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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne 
kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del 
af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv 
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde 
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om 
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt 
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, 
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i 
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer 
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Temaer
-    Uddannelse og beskæftigelse
-    Selvstændighed og relationer
-    Målgruppe, metoder og resultater
-    Sundhed og Trivsel
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, 
inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Elleslettegård

Hovedadresse Gøngehusvej 162
2950 Vedbæk

Kontaktoplysninger Tlf: 45890084
E-mail: mravn@elleslettegaard.dk
Hjemmeside: www.elleslettegaard.dk

Tilbudsleder Morten Ravn

CVR nr. 43286617

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 103 (beskyttet beskæftigelsestilbud)

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

§ 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted)

Målgrupper 17 til 30 år ()

16 til 18 år ()

18 til 30 år (medfødt hjerneskade, udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, anden 
udviklingsforstyrrelse, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse)

18 til 65 år (medfødt hjerneskade, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse)

17 til 30 år (erhvervet hjerneskade)

Pladser i alt 58

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Blomsterværksted
 

2 beskyttet 
beskæftigelsestilbud 
(§ 103), 

Botræning Gøngehusvej 162
2950 Vedbæk

33 almindeligt 
socialpædagogisk 
opholdssted (§ 66, 
stk. 1, nr. 5), 
midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Kantine
 

2 beskyttet 
beskæftigelsestilbud 
(§ 103), 

Maskinværksted
 

4 beskyttet 
beskæftigelsestilbud 
(§ 103), 

Monteringsværksted
/kørsel  

5 beskyttet 
beskæftigelsestilbud 
(§ 103), 

Rideskole
 

7 beskyttet 
beskæftigelsestilbud 
(§ 103), 

Stald og 
gårdmandsfuktion  

5 beskyttet 
beskæftigelsestilbud 
(§ 103), 

Pladser på afdelinger 58
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Elleslettegård er en selvejende institution, der er undtaget fra registrering efter lov om erhvervsdrivende fonde, jf. 
denne lovs § 1 stk. 4 nr. 5.
Elleslettegårds botilbud henvender sig primært til unge mellem 16 og 30 år der er sent udviklede, psykisk umodne 
og har intellektuelle vanskeligheder. Det er unge mennesker, der har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne 
sig under forhold, der er tilpasset deres særlige behov for støtte. Tilbuddet giver en bred vifte af tilbud, som 
henvender sig til unge, der har interesse for udvikling af praktiske færdigheder, opbygning af sociale relationer og 
tæt kontakt til dyrehold. Beskæftigelsen henvender sig til 16 til 65 årige.

Socialtilsynet har været på uanmeldt driftsorienteret tilsyn på Elleslettegård, den 2. og 4. juli 2018. 
Borgerperspektivet er inddraget ved interview med borgere fra botilbuddet samt dialog med borgere på 
værkstederne.

Det er Socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet har den fornødne kvalitet, ud fra kvalitetsmodellens 7 temaer 
og at borgerne generelt udvikler sig og trives i de inkluderende bo-, uddannelses- og beskæftigelses-fællesskaber. 
Socialtilsynet konkluderer videre, at tilbuddet har forholdt sig til udviklingspunkter givet ved forrige tilsyn.

Tilbuddet er veldrevet med en kompetent og ambitiøs ledelse samt kompetente og engagerede medarbejdere, som 
har fælles fokus på at støtte borgernes selv- og medbestemmelse ud fra etiske og mellemmenneskelige 
kompetencer. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har fokus på, og er i proces med, at udvikle og opkvalificere 
både i forhold til relevante faglige tilgange og metoder med udgangspunkt i KRAP og Low Arousal samt 
dokumentationspraksis, og har fokus på at udvikle strukturer som er tværgående og borgerinddragende. 

Socialtilsynet anerkender især "måden mennesker er sammen på" på Elleslettegård. 

Tilbuddets fysiske rammer fremstår uændrede, slidte, men velfungerende i øvrigt, og understøtter den faglige 
indsats på tilbuddet.

Særligt fokus i tilsynet

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Lisbeth Harre (Tilsynskonsulent)

Rene Lykke Jensen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg

Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang  
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt 
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er 
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger 
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden 
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og 
beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som 
forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud 
eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er 
dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring.
Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er 
nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller 
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema

Sociailtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat yder veludførte uddannelses- og beskæftigelsestilbud til målgruppen og 
at tilbuddet giver en bred vifte af tilbud, hvor borgerne har mulighed for at udvikle praktiske og sociale færdigheder. 
Borgerne giver i høj grad udtryk for at trives og sætter stor pris på de fællesskaber de indgår i med ligesindede.

Tilbuddet er i god proces med at systematisere deres dokumentationspraksis og kan med fordel fortsat øge 
kvaliteten af dokumentationen, herunder den understøttende indsats for beboeres beskæftigelse med skriftlige mål 
herfor.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel fortsat øge kvaliteten af dokumentationen, herunder den understøttende indsats(bodelen) 
for beboeres beskæftigelse, med skriftlige mål herfor.

Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, 
uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til at fastholde tilknytning 
til uddannelse og beskæftigelse ud fra, hvad den enkelte formår. Systematisk  inddragelse af borgerne i 
målsætningsarbejdet samt evaluering på faste tværgående teammøder er i proces.
Tilbuddet kan med fordel systematisere målarbejdet yderligere, for i højere grad at sikre læring og udvikling af 
indsatsen. Dermed ses det, at udviklingspunktet fra forrige tilsyn fortsat er aktuelt.

Ved tidligere tilsyn i 2017, har ledelsen oplyst, at pårørende generelt giver udtryk for, at de unge profiterer af en 
helhedsløsning.

Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og 
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 01.a

Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at der nu er indsatsplan på alle borgere.
Ledelse og medarbejdere beskriver at der er iværksat ny procedure, for at understøtte individuelle mål blandt andet 
for borgernes beskæftigelse og dagtilbud, i samarbejde med borgerne. Et tværgående team bestående af 
socialrådgiver, kontaktperson, kontaktlærer og leder, mødes sammen med borger hver 6. uge og drøfter status på 
mål, delmål og opfølgning herpå. 
Hertil oplyser medarbejdere fra beskæftigelsen, at borgerne inddrages ad hoc via høring i forhold til den jævnlige 
systematiske opfølgning.

I tilsendte stikprøver for borgeres målsætninger ses ikke mål fra bodelens understøttelse af borgeres beskæftigelse. 
Tilbuddet kan overveje, skriftligt målsætninger for understøttelse af borgeres beskæftigelse fra bodelen.  

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet er i proces med at integrere og tilrette dokumentationssystem 
Bosted, så det understøtter målsætningsarbejdet og systematisk opfølgning.

Samstemmende med sidste tilsyn, giver de borgere, socialtilsynet interviewer eller taler med i løbet af tilsynsdagen, 
alle udtryk for, at trives med deres beskæftigelsestilbud, de fleste udtrykker glæde og stolthed.

Socialtilsynet anerkender den positive udviklingsproces der pågår i tilbuddet. På baggrund af ovenstående 
fastholdes indikatoren som opfyldt i middel grad.

Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere oplyser, at alle borgere er i dagbeskæftigelse, 
enten STU forløb eller som beskyttet beskæftigelse, samt benytter klubtilbud.

Ovenstående ligger til grund for, at indikatoren ændres fra 4 til 5, opfyldt i meget høj grad.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, 
grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

Indeværende tilsyn har ikke givet anledning til ændringer. 
Tilbuddet har aktuelt ikke visiteret borgere under 18 år.
Socialtilsynet formoder fortsat, at tilbuddet også her vil kunne præstere stabilt fremmøde.

Ovenstående ligger til grund for, at indikatoren fastholdes bedømt som opfyldt i høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad 
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for 
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at 
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er 
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette 
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre 
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at 
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder 
dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at 
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende 
lokal- og civilsamfund. 
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og 
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode 
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene 
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv 
betydning for deres liv.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer fortsat og samstemmende med tilsynet 08-06-2017, at tilbuddet understøtter borgernes 
selvstændighed og sociale kompetencer, blandt andet gennem skriftlige målsætninger herfor. Den 
helhedsorienterede løsning, hvor borgeren bor og er beskæftiget i samme tilbud, bibringer borgerne mange 
muligheder for at møde mangfoldighed, samt kunne indgå i forskellige relationer og drage læring heraf.

Socialtilsynet vurderer, at botilbuddet har fokus på borgernes selvstændighed blandt andet ved at understøtte og 
anerkende, at borgerne selv håndterer så meget som muligt i deres liv, samt ved at borgerne inddrages i deres 
egen plan om mål. Borgerne støttes ligeledes til at fastholde og udvikle kontakt med netværk og pårørende.

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kunne undersøge, hvordan systematisk visualisering og/eller 
velfærdsteknologiske løsninger kunne understøtte borgernes selvstændighed yderligere.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel undersøge, hvordan visualisering og/eller velfærdsteknologiske løsninger kunne 
understøtte borgernes selvstændighed yderligere.

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer fortsat og samstemmende med tilsyn 08-06-2017, at tilbuddet styrker borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed bl.a. gennem opstilling af målsætninger herfor.

Socialtilsynet vurderer ligeledes fortsat, at borgerne har kontakt til pårørende og netværk ud fra borgernes ønsker 
og behov. Især tilbuddets mangfoldighed af aktivitetstilbud sikrer, at de unge har mulighed for at indgå i forskellige 
former for relationer.

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kunne undersøge, hvordan visualisering og/eller velfærdsteknologiske 
løsninger kunne understøtte borgernes selvstændighed yderligere.

Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Ledelse og medarbejdere oplyser og giver eksempler på, at alle borgere har en indsatsplan samt for de flestes 
vedkommende, mål og delmål og, at der er fokus på at skabe sammenhængskraft mellem bo- og 
dagbeskæftigelsen. Herunder fokus på, at tilbuddet både er en uddannelses- og arbejdsplads for borgerne, samt 
ramme for fællesskab og venskaber på kryds og tværs.

Ledelsen oplyser at tilbuddet har iværksat ny mødestruktur, hvor borger, kontaktperson, kontaktlærer, 
socialrådgiver og leder mødes hver 6. uge og gør status i forhold til planen samt inddrager borgerne ad hoc ved 
høring i forhold til den løbende dokumentation.
Teamet i 1 til 1 tilbuddet mødes hver 14. dag og gør status på aktiviteter og aftaler samt justerer 
aktivitetsbeskrivelser. Borger i dette tilbud inddrages ved høring.

Endvidere er tilbuddet i proces med at få systematiseret deres dokumentation herunder systematisk opfølgning i 
dokumentationssystem, ud fra KRAP metode og tilgang med plads til beskrivelse af borgerens egen oplevelse.

De interviewede borgere beskriver deltagelse i handleplansmøder og målsætning om at komme i egen bolig eller 
bofællesskab på sigt, samt at blive mere selvstændige i dagligdagsaktiviteter. Medarbejdere oplyser, at en af 
borgerne er visiteret til en udslusningsbolig.

Borgerne oplyser i interview, at de ikke deltager i indkøb til fællesspisning længere og at indkøb foregår ved, at 
medarbejderne indkøber over nettet. Ledelsen oplyser, at dette er en prioritering ud fra et ressource perspektiv, 
samt at borgerne skal håndtere uforholdsmæssige store kontantbeløb, når der skal købes mad til mange/mange 
dage. Tillige oplyses, at borgere der har indkøb som indsatsmål får støtte, samt at borgere i udslusningsboliger selv 
køber ind, med eller uden støtte.
Borger og medarbejdere oplyser, at som nyt, er der skemalagt bo-træning, som et led i STU forløbet. Medarbejdere 
oplyser, at borgerne er ADL trænet løbende ud fra individuelle mål.

Socialtilsynet bemærker eksempel på borger, der støttes ved verbale påmindelser, samt at der ved rundvisning ikke 
umiddelbart observeres systematisk visualisering eller velfærdsteknologiske løsninger som kunne understøtte 
selvstændighed.

Det vægtes at tilsendte stikprøver for borgeres mål(indsatser) viser konkrete mål, der især er orienteret angående 
udvikling af øget selvstændighed. Der ses også mål(indsatser) for sociale kompetencer. I planerne er borgernes 
ønsker for opholdet kort beskrevet. Generelt følges der skriftligt op på målene, dog ikke med angivelse af længden 
for perioden for målet, og målene har ikke angivelse af datoer for opfølgning og evaluering.  

Ovenstående ligger til grund for, at indikatoren bedømmes som opfyldt i middel grad. Socialtilsynet bemærker dog 
positivt, at der ikke er langt for tilbuddet før tilbuddet sandsynligt kan hæves i bedømmelsen af nærværende 
indikator.

Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Nærværende tilsyn har ikke givet anledning til tilføjelser og teksten er overført fra sidste års tilsyn:
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"Interviewede borgere oplyser, at de deltager i aktiviteter såsom zumba, ridning og svømning i Elleslettegårds regi.

I forbindelse med rundvisningen oplyser forstanderen, at nyere lokaler ovenpå værksteder også benyttes til sumba 
og yoga for interesserede ude fra.

Af tidligere tilsyn fremgår det, at tilbuddet har klublokaler til fritidsaktiviteter, med muligheder for kreativitet og 
hygge, og lokaler, hvor der kan dyrkes fitness og spilles musik på en velassorteret instrumentsamling. 
Elleslettegård har eget ridecenter, hvor der er mulighed for at få rideundervisning. 
Elleslettegård har indgået et samarbejde med DOF Birkerød Fritidsskole om, at der forgår handicap - og 
specialundervisning om eftermiddagen på stedet. I øjeblikket er der følgende muligheder for undervisning: Drama, 
Kreativ design, Akrylmaling, Den store Bagedyst, Yoga, Wellness, Foto og Rockband. Ligeledes er der mulighed for 
ugentligt at deltage i svømmeundervisning i en lokal klub.
Ledelsen oplyser, at mål for fritidsaktiviteter generelt også er for, at borgerne kan blive en del af samfundet.
Borgerne oplyser, at de benytter indkøbsmuligheder i nærheden". 

Ovenstående oplysninger ligger til grund for, at indikatoren bedømmes som opfyldt i meget høj grad.

Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær 
med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Det vægtes, at medarbejderne oplyser, at borgerne støttes i deres ønsker og behov, herunder også deres 
selvstændiggørelse i forhold til pårørende samt støtte til at bevare kontakten til pårørende.
Medarbejderne oplyser, at de er opmærksomme på at støtte op om godt samarbejde med pårørende i overgange, 
når borgere flytter ind på tilbuddet.

Borgerne giver i interview udtryk for at de har kontakt med familie og netværk i dagligdagen efter ønsker og behov, 
hvilket er samstemmende med oplysninger fra tidligere tilsyn.

Ovenstående ligger til grund for at indikatoren ændres fra 4 til 5 og bedømmes som opfyldt i meget høj grad.

Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.f Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en 
positiv betydning for deres liv

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

Indeværende tilsyn har ikke givet anledning til ændringer og teksten er overført fra sidste års tilsyn:
 
Tilbuddet har aktuelt ikke visiteret borgere under 18 år.
Socialtilsynet formoder, at tilbuddet vil have fokus vedrørende fortrolig relation.

Ovenstående ligger til grund for, at indikatoren bedømmes som opfyldt i høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgerne.
Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe
(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i 
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som 
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og 
trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de 
anbringende eller visiterende kommuner.
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet de sidste år, har gennemgået en positiv organisatorisk og faglig udvikling for at 
skabe en faglig referenceramme og en tydelig faglig profil i relation til den brede målgruppe. Tilbuddet har uddannet 
superbruger i KRAP, samt får ekstern supervision i relation til denne metode, og det vurderes, at udviklingen har 
højnet tilbuddets faglige niveau, hvor de faglige tilgange og metoder fremstår præsente for medarbejderne og 
ledelsen. Borgerne giver udtryk for at trives og der opnås positive resultater. 
Som en del af udviklingen, har tilbuddet iværksat tiltag der skal sikre systematisk dokumentation samt evaluering til 
brug for borgernes og egen læring, og det ses at tilbuddet er i proces med at få implementeret fælles praksis.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan overveje at beskrive konkret mål og opfølgning på testning i 
individuel læringsstil, i relation til de øvrige faglige opkvalificeringsprocesser der aktuelt pågår i organisationen.

Gennemsnitlig vurdering 3,8

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel overveje at beskrive konkret mål og opfølgning på testning i individuel læringsstil, i 
relation til de øvrige processer der aktuelt pågår i organisationen.

Yderligere faglige beskrivelser ved borgeres målsætninger, samt datoer påført for længde af periode for målet og 
datoer for evalueringer.

Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en  tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med 
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at målgruppebeskrivelsen fortsat er bred og at tilbuddet er i proces med at integrere 
generiske faglige tilgange og metoder, som fører til positive resultater for borgerne ved medarbejdernes relationelle 
og anerkendende engagement.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har haft fokus på de ricisis, der kan være ved 1 til 1 arbejde, således at 1 til 1 
teamet aktuelt indgår som "en enklave i en større gruppe", hvor teamet er en del af den øvrige medarbejdergruppe, 
hvilket er muliggjort ved at borger er flyttet til et hus sammen med 5 andre borgere.

Socialtilsynet vurderer at kvaliteten af dokumentationen er hævet, og at tilbuddet har en plan og bevidsthed 
omkring den videre opkvalificering af tilbuddets dokumentationspraksis. Socialtilsynet har med stor interesse læst 
fremsendt plan "Resultatdokumentation".

Ledelsen har planlagt testning i individuel læringsstil for alle borgere og medarbejdere efter sommer og 
socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan overveje at beskrive konkret mål og opfølgning på testning i 
individuel læringsstil, i relation til de øvrige faglige opkvalificeringsprocesser der aktuelt pågår i organisationen, for 
at sikre at resultater omsættes til praksis og knyttes an til øvrig kompetenceudvikling.

Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet fortsat har en bred målgruppebeskrivelse, som ledelsen forklarer 
imødekommes med anerkendende, ressourceorienteret og Low arousal tilgang samt metoden KRAP. 
Medarbejderne tilføjer, arbejde med nærmeste udviklingszone(NUZO) samt rammesætning af hverdagene.
Tilbuddets målsætning er i følge Tilbudsportalen, at borgerne opnår højeste grad af selvstændighed og udvikler 
evner til at leve et, for den enkelte, så meningsfuldt liv som muligt. 

Fra tidligere tilsyn 08-06-2017, fremgår det fra medarbejderne, at de over tid kan se, at målgruppen har ændret sig 
til borgere, som har behov for mere hjælp end tidligere, samt at en større andel af borgerne end tidligere får 
medicin. 
Ledelsen informerer om, at tilbuddet fortsat har borger visiteret med behov for 1 til 1 støtte, hvor borger, i 
forbindelse med vandskade, er flyttet til hus med 5 andre borgere. Teamet afholder møde hver 14. dag og justerer 
og tilretter aktivitetsbeskrivelser, for at opnå ensartet tilgang, hvilket er en tilgang borger profiterer af. Teamet indgår 
i den samlede medarbejdergruppe.

Det er lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere er samstemmende omkring den faglige platform, som tilbuddet er i 
god proces med at etablere, som tager udgangspunkt i generiske tilgange og metoder. Det beskrives og der gives 
eksempler på, at der arbejdes med sparring, vidensdeling og refleksion ud fra cases og forløb i den daglige struktur 
og ad hoc, for at sikre borgernes udvikling og trivsel. 

Endvidere er tilbuddet i proces med at udvikle og integrere dokumentationssystem samt dokumentationspraksis, 
hvor KRAP er integreret, hvilket medarbejderne udtrykker giver rigtig god mening og har gode refleksioner omkring 
borgernes ressourcer. Ydermere danner KRAP også udgangspunkt for de jævnlige møder med borgerne omkring 
evaluering af deres mål og delmål.

Medarbejdere fra beskæftigelsen oplyser, at man arbejder med KRAP skemaerne Ressourceblomsten og Trappen 
samt sidemandsoplæringsprincip, "vise-forklare-øve" og ud fra anerkendende og assertiv tilgang.

Tillige orienterer ledelsen om, at man agter at teste alle borgere og medarbejderes individuelle læringsstil i 
nærmeste fremtid ud fra Dunn & Dunn teori. Det er ikke beskrevet, hvorledes resultaterne skal omsættes til praksis.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren som opfyldt i høj grad.

Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for 
borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Det er vægtet, at ledelsen oplyser, at alle borgere har en indsatsplan og gode udviklingsplaner, men man er ikke 
helt i mål med opstilling af mål og delmål i dokumentationssystemet. Man ansætter medarbejdere med 
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kompetencer til at dokumentere. Både ledelse og medarbejdere beretter, at hele organisationen har sat fokus på at 
dokumentere. Leder indgår aktivt i udviklingsprocessen, er superbruger i dokumentationsystemet og hjælper med at 
opstille mål og delmål.
Herunder beskrives det, at det giver mening at dokumentere, da man har fået dokumentations systemet 
konfigureret, og medarbejderne afsætter tid til det. Ledelsen oplyser, at man påregner at dokumentationssystemet 
er udviklet færdigt oktober 2018.
Det beskrives endvidere, at der afholdes tværgående møder sammen med borgerne hver 6. uge, hvor borgernes 
mål i henhold til KRAP evalueres.

Interviewede borgere kan ikke udtrykke deres mål, men angiver at de deltager i handleplansmøder og at man der 
kan have ønsker og mål, om at blive mere selvstændig, vaske tøj og opnå økonomiske færdigheder. Borgerne 
beskriver, at de oplever at have udviklet sig på det personlige og sociale plan, samt i forhold til madlavning. 
Ledelsen beskriver, at flere borgere blandt andet har udviklet sig til at kunne flytte videre i udslusningsbolig og egen 
bolig.

Det vægtes at tilsendt dokument "Resultatdokumentation" viser at der ved § 103 progressionsevalueres ud fra 
angivne og ens målepunkter pr. borger eksempelvis mødepræcision, trivsel osv.. Tilsendte stikprøver for borgeres 
mål på bodelen vidner om, at nogle mål er med gode beskrivelse af indsatser samt faglige overvejelser om hvad 
det bevirker for borger, og andre mål kan tilføres yderligere angående faglige beskrivelser. Borgernes mål bør 
skriftligt have påført datoer for evalueringer, samt længde for mål perioden.   

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren som i middel grad opfyldt og det det forventes, at kvaliteten af 
resultatdokumentationen vil udvikle sig positivt i kraft af den indsats der pågår.

Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende 
kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at det fra ledelsen fremgår, at alle borger har en indsats-og udviklingsplan. I 
dialogen fremgår det tydeligt, at der løbende pågår et samarbejde med udgangspunkt i de evalueringer der 
fremsendes til kommunerne, hertil beskrives eksempler på positive resultater i form af revisitering, hvor borger får 
mere relevant tilbud, samt borgere der er fraflyttet til udslusnings- eller egen bolig med mindre indgribende 
foranstaltning.

Det vægtes, at tilsendte stikprøver for borgeres mål, viser mål i forlængelse af bestilling med flere skriftlige 
eksempler på positive resultater. 

Ledelsen oplyser, at en del er ved at være klar til at flytte, men at der kan være kommunale 
flaskehalsproblematikker. I øvrigt fremgår det fra tidligere tilsyn 08-06-2017, at medarbejderne oplever, at nogle 
kommuner er lidt fraværende, og nogen helt uden kontakt i forhold til samarbejdet vedr. borgernes ophold. 

Medarbejderne giver flere eksempler på, hvilke resultater der opnås for borgerne.

Bedømmelsen fastholdes til at være opfyldt i høj grad.

Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at 
målene for borgerne opnås.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Ledelsen oplyser, at tilbuddet har fokus på at skabe sammenhængskraft mellem bo- og dagbeskæftigelse og har 
fastlagt rammer for dette for at understøtte at borgernes mål opnås. 
Endvidere oplyser leder at der er samarbejde med eksempelvis kommunikationscenter og VISO.

Fra Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddet samarbejder med UU-Centre, kommunale sagsbehandlere i 
forbindelse med indstilling, opfølgning og udslusning. 
Tilbuddet samarbejder ligeledes med arbejdspladser i forbindelse med etablering og opfølgning på praktikpladser, 
samt ved udformning af ansættelseskontrakter. Endvidere med praktiserende læger efter samtykke fra borger.
Der har tillige været samarbejde med Center for Hjerneskade i forbindelse med visitation af borger med erhvervet 
hjerneskade.
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Ovenstående ligger til grund for, at indikatoren bedømmes som opfyldt i høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i 
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for 
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af 
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, 
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og 
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at 
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra 
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er 
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om 
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan 
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på borgernes sundhed og trivsel samt at de borgere socialtilsynet har 
interviewet, ligeledes er optaget af dette og det vurderes at borgerne generelt trives i høj grad.
Tilbuddet har rammer og tilbud, der understøtter aktivitet og deltagelse i dagligdagen individuelt og i fællesskaber, 
med udgangspunkt i en ungdomskultur.

Socialtilsynet vurderer fortsat og samstemmende med tidligere tilsyn 08-06-2017, at tilbuddet formår, at tilbyde 
borgerne værdifulde relationer og indsatser som understøtter udvikling og trivsel. Den respektfulde tilgang til 
borgerne er blandt andet forebyggende for benyttelse af magt. Endvidere er ledelse og medarbejderne 
opmærksomme på at forebygge overgreb i forhold til borgerne. 

Tilbuddet har ikke visiteret unge under 18 år aktuelt, men da det er muligt, overføres udviklingspunktet at, tilbuddet 
bør sikre at medarbejderne i bo-gruppen har kendskab til Lov om Voksenansvar idet botilbuddets målgruppe 
omfatter unge i alderen 16-18 år.
Forstander beskriver i høringssvar: "Medarbejderne er blevet informeret om Lov om Voksenansvar på et 
personalemøde." 

Socialtilsynet ser endvidere, at tilbuddet med fordel yderligere kan være i dialog med borgerne omkring kost.

Gennemsnitlig vurdering 4,2

Udviklingspunkter

-Tilbuddet kan med fordel yderligere være i dialog med borgerne omkring kost.
- Tilbuddet bør sikre at alle medarbejdere i bo-gruppen har kendskab til Lov om Voksenansvar idet botilbuddet 
målgruppe omfatter unge i alderen 16-18 år.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

15

Tilsynsrapport



Socialtilsynet vurderer samstemmende med tidligere tilsyn 08-06-2017, at tilbuddet fortsat understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Det sker blandt andet via tilbuddets 
anerkendende tilgang, herunder diverse fora, hvor borgerne har indflydelse, samt mulighed for at indgå i 
demokratiske processer.

Interviewede borgere giver udtryk for, at de ikke oplever at have indflydelse på kosten i tilstrækkelig grad, samt at 
de savner at deltage i indkøb.

Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at både borgere og medarbejdere beskriver, at omgangstonen er god og der 
tages individuelle hensyn i forhold til den enkelte. 
Medarbejderne beskriver, at borgerne gerne kommer for at snakke, og at der afsættes tid til at lytte og være 
nærværende i forhold til det der fylder her og nu.
Borgere i bo-tilbuddet synes ikke altid medarbejderne har tid nok eller overholder aftaler om at vende tilbage, og 
nogle borgere oplever ikke at blive hørt tilstrækkeligt i forhold til deres ønsker til kosten. 
Borgerne oplever, samstemmende med sidste tilsyn 08-06-2017, at der ikke er restriktioner eller skæld ud, hvis 
man eksempelvis ikke overholder regel om sengetid kl. 22.30 og giver udtryk for at det er uproblematisk.
I høringssvar for rapporten beskriver forstander: "Der er ikke en regel om sengetid kl. 22.30, men en regel om, at 
man viser hensyn fra kl. 22.30 i forhold til støj. (musik, tv m.v.)"

Ved rundvisning observeres, at der tales respektfuldt i et anerkendende sprog til borgerne, samt at borgerne har 
indrettet sig individuelt og personligt på deres værelser. Det fremgår fra tidligere tilsyn 08-06-2017, at borgerne 
oplyser, at medarbejderne altid banker på borgernes dør, hvis de ønsker at tale med borgere.  

På baggrund af ovenstående ændres bedømmelsen af score fra 5 til 4. Socialtilsynet vurderer det positivt, at 
borgerne er kritiske, men omvendt vurderes det vigtigt at lytte til kritikken.

Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Det er vægtet, at ledelse og medarbejdere fortæller, at borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv bl.a. ved at være deltagere i møder hver 6. uge, hvor deres mål og delmål evalueres, samt får 
støtte fra kontaktperson i det daglige. Medarbejder forklarer, at via KRAP kan mål deles op i delmål og der er nu 
plads til at beskrive borgerens egen oplevelse i dokumentationen. 

Tilbuddet afholder husmøder ugentligt, hvor der bl.a. aftales madplan og drøftes ønsker, og tilbuddet har et B-MED, 
hvor borgerrepræsentanter mødes med ledelsen ca. 4 gange årligt. Medarbejdere og ledelse beskriver, at borgerne 
henvender sig direkte til ledelsen, efter behov.

I interview med borgere fremgår det, at de ikke oplever at have tilstrækkelig indflydelse på kosten samt indkøb til 
fællesspisning, men at de i øvrigt bestemmer omkring forhold vedrørende sig selv.

Medarbejdere fra beskæftigelsen beskriver, at der for eksempel i køkkenet afholdes morgenmøde dagligt, hvor 
borgerne kan byde ind på dagens opgaver og borgerne kan fremkomme med ønsker til mad og ture. På 
værkstederne er der både "kan og skal" opgaver og der lægges vægt på at undervise i, og skabe motivation for, 
kundeforståelse og produktion.

Ovenstående ligger til grund for, at indikatoren fastholdes bedømt som opfyldt i høj grad.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at borgerne generelt trives, samt at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale 
sundhed.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at medarbejdernes mellemmenneskelige kompetencer, samt rammerne for 
fællesskaber og venskaber, har stor betydning for borgernes mentale sundhed.

Tilbuddet har fokus på kost, bæredygtighed og motion i henhold til gældende nationale råd. Socialtilsynet vurderer, 
at tilbuddet fortsat kan være i dialog med borgerne omkring kost.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Ledelse og medarbejdere er enige i og giver eksempler på, at borgerne generelt trives godt i tilbuddet. Som tegn på 
trivsel, lægges der vægt på det sociale liv i dagligdagen, at borgerne er glade eller kommer og "brokker sig", hvis de 
er utilfredse. Der lægges vægt på at lære borgerne godt at kende, så man støtter bedst muligt op omkring udvikling 
og trivsel. Eksemplevis kan borgernes brug af de sociale medier give anledning til misforståelser og man lægger 
vægt på at løse sager i et fortrolige rum.
Medarbejdere beskriver som tegn på trivsel, at der tidligere altid var noget der skulle overleveres fra nattevagten, 
hvilket ikke er tilfældet længere.
Ledelsen oplyser, at man er meget opmærksomme på at vurdere på homogeniteten i de forskellige grupper og 
giver eksempler på, at man følger op på eventuel uhomogenitet eller mistrivsel ved at lave rokade eller revisitere.

Borger i 1 til 1 tilbud beskrives af medarbejdere til at være i god trivsel og er, efter vandskade, flyttet til hus med 5 
andre.

Ved møde med borgere via interview, rundvisning og deltagelse i frokost, ses og høres tegn på trivsel samt at 
borgerne kan være kritiske. Mange borgere, som tilsynet møder, er smilende og hilser velkommen og fortæller 
gerne om deres hverdag. Der kan være uenigheder borgerne i mellem, men borgerne beskriver det uproblematisk, 
og at man enten selv klarer uenighederne eller får hjælp fra medarbejderne.

Ovenstående ligger til grund for at indikatoren bedømmes som opfyldt i høj grad.

Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Tekst og bedømmelse er overført fra tilsynet den 08-06 2017.
Medarbejderne oplyser, at der er tæt samarbejde med læge, psykiater, fysioterapi samt et tæt samarbejde med en 
konkrete tandlægepraksis, hvor de kan rumme og støtte tilbuddets målgruppe. Borgere kan efter ønske ledsages.

Ovenstående ligger til grund for, at indikatoren bedømmes som opfyldt i meget høj grad.

Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 
modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

I interview med borgere fremgår det, samstemmende med oplysninger fra sidste tilsyn i juni 2017, at borgerne 
gerne vil have sund mad, som salater eksempelvis og har et ønske om en mere varieret menu for frokosten i 
kantinen. 
Borgerne i bo-tilbuddet deltager ikke længere i indkøb til fællesspisningerne og savner det. 

Ledelsen oplyser, at man har ansat en pædagog i køkkenet og indgået samarbejde med Fødevarebanken omkring 
undgåelse af madspild, og i øvrigt har arbejdet med at finde frem til gode løsninger omkring kosten for at 
imødekomme Sundhedsstyrelsens kostråd og ønsker fra borgerne. Endvidere har mange borgere mål omkring 
sundhed og der tilbydes fodbold, ridning, motionsrum. Det er kontaktpersonen, der i samarbejde med borger, 
opstiller og følger op på konkrete sundhedsmål.

Endvidere ses det ved rundvisning, at borger har faste gåture på ugeskema i forhold til en genoptrænende indsats 
og der er fællesfodbold, hvor mange deltager med smil, samt borgere der er i fysisk aktivitet i forbindelse med 
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deres beskæftigelse. 

Der lægges vægt på at der i dialogen med ledelsen og medarbejderne beskrives en tilgang, hvor borgernes 
mentale sundhed understøttes og der handles på de udfordringer borgerne har, samt lægges vægt på at skabe 
gode rammer for fællesskaber og venskaber, som borgerne beskriver er meget betydningsfulde.

Ovenstående ligger til grund for at scoren hæves til opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet i kraft af sine faglige tilgange med fokus på anerkendelse, relation, KRAP 
samt metoden low arousal er med til at forebygge episoder, der kan føre til magtanvendelse. 
Der har været to magtanvendelser der er håndteret og fulgt op med læring og forbedring af indsats som følge.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan reflektere over skriftsproget i dokumentation af eventuelle 
magtanvendelser og socialtilsynet er enige med ledelsen i, at bibringe tilbuddet viden om betydningen af at 
synliggøre gråzoner for magt, som forebyggende indsats.

Socialtilsynet vurderer endvidere at medarbejderne i bo-gruppen fortsat bør opkvalificeres i forhold til Lov om 
Voksenansvar.

Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt 
undgås.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Der er lagt vægt på, at tilbuddet har haft to magtanvendelser vedrørende samme borger. Borger blev efterfølgende 
akut, revisiteret, i samarbejde med visiterende kommune, til et mere egnet tilbud med kompetencer i relation til 
vedkommendes problemstillinger og funktionsnedsættelser.

I øvrigt lægger Socialtilsynet fortsat vægt på tilbuddets anvendelse af faglige metoder og tilgange som eksempelvis 
KRAP og Low arousal samt relationelle tilgang.
Ledelsen oplyser, i tidligere tilsyn 08-06-2017, at tilbuddet yderligere kan øge viden om indsatser for at forebygge 
magtanvendelser, og at de har et ønske om viden udefra for at synliggøre gråzoner for emnet yderligere.

Se i øvrigt 7.a.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren som opfyldt i høj grad.

Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge 
op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Der lægges vægt på, at to magtanvendelser er håndteret korrekt og med læring og forbedring af indsatsen for 
borger, men at Socialtilsynet bemærker, at den mundtlige fremstilling af magthåndteringen i dialog er fin og bedre 
end den skriftlige.

Det fremgår fra tilsyn 08-06-2017, at tilbuddets medarbejdere oplyser, at de er bekendt med hvad der skal ske i 
forbindelse med indberetning. 

På baggrund af ovenstående ændres bedømmelsen af indikator fra 3 til 4 og scores som i høj grad opfyldt.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
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Det vurderes, at tilbuddet med pædagogisk intervention forebygger vold og overgreb. Tilbuddet støtter relevant op 
omkring eventuelle hændelser der kan opstå borgerne i mellem. 

Tilbuddet har beskrevet en procedure vedrørende håndtering af overgreb mod borgere og medarbejdere i tilbuddets 
personalehåndbog. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan reflektere over borger i 1 til 1 tilbud i forhold til trivsel og afklaring 
af boligsituation, samt have fokus på de øvrige borgeres trivsel i denne relation.

Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller 
overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Der er lagt vægt på, at borgerne i interview og dialog beskriver, at der kan være uenigheder, men ikke af værre 
karakter, end at borgerne selv kan håndtere uenighederne eller få støtte fra en medarbejder til at opklare eventuel 
konflikt eller misforståelse.

Medarbejdere og ledelse beskriver, at der generelt er en god tone borgerne imellem og borger-medarbejderne i 
mellem. Borger i 1 til 1 tilbud er flyttet til bolig sammen med 5 andre, grundet vandskade. Borger har haft udbrud, 
der gik ud over en vandhane og medarbejderne i teamet vurderer, at det ikke har haft negativ betydning for de 
øvrige borgeres trivsel.

I øvrigt beskriver medarbejderne en tilgang til borgerne, hvor der tages individuelle hensyn for at sikre, at borgerne 
ikke oplever at blive udsat for overgreb fra medarbejdernes side.

Bedømmelsen af indikator ændres fra 3 til 4 begrundet i ovenstående, og scores som opfyldt i høj grad.

Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig 
organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig 
ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk 
forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den 
daglige drift.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en voksende og stabil medarbejdergruppe samt en ambitiøs ledelse, der 
besidder relevante kompetencer og har fokus på borgernes udvikling og trivsel. Der arbejdes målrettet på at skabe 
udvikling, både fagligt og organisatorisk og den organisatoriske ramme er tydelig for både medarbejderne og 
borgerne. 
Socialtilsynet vurderer fortsat, at ledelsen har et godt samarbejde med bestyrelsen.

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan have yderligere fokus på, at imødekomme borgernes behov for 
struktur og forudsigelighed, ud fra et strukturelt perspektiv.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel have yderligere fokus på imødekomme borgernes behov for struktur og forudsigelighed 
ud fra et strukturelt perspektiv.

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse er kompetent og ambitiøs og arbejder strategisk med at udvikle 
organisationen med fokus på borgernes trivsel og udvikling. Det vurderes at ny ledelsesorganisering og 
ledelsesstilen bibringer organisationen synlighed og synergi samt gode resultater.
Medarbejderne føler sig anerkendt og trygge i samarbejdet og der er høj grad af overensstemmelse mellem 
medarbejder og lederudsagn, hvilket det vurderes at borgerne profiterer af.

Socialtilsynet anerkender yderst positivt ledelses udførelsen, herunder ledelsesadfærden der især er  afgørende for 
hvordan borgerne mødes af alle ansatte.  

Bestyrelsen vurderes af socialtilsynet til fortsat at udfylde sin rolle i høj grad.

Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Der er etableret ny ledelsesstruktur, hvor ledelsen nu består af forstander som er uddannet pædagog, souschef 
som er uddannet fra RUC i offentlig forvaltning ansat 1.2.18 samt leder som er uddannet pædagog. Alle tre ledere 
har relevante erfaringer samt kurser og uddannelse.

Souschef er leder for STU og de beskyttede medarbejdere, leder er daglig leder for bo-gruppen. 
Ledergruppen afholder ledermøder hver uge og sender efterfølgende referat med informationer til medarbejderne, 
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efter ønske, samt afholder lederdage med strategiske drøftelser.

Ledelsen har iværksat opnormering, blandt andet med henblik på opkvalificering af dokumentation og faglighed, og 
deltager aktivt i praksis for at understøtte og facilitere udvikling, forandring og forankring ud fra sidemandsoplærings 
princippet. Endvidere er der fokus på arbejdsmiljø og der har været valg til MED. 
Ledelsen vil gerne kendes på en ledelsesstil, der er synlig, medinddragende og rodfæstet i, at forandringer skal 
give mening i praksis. Endvidere lægges der vægt på, at der skal være plads til at man kan være uenige.

Medarbejderne beskriver ledelsesstilen som en flad struktur, hvor døren er åben og man er i dialog. Alle spiser og 
snakker sammen i det daglige. Ledelsen er lydhøre og handler på ønsker og hjælper til, når der er brug for det. 
Man kan altid få fat i ledelsen, som har en anerkendende og tillidsvækkende adfærd og der er høj grad af 
tilfredshed med samarbejdet.
Endvidere vægter medarbejderne at der er kort vej fra borgerne til ledelsen, og at borgerne benytter sig meget af 
denne mulighed.  
Tillige giver ledelse og medarbejdere eksempler på, at pårørendesamarbejdet generelt er velfungerende.

Ovenstående ligger til grund for, at indikatoren fastholdes bedømt som opfyldt i meget høj grad.

Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for 
ledelse og medarbejdere.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Medarbejderne oplyser, at de modtager ekstern supervision hver 6. uge, hvor supervisor er kognitiv psykoterapeut. 
Her arbejdes ud fra Den kognitive Diamant samt cases, hvilket giver nye perspektiver og viden om kropssprog og 
stemmeføring.  Ledelsen oplyser, at ekstern supervisor kommer fra WATTAR gruppen, som skal sikre viden og 
refleksion i relation til den brede målgruppe. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med supervisionen.

Tillige oplyser ledelse og medarbejdere, at der sparres omkring borgere på møder, som teammøder, 
personalemøder og ad hoc møder og at der er fokus på mulighed for dette. 1 til 1 teamet mødes fra 9-14 hver 
anden uge. 

Ledelsesteamet sparrer bl.a. på ugentlige ledermøder samt har afholdt lederdag med fokus på strategi. Fra tidligere 
tilsyn fremgår det, at supervision for ledelsesteamet også overvejes, ligesom alle i ledelsesteamet eller 
medarbejdere altid vil få bevilliget supervision, hvis der er behov for det.

Ovenstående ligger til grund for, at indikatoren fastholdes bedømt som opfyldt i høj grad.

Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Ledelsen oplyser, at bestyrelsen har givet opbakning til en udvidelse af medarbejdergruppen i dagtilbudsafdelingen, 
som en prioritering i forhold til, at tilbuddet også trænger til istandsættelse.

I øvrigt overføres fra tidligere tilsyn den 08-06-2017:
Flere af medlemmerne kommer løbende i tilbuddet, andre medlemmer er ikke så synlige. Ledelsen oplyser, at de 
har god opbakning fra bestyrelsen, som lytter til ledelsen og giver forholdsvis frie rammer til den daglige drift.

Ovenstående ligger til grund for, at indikatoren bedømmes som opfyldt i høj grad.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer fortsat, at daglig drift varetages kompetent og anerkender tilbuddets faglige opkvalificering 
og prioritering i forhold til at tilføre flere ressourcer. Tilbuddet har indenfor de sidste få år ekspanderet således, at 
der i dag er dobbelt så mange medarbejdere. Den betydelige tilgang af medarbejderressourcer, og borgere, 
vurderes blandt andet kompenseret af det generelle lave sygefravær og personalegennemstrømning så tilbuddet er 
velfungerende.

Socialtilsynet vurderer, at der kan være et behov for også at videreudvikle strukturelt, så tilbuddet har yderligere 
fokus på imødekomme borgernes behov for struktur og forudsigelighed.

Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med 
relevante kompetencer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Interviewede borgere giver udtryk for at de generelt modtager støtte og hjælp efter behov og giver eksempler 
herpå.

Ledelsen har prioriteret at opnormere medarbejdergruppen yderligere og oplyser, at tilbuddet i alt er udvidet fra at 
have 13 borgere boende i 2015 til 33 i dag. Det tilstræbes at ansætte medarbejdere med relevante kompetencer og 
der er intro program til nye. Endvidere er der ledelsesmæssig fokus på at understøtte stabilitet i 
medarbejdergruppen. 

Medarbejdere fortæller, at udvidelsen af medarbejdergruppen har givet et fagligt løft med nye kollegaer med 
forskellige erfaringer, blandt andet er der ansat en pædagog i køkken-kantine tilbuddet. Medarbejderne oplyser 
endvidere, at der er blevet mere tid til den enkelte borger. Der er eksempelvis nu en medarbejder i hvert hus 
morgen og aften.

En borger oplyser at have haft 8 kontaktpersoner i løbet af de sidste 2,5 år og giver udtryk for at have savnet mere 
støtte til bo træning, som nu er sat på ugeskemaet. Det fremgår af interview, at borgerne oplever, at medarbejderne 
ikke altid har tid til at snakke eller holder aftale om at vende tilbage. 

På ophængte A4 papirer, på opslagstavler i fællesrum i husene, fremgår det, at borgerne er tildelt en fast kontakttid 
på 1,5 time per uge ved kontaktperson. Borgerne mener dog ikke sedlerne er opdaterede og medarbejderne 
oplyser, at det kan være en udfordring at overholde tiderne, uagtet der er blevet flere medarbejderressourcer. 
Der ses ved rundvisning, billeder af de ansatte i de enkelte huse på opslagstavle i fællesrum. Der ses ikke oversigt 
over, hvem der er på arbejde samt hvornår.

Indikatoren bedømmes som opfyldt i høj grad.

Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end 
sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at i følge årsrapport 2017, har personalegennemstrømningen seneste år været 
7%, hvilket er en del lavere end på sammenlignelige tilbud. Fremsendte tal for første halvdel af 2018 viser en 
stigning, men stadigvæk på niveau for sammenlignelige tilbud. 

Medarbejdere og ledelse oplyser, at der er kommet flere nye medarbejdere til, hvilket er samstemmende med 
oplysninger fra tidligere tilsyn i juni 2017. 

På baggrund af ovenstående hæves scoren til opfyldt i høj grad.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at i følge årsrapport 2017, har sygfraværet været på 6,7 dage pr. ansat i 
gennemsnit. Endvidere viser fremsendte tal for første halvdel af 2018 - 4,55 dage pr. ansat. Tallene er en del lavere 
end på sammenlignelige tilbud.
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På baggrund af ovenstående hæves indikatoren til opfyldt i meget høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, 
relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets 
målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes 
aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med 
nære og stabile relationer.
Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har 
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som 
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes.
Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne 
med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes 
retssikkerhed.

Vurdering af tema

Indeværende tilsyn har ikke givet anledning til at ændre temavurderingen fra den 08-06-2017.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder en bred vifte af faglige og personlige kompetencer.  
Mange i medarbejdergruppen har lange ansættelser i tilbuddet og dermed lang tids erfaring og viden om 
målgrupperne, samt opbygget et indgående kendskab til borgernes behov for støtte. Kompetenceudvikling er 
iværksat og kan yderligere kvalificere tilgange og metoder.

Socialtilsynet vurderer, at en af tilbuddets styrker er mangfoldigheden i medarbejdergruppen, som 
uddannelsesmæssigt spænder vidt. Tværfagligt er det lykkedes at arbejde rigtig godt sammen og at holde fokus på 
at det er borgerne der skal være i centrum, hvilket bevirker, at borgerne møder forskellige mennesker, som kan 
understøtte borgerne i forskellige sammenhænge.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder

Bedømmelse af kriterium

Bedømmelsen er overført fra tilsynet den 08-06-2017.
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets medarbejdere besidder mange kompetencer og er i gang med 
yderligere opkvalificering.

Socialtilsynet er især imponeret over medarbejdernes mellemmenneskelige kompetencer, som angiveligt i de fleste 
tilfælde også dannes på baggrund af viden om den enkelte borger. 

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af egne observationer, at der i flere tilfælde er tale om meget værdifulde 
relationer mellem medarbejdere og borgere.

Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 10.a

Ledelsen lægger vægt på at rekruttere medarbejdere med relevant uddannelse og kompetencer, for at sikre 
kvaliteten og tværfaglighed. Eksempelvis er der nyligt ansat to socialrådgivere, mod én tidligere, og der er ansat en 
pædagog i køkken/kantinen.
Den overvejende del af medarbejdergruppen har en pædagogisk uddannelse samt en gennemsnitlig 
medarbejderanciennitet på 5 år, jævnfør Tilbudsportalen (2017 tal). 
Medarbejdere og ledelse beretter samstemmende om, at der fortsat er fokus på at konsolidere den faglige platform 
ud fra KRAP, som også afspejles ind i dokumentation og dokumentationspraksis samt Low arousal. Tilbuddet har 
udarbejdet en ny Personalehåndbog samt bog om KRAP, der indgår som fast pensum i introprogram for nye 
medarbejdere.

Der udvikles kompetencer via superbrugeruddannelser, i KRAP og dokumentation, som via sidemandsoplæring og 
undervisning ad hoc og på temadage opkvalificerer kollegaer. Ledelsen indgår aktivt i dette arbejde.

Det vægtes, at fremsendt oplysningsskema viser, at to ledere har taget moduller på diplom niveau angående 
ledelse. Desuden har nogle medarbejdere deltaget i diverse kurser/uddannelser herunder superbrugere i 
dokumentationssystemet.    

Medarbejderne oplyser, at den faglige udvikling giver mening og særligt, at der er konkret sammenhæng mellem 
KRAP skabeloner og dokumentationssystemet og at det kræver tid, oplæring og refleksion.

Det fremgår fra både ledelse og medarbejdere, at der er konkret fremgang i tilbuddets dokumentationspraksis og 
ledelsen beskriver, at det i ordvalg og sprog nu høres, at det er præget af, at den nye viden er på vej til at blive 
integreret.

På baggrund af ovenstående fasteholdes bedømmelse af indikator som opfyldt i høj grad.

Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indeværende tilsyn har ikke givet anledning til tilføjelser.
Borgerne oplyser, at medarbejderne forklarer tingene på en god måde.
Socialtilsynet kunne ved frokost i kantinen og på rundvisningen observere medarbejdere, der var yderst 
imødekommende i samspillet med borgerne. Det var tydeligt, at nogle medarbejdere kender borgerne godt og her 
var der en varm og munter tone, som borgerne responderede på med glimt i øjet.  

Adspurgt vurderer ledelsen, at pårørende "forhåbentlig vil sige, at vi er gode til at se og anerkende den enkelte 
elev". Ledelsen gør opmærksom på, at der selvfølgelig også kan være udfordringer da medarbejdere og 
pårørendes perspektiv naturligt kan være forskelligt.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt.

Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Fysiske rammer

Temavurdering

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes 
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at 
tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude 
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema

Der er ikke sket ændringer af de fysiske rammer og teamvurderingen fra tilsynet 08-06-2017 overføres.
Socialtilsynet vurderer fortsat, at Elleslettegård har nogle unikke rammer til borgere med behov for fysisk og 
praktisk aktivitet og samvær. Der er store og rummelige fysiske rammer på tilbuddet.  
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad kan tilgodese borgere, som kræver højt til loftet og samtidig tætte 
rammer. 
Tilbuddet har ligeledes et bredt udbud af aktiviteter og muligheder i de fysiske rammer ude og inde, som kan 
tilgodese borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet for at sikre trivsel, ret til privatliv, 
udfoldelsesmulighed og mulighed for at opretholde sit socialt netværk.
Tilbuddets ledelse er i gang med udførelse af vedligeholdelse og renovering af de fysiske rammer, da det ikke er 
sket gennem en periode.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Tilbuddet er besigtiget ved indeværende tilsyn og socialtilsynet vurderer, at vandskade i et af husene er håndteret 
og renoveret uden borgerne har lidt overlast.
I øvrigt er der er ikke fundet ændringer, hvorfor bedømmelse tilsynet 08-06-2017 overføres.
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet, både i deres bo- og aktivitetstilbud, er med til at understøtte borgernes 
udvikling og trivsel. 
Tilbuddet er særegent ved at have så mange faciliteter, som imødekommer yngre borgere med interesse for fysisk 
arbejde, godt håndelag og tæt kontakt til dyr. 
Borgere, som er visiteret til midlertidig bolig har mulighed for både at benytte eget værelse/bolig, fælles arealer 
samt aktivitetshus i fritiden. 
Socialtilsynet vurderer tilbuddets ansatte har stor opmærksomhed på, hvorvidt borgerne trives i de fysiske rammer 
eller der er behov for at opstille alternative løsninger.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det fra dialog med borgere, medarbejdere og ledelse fremgår at borgerne 
trives i de fysiske rammer. Dette er ligeledes set og bemærket ved rundvisning på tilbuddet, i boliger samt i 
køkken/kantine og på værksteder samt rideskole, hvor socialtilsynet blev mødt af borgere der gerne hilser og 
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fortæller om deres beskæftigelse og hverdag på tilbuddet. Medarbejderne beskriver det som en 
"efterskolestemning", hvilket tilsynet anerkender, også i lyset af, at mange af borgerne, som er unge, bor og er i 
uddannelse eller beskæftigelse på samme matrikel.

Ledelsen og medarbejdere informerer om, at vandskade i et af husene, samt efterfølgende renovering, blev 
håndteret så borgerne ikke led overlast. Fra tidligere tilsyn fremgår det, at ledelsen ser frem til at der bliver midler til 
en bedre vedligeholdelse samt opdatering, så rammerne fremstår mere appellerende for- og afspejlende 
målgruppen. 

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Tilbuddet er besigtiget ved indeværende tilsyn, som ikke har givet anledning til ændringer. 
Socialtilsynet vurderer fortsat, at der i bo-afdelingen er 4 huse med værelser. I hvert hus bor 6 unge med eget 
værelse og 2 om at dele badeværelse. Der er fælles opholdsstue med sofahjørne og med et åbent køkken. Her 
laves morgen- og aftensmad. Frokosten tilberedes i kantinen i hovedbygningen, hvor alle spiser sammen. 

Værelserne er møbleret med seng, skrivebord, skab samt hvad der i øvrigt normalt findes i et værelse. Borgerne 
har mulighed for at indrette personligt og individuelt, hvilket er set ved fremvisning af tre værelser, ved indeværende 
tilsyn. 
Endvidere råder tilbuddet over udslusningslejligheder, hvor borgere kan bo og træne overgang til egen bolig.

Tilbuddet har store udenomsarealer med plads til aktiviteter og beskæftigelse med dyr og maskiner, samt mindre 
og afgrænsede områder, hvor der tages hensyn til borgere med brug for overblik og struktur, eksempelvis i 
beskæftigelsestilbuddene køkken/kantine og blomsterværksted.

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad .

Indikator 14.c De fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Der er lagt vægt på, at tre borgere viser deres bolig frem, der fremstår individuelt og personligt indrettet efter 
borgerens ønsker og smag. Både borgernes værelser og fællesarealerne afspejler målgruppens behov og er 
indrettet hjemligt. 

Ledelsen oplyser i tidligere tilsyn 08-06-2017 at de ser frem til at der bliver midler til en bedre vedligeholdelse samt 
opdatering så rammerne fremstår mere appellerende for- og afspejlende målgruppen. 

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Tilbuddet vurderes at være økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold 
til prisen og tilbuddets målgruppe. Tilbuddet benytter nu som aftalt med socialtilsynet de officielle budgetter. 
Fremover skal Forstanders stilling fordeles på §107 og §103 med procentmæssig timetal eks. 0,3 stilling. Endvidere 
skal kompetence udgifter påføres.

Økonomisk bæredygtig?

Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og de samlede omkostninger 
samt planlagte investeringer på den anden side jf. tilbudsbudget.

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling. Kompetence 
udgifter skal fremover påføres i budgetter.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner. Fremover skal 
Forstanders stilling fordeles på §107 og §103 med procentmæssig timetal eks. 0,3 stilling.

28

Tilsynsrapport



Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oplysningsskema
Diverse bilag
Stikprøver for borgeres målsætninger

Observation Rundvisning i to huse samt tre boliger, efter samtykke fra borgere.
Deltagelse og observation ved frokost i kantinen samt rundvisning på tilbuddets 
værksteder og dialog med borgere.

Interview Ledelsen:
- Forstander Morten Ravn ansat siden august 2015 uddannet pædagog, diverse 
lederuddannelser og læser masteruddannelse offentlig ledelse, CBS.
- Souschef, RUC Offentlig forvaltning, ledelseserfaring samt projektlederudd., ansat 
1.2.18.
- Leder i bogrupperne, ansat dec. 2016, uddannet pædagog, læser diplom i ledelse.

Medarbejdere:
- Pædagog, ansat i bo-gruppeteamet i 10 år, bachelor i ernæring, étårig KRAP udd..
- Pædagog, nyuddannet, tidligere ansat som nattevagt, ansat i bo-gruppen.
- Pædagog, langvarig erfaring fra socialpsykiatriske botilbud som kontaktperson, 
tilknyttet én til én projekt.
- Pædagog, ansat marts 2018, erfaring med målgruppen og læst modul i 
neuropædagogik.
- Ansvarlig for Grønt område samt ny STU linje: dyr og natur. Ansat 1. januar 2018. 
- Maskinarb. samt pædagogisk- og lærer udd. gennem forsvaret, samt 
revalideringsudd. og læst flere moduler i neuropædagogik. Ansvarlig for montage, 
maskinværksted samt kørselsafd. Ansat i 25 år. 

Borgere:
Interview med 4 borgere som alle bor på tilbuddet samt er indskrevet på STU.
Ved rundvisning på værksteder dialog med 5 borger på hhv. montage-, blomster- og 
maskinværksted samt rideskolen.

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. 
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den 
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og 
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.
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