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Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at Solliden er et tilbud, hvor der pågår et arbejde med
de børn og unge på et højt fagligt niveau. Det er tydeligt for Socialtilsynet, hvordan børnenes trivsel
og faglige udvikling i skolen ses som et vigtigt parameter for, om børnene bibringes kompetencer og selvstændighed, hvormed de gives muligheder for fortsat udvikling mod et selvstændigt og godt liv, også senere hen og i voksenlivet. Socialtilsynet oplever således en høj bevidsthed i tilbuddet om med relevante metoder at styrke børnenes motivation for skolegang, og alle børn og unge har et
undervisningstilbud, som børnene i al væsentlighed beskriver at trives med.
Socialtilsynet vurderer, at Solliden også i andre aspekter søger at sikre, at der iværksættes aktiviteter, bevares og etableres relationer, der på en og samme tid styrker barnet i dets identitet og tilhørsforhold,
samtidig med at de opmuntres til at være nysgerrige på livet omkring dem.
Samarbejdet med forældrene vurderes som værende udført med stor dygtighed, og der er en
både indlejret og udtalt forståelse for, at børnene er forældrenes børn - hvilket ifølge Socialtilsynet er et
væsentligt og afgørende udgangspunkt, for at kunne etablere det helt nødvendige samarbejde.
Solliden er bevidste om brugen af metoderne, og der er en blanding af gamle velafprøvede pædagogiske metoder, så som relation, omsorg i flere niveauer samt de mere centralt fastsatte via Københavns
Kommune som f.eks. Forandringskompas, SMTTE model, HEFU fil mv. Det er tilsynets vurdering, at der
på Solliden arbejdes dygtigt med de anvendte metoder tilpasset målgruppen, men også det enkelte barn som aldrig lades ude af sigte.
Solliden ledes af et ledelsesteam på to, en forstander og en souschef, der med stor faglig ekspertise, indsigt
og erfaring, formår sikre at børnenes perspektiv bevares i alle aktiviteter. Ledelsen vurderes som værende
særdeles kompetent, med fuld bevidsthed om, hvor de vil hen, og hvordan de vil sikre, at de kommer derhen. Ledelse udøves efter tilsynets vurdering kompetent, herunder med en synlig og angivelig flot udnyttelse af de tilstedeværende økonomiske ressourcer, sikring af faglig opkvalificering og udvikling for medarbejdergruppen med stor trivsel til følge. Udfra gennemførelse af
tilsynet, er det tilsynets vurdering, at der udøves ledelse med fokus på inddragelse og dialog med
stor ansvarpåtagelse hos medarbejderne til følge.
Der er endvidere tilsynets opfattelse, at der i ledelsen og hos medarbejderne er et stort og relevant fokus
på inddragelse af forældre og andet relevant netværk, samt fokus på børnenes behov. Alle fastansatte medarbejdere med pædagogiske opgaver er uddannede pædagoger med løbende relevant faglig opkvalificering.
Økonomisk vurderes stedet som værende et tilbud der har været i god og bæredygtig drift
til nu, baseret på observationer af de fysiske rammer, beskrivelser fra ledelse, medarbejdere og børn og
unge vedrørende dagligdagens muligheder for aktiviteter, kost mv.

