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Afgørelse vedrørende re-godkendelse som socialt tilbud.  
 
Socialtilsyn Øst har nu foretaget en vurdering af det samlede tilbud, Fonden Skole- og 
Behandlingshjemmet Skovgården, i forbindelse med re-godkendelse i henhold til § 26 jf. § 
5 i Lov om Socialtilsyn nr. 608 af 12. juni 2013.  
Rapporten har været i høring og tilbuddets kommentar er medtaget i rapporten.  
 
Socialtilsynet har truffet følgende afgørelse:  
Socialtilsynet godkender Fonden Skole- og Behandlingshjemmet Skovgården til 20 
pladser efter § 66, stk. 1, nr. 5 i Serviceloven til døgnophold for børn og unge i alderen 6 - 
17 (22) år.  
 
Godkendelsen er gældende i forhold til de af Socialtilsyn Øst besigtigede lokaler på 
adressen Sneslevvej 67, 4250 Fuglebjerg. 
  
Skovgården er et privat opholdssted for børn og unge der af forskellige årsager er 
omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede og derved er blevet skadede/forstyrrede i 
deres udvikling.   
 
Begrundelse  
Socialtilsyn Øst finder, ud fra en samlet vurdering, at opholdsstedet Skovgården, opfylder 
betingelserne for re-godkendelse jf. § 6 i Lov om Socialtilsyn.  
Socialtilsynets kvalitetsmodel, som fremgår af Bekendtgørelse om Socialtilsyn nr. 551 af 
28.4.2015 bilag 1, har været anvendt til at vurdere tilbuddet.  
Det vurderes i tilsynsrapport af 2. november 2015, at Skovgården opfylder alle punkter i 
rapportens 7 kvalitetstemaer, samt §§ 12 til 18 i Lov om Socialtilsyn. 
  
Vejledning  
Der kan ikke ske flytning til andre lokaler eller ibrugtages yderligere lokaler, uden 
forudgående godkendelse fra Socialtilsyn Øst.  
 
Socialtilsyn Øst skal gøre Skovgården opmærksom på, at I er forpligtet til, af egen drift, at 
give Socialtilsyn Øst oplysninger, om væsentlige ændringer i forhold til 
godkendelsesgrundlaget, der eksempelvis kan omfatte ændring af antal pladser, 
målgrupper eller fysiske rammer. 
  
I er endvidere forpligtet til, hvis Socialtilsyn Øst anmoder om det, at give Socialtilsynet 
oplysninger, der er nødvendige for det driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i lov om 
Socialtilsyn.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Socialtilsyn Øst skal gøre opmærksom på, at godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke har 
været brugt til det godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år jf. § 5, stk. 6 i 
Lov om Socialtilsyn. 
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