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Socialtilsyn Hovedstaden har den 12. november 2014 gennemført regodkendelsesbesøg hos Pigegruppens hybler og godkender hermed det kommunale tilbud
i henhold til Serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6.
Tilbuddet er kommunalt og beliggende i Københavns kommune. Fra 1. januar
2014 er det Socialtilsyn Hovedstaden, der godkender og fører driftsorienteret tilsyn med tilbuddet, jf. Lov om socialtilsyn, §4, stk. 1, nr. 2.
Afgørelse
Socialtilsyn Hovedstaden har truffet afgørelse om at regodkende Pigegruppens
tre hybler i henhold til lov om socialtilsyn, jf. § 4, stk. 1, nr. 2.
Målgruppe
Tilbuddet er godkendt til 3 unge i alderen 13-23 år inden for følgende målgruppe:
Pigegruppens målgruppe er udsatte piger med varierende problemstillinger.
Pigerne kan have en eller flere af følgende vanskeligheder:
Ustabile boligforhold, ringe eller ingen kontakt til uddannelses- eller beskæftigelsessystemet, kriminalitet, misbrug, prostitution, ingen eller ringe voksenkontakt,
ensomhed og typisk en opvækst i familier med få ressourcer, vold og/eller andre
problemstillinger. De piger der bliver anbragt i Pigegruppens hybler, har derudover
typisk flere mislykkede anbringelser bag sig.
Fysiske rammer
Pigegruppens fysiske rammer er bestående af to lokationer. Pigegruppens tre
hybler er placeret på Nørrebro - her rådes der over tre mindre lejligheder i et boligkompleks. Pigegruppens fælleslokaler er beliggende centralt på Vesterbro.
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Gruppetilbuddet er indrettet indendørs og udendørs, sådan at pigerne gives mulighed for at kunne
bevæge sig ind og ud af lokalerne - alene eller sammen i flok, hvilket giver en god dynamik i
fællesskabet og mulighed for at prøve sig selv af i forskellige kombinationer af piger, samt muligheden for at trække sig tilbage, hvis intensiteten føles grænseoverskridende.
Normering
En forudsætning for tilbuddets fortsatte godkendelse er, at tilbuddet altid har ansat fagligt kompetent personale, med relevant uddannelse og erfaring. Det er ikke en betingelse, at der er nattevagter tilknyttet hyblerne.
Begrundelse
Baggrunden for godkendelsen er regodkendelsesbesøg den 12. november 2014. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. § 5 i Lov om
Socialtilsyn. Den samlede vurdering af, om tilbuddets ydelser har den fornødne kvalitet, er foretaget ud fra syv temaer jf. § 6 i Lov om Socialtilsyn.
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Socialtilsynet henviser til regodkendelsesrapport af 27. februar 201, hvoraf nedenstående samlede vurdering fremgår:
Det er Socialtilsynets vurdering, at målgruppen for Pigegruppens hybler er klar og afgrænset og
det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes systematisk med relevante metoder og
faglige

tilgange,

der

fører

til

positive

resultater

for

de

unge.

Ledelse og medarbejdere kan relevant redegøre for deres faglige tilgange, der baseres på en
ligeværdig,
anerkendende,
ressourceorienteret
og
relationspædagogisk
tilgang.
Pigegruppen arbejder ud fra velvalgte tilgange, hvor der tages udgangspunkt i, at rammerne og
fællesskabet i tilbuddet bidrager til at finde den enkelte unges ressourcer og udviklingspotentialer.
Godkendelsen forudsætter i øvrigt, at tilbuddet ved nyansættelser indhenter børne- og straffeattester.
Oplysningspligt
Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give Socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i
forhold til godkendelsesgrundlaget, jf. § 12, stk. 2 i Lov om Socialtilsyn.
Tilbuddet er desuden forpligtet til at indsende budget og regnskab til Socialtilsyn Hovedstaden.
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Henvisning til lovgrundlag
Afgørelsen er truffet i henhold til § 4, 5 og 6 i Lov om Socialtilsyn nr. 608 af 12. juni 2013
Klagevejledning
Tilbuddet kan klage over Socialtilsyn Hovedstadens afgørelse i henhold til kap. 10 i Lov om retsikkerhed og administration på det sociale område. Klagen skal være modtaget i Frederiksberg Kommune, Socialtilsyn Hovedstaden, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg inden 4 uger fra modtagelse
af denne afgørelse. Det vil sige senest den 15. januar 2016.
Socialtilsyn Hovedstaden har pligt til at genvurdere sagen, når der er indgivet en rettidig klage.
Socialtilsyn Hovedstaden skal inden for en frist af 4 uger vurdere, om afgørelsen skal fastholdes,
eller om tilbuddet kan få helt eller delvis medhold i klagen. Beslutter Socialtilsyn Hovedstaden at
fastholde sin tidligere afgørelse, sender Socialtilsyn Hovedstaden klagen videre til Ankestyrelsen,
der vil behandle klagen.
Venlig hilsen
Pia Viuf
Tilsynskonsulent
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