
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Hovedstaden

Praktiske oplysninger
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 i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-
18 i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57

Bregnerødvej 55-57
3460 Birkerød
Tlf.: 46113377
E-mail: llpe@rudersdal.dk
Hjemmeside: rascenter.rudersdal.dk

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

Christina Dahl (Socialtilsyn Hovedstaden)

25-08-2016

Pladser i alt: 6

*Målgrupper: 18 til 60 år (erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse)

1. Stamoplysninger

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Samlet vurdering:
Bofællesskabet Bregnerødvej er et tilbud efter almenboliglovens § 105 for seks borgere, der modtager støtte efter 
servicelovens § 85. 
Målgruppen er yngre borgere, primært med udviklingshæmning. Målsætningen for tilbuddet er, at borgerne skal opnå 
kompetencen til at flytte i selvstændig bolig. 
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Bilagsoversigt:
Bilag 1:
Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn.
Bilag 2:
Oplysninger om borgere:
Oplysninger om udvalgte borgere:
Bilag 3 til 10
Status til opfølgning, Handleplan, Pædagogisk Plan og Dagbogsnotater for maj vedr. to borgere.

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har høj pædagogisk faglighed, og borgerne trives generelt. Tilbuddet opnår 
positive resultater for borgerne og er proaktive for yderligere at forbedre sig.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets dokumentation er på højt niveau. Borgerne er inddraget og ledende i eget liv, 
og der ydes relevant støtte og hjælp fra kompetente medarbejdere.  

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet ledes kompetent, så borgerne og deres udvikling er i centrum, ligesom driften 
forløber stabilt. Socialtilsynet noterer sig, at tilbuddet har arbejdet godt med udviklingspunkter fra seneste tilsyn, og 
der pågår afklaring af punktet omkring økonomien til servicearealer.
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Diverse:
Bilag 11:
APV
Bilag 12:
Arbejdstilsyn
Bilag 13:
Oversigt over forbrug af timelønnede vikarer
Budget 2016 af 10.8.-16 samt mail af samme dato med forklaring på budget.

Observation

Interview Medarbejdere:
Ansat 1,5 år uddannet pædagog, 25 års erfaring, 30 timer
Ansat 9 år, uddannet pædagog, 37 timer
En studerende.

Leder, ansat siden 2007,  socialpædagog, diplom i ledelse, NLP, har 3 enheder under sig.
 
Borgere:
Borger boet på tilbuddet ca. 2 år
Borger boet på tilbuddet ca. 17 år
Borger boet på tilbuddet ca. 2,5 år
Borger boet på tilbuddet ca. 5 år

Interviewkilder
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Beboere
Ledelse
Medarbejdere

4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 20-06-2016

Oversigt over tilsynsbesøg 20-06-16: Bregnerødvej 55-57, 3460 Birkerød (Anmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Christina Dahl

Rene Lykke Jensen

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere og 
borgere samarbejder om at understøtte, at borgernes 
beskæftigelse forløber efter formålet. Ved behov 
opstiller tilbuddet målsætninger med borgerne, så 
tilbuddet målrettet støtter borgeren eksempelvis i at 
møde op til beskæftigelsen. Tilbuddet agerer proaktivt i 
forhold til beskæftigelsestilbuddene, for at sikre at 
beskæftigelsesdelen lykkes bedst muligt for borgerne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er opsøgende på om borgernes beskæftigelse forløber efter formålet. Efter 
behov opstilles evt. mål for understøttelse af beskæftigelsesdelen i samarbejde med borgerne. Alle borgere er i 
beskæftigelse.

Socialtilsynet vurderer, at en borgers udsagn angående larm og samtidig ønske om ikke at flytte gruppe giver 
anledning til yderligere dialog med borgeren om dennes beskæftigelse.

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, 
uddannelse eller beskæftigelse, 
og der følges op herpå

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes at være opfyldt i meget høj grad.
Lederen forklarer, at hvis der er borgerbehov vedr. beskæftigelsen sættes der mål for understøttelse 
af beskæftigelsen. Lederen forklarer, at nogle af borgerne ikke vil have at bofællesskabet blander sig 
i beskæftigelsesdelen. Lederen oplyser, at tilbuddet altid er observante og opmærksomme på, om 
borgernes beskæftigelse forløber, som det skal. Endvidere er tilbuddet repræsenteret ved 
sagsbehandlermøder herom, hvis borgeren ikke har noget imod det. 

En borger forklarer, at beskæftigelsen kan være svær, da der er meget larm i en stor gruppe, som 
borgeren er tilknyttet, nogle råber, borgeren ved der er mulighed for at komme i mindre grupper 
eller udendørs arbejde, men borgeren ønsker ikke disse muligheder.
Andre borgere forklarer, at beskæftigelsen er rigtig god.

Af fremsendt materiale fremgår det, at der i en af to sager er opsat mål for beskæftigelse. Borger ses 
inddraget i opsætning af målet, og der er sket opfølgning ugentligt.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes at være opfyldt i meget høj grad.
Lederen og de borgere der er tilstede på tilsynsdagen forklarer, at alle borgere er i beskæftigelse.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

4 Socialtilsynet vurderer, at borgernes selvstændighed og 
relationer er fokusområder på tilbuddet. Borgerne 

Socialtilsynet er enige i tilbuddets fokus på i højere grad 
at få metoder tilført målsætningerne
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støttes i kontakt med familie og netværk. Sociale 
kompetencer er på dagsorden og ved samtaler med 
borgerne kan høres en bevidsthed, angående hvordan 
man kan være som menneske, og hvordan man kan 
forstå medbeboeres adfærd. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er nået langt i den 
skriftlige dokumentation af borgernes mål for sociale 
kompetencer og selvstændighed, som er veludført, 
næste skridt er iflg. tilbuddet at få tilført metoder for 
målene, for at styrke målindfrielse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er nået langt i målsætningsdokumentationen for borgerne, som understøttelse 
for borgernes udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed, og socialtilsynet anerkender tilbuddets 
bevidsthed om, at næste skridt er at få metoder tilknyttet målsætningerne. 

Socialtilsynet vurderer, at borgerne støttes i kontakt med netværk og familie ud fra borgernes ønsker og behov 
suppleret med et pædagogisk sigte for den enkelte borger. Tilbuddet er igangsættende med aktiviteter for 
borgerne, hvor der også er mulighed for at møde andre, herunder ligestillede.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes at være opfyldt i høj grad.
Leder forklarer, at det stadigvæk er SMART mål der benyttes, næste trin er med metoder tilknyttet 
målene som nyeste version af Bosted også giver mulighed for.

Af fremsendt materiale fremgår det, at er opsat mål for selvstændighed og sociale relationer. Borger 
ses inddraget i opsætning af målet, og der er sket opfølgning ugentligt. Det fremgår også, at der 
anvendes velfærdsteknologi som hjælpemidler.

Af tilsyn 2015 fremgår det, at målene bliver fulgt op løbende i den pædagogiske plan, samt i 
statusnotat. Selvstændighed og relationer er beskrevet som tilbuddets overordnet målsætning, både 
på Tilbudsportalen og i ydelseskataloget. Socialtilsynet bedømmer, at dette fremgår tydeligt i 
samtale med medarbejder, leder, borger og pårørende.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes, at være opfyldt i høj grad. 
Lederen forklarer, at borgerne gerne ville holde noget fredags aften komsammen på tilbuddet, men 
et attraktivt andet tilbud var mere interessant, så det er en måde at støtte borgerne til at komme ud 
blandt ligesindede.  

Borger forklarer, at tilbuddet arrangerer ture såsom cykelture, bowling og storcentre som borgerne 
planlægger på husmøderne, som afholdes hver 3. uge om onsdagen. 

Fra tilsyn 2015 fremgår det, at tilbuddet arbejder aktivt med at understøtte borgernes sociale 
relationer både i og udenfor tilbuddet. Ledelsen og medarbejderne beretter, at borgerne i forskellig 
grad har behov for ledsagelse for at kunne deltage i sociale fællesskaber.

Indikator 02.c: Borgerne har med 
udgangspunkt i deres ønsker og 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes at være opfyldt i høj grad.
Lederen forklarer, at der er samtykkeerklæringer for alle borgerne om hvad medarbejdere kan tale 
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behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

med pårørende om. Lederen forklarer, at medarbejderne tackler det fint. I forhold til husregler, er 
der faktisk åbnet for at hver fredag efter kl. 18.00 kan alle også pårørende være på fællesarealer, 
borgerne har selv udtrykt reglerne, og tilbuddet påvirker pædagogisk, hvor det skønnes nødvendigt.  

Medarbejderne forklarer, at der benyttes en del tid på samarbejde med pårørende, bl.a. angående 
temaer som "løsrivelse".

Fra tilsyn 2015 fremgår det, at gennem samtale med borgere, pårørende, medarbejder og leder 
fremgår, at borgerne har kontakt med deres netværk efter egne ønsker og behov.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets tilgange og metoder 
for pædagogikken er velvalgte, og medarbejderne 
fremstår velovervejede og etiske i deres mundtlige 
redegørelse for årsagsbetragtninger ved udført 
pædagogik. Tilbuddet kan være yderligere opsøgende på 
den teoretiske del af tilgange og metoder, så 
pædagogikken danner en yderligere vekselvirkning 
mellem praksis og teori. Pædagogikken på tilbuddet 
vurderes som veludført. 

Socialtilsynet vurderer, at der er ret stor aldersspredning 
i målgruppen, og nogle har boet der i lang tid, og nogle 
pladser er der jævn udskiftning på.

Tilbuddet kan være yderligere opsøgende på den 
teoretiske del af tilgange og metoder.
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet præsterer gode 
resultater i samarbejde med borgerne, og den skriftlige 
dokumentation har et højt niveau. Motion og kost er 
prioriterede emner på tilbuddet, og borgerne støttes ved 
behov for hjælp af eksterne sundhedsudbydere.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne generelt trives i et 
anerkendende miljø, hvor borgerne naturligt er ledende i 
eget liv. Magtanvendelser og overgreb på borgere 
forebygges på tilbuddet, så det ikke aktualiseres.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet opnår positive resultater i forhold til visiterende kommuners mål for borgernes 
ophold. Dokumentationens niveau i forhold til borgernes målsætning er på ret højt niveau, og tilbuddet er bevidste 
om at tilføre yderligere i forhold til metodedelen for at kvalificere arbejdet mod målene.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fremstår velfunderet og reflekterende i forhold til valgte tilgange og metoder 
for pædagogikken, især praksisdelen er veludført. Den teoretiske viden om tilgangene og metoderne kan øges, så 
tilbuddet kan inspireres til endnu højere niveau.

Socialtilsynet vurderer, at målgruppen er aldersspredt, og nogle borgere bor længe på tilbuddet og andre, senere 
ankommende borgere, flytter hyppigere. Nogle borgere har psykiske udfordringer.   

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er yderst opsøgende i forhold til at benytte eksterne aktører og 
samarbejdspartnere, for at støtte op, bl.a. med viden,om borgernes udvikling og målsætninger.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes at være opfyldt i høj grad. Med begrundelse i at medarbejderne og lederen 
kan redegøre for valgte tilgange og metoder i udførlig praksis fortælling, hvor flere af tilgangene kan 
høres, dog kan der tilføres en mere teoretisk viden om tilgange og metoder så praksis og teori kan 
supplere og korrigere hinanden til yderligere dannelse af faget pædagogik.      

Leder forklarer, at det kan være svært at se hvilken metode og tilgang der benyttes konkret i de 
enkelte situationer, og at Handicapområdet i kommunen har ambitioner, om at være den bedste 
bokommune. Lederen forklarer, at i og med at nogle enheder er små kan der også være behov for, 
at organiseringen bliver bredere, så borgerne oplever et større fællesskab, og så 
medarbejderkompetencer benyttes endnu bedre. Medarbejderne er med på råd for at det lykkes. 

Medarbejderne giver flere årsagsbetragtende refleksioner over hvordan pædagogikken tænkes og 
udføres individuelt for borgerne samt som en overordnet ramme for tilbuddet.  

Borgere forklarer, adspurgt om godt råd til medarbejderne, at en borger gerne mere vil spørges, om 
der er behov for hjælp, en anden borger synes at medarbejderne siger lidt for meget "husk lige det".

Der er ret stor aldersspredning i målgruppen, som spænder fra først i 20´erne til borgere i 40´erne.
Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt.
Borgerne oplyser, at medarbejderne nogle gange sidder i lang tid på kontoret og skriver og lignende. 
En borger redegører for sine målsætninger og meningen med målene. 

Lederen oplyser, at benyttet system nu bedre giver mulighed for, at tilknytte metoder til 
målsætningerne så målindfrielse styrkes i endnu højere grad af metodisk tilgang. Dette vil blive 
implementeret i nærmeste fremtid.  
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Fra tilsyn 2015 fremgår det, at tilbuddet arbejder systematisk efter et beskrevet koncept, hvor 
borgerne inddrages i at opstille må,l samt at der følges op disse mål. 
Der beskrives anvendelse af SMART mål, med delmål og overordnede mål.  
Gennem dialog med både medarbejder, leder og borger bekræftes denne systematiske 
dokumentation. 
Medarbejderne giver i dialogen flere konkrete eksempler der beskriver deres praksis, med at 
opsætte klare mål som der arbejdes konkret ud fra.
Socialtilsynet anerkender tilbuddets praksis med, at være åbne overfor, at dokumentation kan 
foregå i samarbejde med borgeren.
Socialtilsynet har foretaget stikprøver i den skriftlige dokumentation, der afspejler højt fagligt 
niveau, med konkrete mål, og borgerne er inddraget. Endvidere bedømmer socialtilsynet, at 
medarbejderne dokumenterer i et respektfuldt og anerkendende sprog.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt.
Leder forklarer, at målsætninger minimum justeres en gang årligt, der er eksempler på, at mål 
hurtigt skal omformuleres eller helt nye mål kan opstå. Det beskrives, at sagsbehandler ikke er 
længere væk end en opringning og alle borgere har samme sagsbehandler. Lederen forklarer, at en 
borger har arbejdet med at begå sig bedre i omgivelserne, som er gået rigtig godt, og nye skridt 
tages så borgeren blivere endnu mere selvstændig ved udvikling af sociale kompetencer. 

Medarbejderne forklarer, at en borger nu selv kan handle, medarbejderne finder en ret, som 
borgeren vil lave og finder billeder på varerne borgeren skal handle, efter et kvarter går 
medarbejderne op i supermarkedet til borgeren, for at se hvordan det går. Anden borger har 
tidligere været meget selvhjulpen i byen, og har atter opnået selvhjulpenhed efter helbredsmæssige 
udfordringer.

Indikator 03.d: Tilbuddet 5 (i meget Indikatoren er i meget høj grad opfyldt.
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samarbejder aktivt med 
relevante eksterne aktører for at 
understøtte at målene for 
borgerne opnås.

høj grad 
opfyldt)

Lederen forklarer, at en borgers beskæftigelse har indbefattet nogle samarbejdsmøder med 
eksterne aktører for at støtte borger. En borger er henvist til Viso. Lederen forklarer, at omverden 
altid er medspiller, da der er mange kompetencer, som kan hives ind også spejlet i at tilbuddet er en 
lille enhed.

Medarbejderne forklarer, at der tages kontakt til arbejdspladsen ved udfordringer og især 
sundhedsvæsnet er der en del kontakt til. Ligeledes kontakt til Viso.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Socialtilsynet vurderer, at borgerne er medinddraget i målsætningerne for deres ophold. Medarbejderne forsøger 
at imødekomme borgernes ønsker og behov for den almindelige hverdag, og borgerne kan bl.a. gennem husmøder 
søge indflydelse.
Endvidere henvises til tilbuddets valgte tilgange og metoder indeholdende høj grad af anerkendelse og heraf 
naturlig inddragelse.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt.
Under borgerinterview kan borgerne adspurgt ikke komme i tanke om noget, hvor de ikke 
bestemmer. Borgerne forklarer, at medarbejderne hjælper dem og behandler dem godt. Adspurgt 
om ansatte kan være strenge, svarer borgerne, at "det er sjælendt man kan få en irettesættelse, 
som også anses som fair hvis det sker, borgere kan mere blive sure og lign., men det er der plads til". 

Fra tilsyn 2015 fremgår det gennem samtale med leder og medarbejdere, at borgerne deltager i at 
udarbejde egne pædagogiske mål, samt at borgerne er aktivt bestemmende i henhold til hverdagen i 
tilbuddet.

Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad Indikatoren er i høj grad opfyldt.
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indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet i 
overensstemmelse med deres 
ønsker og behov

opfyldt) Af tilsyn 2015 fremgår det, at borgerne, medarbejder og leder fortæller hvordan borgerne har 
indflydelse på indkøb, madlavning mv. og hvordan udførelsen af de praktiske opgaver omsættes til 
praktisk pædagogisk arbejde. Der afholdes husmøder i tilbuddet, og dagsorden fremgår af 
informationstavlen i fælles stuen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at borgerne støttes i kontakt med læge og andre eksterne sundhedsaktører, hvis behovet 
er der. Desuden støtter pædagogikken op om mental trivsel. 

Socialtilsynet vurderer, at borgerne generelt trives og kost og motion er prioriterede indsatser på tilbuddet.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt.
Borgerne forklarer, at de trives og ikke ønsker at flytte da der er mange muligheder bl.a. angående 
ture, ferier og lign. og "man er ikke alene". Borgerne forklarer, at de generelt har det godt sammen, 
og hvis de har problemer indbyrdes løser de dem enten selv eller i fællesskab med medarbejderne. 
Alle borgerne giver udtryk for at være glade for at bo på tilbuddet.

Lederen forklarer, at borgerne trives, og få gange hvor der er en problematik for en borger 
angående boformen, retter borgere direkte henvendelse til leder, og der findes som regel altid en 
løsning. 

Medarbejderne forklarer, at en borger ikke benytter tilbuddet særlig meget, da borgeren for det 
meste er hos kæresten. Medarbejderne oplyser, at  borgerne trives, og medarbejderne kan især se 
det på konfliktniveauet mellem borgerne. Der arbejdes på, at borgerne kan sammen socialt.

Indikator 05.b: Borgeren har 5 (i meget Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. 
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med støtte fra tilbuddet adgang 
til relevante sundhedsydelser

høj grad 
opfyldt)

Fra tilsyn 2015 fremgår det, at både medarbejder og leder fortæller, at borgerne i varierende grad 
selv kan rette henvendelse til læge mv. Der sikres relevant opfølgning. 
En borger i tilbuddet har behov for ydelser efter § 83, hvilket varetages af hjemmeplejen.
Leder beskriver at viden omkring borgernes sundhed også fremgår tydeligt for vikarer.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt.
Borgerne redegører for sundheden på tilbuddet angående kost og motion og flere ytrer bevidsthed 
om bl.a. vægt og årsagsbetragtninger om kost og motion. Endvidere henvises til valgte pædagogiske 
tilgang og metoder såsom low arosual, som mindsker stress og overstimulering, samt anerkendelse, 
som bidrager med psykisk velvære for borgerne, når de færdes i anerkendende omgivelser.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser bl.a. gennem low arousal, samt pædagogiske 
strategier som forebyggende løsninger for borgerne.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kender retningsliner og procedurer i tilfælde af magtanvendelse. Socialtilsynet 
anerkender den høje bevidsthed om definitionsmagten og indsatsen for, at borgerne kan være ledende i eget liv.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. 
Lederen og medarbejderne forklarer, at ansatte altid skal være opmærksomme på deres sprogbrug, 
så de forsøger at være neutrale, for at borgerne kan være ledende i sit liv, så ikke ansatte udfører 
psykisk magt. 

Fra tilsyn 2015 fremgår det, at faglige refleksioner om definitionsmagten er et løbende tema og at 
medarbejderne er bekendt med retningslinjer, fx for adgang til borgernes bolig.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 

5 (i meget 
høj grad 

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt.
Lederen og medarbejderne oplyser, at der ikke er magtanvendelser på tilbuddet.
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eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

opfyldt)
Fra tilsyn 2015 fremgår det, at det er socialtilsynets indtryk at medarbejder og leder har kendskab til 
regler og retningslinjer på området.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har procedurer for overgreb og forebygger bl.a. med observation og vurdering 
af evt. indgriben ved borger samspil. Endvidere vurderes tilbuddets pædagogisk tilgang og etik som forebyggende 
for medarbejderes mulige forråelse.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes at være opfyldt i høj grad.
Fra tilsynet 2015 fremgår det at gennem samtale med både leder og medarbejderne fremgår det, at 
overgreb forebygges med en relevant pædagogisk indsats. Der gives praksiseksempler på forhold, 
der har krævet særlig indsats, og tilbuddet inddrager eksterne aktører, når det vurderes nødvendigt.

Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab i forhold til at 
forebygge overgreb er tilpasset 
målgruppen og er kendt af 
medarbejderne

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt.
Lederen  forklarer, at der er beredskabsplan ift. overgreb ved borgere. Medarbejderne er 
opmærksomme, også når der er sammenkomst for borgere på tværs af enheder, medarbejderne 
skønner når de griber ind, og oplyser "nogle gange kan vi også se", at borgere selv kan få løst 
konflikter.

Fra tilsyn 2015 fremgår det, at medarbejdernes pædagogiske indsats, hvor respekten for det enkelte 
individ er fremtræden, er kendt af den enkelte medarbejdere og bedømmes som relevant for at 
forebygge overgreb.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 4,4 Socialtilsynet vurderer, at lederen fremstår med tydelig 
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ledelse ledelsesstil, herunder anerkendende, også som naturlig 
rød tråd til valgte pædagogiske tilgange og metoder, så 
ledelsesadfærden bliver et eksempel på, hvordan 
mennesker er sammen i organisationen og med 
borgerne. Socialtilsynet anerkender lederens 
ledelsesfaglige niveau, herunder teoretisk viden omsat til 
ledelsesadfærd.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejdere og lederen 
benytter supervision og er bevidste om, hvilke skridt 
organisationen kan tage for yderligere at dygtiggøre sig.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet drives stabilt og 
kontinuerligt, spejlet i langvarige kompetente 
ansættelser og normalt et lavt sygefravær.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Socialtilsynet vurderer, at lederen og medarbejderne er bevidste om tilbuddets næste skridt for kontinuerligt at 
udvikle og forbedre tilbuddet. Medarbejderne omtaler lederen yderst positivt, som er et godt afsæt for ledelse. 
Socialtilsynet anerkender lederens teoretisk viden om valgte tilgange for ledelsens udførelse. Endvidere er 
supervision prioriteret både for leder og medarbejderne.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt.
Lederen forklarer, at der er fokus på at blive endnu skarpere til metoder og ligeledes så 
pædagogiske planer også bliver med metoder.  Der er kommunalt nedsat styringsgruppe, som ser på 
udvikling af fremtidige botilbud herunder teknologiske/visuelle muligheder. P.t. benyttes Iphone og 
Ipad og andre lign. teknologiske løsninger, nogle borgere vil dog hellere have almindelig tavle. Næste 
step er også at skrive dagbog sammen med borgerne.  

Leder forklarer, at sproget skaber og anvender bl.a. sin NLP uddannelse og socialkonstruktionistisk 
tilgang i sin ledergerning. Lederen forklarer, at hun har fået deligeret opgaver med tiltro om, at de 
løses, og leder kan forvente støtte og sparring af sin leder. 

Medarbejderne forklarer, at lederen er meget deltagende og interesseret i pædagogikken, samt 
anerkendende også i forhold til medarbejderne.
 
Medarbejderne forklarer, at de er noget påvirkede af kollegas sygemelding, som er uafklaret ift. 
graden af alvor. Det er noget uklart hvordan ændring af organisering/teams "lander", og 
medarbejderne mener, det er gode ideer, "men det gør også noget ved os". Medarbejderne 
forklarer, at de er inddraget i ændringen af teams, og medarbejderne forklarer, at det faktisk har 
udviklet sig til at være spændende.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes, at være opfyldt i høj grad. 
Fra tilsyn 2015 fremgår det, at der er lagt vægt på, at både leder og medarbejderne beskriver deres 
fastlagte supervision. Lederen har også mulighed for supervision, men benytter primært faglig 
sparring fra ledernetværk mv.. 
Gennem samtale med både medarbejder og leder fremgår det, at tilbuddet afholder faste møder 
der bl.a. benyttes til faglig sparring.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at en stabil pædagoguddannet personalegruppe opretholder langsigtede relationer for 
borgerne, samt et indgående kendskab og viden om den enkelte borger som borgerne profiterer af. Der er 
sjældent medarbejderudskiftning, men sygefraværet er p.t. lidt udfordret, da enkelt medarbejder er sygemeldt, 
men generelt set er sygefraværet ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser.

Socialtilsynet vurderer, at omorganiseringen af teams omkring flere små tilbud i samlet organisation kan bidrage 
med relevante faglige forstyrrelser.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt.
Medarbejderne forklarer, at borgerne har tilstrækkelig kontakt til personale, der hvor der er skåret 
er især på ture og aktivitetsniveau. En borger har helbredsudfordringer som fordrer nødkald til 
sygeplejerske.  

Borger forklarer, at de godt kunne tænke sig mere personale, og at medarbejderne ikke allerede går 
kl. 19.00, også for at hygge med borgene, samt at personalet kan hjælpe med eks. teknik og lign.. I 
tilfælde af en borger får et langt epeplisianfald skal der ringes 112. 

Leder og medarbejdere er pædagoguddannet.
Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt.
Der har ikke været udskiftning i personalegruppen det seneste år.

Indikator 09.c: Sygefraværet 4 (i høj grad Indikatoren er i høj grad opfyldt. Det vægtes at sygefraværet i 2015 har været på 7 dage i 

Side 21 af 28

Tilbud: Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57



blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

opfyldt) gennemsnit pr. medarbejdere, hvilket ikke er på et højere niveau i forhold til sammenlignelige 
arbejdspladser.
Lederen og medarbejderen oplyser, at en medarbejder p.t. er sygemeldt og det er usikkert i hvor 
lang tid, men at dette kan lave stort udsving på fraværsprocenten set i forhold til tilbuddets 
størrelse. Der er lagt en plan for afløsning i tilfælde af langvarig sygdom.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4,5 Socialtilsynet vurderer, at der løbende iværksættes 
kompetenceudvikling for medarbejderne både lokalt og 
fra centralt hold. Alle ansatte er pædagoguddannet og 
fremstår kompetente med opdateret viden som 
omsættes til konkrete pædagogiske handlinger til gavn 
for borgerne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Socialtilsynet vurderer, at den samlede medarbejdergruppe besidder relevante kompetencer. og i den daglige 
praksis er det borgernes behov der tages udgangspunkt i. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er undersøgende på, hvilke metoder der kan være relevante i forhold til 
borgernes behov, samt holder sig opdateret om både målgruppen og tilbuddets metoder.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes, at være opfyldt i meget høj grad.
Medarbejderne forklarer, at de har været på opdatering af neuropædagogisk uddannelse og fik 
mere viden om bl.a. arousal. Ligeledes oplyser medarbejderne, at ADHD kursusdage var super 
spændende.

Lederen forklarer, at øverste leder står for økonomien, og tilbuddets leder kan orientere sig så 
rammerne kendes.
Lederen forklarer, at de 6.000 kr. i budgettet til kompetenceudvikling betyder at lederen uden at 
spørge opad kan sende medarbejdere på kurser/uddannelser. Ellers er uddannelsesmidler samlet i 
større organisation for at benytte pengene med synergi for området. Lederen oplyser, at en 
medarbejder har været på praktikvejlederkursus og en studerende er pt. tilknyttet. Lederen oplyser, 
at der har været ADHD kursus, som medarbejderne var begejstret for, og kan spejles i 
borgergruppen.

Stabilitet i personalegruppen bevirker høj erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.
Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes, at være opfyldt i høj grad.
Socialtilsynet kunne kortvarigt observere medarbejderes og lederens interaktion med borgere, som 
støttede op om en mundtlig redegørelse af pædagogisk praksis indeholdende en troværdig og etisk 
tilgang.

Borgerinterview og observation vidnede om, at borgerne er i rammer, hvor det over tid er defineret 
hvordan mennesker er sammen.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter
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*Økonomi 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er 
bæredygtigt. De økonomiske forudsætninger er med til 
at sikre mulighed for udvikling af tilbuddet. Videre er der 
en tydelig sammenhæng mellem den indsats som ydes 
og den fastsatte takst. Dog bemærker socialtilsynet, at 
det mangler oplysninger om betaling for servicearealer, 
hvilket der pågår en afklaring af i Rudersdal kommune.

Socialtilsynet vurderer, at der i budget 2017, bør fremgå 
betaling for tilbuddets servicearealer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i middel grad. Der er lagt vægt på, at der som udgangspunkt ikke aflægges et 
særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. Da der således ikke 
foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes indikatoren med scoren 3.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og 
udgifter herunder, at der er økonomi til afholdelse af de faste udgifter efter de variable udgifter er 
fratrukket omsætningen. Socialtilsynet er ikke bekendt med, at tilbuddet planlægger større 
investeringer.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for at opretholde den fornødne kvalitet i tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer, at taksten står i relevant forhold til målgruppen. Videre sikrer tilbuddets økonomi den 
nødvendige faglige kvalitet i tilbuddet.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgruppe, 
metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større 
ændringer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes at være opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at der er afsat 
tilstrækkelige midler til at understøtte borgernes behov. Der er afsat midler til supervision og 
kompetenceudvikling ved centralt afsatte midler, som indgår i administrationsomkostningerne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

Socialtilsynet vurderer, at økonomien til dels er gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner.  Der 
ses dog at mangle afklaring af udgifter til servicearealer, hvilket pågår i kommunen.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonomiske nøgletal, som 
fremgår af tilbuddets årsrapport, 
er i overensstemmelse med 
regnskabet

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i middel grad. Der er  lagt vægt på, at tilbuddet har indberettet nøgletal til 
Tilbudsportalen under ”Årsrapport 2015”. Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, 
revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor taget 
nøgletallene til efterretning. Da der ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, 
bedømmes indikatoren med scoren 3.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 4 Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives med de fysiske 
rammer, og især lejlighederne er borgerne glade for med 
god plads. Tilbuddet er indrettet, så borgerne har 
adgang til lejlighederne uden at behøve at forholde sig til 
fællesskabet, hvis der er behov for det.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på 
fællesarealerne er indrettet for at indbyde til fællesskab, 
ligeledes er fællesterasse også benyttet af borgerne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i de fysiske rammer, og især lejlighederne bliver positivt omtalt af 
borgerne.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer afspejler borgernes behov for fællesskab og behov for privatliv.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes, at være opfyldt i høj grad.
Borgerne forklarer, at lejlighederne er super, men nogle af terasserne ligger ikke så godt og er meget 
åbne. En borger oplyser, at fælleskøkkenets bordplade er noget lav.

Leder forklarer, at borgerne trives med de fysiske rammer, de er glade for deres egen lille terasse og 
benytter også fællesterrassen.

Indikator 14.b: De fysiske 
rammer og faciliteter 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes at være opfyldt i høj grad. 
Fra tilsyn 2015 fremgår det, at borgernes lejlighed har hver deres indgange. Borgerne fortæller, at 
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

imødekommer borgernes særlige 
behov

det er vanskeligt at lave mad i eget køkken, da det er for småt. Socialtilsynet bemærker, at borgerne 
ud over fælles køkkenet, har et tekøkken med sparsom plads. Under bestigelsen af de fysiske 
rammer, fremstår fællesfaciliteterne som egnede til borgerne.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
I køkkenet er der en tavle med opgaver og stjernesystem. De fysiske rammer fremstår hjemlige. 
Borgernes egen indgang til lejlighederne bevirker, at de kan vælge fællesskabet til og fra også på en 
uforpligtigende måde.

Tilbuddets bedømmelse
Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling.
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*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad

Overskud

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: ABL § 105, stk. 2.

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: Lejeloven.

Error: Subreport could not be shown.
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