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Samlet konklusion:
Elmelund er et meget spændende tilbud, som indeholder 4 forskellige enheder med mulighed for at modtage forskellige målgrupper. Der er en god sammenhæng i de forskellige dele og gode fysiske rammer i alle delene.
Det vurderes at være et rigtig godt tilbud til målgruppen, hvor der er et godt menneskesyn og brugerne mødes der, hvor de er.
Tilbuddet har en overraskende smal ledelse (ingen afdelingsledere), men ledelsen har
overblikket, og tilbuddet er præget af nytænkning og der er en udvikling af nye tilbud i
forhold til behov.
Det vurderes at være tale om en meget velfungerende institution.
Lederkonklusion:
Økonomi:
Privat tilbud uden driftsoverenskomst med kommunen.
Målsætninger:

Afklarer, optræner og udplacerer unge med behov herfor. Målgruppen er sent udviklede, dårligt begavede unge, nogle med diagnoser ”i den lette ende”.
Oprettelse af pladser sker i takt med efterspørgslen.
Nye tiltag:
Oprettet nyt kontor til ledelsen i nabobygning på Nørregade.
Visitation:

Der er stor efterspørgsel efter tilbuddet. Thisted Kommunes borgere får førsteprioritet, idet det er bedst for netværksarbejdet m.v. at den unge hører til i lokalområdet. Der fyldes op med unge fra andre kommuner derefter.
Handleplaner:

Ja. Handleplanen bruges mest ift. samarbejdet med kommunerne. Handleplanernes udseende varierer fra afdeling til afdeling.
Brugerindflydelse:
Ja, som en del af den pædagogiske metode. Men inden for de rammer, som fastsættes
individuelt for hver af de unge.
Magtanvendelse:

Nej. Der har været afholdt et kursus omkring magtanvendelse og det er noget,
som personalet har fokus på. Men der har ikke været nogen episoder.
Alkohol- og stofmisbrug:
Der er opmærksomhed herpå. Der har ikke været nogle tilfælde i indeværende år.
Samarbejde med pårørende:
Der er et meget tæt samarbejde med de unges forældre.
Bygningsmæssige forhold:
Gode.
Medicinhåndtering:
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Der er kommet mere medicinhåndtering til idet der er kommet flere unge med
ADHD i tilbuddet. Alle medarbejdere har været på kursus i medicinhåndtering.
Hygiejnemæssige forhold:

En af de pædagogiske målsætninger er, at den unge får lært at gøre rent, lave
mad m.v. Så det er helt centralt, at de unge deltager i dette.
Faglig udvikling:
Der er gode muligheder for faglig udvikling.
Arbejdsmiljø:
Der afholdes regelmæssigt personalemøder, der er nedsat sikkerhedsgruppe.
Forvaltningssamarbejde:
Samarbejdet med forvaltningen fungerer godt.
Medarbejdernes helhedsvurdering:
Et rigtig godt sted at arbejde. Stedets værdier er meget i fokus i arbejdet. Der er gode
muligheder for faglig udvikling og stor ledelsesmæssig opbakning.
Brugerkonklusion:
Indflydelse:
Der er indflydelse på aktiviteter m.v. og handleplan udarbejdes i et samarbejde.
Kontakt til personale:
Der er god kontakt til personalet.
Kontakt til andre brugere:
Der er god kontakt til de andre elever. Der er fokus på at få dannet nogle fællesskaber/netværk fra tilbuddets side.
Brugerens helhedsvurdering:
Et rigtig godt tilbud, som giver den nødvendige støtte og hjælp.
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