Hvidovre den 25. juli 2018
Bemærkninger til udkast til tilsynsrapport af 19. juni 2018












S. 7 – 01.b: Der står at alle børn på Kilden går i intern skole. Der er 2 af Kildens børn der går i
ekstern skole.
S. 7 - 01.d: Vi har på baggrund af indikatoren nu lavet systematisk opfølgning på alle børnene i Det
Hvide Hus i dagbogsprogrammet. Så pædagogerne hver dag dokumenterer om børnene har været i
skole.
S. 10 - 02.f: Betragtningerne omkring Kildens børns relation til pædagogerne tages til efterretning.
Men jeg vil alligevel lige bemærke at der i løbet af de første 5 måneder af året er indskrevet 5 nye
børn. Disse har af tidsmæssige grunde ikke haft mulighed for at opbygge fortrolige relationer til
pædagogerne endnu.
S. 12 – 03.a: I forhold til betragtningerne omkring medarbejdere der mangler metoder eller
redskaber til hensigtsmæssige håndtering fx ved at struktur fastholdes løsrevet fra børnenes
følelsesmæssige behov. Dette er et rigtig fint opmærksomhedspunkt for Kilden at arbejde med.
Især tænker jeg at det handler om relativt nye medarbejder og tilkaldevikarer der endnu ikke har
indgående kendskab og erfaring med Hvidborgs/Kildens behandlingstænkning og metoder.
S. 13 – 03.b (6. linje fra oven): Børnefamiliehuset er nævnt i forhold til indsatsens tidsperspektiv –
dette tænker jeg skal slettes fra tilsynsrapporten?
S. 13 – 03.c: Der står at ”flere” børn er indskrevet uden kommunalhandleplan. Det drejer sig om: 4
børn i Det Hvide Hus og ingen børn på Kilden.
S. 16 – K 06: Bemærkninger til at indberetningerne af magtanvendelser ikke sker inden for de
fastsatte fristelser. Normal har vi en procedure for at indberette magtanvendelsesepisoder inden
for de fastsatte fristelser. I perioden op til og lige efter det uanmeldte tilsyn, trådte den nye
datalovgivningen i kraft. Dette fik desværre den effekt at vi ikke kunne åbne
magtanvendelsesskemaet i dagbogsprogrammet. Så snart dagbogsprogrammets support havde
fået åbnet det op igen, blev magtanvendelserne sendt afsted.
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