 
kommentarer er indarbejdet i den endelige rapport. 
 
Oplysningspligt 

Vi skal gøre opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift, at give Socialtilsyn Midt 
oplysninger 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 
jævnfør retssikkerhedslovens kapitel 10. Inden 4 uger efter modtagelsen af denne 
afgørelse skal klagen indgives til Socialtilsyn Midt, som vil genvurdere afgørelsen. Hvis 
Socialtilsyn Midt fastholder sin afgørelse helt eller delvis, vil klagen blive videresendt 
til Ankestyrelsen. 

Klagen indgives 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. 

 

 



 
 

 

 

Side 4 

Med venlig hilsen 

 

Pia Skadhede 
Tilsynskonsulent 

Mobil: 6134 9525  Mail: pia.skadhede@silkeborg.dk 


