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Kvalitetsstandard
-

Ghs værdigrundlag er en vigtig hovedhjørnesten i hele arbejdet med vores børn og unge.(Se
bilag)

-

Den terapeutiske indsats er en daglig og integreret del af behandlingsplanerne på Glh.
Se bilag.

-

På Glh bygger vi på høj faglighed. Dette udmønter sig i stadig større andel af uddannet
personale i de faste stillinger samt vikarer kvalificeret på flere forskellige områder.

-

Der arbejdes kontinuerligt med fælles kurser, efteruddannelse og opfølgning på MUS.

-

Vi arbejder med dokumentation på flere områder:
I vores interne kommunikationssystem, i arbejdet med børnene via statusrapporter i
samarbejdet med kommunernes handleplaner, i skoledelen med undervisningsplaner,
årsplaner og individuelle mål med evalueringer.

-

Vi arbejder med høj grad af struktur og faste rammer i den daglige fælles pædagogik.

-

Vi arbejder med størst mulig åbenhed i samarbejdet. Både på det faglige og på det psykiske
plan i forhold til de belastende situationer, der er en del af vores dagligdag.

-

Der superviseres såvel individuelt som fælles.

-

Vi har en sund kostpolitik, der ligger op af de nye nordiske kostråd.

-

Vi supplerer de pædagogiske behandlingsplaner med daglig motion og bevægelse samt frisk
luft og lys i øjnene, da disse ting samlet set er medvirkende til et bedre psykisk velvære og
dermed medvirkende til en mere helhedsorienteret behandlingsindsats.

-

For at sikre vellykkede anbringelsesforløb på Glh har vi en fast procedure for samarbejdet
helt fra starten.
Der er beskrivelse af vores forventninger til anbringende myndighed via vores
gennemlæsninger af papirer før og reaktioner med skriftlige noter samt et eller flere møder
før anbringelsen.
Der er beskrivelse af forpligtelser i anbringelsesforløbet (via handleplanerne) i forhold til
anbringende myndighed.
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-

Glhs personalehåndbog er en vigtig daglig bestanddel i sikring af kvalitetsstandarden.

-

Der afholdes som minimum halvårlige pædagogiske møder, hvor også kvalitetsstandard er i
centrum.

-

Nye kollegaer orienteres om værdigrundlag, personalehåndbog mv.

-

Medarbejderne har sat sig ind i kvalitetsstandarden og bruger denne i arbejdet med de unge.

-

Kvalitetsstandarden findes som bilag i personalehåndbogen.
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