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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 Gribskov Bo- og Støttecenter - Bofællesskaberne Haragergård, Kirkeleddet og 

Hestehaven.

Hovedadresse Nygade 41
3200 Helsinge

Kontaktoplysninger Tlf: 72496722
E-mail: kpoul@gribskov.dk
Hjemmeside: www.Gribskov bo - og stottecenter.dk

Tilbudsleder Kirsten Poulsen

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper § 104 (aktivitets- og samværstilbud)

ABL § 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig)

Målgrupper 18 til 70 år (udviklingshæmning)

Pladser i alt 26

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Haragergaard
 

14 almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig 
(ABL § 105, stk. 2), 

Hestehaven
 

6 almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig 
(ABL § 105, stk. 2), 

Kirkeleddet 10 - 20
 

6 almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig 
(ABL § 105, stk. 2), 

Klubben - aktivitets- 
og samværstilbud  

17 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), 

Pladser på afdelinger 43
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har den 10. januar og den 19 januar 2017, været på anmeldt driftsorienteret tilsyn på Gribskov bo- og 
støttecenter- Bofællesskaberne Haragergård, Kirkeleddet og Hestehaven og tilbuddets klub. 
 
Tilbuddet er godkendt efter ABL § 105 med støtte efter SEL § 83 og 85 og klubben efter SEL § 104. 
Tilbuddet består samlet set af 3 bofællesskaber og et klubtilbud visiteret til borgere med udviklingshæmning. Fælles 
er at tilbuddene ikke har døgndækning og kræver derfor, at borgerne om natten kan klare sig selv i egen bolig. 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet samlet set sikrer borgernes behov for udvikling og trivsel  gennem det 
pædagogisk arbejde, sundhedsrelevante tiltag. Tilbuddet  har fokus på at understøtte borgernes selvstændighed og 
sociale kompetencer. Endvidere er der fokus på beskæftigelse, hvor tilbuddet samarbejder med 
beskæftigelsestilbuddene om opfølgningen.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddene har en kompetent ledelse, der med en anerkendende og uddelegerende 
ledelsesstil, formår at skabe synlighed og faglig sparring. 
Der er fokus på at holde tråd i den pædagogiske praksis. Medarbejderne besidder relevante kompetencer og 
erfaring, og kompetenceudvikling anvendes relevante til styrkelse af fagspecifikke tilgange og metoder, til gavn for 
borgerne. 

Borgerne mødes anerkendende og med en høj etik og er inddraget i eget liv samt i hverdagen i tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan have fokus på kerneopgaven, særligt med fokus på 
dokumentationen og øge bevidstheden vedrørende et udviklingsorienteret perspektiv i tilrettelæggelse af praksis. 

Socialtilsynet vurderer, at økonomien giver mulighed for kvalitet i tilbuddet i forhold til tilbuddets målgruppe.

Endvidere konkluderes, at de forskellige tilbud, har fysiske rammer der imødekommer borgernes behov for dels 
privatliv og tilbud om sociale fællesskaber.

Særligt fokus i tilsynet

Opfølgning på udviklingspunkter fra tilsyn 2016

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Christina Thorholm (Tilsynskonsulent)

Heidi Schmidt (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 10-01-17: Kirkegade 14, 3200 Helsinge (Anmeldt)
10-01-17: Nygade 41, 3200 Helsinge (Anmeldt)
10-01-17: Kirkeleddet 10, 3230 Græsted (Anmeldt)
10-01-17: Hestehaven 34, 3250 Gilleleje (Anmeldt)

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

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har fokus på at borgerne er i beskæftigelse, samt at de får udnyttet deres 
potentiale og at deres ønsker om beskæftigelse forsøges imødekommes. Flere borgere er i beskæftigelse i 
lokalområdet.

Tildels opsættes understøttende mål for borgernes beskæftigelse. Socialtilsynet vurderer, at der følges op på 
borgernes trivsel i dagligdagen, men ser at tilbuddet i højere grad, kan systematisere den løbende dokumentation 
af indsatsen vedrørende borgernes mål. 

Tilbuddet  har tilbud om at deltage i klub efter §104, som tilbyder aktiviteter og socialt samvær en gang om ugen.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser, at tilbuddet forsat  bør arbejde med at opstille mål, der understøtter borgernes beskæftigelse 
samt opstille mål for de borgere, der ikke benytter dagtilbud, så de tilbydes meningsfulde aktiviteter.

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set arbejder med afsæt i, at borgerne er i uddannelse eller 
beskæftigelse, samt at der er fokus på, at borgerne udnytter deres fulde potentiale. 
Flere borgere er i beskæftigelse på arbejdspladser i lokalsamfundet.
Få borgere har valgt at blive pensionister og udtrykker selv, at de er glade for beslutningen. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan tilrettelægge meningsfulde aktiviteter i tilbuddet ud fra den 
enkeltes interesser og ønsker .

Endvidere vurderer socialtilsynet på baggrund af det fremsendte materiale, at tilbuddet med fordel kan opstille 
konkrete understøttende mål for borgernes uddannelse eller beskæftigelse, der sikrer de udnytter deres fulde 
potentiale. Endvidere have opmærksomhed på den systematiske dokumentation af indsatsmålene, for at sikre 
løbende fokus på borgernes mål og det faglige fokus på indsatsen. 

Socialtilsynet kan konstatere, at tilbuddet ikke har skabt ændret på udviklingspunktet fra 2016 omhandlende 
ovenstående. Dog oplyser medarbejdere fra klubben, at de er i gang med at opsætte mål for klubbens borgere.

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)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Det vægtes at, det fremgår af de fremsendte indsatsplaner, at der for nogle borgere, opstilles mål vedrørende deres 
uddannelse eller beskæftigelse. 
Vedrørende den fremsendte dokumentation, ses en mindre tydelig systematisk dokumentation af indsatsmålene. 

Det vægtes ydermere at medarbejdere fra klubben oplyser, at de er i gang med at opstille mål for alle klubbens 
brugere. 
Ledelse og medarbejdere oplyser fortsat, at der er fokus på borgernes uddannelse og beskæftigelse, men at det 
ikke er alle, der har understøttende mål herfor. 
Ud fra ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes 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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Der er vægtet, at medarbejderne fortsat oplyser, at størstedelen af borgerne er visiteret til beskæftigelse. 

Medarbejder oplyser fortsat, at de borgere der ikke selv har valgt at være i beskæftigelse, arbejdes der på med 
visiterende kommune, at finde et egnet tilbud. 
Borgere der har valgt at blive pensionister, får tilbudt meningsfulde aktiviteter ud fra vedkommendes egen 
interesser.
Det er vægtet, at borger oplyser, at vedkommende kæmper med at finde et relevant arbejde. 

Ud fra ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes med at være opfyldt i høj grad.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.
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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, at tilbuddet samlet set understøtter borgernes sociale relationer og kompetencer samt 
understøtter borgernes selvstændighed. Der arbejdes med afsæt i indsatsmål og tilbuddet har fokus på den 
løbende dokumentation og opfølgning, et arbejde som er under udvikling. 
Socialtilsynet ser, at tilbuddet fortsat med fordel, kan have et udviklingsorienteret fokus samt dokumentere 
indsatsen systematisk og med inddragelse af borgerne i løbende evalueringer. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes sociale relationer udenfor tilbuddet  og at der er flere 
aktiviteter, der understøtter det interne fællesskab. 
Tilbuddets §104 tilbud understøtter fællesskaber og sociale aktiviteter på tværs af botilbuddene. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan øge bevidstheden omkring borgernes potentiale i henhold til at borgerne på 
mere selvstændig vis, kan udføre og medarbejderne understøtte og guide. 

Tilbuddet er i proces med implementering af velfærdsteknologi på Haragergård og der er tanker om yderligere 
teknologiske hjælpemidler til understøttelse og udvikling af borgernes selvstændighed. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har god dialog og samarbejde med pårørende og fokus på borgernes behov og 
ønsker herfor.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Indsatsmålene kan med fordel yderligere blive konkrete og udarbejdes i samarbejde med borgerne. 

Bevidsthed om borgernes potentiale og udvikling i det daglige arbejde, med refleksion af en tilpasset indsats.
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Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set har fokus på borgernes selvstændighed og sociale relationer og at 
der opstilles mål og delmål omhandlende sociale relationer og selvstændighed for de fleste borgere.
Der er lagt vægt på, at borgerne oplyser om, at der er noget de er blevet bedre til mens de har boet i 
bofællesskaber. 

Endvidere er der lagt vægt på, at socialtilsynet ved interview med borgerne, fik indtryk af, at borgernes 
selvstændighed kan udvikles. Især på Hesthaven var dette udtalt, og borgere oplyser om støtte til praktiske 
gøremål, som borger tidligere selv udførte. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan bevare et udviklingsorienteret fokus i udmøntningen af det 
faglige arbejde i praksis, herunder eksempelvis både i den individuelle støttetid men også i forhold til indkøb, 
madlavning og diverse. Tilbuddet, primært Hestehavn og Kirkeleddet 10-20  kan med fordel yderligere gøre brug af 
velværdsteknologiske redskaber for dels at understøtte fællestiden men også være til gavn for den enkelte borger. 

Der er endvidere lagt vægt på at ledelse og medarbejder oplyser om fokus på større inddragelse i beslutninger og 
praktisk udførelse i klub regi. 
På Haragergård er IBG tavler implementeret så de er til gavn for borgerne. Derudover arbejdes der med 
visualisering, Ipad og Skype. 

Leder oplever at medarbejderne har et højt etisk afsæt for hvad det gode liv indeholder. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har relevant fokus på borgernes sociale kompetencer og har en opmærksomhed 
på borgernes forskellige behov for deltagelse i fællesspisning og lign. Endvidere vurderes det, at borgerne 
understøttes i deres sociale netværk udenfor tilbuddet. 
Endvidere vurderes borgerne at have relevant kontakt med deres pårørende. 

Set i forhold til sidste års udviklingspunkter, ser socialtilsynet at der er påbegyndt arbejde med at opstille mål i 
klubregi. Ydermere er rengøringen opsagt i hestehaven, da borgerne selv kan varetage denne opgave. 
I forhold til tilbuddets refleksion vedrørende indsats set i forhold til målgruppens behov samt i forhold til borgernes 
udvikling af selvstændighed. (Primært Hestehaven/ Kirkeleddet 10-20), oplyser tilbuddet, at der arbejdes med 
kvalificering af myndighedsbestillinger i takt med visitationer/ re-visitationer. Socialtilsynet ser dog fortsat, at 
tilbuddet kan rette fagligt fokus på borgernes potentiale og understøtte dem i processer vedrørende selvstændig 
udførsel af eget liv. 
I henhold til bevidsthed om hvad borgere kan selv, og hvor deres selvstændighed kan styrkes i Hestehaven, 
fremgår det, af dialog med borgere fra tilbuddet, at de får støtte til opgaver de selv kan udføre mere selvstændigt. 
Borgerne oplever at få hjælp til opgaver som vedkommende tidligere udførte, uden at det er begrundet.

I henhold til målindsatsen, ser socialtilsynet at tilbuddet fortsat bør skærpe opmærksomheden på at opstille 
konkrete mål i samarbejde med borgerne. Mål der retter fokus mod en udvikling og fokus på en systematisk 
dokumentation af indsatsen samt løbende evalueringer med inddragelse af borgerne. 
Socialtilsynet vil have fokus på dette ved et kommende tilsyn.

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

Det er vægtet, at ifølge de fremsendte indsatsplaner og tilhørende dokumentation, ses opstillede mål med 
tilhørende delmål omhandlende selvstændighed og sociale relationer Dog bemærker socialtilsynet, at den 
systematiske dokumentation på indsatsmålene er generel meget begrænset.
 
Flere borgere på Hestehaven o Kirkeleddet 10-20 gav ved interview udtryk for, at få hjælp til flere ting på 
hjemmedagene som de selv kunne udføre. Eksempelvis forklarer borger, at vedkommende får hjælp til rengøring, 
som vedkommende tidligere har kunnet udføre selvstændigt. Borger oplyser, at vedkommende ikke ved hvorfor han 
får hjælp, andet end at det er " hyggeligt". 
Endvidere oplyser en borger, at indsatsen er målrettet forhold som vedkommende ikke har lyst til og oplever ikke 
selv at kunne  bestemme over eksempelvis en hjemmedags indhold. Borger oplyser at vedkommende kunne tænke 
sig at få lov til at handle selv.

9

Tilsynsrapport



Socialtilsynet observerer en borger fra Haragergaard midt i madlavningen, hvor han får tilpasset støtte. 
Borger oplyser, at vedkommende får den hjælp vedkommende har brug for, hvor en anden borger udtrykker, at 
vedkommende har fået hjælp til botræning og at vedkommende har udviklet sig meget.  

Adspurgt medarbejdere, oplyser de, at der arbejdes med selvstændighed hver dag og ud fra den enkeltes behov. 
Endvidere arbejdes der for mange med rutiner og almindelig dagligdags opgaver som borgerne understøttes i. 
Medarbejdere primært fra Hestehaven og Kirkeleddet oplyser endvidere, at der er skabt udvikling hos borgerne, og 
der arbejdes med flere elementer indenfor selvstændighed, blandt andet evnen til at sige fra.
På baggrund af ovenstående bedømmes scoren 3 og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Det vægtes at borgerne udtrykker at de deltager i aktivitet i lokalsamfundet f.eks. går flere borgere  i fitness, i 
svømmehal. Borgere fra alle afdelinger oplyser, at de benytter lokalområdet, hvor de foretager indkøb, spiser eller 
lignende. 
Der er endvidere lagt vægt på, at tilbuddet har eget klubtilbud, som er åbent en gang om ugen og hvor borgerne 
møder hinanden på tværs af tilbuddene.

Ved herværende tilsyn var der 12 borgere til stede i klubben. Socialtilsynet observerede en god stemning og 
samspil mellem borgerne. Ligeledes understøttede en medarbejder en borgers aktive deltagelse  i afholdelse af 
klubaften, ved at deltage f.eks. i madlavningen og føre regnskab for indbetaling af betaling for mad. 
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Der er ydermere lagt vægt på, at en borger oplyser om at vedkommende har et bredt netværk udenfor tilbuddet og 
benytter dette ofte. Ved herværende tilsyn, var en ven på besøg hos borgeren.

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 er vægtet, at borgerne oplyser, at de har en god kontakt til deres pårørende. 
Ledelse og medarbejdere oplyser fortsat om, at de har et godt samarbejde med pårørende og inddrager dem i 
forhold, borgerne har givet samtykker hertil. 
Endvidere oplyser ledelse og medarbejdere om, at der er fokus på flere borgeres løsrivelse, hvor det pædagogiske 
arbejde omhandler at styrke borgernes identitet og det at stå på egen ben. 

Adspurgt til sidste års udviklingspunkt vedrørende inddragelse af pårørende i frigørelsesprocessen, oplyser 
ledelsen, at de pårørende er inddraget i denne. 
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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

Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar 2017.
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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 samlet set har en klar målgruppebeskrivelse med borgere med individuelle 
behov, der fælles har behov for pædagogiske tiltag, der imødekommer behovet for at kunne leve en selvstændig 
tilværelse og udvikle kompetencer.
Tilbuddet anvender relevante tilgange og metoder og socialtilsynet vurderer fortsat, at på afdelingen Kirkeleddet og 
Hestehaven, kan tilbuddet i højere grad implementere relevante metoder, for at understøtter et udviklingsorienteret 
fokus vedrørende borgerne. Herunder et fokus på at udnytte borgernes potentiale. 
Endvidere vurderes, at tilbuddet med fordel, i højere grad kan udnytte hinandens viden til gavn for borgerne og det 
vurderes, at tilbuddet yderligere kan rette fokus på et mere fælles afsæt i forhold til den enkelte borger. 

Tilbuddet er i en proces omkring borgernes indsatsplaner og dokumentation og arbejder med konkrete mål for 
indsatsen. Socialtilsynet vurderer, at processen om evaluering og arbejdet med mål forsat bør styrkes da der ikke 
sker en systematisk dokumentation, som opfølgning på målene til forbedring af indsatsen.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

- Fortsat fokus på et fælles fagligt afsæt, samt i højere grad af implementering af relevante tiltag i forhold til 
neuropædagogiske samt autisme relaterede tilgange og metoder.
.- Systematisk dokumentation af indsatsformål til brug for læring, herunder konkrete målbare mål der for fordrer til 
borger relateret udviklingsperspektiv.  Hermed synliggøres det kvalitative faglige indsats og refleksion.

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 fortsat, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppe beskrivelse, med  flere diagnoser 
eller øvrige udfordringer mødes med relevante tilgange og metoder. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på og er i proces omkring indsatsplaner og dokumentation og er i en 
proces, hvor læring og fælles sparring tager afsæt i refleksioner omkring den enkelte borgers indsats. Socialtilsynet 
vurderer, at tilbuddet med bør have yderligere fokus på afsæt i konkrete og klare mål i indsatsen med tilhørende 
systematisk dokumentation og inddragelse af borgerne. Det er vurderingen at dokumentationen bør styrkes med 
fokus på dokumentation som understøtter læring/ evalueringer og forbedring af indsatsen. 

Socialtilsynet på baggrund af interview med borgere, medarbejdere og ledelse, at tilbuddet med fordel i højere grad 
kan implementere fælles faglige tilgange og metoder , hvor videndeling kan bidrage til borgernes udvikling og møde 
med relevante kompetencer. Den anerkendende og motiverende tilgang er mere synlig end arbejdet med 
neuropædagogikken.
Dog anerkender socialtilsynet tema øst for at have implementeret relevante metoder, i henhold til en konkret 
borger. 

Endvidere vurderes fortsat, at tilbuddet forsat har en opmærksomhed på, at inddrage relevante eksterne 
samarbejdspartnere, i forhold til borgernes indsatsmål.

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

Det er vægtet, at medarbejdere oplyser, at de adspurgt til faglige tilgange og metoder,  i forhold til struktur har 
udarbejdet pictogrammer i team øst. Borger er med i processen og der er kommet mere sprog. Endvidere beskrives 
øvrige relevante redskaber såsom timetimer og low arousal. Medarbejdere oplyser endvidere, at der er bevilliget 
særlig støtte og det har haft gavnlig effekt. Det har givet borgeren mulighed for at deltage i klub samt få 
implementeret en struktur, der kan støtte vedkommende i det daglige. 
Medarbejdere oplyser, at de anvender elementer fra neuropædagogikken og ser små resultater. Dog har tilbuddet 
samlet set en proces foran sig, i at holde neuropædagogisk viden i ave samt få implementeret tankegange og viden 
om hjernen i det daglige. 
Det fremgår af fremsendt dokumentation at der primær referres til den anderkendende metode og Motiverende 
tilgang. 

Ledelse oplyser, at der i det nye digitale journaliseringssystem Nexus, lægger op til at få beskrevet de pædagogiske 
metoder og det er hensigten, at dette skal være medvirkende til at øge fokus og refleksionen herom. 
Derudover oplyser ledelsen, at der er fokus på at medarbejderne efter et kursus eller uddannelse sikrer sig at få 
videndelt og implementeret relevante tiltag.

I Vest oplyser medarbejdere at de arbejder med visualisering ud fra den enkeltes behov. Der tages afsæt i apps og 
en borger er ved at lære eksempelvis hvordan man køber porto på nettet. 
På baggrund af ovenstående bedømmes scoren til 4 og indikatoren bedømmes opfyld 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 i de fremsendte indsatsplaner fremgår det, at der er opsatte mål, men ikke alle mål er formuleret 
til klare mål.
Af fremsendte dagbogsnotater ses der i meget begrænset omfang sammenhæng mellem dokumentationen og de 
opsatte mål. 
I indsatsplaner fremgår det endvidere i meget få planer, at der er evalueret på indsatsen og den evaluering der 
forligger, kan i begrænset omfang danne baggrund for læring og forbedring af indsatsen.
Der er lagt vægt på, at flere borgere ikke mindes at de har mål. 

Medarbejdere oplyser, at de arbejder med mål, og der beskrives pædagogiske observationer i de "daglige 
pædagogiske observationer" . Socialtilsynet ser gode beskrivelser af indsatsen fra hjemmevejlederne, dog 
umiddelbart ses ikke stor sammenhæng mellem indsatsmål og de daglige pædagogiske notater. 
Det fremgår at nyt system er blevet implementeret. Medarbejdere fra vest oplyser, at de dokumenterer med tacs, 
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hvor der anvendes relevant overskrifter, for at skabe systematik i emneafgrænsning. Medarbejdere fra øst oplyser 
at vedkommende mangler viden for hvorledes man skal bruge det nye system, som begrundelse for, at 
socialtilsynet derfor ikke kan se systematisk dokumentation af mål indsatsen.

Ledelsen oplyser, at der på temadage i år, blandt andet vil værre fokus på hvorledes de forskellige team, vil 
implementere en dokumentationspraksis, der giver læring og forbedring af indsatsen
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Det vægtes at ledelsen oplyser at kommunen er ved at kigge på visitationer og eventuelt revisitationer. 
Medarbejdere oplyser fortsat at ikke alle borgere har opdaterede handleplaner med mål fra visiterende kommune. 
Af indsatsplaner og status fremgår det at tilbuddet kan dokumentere positive resultater på de mål visiterende 
kommuner opstiller. (ER DET STADIG GÆLDENDE?)
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i middel 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

Det er vægtet, at medarbejdere fortsat oplyser at eksterne samarbejdspartnere inddrages ud fra den enkelte 
borgers behov. Herunder eksemplificeres  med Viso, pårørende, oligofreniteamet og demenskoordinator,  samt 
borgernes beskæftigelse. 
I de fremsendte indsatsplaner, ses ikke relevante samarbejdspartnere beskrevet. (ER DET STADIG GÆLDENDE?)
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes 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 samlet set har fokus på borgernes inddragelse i eget liv og at borgerne trives. 
Der arbejdes med afsæt i en anerkendende tilgang, men socialtilsynet vurderer  at tilbuddet kan skabe yderligere 
refleksion og bevidsthed om, hvordan borgernes ønsker bliver hørt og imødekommes. 

Det vurderes det, at tilbuddet har fokus på borgernes behov for sundhed og trivsel og der er en opmærksomhed på 
sund og varieret levestil, motion tilpasset den enkelte samt på den mentale trivsel. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender metoder og tilgange til forebyggelse af  magt. Det vurderes endvidere, 
at tilbuddet forebygger vold og overgreb og har igangsat relevant pædagogisk forløb, der har skabt positive 
resultater.

To afdelinger har aktuelle udfordringer i forhold til gråzoner og indgriben i selvbestemmelsesretten f.eks. med lås 
på køleskab og retningslinjer for hvornår enkelte borgeres udfordringer i fællesskabet får betydning for praksis.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

- Fokus på og afdækning af borgernes ønske om yderligere indflydelse på eget liv. 
- Fortsat fokus på indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder om tilbuddet reflekterer pædagogiske tiltag, der 
skaber handlinger i praksis med mål om  mindst mulig indgriben og som i lav grad får konsekvenser for øvrige 
borgere. 
- opdatering af husregler.
- Fortsat fokus på relevante pædagogiske tilgange og metoder til forebyggelse af vold og overgreb.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv i tilbuddet. 
Dog bemærkes det at flere borgere ønsker at medarbejdere lytter mere til borgerne og lader dem være yderligere 
inddraget i eksempelvis hvordan en hjemmedag skal foregå. 
Det vægtes at, medarbejdere oplyser, at der er fokus på at borgernes ønsker imødekommes og at deres forslag 
tages alvorligt.

Socialtilsynet vurderer  fortsat, at tilbuddet med bør reflektere fællesregler og hvorledes de opdateres og justeres. 
Tilbuddet kan reflektere, hvorledes beboermøder kan anvendes som en del af borgernes inddragelse i retningslinjer 
i fællesskabet ud fra deres forudsætninger. Herunder kan med fordel ind tænkes visualisering, for at skabe indsigt 
for alle borgere. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har refleksioner omkring en etisk tilgang, og hvor borgerne mødes med respekt 
og anerkendelse. Tilbuddet bør dog afdække, hvilke borgere der ønsker større lydhørhed i forhold til indflydelse på 
eget liv.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Det er vægtet, at borgerne udtrykker, at de bliver hørt, men samtidig udtrykker borgerne at de gerne vil høres og 
respekteres endnu mere. En borger giver som eksempel, at det er medarbejdere, der bestemmer hvordan deres 
hjemmedag skal forløbe. 
Socialtilsynet fremlægger smileys og beder borgere på både Hestehaven og Kirkeleddet 10-20, at angive i hvilken 
grad de oplever medarbejderne lytte til borgerne. Borgernes træffer hurtigt valg og udtrykker genkendelse ved 
modellen. Tre borgere vælger at medarbejdere i middel grad lytter til borgerne. 
Borgere udtrykker endvidere, at de får skæld ud eller medarbejdere kan råbe, hvis de gør noget som pædagogerne 
ikke synes er godt, eksemplificeret ved at to borgere har malet deres cykler. 

Derudover er der fortsat vægtet, at borgerne udtrykker, at der bliver lyttet til ønsker og behov. 

Medarbejdere oplyser fortsat, at der på borgernes hjemmedage, snakkes om hvad der rør sig i borgerens liv samt 
interviewes i forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplanen og hvor fokus er på at imødekomme borgernes 
ønsker. 

Pårørende vurderer på tidligere tilsyn, at borgerne i høj grad er anerkendt og bliver inddraget.

For § 104 tilbuddet klubben, observerer socialtilsynet at borgerne er inddraget i dialogen og der bliver talt i en 
anerkendende tone. 

På baggrund af ovenstående nedsættes scoren til 4 og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

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 på baggrund af de fremsendte indsatsplaner, fremgår det, at borgerne er inddraget. Medarbejdere 
og borgere oplyser samstemmende, at der afholdes beboermøder og at der skrives referat af møderne. 

Socialtilsynet får fremvist referater og det ses at der er dagsorden men umiddelbart fremgår det ikke om punktet har 
været til diskussion eller orientering. 

Socialtilsynet bemærker på Kirkeleddet, at der fortsat er ophængt husregler gældende fra 2011. Borgerne oplyser, 
at de ikke løbende drøfter husreglerne. 

Der er ydermere vægtet at en borger oplyser, at medarbejderne bestemmer om borgerne må tage ud af tilbuddet. 

Borgere oplyser desuden generelt på alle afdelingerne, at de er inddraget i eget liv. 
Socialtilsynet får oplyst af borgere og medarbejdere i klubregi, at borgerne er inddraget i menuvalg samt 
aktivitetsvalg. 
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

15

Tilsynsrapport



Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, tilbuddet har fokus på og understøtter borgernes fysiske og mentale trivsel. 
Der er en opmærksomhed på forebyggende sundhedsmæssige tiltag samt på at borgerne tilbydes et bo-miljø, der 
tilrettelægges ud fra den enkelte borgernes behov og ønsker samt imødekommer og understøtter det sociale 
fællesskab.
Der iværksættes forskellige relevante pædagogiske tiltag, og socialtilsynet vurderer at tilbuddet i højere grad 
reflekterer over og videndeler omkring de positive erfaringer og resultater.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Det er vægtet, at borgerne udtrykker at de trives på de respektive afdelinger. En borger oplyser, at vedkommende 
ønsker at flytte, da vedkommende ikke oplever at have behov for den støtte tilbuddet tilbyder. 
Adspurgt ledelsen vedrørende refleksioner omkring kerneopgaver og relevant indsats, oplyses at det er en 
fortløbende proces. Siden sidste tilsyn, er der ifølge medarbejdere iværksat flere forhold , der har været medvirkede 
til at skabe trivsel for en borger, der tidligere var i mistrivsel.  Dette bekræftes af medarbejdere i klubregi. 
På baggrund af ovenstående øges scoren 5 og indikatoren bedømmes opfyldt i meget 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

Det er vægtet, at der ikke på herværende tilsyn er oplyst ændringer, der har haft betydning for indholdet. 
Borgerne oplyser fortsat, at de enten selv tager til læge eller andre sundhedsydelser, eller at medarbejderne eller 
pårørende ledsager dem. Borgerne oplyser desuden, at de efter behov kan modtage flere forskellige behandlinger, 
ud fra den enkeltes behov. 

I forhold til nationale screeningsprogemmer forholder tilbuddet sig til disse på et individuelt plan.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Det er vægtet, at borgerne fra alle afdelinger oplyser om et fokus på at leve sundt. Borgerne oplyser, at der altid 
serveres grønt, salat og drikker vand.
Borgere på Kirkeleddet oplyser desuden om, at der er regler om ikke at drikke cola. 
Borgere på Hestehaven og Kirkeleddet oplyser desuden, at de flere gange om ugen tilbydes fysiske aktiviteter. 
Medarbejdere og borgere i klubregi oplyser om, at der ligeledes tilbydes fysiske aktiviteter såfremt borgerne ønsker 
det. 

På baggrund af tidligere tilsyn, oplyser medarbejdere på Haragergård, at de er optaget af kost og motion og er 
optaget af, hvorledes borgerne kan tilbydes motion og en forståelse herfor. Borgerne fra Haragergård har været 
nemmere at motivere og der er igangsat aktiviteter såsom træning i plejecenteret min en gang om ugen. Endvidere 
er der cykel- og løbehold. Medarbejdere oplyser, at det italesættes hvad sund kost er og herigennem motiveres 
borgerne til sunde alternativer, når de udvælger madplan. 
Medarbejdere på Haragergård oplyser desuden, at de har fokus på den mentale trivsel og at de er optaget af senior 
tilværelse og demensproblematikker. 
På herværende tilsyn oplyser medarbejdere på Haragergård, at de  har fokus på etik og forståelse for borgere med 
demens,  men at det påvirker borgers mentale tilstand. 

Adspurgt til en borgers mistrivsel ved tidligere tilsyn, oplyser medarbejdere om relevante faglige initiativer, der har 
haft positive resultater for borgerne og vedkommendes trivsel. 
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Medarbejderne oplyser på tidligere tilsyn, at generelt tilbydes der pædagogiske tiltag for at øge den mentale og 
fysiske trivsel hos borgerne. Medarbejderne eksemplificerer at tiltag som struktur, visualiseringer samt faste aftaler 
har været afgørende for borgernes generelle trivsel.
Medarbejder fra klubregi oplyser endvidere, at der har været igangsat flere forskellige tiltag, for at kunne rumme en 
borger i tilbuddet. 
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser.  Der er fokus på 
pædagogiske tiltag, hvor borgerne mødes positivt og hvor medarbejderne er opmærksomme på adfærd og udtryk. 
Dog ser socialtilsynet, at tilbuddet med fordel kan reflektere indsatser i afdelingen Kirkeleddet 10-20 og 
Haragergaard, om hvorvidt lås og regler om køleskab og fryser er et indgreb i selvbestemmelsesretten. Det 
vurderes at afdelingen bør afprøve pædagogiske tiltag for at hindre lignende tiltag, således at tilbuddet anvender 
mindst mulig indgriben fælles for alle borgere.
 
Der vurderes som en gråzoner i selvbestemmelsesretten, når borger bliver bedt om at gå i lejligheden på grund af 
adfærden.

På baggrund af tidligere tilsyn oplyses, at tilbuddet har en pædagogisk praksis, som forebygger magtanvendelse 
qua valg af menneskesyn, relationspædagogisk tilgang og neuropædagogisk viden. 
Endvidere er medarbejderne bekendt med procedurer og at de skal kontakte ledelsen ved brugen af magt.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Det er vægtet, at socialtilsynet ikke har modtaget nogle indberetninger vedrørende magtanvendelser. 

Ledelsen oplyser på et tidligere tilsyn, at de har en opmærksomhed på indgreb i selvbestemmelsesretten samt på 
gråzonerne i magtanvendelsescirkulæret.  

Medarbejdere oplyser ligeledes på et tidligere tilsyn, at de anvender afledning, aflæser borgernes adfærd samt 
trækker sig fra situationer, der kan udløse brugen af magt. 
Der opleves gråzoner, eksemplificeret med at en borger bliver bedt om at gå i lejligheden. 

På Kirkeleddet er køleskabet fortsat aflåst og der er noteret i husreglerne, at borgerne ikke må gå i køleskabet 
alene. Borgere oplyser, at det er fordi et par andre borgere stjæler maden. 
Medarbejder oplyser, at en borger har vanskeligt ved at administrere tilgangen til mad. Adspurgt til tilbuddets 
samlede refleksion over dilemma og mindre indgribende tiltag, oplyses, at der ikke har været arbejdet med dette. 
Medarbejder fra Haragergård oplyser tillige, at der er lås på køleskabet, grundet en borgers problematik vedrørende 
mad. Det oplyses at der har været afprøvet flere tiltag for at forebygge aflåsning, men uden positive resultater. 
Medarbejder oplyser, at det har konsekvenser for de øvrige borgere, men at konsekvensen ved at der er fri adgang 
er større, da køleskabet bliver tømt. 

Medarbejderne fra Hestehaven oplyser tillige på et tidligere tilsyn, at de undgår brugen af magt i kraft af deres 
værdier og menneskesyn og endvidere gøres brug af den relationelle tilgang, hvor de den neuropædagogiske 
viden, bevirker at de møder borgerne mere anerkendende og med respekt. 
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes 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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Det er vægtet, at herværende tilsyn ikke har givet anledning til ændring i nedenstående tekst. 
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Der er lagt vægt på, at tilbuddet ikke har haft indberetninger, og at de oplyser, at de er bekendt med proceduren, 
samt at medarbejdere altid skal kontakte ledelsen. 

På personalemøderne er brugen af magt være på dagsorden, så de alle kan lære af hændelse og forebygge at det 
sker igen.
På baggrund  af ovenstående, fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet forebygger overgreb. Der er siden sidste tilsyn igangsat pædagogisk 
struktureret forløb, der har skabt positive resultater i forhold til at forebygge overgreb på afdelingen Kirkeleddet. 

Tilbuddet vurderes fortsat til at have kompetencer, til at omsætte pædagogiske refleksioner til praksis og 
implementere dem i dagligdagen. Der arbejdes relationelt, anerkendende samt med en neuropædagogisk tilgang, 
der er medvirkende til at forebygge overgreb. Endvidere vurderes, at tilbuddet med fordel i større udstrækning kan 
anvende videndeling om relevante pædagogiske tilgange og metoder i forhold til tiltag, der forebygger vold og 
overgreb.

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

Det er vægtet, at ledelsen oplyser at der registreres når der er forekommet episoder med overgreb. Sidste gang var 
for 4 måneder siden og refleksioner af indsatsen har skabt positive resultater med tilrettelægge et struktureret 
forløb , med visualisering og støtte. 
Medarbejdere oplyser, at der ved overgreb og vold tages hånd om de implicerede borgere samt om eventuelle 
tilskuere. 

Endvidere er der vægtet, at medarbejdere oplyser, at såfremt der er optræk til episoder, arbejdes med at nedtrappe 
konflikten, ved at minimere stimuli og eksemplificerer dette ved blandt andet at borger går i egen bolig. Herved 
skabes ro for alle parter. 
registreringer nedskrives i nexus men det laves ikke analyse. 
Ledelsen er opmærksomme på, at  hvis der forekommer episoder, der eskalerer at der laves særskilte indsatser. 
Endvidere oplyses, at alle registreringer nedskrives i Nexus, men der udarbejdes ikke analyser. 
Medarbejdere oplyser, at de ved overgreb eller episoder med vold udarbejder strategier og der følges løbende op. 
Der er endvidere vægtet, at der på Hestehaven ikke forekommer overgreb, oplyser borgere og medarbejdere. 
Borgerne på Kirkeleddet oplyser, at der kan forekomme episoder hvor borgere råber og larmer, men at dette ikke 
forekommer ofte.  Ved interview giver ingen af borgerne udtryk for at være bange.

På baggrund af ovenstående øges scoren og indikatoren bedømmes 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 faglig kompetent ledelse, der med en åben og tilgængelig ledelsesstil, 
arbejder med selvadministrerende teams. Tilbuddet er tilhørende under Gribskov Bo- og støttecenters ledelse og 
der er fokus på kompetenceudvikling og implementering af fagligt fokus og dokumentation. Dog bemærkes det, at 
ledelsen har haft et stort ledelsesspænd med ledelse af mange af mange afdelinger. Det er socialtilsynets 
vurdering, at ledelsen er tilgængelig og anerkendende samt en handlekraftig sparringspartner. 

Socialtilsynet vurderer, der er fokus på strategisk ledelse og de udviklingsbehov og muligheder, der er i 
organisationen med henblik på at varetage borgernes behov bedst muligt. Det bemærkes at ledelsen oplyser om 
en plan for dette arbejde. 
 
Socialtilsynet vurderer endvidere fortsat, at tilbuddet med fordel kan reflektere over kerneopgaven i forhold til 
udvikling af den støtte borgere som ydes til borgerne, samt reflektere over, om supervision kan skabe bevidsthed i 
medarbejdergruppen med afsæt i, hvilken indsats tilbuddet skal levere. 

Socialtilsynet vurderer,  at tilbuddet samlet set har sygefravær som ikke vurderes højere end på sammenlignelige 
tilbud men at personalegennemstrømningen er højere.

Gennemsnitlig vurdering 4,1

Udviklingspunkter

-Refleksion over supervisions muligheder for at skabe processer i indsatserne til borgerne

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har dels fagfaglige men også ledelsesmæssige kompetencer til at drive 
tilbuddet. 
Tilbuddet er en del af Gribskov bo-og støttecenter bestående af flere tilbud med samme ledelse og hvor særligt et 
andet tilbud, har haft ledelsens fokus. Ledelsen er blev tilført en ledelseskollega der samlet set udgør en kompetent 
ledelse. 
Socialtilsynet vurderer, at dette har haft betydning på den ledelsesmæssige opfølgning på afdelingerne i 
herværende tilbud. 
Der er lagt vægt på at medarbejdere oplyser, at de ser frem til mere ledelse og sparring, dog med bemærkning om 
at ledelsen er tilgængelig og anerkendende. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse med fordel kan implementere rammen omkring flere faglige tiltag i den 
pædagogiske praksis samt skabe klarhed i forhold til tilbuddets dokumentation. 
Det vurderes at ledelsen har faglig relevant sparring samt en ledelsesstil, der skaber tillid og ansvar.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at ledelsen med fordel kan have fokus på om løbende supervision, kan give indblik 
og bevidsthed i forhold til de organisatoriske forhold, der pt. gør sig gældende. Herunder have fokus på, processer 
omkring kerneopgaven og de tilhørende tilgange og anvendelse af metoder.

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

Det er vægtet, at tilbuddet har fået en ny ledelsesrepræsentant i den fælles ledelse af Gribskov bo- og støttecenter. 
Vedkommende har uddannelse og erfaring med lederstilling fra anden kommune. Samlet set udgør ledelsen et 
team bestående af faguddannede, ledelsesuddannede og erfaringsdannede ledere. 

Adspurgt til hvad der fylder hos ledelsen, oplyses, at der har været samling og drøftelse omkring pædagogik. Der 
har været fokus på italesættelsen af implementeringen af  Nexus og indsatsplaner og opfølgning. Ledelsen oplyser 
desuden, at de er optaget af medarbejdernes forståelse med indsatsen/ bevillingen og at der er fokus på 
fremadrettet, at holde fokus på den opgave, tilbuddet er bestilt til at udføre. 
Der er endvidere lagt vægt på, at medarbejdere oplyser, at de ser frem til en mere tilstedeværende ledelse og ser 
frem til temadage. Medarbejdere har en oplevelse af at have undværet ledelse. Dog pointerer de, at når der har 
været udfordringer, har ledelsen reageret og ledelsen er altid tilgængelige. 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes 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

Det er vægtet, at ledelsen oplyser om, at der er refleksion over supervision på processer omkring kerneopgaven. 
Det er stadig muligt for teamene at indhente ekstern supervision i takt med at de oplever det kan opsummeres i den 
daglige praksis. 
Endvidere oplyser medarbejdere, at VISO inddrages i forhold til konkrete sager. 
På baggrund af ovenstående, fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.
Tilbuddets tre afdelinger vurderes til at imødekomme borgernes behov for relevante kompetencer.
På baggrund af interview med medarbejdere og borgere, vurderer socialtilsynet dog, at tilbuddet med fordel 
yderligere kan, reflektere over borgernes støtte og funktionsniveau sammenholdt med den reelle støtte og med 
afsæt i relevant støtte med et udviklingsorienteret perspektiv. Endvidere have fokus på kerneopgaven og på den 
enkelte borgers bestilling fra visiterende kommune. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets sygefravær ikke er højere end på sammenlignelige tilbud men at 
personalegennemstrømningen er væsentlig højere.

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

Det er vægtet, at leder oplyser, at borgerens behov i afdelingen Hestehaven  eventuelt kan varetages på anden vis, 
set i forhold til borgernes evne til at opsøge hjælp, netværk, og deres fysiske formåen. Leder oplyser, Gribskov 
kommune arbejder med hvordan botilbudsstrukturen skal være fremadrettet. 
Der er ydermere lagt vægt på, at medarbejdere generelt oplyser om at borgernes behov dækkes med den 
nuværende normering. 
Medarbejdere oplyser på et tidligere tilsyn, at autismeuddannelsen og neuropædagogikken giver et fælles sprog og 
en fælles forståelsesrammer, som kommer borgerne til gode. 
Medarbejdere på herværende tilsyn, oplyser at dette ikke gør sig gældende i høj grad og at de bør have fokus på 
dette. Ledelsen bekræfter dette. 

På baggrund  af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Det er vægtet at der på tilbudsportalen opgives, at gennemstrømningen er 31 %. Dette bedømmes til at være 
betydeligt højere end på tidligere tilsyn og højere end på sammenlignelige tilbud.

Leder oplyser, at tilbuddet har medtalt de fastansatte vikarer. 
På baggrund af ovenstående nedsættes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Det er vægtet, at der på tilbudsportalen opgives, at sygefraværet er 6 dage pr medarbejdere i i 2015. Leder har i 
2016 oplyst at sygefraværet er 6 %. Socialtilsynet bedømmer at sygefraværet ikke er højere end på 
sammenlignelige tilbud. 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i 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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets samlede medarbejdergruppe har relevante kompetencer og erfaring med 
målgruppen. 
Der er fokus på kompetenceudvikling i forhold til autismespektrumforstyrrelser, neuropædagogik samt 
velfærdsteknologi.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set kan styrke indsatsen, ved at synliggøre og implementere relevante 
tilgange og metoder og beskrive disse, for at bevidstgøre og fastholde det faglige fokus. 

Tilbuddet har ydermere fokus på dokumentation, hvilket socialtilsynet anerkender og vurderer at tilbuddet forsat bør 
styrke indsatsen i forhold til og at de kan have betydning at der er indført et nyt system i 2016.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

-Synliggøre faglige tilgange og metoder, for at bevidstgøre praksis
- Fokus på tilbuddets dokumentationspraksis og eventuelle manglende kompetencer.

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer fortsat, at medarbejderne har faglige kompetencer i forhold til målgruppen, og der er fokus 
på og ressourcer til strategisk kompetencudvikling på tværs af organisationen med fokus på  kommunikation, IT og 
neuropædagogik og autismespektrumforstyrrelser.

Socialtilsynet ´vurderer fortsat, at tilbuddet med fordel kan reflektere yderligere, over opgaven omkring borgerne 
samt med fokus på borgernes udvikling af kompetencer, eksempelvis indenfor øget selvstændighed. 
Der er lagt vægt på, at borgerne oplyser, at medarbejderne foretager indkøb hver dag sammen med borgerne, 
samt at de er deltagende i rengøring, på trods at flere borgere udtrykker, at de kan klare det mere selvstændigt. 

Socialtilsynet anerkender ledelsens planer omkring krav til videndeling , og høre også medarbejdernes ønske om 
mere formelt vidensdeling på tværs af bofællesskaberne. 

Socialtilsynet anerkender det faglige tiltag der er sket i Kirkeleddet 10-20 og ser at afdelingen med fordel, kan ind 
tænke lignende tiltag, justeret i forhold til den enkelte, i henhold til øvrige borgere med udfordringer. Det vægtes 
endvidere, at socialtilsynet bemærker at medarbejdere fremstår reflekteret over faglige tiltag. 

Endvidere er der lagt vægt på, at socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set bør stramme op omkring deres 
dokumentationspraksis i forhold til at systematisere dokumentationen af den daglige faglige praksis i henhold til 
indsatsmålene.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Det er vægtet, at medarbejdere oplyser, at de ikke mødes mellem øst og vest efter klubben er flyttet og det er de 
kede af, da de mangler de faglige sparringer. Nu foregår kommunikationen pr telefon eller mail. Medarbejdere 
oplyser endvidere, at alle hjemmevejledere mødes nogle gange om året. Der er fælles sparring og fælles faglig 
videndeling på kurser, 
Medarbejderne efterspørger fælles sparring , uformel snak , sparring omkring klubben. 
Adspurgt til udviklingspunktet vedrørende samarbejde på tværs af afdelingerne, for at styrke kompetencer og 
refleksion over faglig praksis, oplyser ledelsen, at der er en aktivitetsuge hvert år i uge 26 og denne planlægges og 
udføres i fællesskab.

I forhold til Gribskov Kommunes fokus på tomme boliger - har der været samarbejds møder på tværs i 
Hjemmevejledningen. Disse møder skal ses som en opstartsproces i forhold til at etablere et samarbejde på tværs - 
vidensdeling og yderligere refleksioner over praksis mellem teamene, oplyser ledelsen. 

I henhold til medarbejdernes kompetencer, oplyser ledelsen at de har fokus på vedligehold og indsats. 
Medarbejdere udtrykker at de har brug for kompetencer i forhold til dokumentation.

Konkret har der været arbejdet med et fagligt forum til at mødes til workshop to gange årligt for de øvrige kollegaer. 
Formålet er dels at anvende de kompetencer - og dels at kunne dokumentere faglige tilgange og metoder. I øvrigt 
oplyser ledelsen, at flere medarbejdere skal på kompetenceudvikling i forhold til neuropædagogik i en light udgave  
i 2017. Derudover oplyses, at,  de holder fast  i  implementering og holde fast i ny viden og videndeling. 
Der er gang i Etikos og de tre etikker, for at skabe bevidsthed i hvilken etik vi står i. 

Socialtilsynet observerede ved interview, at medarbejdere italesatte viden og indhentede elementer fra faglige 
begreber og eksemplificerede dem i praksis fortællinger. 
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes 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

Det er vægtet, at socialtilsynet observerede samspil mellem en borger og en medarbejder på Haragergård samt 
mellem borgere og medarbejdere i klubben. Socialtilsynet observerede, at kommunikationen var anerkendende og 
der blev talt ud fra den enkeltes forudsætninger. Kommunikationen bar præg af kendskab til borgeren i mødet. 

Socialtilsynet fik ved herværende tilsyn opmærksomhed på, at flere borgere fra Hestehaven og Kirkeleddet 10-20 
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oplyste, at de selv kunne handle, lave få retter mad og gøren rent og samtidig oplyste socialtilsynet om, at 
medarbejdere hjalp dem med disse forhold og at der ikke var en plan for udvikling af borgernes evner. 
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer tilgodeser borgernes behov for private boliger og samtidig 
imødekommer behovet for sociale fællesskaber.
Haragergård, Hestehaven og Kirkeleddet er beliggende nær indkøbsmuligheder eller transportmuligheder og det 
vurderes at være en medvirkende faktor i udviklingen og fokus på borgernes selvstændighed. 

Socialtilsynet vurderer, at borgernes særlige behov tilgodeses i tilbuddene og at borgernes lejligheder er indrettet 
ud fra egen behov og ønsker. 

Alle tilbuddene har tilbud om fælles spisning og andre aktiviteter i fællesrummene og det giver borgerne mulighed 
for relationer og udvikling af sociale kompetencer og almindelig daglig levevis træning. 

Tilbuddet har egen  § 104 samværstilbud - Klubben, med åbningstid en gang om ugen. Socialtilsynet vurderer, at 
de fysiske rammer imødekommer borgernes behov for samvær på tværs af bofællesskaberne.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

- Fortsat refleksion over fællesrummet og indretning på KIrkeleddet, i forhold til målgruppens behov for 
afskærmende muligheder.

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at de fysiske rammer er gode med mulighed for, at borgerne kan have privatliv i egne 
lejligheder og egen have samt indgå i fællesskaber. Lejlighederne er indrettet ud fra de interesser og ønsker 
borgerne har, og det trives de med.

Tilbuddets § 104 samværstilbud - Klubben  har skiftet lokaler og har fået langt bedre faciliteter, oplyser 
medarbejder. 
-Ydermere vurderes det, at afdelingerne i tilbuddet har god beliggenhed i forhold til offentlig transport og  
indkøbsmuligheder.

Socialtilsynet bemærker, at ilbuddet har ikke reflekteret udviklingspunkt fra 2016, om at arbejde med skærmede 
rammer i fælleshuset på Kirkeleddet.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a
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Det er vægtet, at borgerne udtrykker at de er glade for deres boliger. En borger fremviste med stor glæde sin bolig 
og de fleste borgere oplyser at de trives i tilbuddet og det bedste ved at bo her, er de sociale relationer. 
Ydermere er der lagt vægt på, at en medarbejder oplyser, at en borger med demens problematikker kan have 
udfordringer med de fysiske rammer. 
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget 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

Det er vægtet, at medarbejdere oplyser, at de ikke har gjort noget ved opdelingen i fællesrummet og tænker det 
ikke som en udfordring længere. 
Dog oplyses om at der er sat systematik i eksempelvis morgenmaden, hvor borgerne spiser i fællesrummet på skift, 
for ikke at skabe konflikter.  
Medarbejdere oplyser tillige, at borgerne kan have visualiseringstavler i deres egne boliger, for at tilgodese behovet 
for forudsigelighed. 
Medarbejdere fra klubben oplyser, at de fysiske rammer giver borgerne mulighed for at have et mødested og 
socialkontakt på egne præmisser.
Leder oplyser derudover, at der ikke er reflekteret yderligere i de fysiske rammer. 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Det er vægtet, at borgere udtrykker, at deres boliger er indrettet, som de gerne vil have det. Borgerne oplyser, at de 
har fået støtte til nogle indkøb, enten af pårørende eller af medarbejdere fra tilbuddet. To borgere fremviser deres 
boliger og nyindkøbte inventar. 

Socialtilsynet observerede ved rundvisning og fremvisning af flere forskellige boliger, at de alle var indrettet med et 
personligt præg og afspejlede den enkelte borgers interesser.  
Ydermere observeres at fællesrum på alle afdelinger har fået et hjemligt præg.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Tilbuddet vurderes at være økonomisk bæredygtigt med udgangspunkt i budget 2017.
Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe 
og tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner,  men skal fremadrettet 
indeholde specificerede udgifter for huslejeomkostninger.

Økonomisk bæredygtig?

Tilbuddet vurderes at være/er økonomisk bæredygtigt med udgangspunkt i budget 2017, hvoraf det fremgår at der 
er et underskud på 851.000 kr. i 2017, som er betinget af en justering og overførsel af et overskud i 2016 og 2015. 
Det bemærkes at  taksterne er reduceret væsentligt.
Der er  en ændring i ejendomsomkostninger på grund af, at tilbuddet er fraflyttet bygning med en høj husleje.
Tilbuddets budget for 2017 er  nedjusteret med det antal ledig pladser de har og udgifter til løn. Leder udtrykker, 
budgettet er bæredygtigt med den økonomi, som er i tilbuddet.

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

Leder vurderer, at der kan skabes kvalitet indsatsen med taksterne for 2017, selv om takster er faldet væsentligt fra 
2016 i alle afdelinger. Det er også socialtilsynets vurdering, at der forsat kan skabe kvalitet for borgerne i 
målgruppen, men at socialtilsynet vil følge op på, hvad ændringen i økonomien har af betydning for kvaliteten i 
tilbuddet i 2018.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Tilbudsportalen
Opfølgning på udviklingspunkter fra tilsyn 2016
Budget 2017
Indsatsplaner og visitationsgrundlag for borgere fra Hestehaven, Kirkeleddet, 
Haragergård
Dagbogsnotater
Døgnrytmeplan for borger

Observation I klubben under spisning
Rundvisning i alle afdelinger

Interview Ledelse:
Centerleder Kirsten Poulsen, pædagog, diplom i ledelse
Stedfortræder uddannet pædagog, diplom i ledelse

Medarbejdere:
Medarbejder, omsorgsmedhjælper  , ansat i 3 år og skal starte på merit uddannelse 
til efteråret. Ansat i vest. 
Medarbejder, uddannet pædagog, ansat i 3 år. Ansat i vest og klubben
Medarbejder, uddannet pædagog, ansat i 9,5 år, ansat i Øst og klubben
Medarbejder, uddannet pædagog , ansat siden ca 14 år. Ansat i øst.

Borgere:
2 borgere fra Hestehaven
2 borgere fra Kirkeleddet
2 borgere fra Haragergård
Dialog med flere borgere fra klubben

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.

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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