
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 Gl. Holtegade

Gammel Holtegade 9
2840 Holte
Tlf.: 46113377
E-mail: llpe@rudersdal.dk
Hjemmeside: socialpaedagogiskcenter.rudersdal.dk

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

Lars Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden)

14-10-2016

Pladser i alt: 6

*Målgrupper: 18 til 67 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse)

1. Stamoplysninger

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

*Samlet vurdering:
Denne tilsynsrapport er skrevet på baggrund af et anmeldt driftsorienteret tilsyn den 1. september 2016. Der har ved 
dette tilsyn været fokus de temaer, kriterier og indikatorer fra Kvalitetsmodellen, som det beskrives under "Særligt 
Fokus". 
Tilsynsprocessen i 2016 har ikke givet årsag til at ændre i rapportens øvrige temaer, kriterier og indikatorer, der derfor i 
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Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt

denne rapport er enslydende med rapporten fra 2015, som sammen med tilsynsbesøget danner baggrund for 
socialtilsynets samlede vurdering.

Tilbuddet er etableret i henhold til Almen Boliglovens § 105 og lov om Social Service § 85, og har 6 pladser til seks 
psykisk syge voksne borgere i alderen 18 til 67 år, præget af angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og 
personlighedsforstyrrelse. 

Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer og, at 
der er tale om et velfungerende tilbud til målgruppen. 

Socialtilsynet vurderer, at interviewede borgerne trives i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer er velegnede til formålet og i det hele taget fremstår velholdte, 
rene og pæne. 

For beskrivelse og vurdering af tilbuddets kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer henvises der til 
temavurderingerne andet sted i tilsynsrapporten.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Tilbudsportalen
Rudersdal Kommunes hjemmeside
Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn
Liste over indskrevne borgere
Liste over medarbejdere
Ydelseskatalog for bofællesskabet Gl. Holtegade 0
Dokumentation for mål, delmål og indsats for 2 borgere
Tilbuddets husregler
Opgørelse over vikarforbrug
Information om kompetenceudvikling - 2 dokumenter

Observation Samspil mellem ledelse og medarbejdere under varslet tilsyn
Samspil mellem borgere og medarbejdere under varslet tilsyn
Samspil mellem borgere under varslet tilsyn

Interview Centerleder Lene Lilja Petersen
Daglig leder Torben Koue
2 medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund med længere tids ansættelse i tilbuddet
3 borgere, som har boet mellem ½ og 19 år i tilbuddet

Interviewkilder Beboere
Ledelse
Medarbejdere
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 01-09-2016

Oversigt over tilsynsbesøg 01-09-16: Gammel Holtegade 9, 2840 Holte (Anmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Lars Thomsen

Marianne Daugaard Jensen

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Kvalitetsmodellens tema 3, kriterium 3 - 7 og indikator 3a - 7b.
Kvalitetsmodellens tema 4, kriterium 8 - 9 og indikator 8a - 9c.
Desuden er tilbuddets budget gennemgået.
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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

4,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder 
aktivt i forhold til at inkludere borgerne i samfundslivet 
bl.a. igennem motivation og støtte til at komme i 
uddannelse, beskæftigelse samt samværs- og 
aktivitetstilbud.

Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på at 
tilbuddet forsøger at etablere beskæftigelse til borgere  i 
det omgivende samfund f.eks. beskæftigelse på 
bilblioteket.

Det er samtidig Socialtilsynets vurdering, at selv om der 
er et overordnet fokus på at understøtte borgerne i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse, så ses der en 
særlig udfordring omkring dette emne, set i forhold til 
borgernes forudsætninger. Socialtilsynet er i den 
forbindelse opmærksom på, at der er tale om borgere, 

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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som er præget af langtids alvorlig psykisk sygdom.
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

Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet set i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppens 
forudsætninger på relevant vis understøtter borgernes uddannelse og beskæftigelse.

Der lægges vægt på, at ledelse og medarbejdere kan beskrive, hvorledes individuelle overordnede mål for 
borgernes ophold i tilbuddet også kan ses i forholdt til uddannelse og beskæftigelse, og således omsættes til 
pædagogisk handling med udgangspunkt i tilbuddets valgte metoder. Dette understøttes af udsagn fra borgerne.

Det fremgår af udsagn fra ledelse, medarbejdere og borgere, at det for alle borgere i tilbuddet gælder, at de er i 
enten beskæftigelse eller aktivitetstilbud eller har særlige opgaver i tilbuddet. 

Det beskrives samlet, at der for en del af borgerne er tale om en slags statisk situation. Socialtilsynet vurderer, at 
der derfor kun i mindre omfang er fokus på at udfordre disse borgere i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det 
sker dog med en anerkendelse om, at borgerne qua deres forudsætninger, kan være udfordret i hverdagen. 
Ledelse og medarbejdere udtrykker tvivl om, hvorvidt borgernes fulde potentiale kommer i spil og beskriver 
samtidig, hvordan de drøfter teamet med borgerne. 

Socialtilsynet vurderer på den baggrund, at tilbuddet med fordel kan rette et større fokus mod denne del af 
tilbuddets målgruppe i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
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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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægger Socialtilsynet, at det af fremsendt dokumentation samt 
stikprøvekontrol under tilsynsbesøget fremgår, at der tildels opstilles mål for borgernes uddannelse 
eller beskæftigelse, men at der ofte er tale om mere overordnede mål med udgangspunkt i 
borgerens SEL § 141 handleplan. 

Det lægges endvidere til grund, at ledelse og medarbejdere udtaler, at der opstilles mål, hvilket 
understøttes af borgerne, som  interview endvidere giver udtryk for, at målene samt indsatsent 
omkring uddannelse og beskæftigelse løbende drøftes med medarbejderne.

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 til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges at to ud af seks borgere er i hel eller delvis beskæftigelse uden 
for tilbuddet, mens de øvrige borgere indgår i aktiviteter i tilbuddet, dette fremgår af interviews 
med ledelse og medarbejdere fremgår. Dette understøttes af borgerne, som desuden beskriver 
opgaverne i tilbuddet. Borgerne giver udtryk for, at det giver mening for dem at have noget at 
beskæftige sig med i hverdagen, selv om det kan være vanskeligt at have energien til det.

Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der er tale om borgere, som er præget af 
mange års omfattende psykisk sygdom, og derfor kun til en vis grad har forudsætninger for at kunne 
indgå i mere traditionel uddannelse eller beskæftigelse.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 4,7 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse i 
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og relationer grundliggende arbejder aktivt i forhold til at understøtte 
borgernes selvstændighed og relationer. Det gør 
tilbuddet bl.a. ved at støtte til, at borgerne fastholder og 
udvikler sociale netværk og kontakt til familien i forhold 
til borgernes ønsker og behov.

Socialtilsynet vurderer ligeledes, at borgerne støttes til at 
besøge aktivitetscenter og andre lokale tilbud, som kan 
medvirke til borgernes kontakt med andre personer 
uden for tilbuddet. 

Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at tilbuddet ar 
fokus på at alle borgerne ikke i sammen omfang kan 
betale for aktiviteter i tilbuds regi, men at tilbuddet 
aktuelt ikke har foretaget specielle tiltag i forhold til at 
håndtere den udfordring.

samarbejde med medarbejderne drøfter, hvorledes man 
fremadrettet vil håndtere, at borgerne har forskelligt 
økonomisk råderum til at indgå i aktiviteter, som skal 
fremme borgernes sociale kompetence og 
selvstændighed.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet set i forhold til deres målsætning og set i forhold til målgruppens 
forudsætninger på relevant vis styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. 

Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på, at der udarbejdes individuelle mål for den enkelte borger i forhold til 
udvikling af sociale kompetencer. Desuden lægges der vægt på, at medarbejderne kan beskrive, hvorledes 
tilbuddet understøtter borgernes ønsker for udvikling af sociale kompetencer og samvær med familie, venner og 
bekendte uden for tilbuddet. Dette understøttes af udsagn fra borgerne. 

Socialtilsynet er dog opmærksom på, at det fremgår, at borgernes mulighed for at deltage i aktiviteter kan være 
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udfordret for den del af målgruppen, som har et mindre økonomisk råderum, og derfor ikke kan betale for 
aktiviteter i samme grad som de øvrige borgere.  Det beskrives af medarbejderne, at de er opmærksomme på 
dette, men der mangler efter Socialtilsynets vurdering en klar praksis for, hvordan der pædagogisk skal ageres i de 
konkrete situationer, samt hvorledes tilbuddet arbejder med systematisk opfølgning heraf.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der opstilles mål vedr. borgernes selvstændighed og sociale 
kompetencer. Målene er konkrete og tager udgangspunkt i den enkelte borgers sociale handleplan 
SEL §  141, som udarbejdes i forbindelse med borgerens ophold i tilbuddet jf. forevist 
dokumentation samt stikprøve under tilsynsbesøget.

Der er endvidere lagt vægt på, at medarbejderne i interviewet udtaler, at der er opstillet mål 
omkring sociale kompetencer og selvstændighed for alle borgerne. Der gives eksempler på målene 
under interviewet, samt hvordan indsatsen foregår, og hvordan der efterfølgende følges op på 
målene.

Dette understøttes af borgerne, som samstemmende giver eksempler på mål omkring sociale 
kompetencer og selvstændighed.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det fremkommer i interview med ledelsen, hvordan det tilstræbes, at der er et socialt fællesskab 
internt i tilbuddet, samt hvordan medarbejderne understøtter dette. Der gives udtryk for, hvordan 
man også kan bruge faciliteter i lokalområdet til denne indsats.

Ovenstående understøttes af udsagn fra medarbejderne, som giver eksempler på relevante 
pædagogiske aktiviteter og sociale relationer, som kan understøtte borgernes udvikling af sociale 
kompetencer.
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Dog beskrives det, at en borger, som ikke har de samme økonomiske midler til rådighed som resten 
af beboergruppen, ikke kan deltage i fælles aktiviteter.

Borgerne giver i interview udtryk for, at de i et vist omfang bruger støtte- og aktivitetstilbud i 
kommunen. Det omtales i den sammenhæng, at borgerne er lidt usikre omkring en eventuel flytning 
af dette tilbud. Enkelte borgere udtaler, at de benytter andre tilbud i nærområdet. Det omtales 
endvidere, at tilbuddet er del af en boligforening, og at borgerne jævnligt hilsner på naboerne, se 
også tema 7.

På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.
Indikator 02.c: Borgerne har med 
udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er lagt vægt på, at medarbejderne under interview kan angive konkret, hvordan man med 
udgangspunkt i tilbuddets valgte metoder agerer i forhold til at understøtte kontakt mellem 
borgerne og deres pårørende, hvilket desuden understøttes af udsagn fra borgere og pårørende. 

Medarbejderne giver under interview eksempler på, hvorledes botilbuddet understøtter borgernes 
muligheder for at have kontakt til familie og netværk i dagligdagen.
Det omtales også, at der fra personalets side er opmærksomhed på at støtte borgeren, hvis 
vedkommende i en periode har svært ved kontakten. Det beskrives, hvordan medarbejderne kan 
etablere og deltage i samtaler, hvis borgeren ønsker det. Medarbejderne giver udtryk for, at man 
ikke blot lader kontakter glide ud i sandet ud fra en forståelse af, at det i perioder kan være svært 
for borgerne at have resurser til at skabe og opretholde kontakt med familie og netværk.
Medarbejderne ser desuden familie og netværk som en stor resurse i forhold til at give borgeren 
muligheder for at udvikle sin totale situation.

Borgerne giver udtryk for, at de har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i 
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dagligdagen i forhold til borgernes familie og netværk. Det omtales, at tilbuddet støtter op i 
situationer, hvor borgerne ikke har kræfter til at kontakte familie og netværk ved at tilbyde at skabe 
kontakten. Det er dog altid borgerens valg, om og hvordan kontakten etableres og holdes.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,6 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets værdigrundlag og 
målsætning kombineret med en anerkendende faglig og 
metodisk tilgang er velegnet til målgruppen. Målgruppen 
består af seks psykisk syge voksne borgere i alderen 18 til 
67 år, præget af angst, depression, forandret 
virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse. 
Socialtilsynet vurderer, at der tages udgangspunkt i en 
klar og afgrænset målgruppe. 

Ledelse og medarbejdere kan på faglig vis redegøre for, 
hvorledes de pædagogiske tilgange udfoldes i hverdagen 
ud fra en vurdering af den enkelte borgers behov. 
Indsatsen sker på baggrund af klare og konkrete mål 
med udgangspunkt i en handleplan i henhold til 
Serviceloven § 141. Der er endvidere opstillet 
pædagogiske handleplaner omkring alle borgere. 
Borgerne har medvirket til udarbejdelsen af mål og 
delmål for deres ophold i tilbuddet.

Tilbuddet kan dokumentere den daglige indsats, og 
resultater med udgangspunkt i handleplanerne.
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I relation til borgernes selv- og medbestemmelse 
vurderer Socialtilsynet, at der arbejdes relevant hermed. 
Socialtilsynet ser, at dette kan tilskrives tilbuddets 
anerkendende tilgang. Socialtilsynet er samtidig 
opmærksom på, at der er et stort fagligt fokus på at 
understøtte, at borgerne har medbestemmelse omkring 
deres situation og tilbuddets dagligdag igennem faste 
møder. 

Socialtilsynet vurderer, at der er fokus på at sikre 
borgernes sundhed og helbred dels gennem relevant 
samarbejde med læger, tandlæger og andre 
sundhedsfaglige instanser. 
Tilbuddet har endvidere fokus på borgernes sundhed 
igennem valg af menu og råvarer i samarbejde med 
borgerne. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom 
på, at der er tale om en målgruppe, som kan have store 
vanskeligheder med at blive motiveret til motion og sund 
kost, men at der alligevel er et vist fælles fokus fra 
medarbejdere og borgere på dette. 
Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at borgerne 
trives i tilbuddet.

Endvidere vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet har 
nedskrevet procedure i forbindelse med 
magtanvendelser, og at proceduren er kendt af 
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medarbejderne. Det ses også, at der ikke foretages 
magtanvendelser i tilbuddet. Der foretages til en vis grad 
faglige drøftelser med henblik på at undgå 
magtanvendelser. 

Endelig vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet ikke arbejder 
ud fra en klar definition af begrebet overgreb, men at 
der er en fælles erkendelse af, at tilbuddets målgruppe 
er i risiko for overgreb. Socialtilsynet vurderer endvidere, 
at tilbuddet samlet set har fokus på overgreb rettet mod 
borgerne med udgangspunkt i en faglig forståelse for 
tilbuddets målgruppe og deres særlige udfordringer. 
Dette kombineres med faglige drøftelser om og 
håndtering af især medarbejdernes særlige magtposition 
i forhold til borgerne.

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 samlet set, at tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til 
positive resultater for borgerne, deres forudsætninger taget i betragtning.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i tydelig dokumentation i form af 
individuelle sociale handleplaner omskrevet til pædagogiske handleplaner, daglige notater af praksis, 
opsamlingsdokumenter samt statusrapporter. Dette understøttes af udsagn fra borgerne, som beskriver, at de 
føler sig inddraget i processen.
Tilbuddet dokumenterer resultater på baggrund af opstillede mål for den enkelte borger. 
Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at SEL § 141 handleplaner opleves noget varierende fra 
myndighedens side og dermed kan udfordre tilbuddet i at opstille konkrete mål og delmål.
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Socialtilsynet vurderer endvidere, at der foregår strukturerede og relevante faglige drøftelser og diskussioner, som 
bidrager til læring og kvalificering af indsatsen.

Endelig vurderer socialtilsynet, at tilbuddet inddrager relevante eksterne samarbejdspartenere for at understøtte 
at målene for borgerne opnås.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Af tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, at målgruppen er 6 psykisk syge voksne 
borgere i alderen 18 til 67 år, og som er præget af angst, depression, forandret 
virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse.
For Socialtilsynet fremstår tilbuddets målgruppe som klar og afgrænset.
Ledelsen beskriver i interview, at de aktuelle borgere i tilbuddet svarer til oplysningerne på 
Tilbudsportalen, og at alle borgerne falder indenfor målgruppen. Det beskrives endvidere, at 
tilbuddets ledelse har indflydelse på visitation til tilbuddet.

Medarbejdernes udsagn understøtter, at der er tale om en klar og afgrænset målgruppe. Det 
omtales, at den i målgruppebeskrivelsen nævnte aldersmæssige afgrænsning til 67 år kan udfordres 
ved, at borgerne har lejekontrakter. I praksis er der ikke tale om, at nogen borgere vil blive bedt om 
at flytte fra tilbuddet på grund af alder, men alene med udgangspunkt i en ny visitation.

Tilbuddets faglige tilgang er anerkendende, og desuden anvendes metoderne Jeg - støttende 
samtale og Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry). 

Det bedømmes endvidere, at de på Tilbudsportalen ovennævnte metoder for Socialtilsynet anses 
som relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Der henvises desuden til 
kommunens beskrivelser af tilbuddets indsats og metoder i ydelseskatalog, samt hvordan dette 
omsættes i hverdagen.
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Det fremkommer i interview, hvordan medarbejderne ser de beskrevne metoder som relevante i 
forhold til borgernes særlige behov.

Socialtilsynet har ved dokumentgennemgang konstateret, at borgere, udtaget ved stikprøve under 
tilsynsbesøget, tilhører den beskrevne målgruppe.

På baggrund af ovennævnte bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget 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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det fremkommer i interview med ledelsen, at der i samarbejde med borgerne til dels opstilles 
konkrete og klare mål for den enkelte borgers ophold i tilbuddet. Målene udarbejdes som 
SMARTmål, og der gives eksempler herpå.  Det beskrives endvidere, hvordan målene omsættes i 
hverdagen til en konkret pædagogisk indsats. Der gives  desuden eksempler på, hvordan de faglige 
diskussioner foregår, og hvordan der sker daglig dokumentation og faglige drøftelser på baggrund af 
dette.

Medarbejdernes udsagn understøtter ledelsens, og de beskriver, hvordan de i samarbejde med 
borgerne opstiller konkrete mål, og hvordan der arbejdes med målene. Det beskrives endvidere, at 
der aktuelt indarbejdes ny praksis for dokumentation, som skal understøtte den fælles faglige læring 
og forbedring af indsatsen. Medarbejderne udtaler desuden, at de strukturerede faglige 
diskussioner sker i en større gruppe, hvor medarbejdere fra andre tilbud deltager. 

Borgernes udtaler, at de medvirker til at udarbejde relevante mål, som i følge borgerne giver mening 
i forhold til at arbejde med deres udvikle. Borgerne giver under interview eksempler på mål, som i 
samarbejde med medarbejderne er opstillet og evalueret.

Socialtilsynet har udført stikprøvekontrol under tilsynsbesøget af dokumentation af indsatsen 
omkring 2 borgere.
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På baggrund af ovenstående bedømmes indsatsen til at være opfyldt i meget høj grad.
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 bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at ledelse og medarbejdere samlet udtaler, at der er opstillet § 
141 - handleplan for alle borgere, og at der desuden altid er opstillet en individuel pædagogisk 
indsatsplan samt opsamlingsdokument, som drøftes med borgerne og sagsbehandlere. 
Det beskrives endvidere, at der kan dokumenteres positive resultater, om end det kan være små 
skridt. Medarbejderne kommer desuden med eksempler på, hvordan der er opnået konkrete 
positive resultater, set i forhold til den enkelte borgers udviklingspotentiale. 

Dette understøttes af borgerne, som desuden beskriver, at planerne altid udarbejdes i samarbejde 
med borgerne, og at de føler at har opnået positive resultater, f.eks. omkring mål for fysisk træning.

Det lægges endvidere til grund, at Socialtilsynet inden tilsynsbesøget har modtaget dokumentation 
for indsatsen omkring 2 borgere. Der er desuden udført stikprøvekontrol på dokumentation af 
yderligere 2 borgere under tilsynsbesøget.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægger, at ledelse og medarbejdere samstemmende beskriver, at 
tilbuddet samarbejder med relevante samarbejdspartnere som støtte- og aktivitetstilbud, 
distrikspsykiatri og andre tilsvarende enheder for at understøtte, at målene for borgerne opnås.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 

Socialtilsynet vurderer, at der med udgangspunkt i tilbuddets anerkende tilgang grundlæggende er en kultur i 
tilbuddet, som understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Dette 
skal ses i forhold til borgernes individuelle og samlede forudsætninger.
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på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at der ikke er en klar definition af begrebet anerkendelse, og at en 

fælles faglig funderet tilgang til dette ikke fremstår helt tydeligt.

Socialtilsynet noterer sig, at tilbuddets ledelse, medarbejdere og borgere i samarbejde har udarbejdet interne 
husregler, som grundlæggende omhandler den fælles trivsel i tilbuddet og ikke opstiller adfærdsregulerende regler 
rettet mod enkelte borgeres adfærd. Socialtilsynet finder de udarbejdede husregler yderst hensigtsmæssige og 
anerkender samtidig processen bag.

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

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægger Socialtilsynet, at medarbejderne beskriver, at tilbuddets 
anerkendende tilgang er med til at understøtte, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 
Det omtales samtidigt, at der ikke er en nedskrevet definition af begrebet anerkendelse i tilbuddet, 
men at dette jævnligt italesættes i faglige drøftelser.  
Medarbejderne omtaler som eksempel på anerkendelse, at man bevidst har valgt at tilrettelægge 
tilbuddets husmøde på et tidspunkt, så alle borgerne har mulighed for at deltage.

Det lægges endvidere til grund, at borgerne giver samstemmende udtryk for, at de føler sig hørt, 
respekteret og anerkendt i hverdagen. Der gives i interview eksempler på, hvordan dette sker, og 
hvordan det påvirker borgerne positivt i hverdagen.

Det lægges yderligere til grund, at Socialtilsynet under tilsynsbesøget observerer, at der er en tryg og 
uformel stemning mellem medarbejdere og borgere.

Indikator 04.b: Borgerne 
inddrages i og har indflydelse på 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det fremkommer i interview med ledelsen, hvordan borgerne inddrages i beslutninger vedrørende 
dem selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Dette skal også 
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beslutninger vedrørende sig selv 
og hverdagen i tilbuddet i 
overensstemmelse med deres 
ønsker og behov

ses i lyset af, at de fleste borgere har deres hverdag i tilbuddet og ikke uden for tilbuddet. Det 
nævnes, hvordan det ugentlige møde i tilbuddet tillægges stor værdi og understøttes. Der gives 
udtryk for, at husmødet er en væsentlig del af tilbuddets kultur, idet alle er opsatte på at prioritere 
mødet og dets indhold.
Ledelsen beskriver, at der er husregler for afdelingen, men at der bevidst arbejdes på, at 
husreglerne ikke skal være adfærdsregulerende, men kan danne udgangspunkt for pædagogiske 
diskussioner, og i det hele taget er med til at understøtte borgernes selvstædighed.

Dette understøttes af udsagn fra medarbejderne, som giver konkrete eksempler på, hvordan 
borgerne inddrages i alle dagligdags beslutninger med udgangspunkt i deres særlige behov. 
Medarbejderne givet endvidere eksempler på, hvordan borgerne motiveres til at reflektere over 
forhold, som kan have betydning for deres hverdag og trivsel. Desuden omtales det, hvordan 
medarbejderne er med til at understøtte, at alle borgernes stemme bliver hørt.

Borgerne giver i interview udtryk for, at de grundlæggende har en meget høj indflydelse på 
beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. Det beskrives, at borgerne igennem 
husmødet har indflydelse på alle forhold i huset. Borgerne har endvidere indflydelse på husregler, 
og hvordan tilbuddet skal holdes rent og pænt i hverdagen. Borgerne deltager desuden i et fælles 
brugerråd i kommunen.

Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at borgerne giver udtryk for at have ønsket er blive 
inddraget i ansættelse af medarbejdere, men at leder og medarbejdere ikke har været lydhøre 
overfor dette.

på baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 
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Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet er opmærksom på, at der er tale om en målgruppe, som på den ene side kan være vanskelige at 
motivere til sund kost og motion, og som på den anden side, på grund af deres samlede situation, kan have stor 
udbytte af selv mindre tiltag, som kan styrke deres fysiske og mentale sundhed.

Socialtilsynet bygger desuden vurderingen på, at det fremgår, at der fra personalets side er et vist fokus på at 
understøtte borgernes sundhed igennem regelmæssige besøg hos samarbejdspartenere, der tilbyder  
sundhedsydelser. Desuden er der for en borgers vedkommende skrevet mål omkring sundhed i vedkommendes 
pædagogiske handleplan.

Endelig bygger vurderingen på borgernes udsagn om, at de generelt trives i tilbuddet og føler, at de kan få 
medarbejdernes støtte til en særlig indsats omkring den fysiske og mentale sundhed, hvis det ønskes.
Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at en borger giver udtryk for, at den økonomiske situation på grund 
af høj husleje, gør det meget vanskeligt for vedkommende at kunne deltage i fælles og individuelle aktiviteter, 
hvilket kan true vedkommendes trivsel.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med medarbejderne fremkommer, at borgerne 
grundlæggende synes at trives i tilbuddet. Medarbejderne bygger deres antagelse på, at borgerne 
opholder sig meget i tilbuddets fællesområder, samt at borgerne ofte fortæller medarbejderne, at 
de er glade for at bo i tilbuddet.

Det lægges endvidere til grund, at borgerne udtaler, at de trives meget i tilbuddet. Borgerne giver 
under samtalen eksempler på, hvordan og hvorfor de mener at trives i tilbuddet.

Endelig lægges det til grund, at Socialtilsynet under tilsynsbesøget observerer, at der sidder borgere 
i fælles rummet og taler sammen. Under interviewet giver borgerne også hinanden mulig for at tale 
ud og nikker anerkendende til den, der taler, uagtet om de er enige i udtalelserne.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Medarbejderne giver i interview eksempler på, hvordan borgerne igennem motivation understøttes 
til at opsøge de nødvendige sundhedsydelser. Det beskrives, at støtten til dette tilrettelægges ud fra 
et individuelt behov. Det beskrives endvidere, at borgerne er rimeligt selvhjulpne i hverdagen, og at 
personalets fokus derfor mest er på at hjælpe borgerne med den nødvendige struktur i forhold til at 
søge den relevante hjælp, hvilket også omfatter psykolog.

Borgerne udtaler samstemmende, at de får hjælp af medarbejderne til at komme til læge, tandlæge 
og andre sundhedsydelser. Det sker altid i samarbejde med borgerne, og omfanget af støtte aftales 
med borgeren. Det udtrykkes, at medarbejderne også er med til at motivere borgerne til at komme 
til f.eks. tandlæge, hvis det er svært.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.
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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)

Medarbejderne beskriver, at der er en grundlæggende kultur i tilbuddet som understøtter borgernes 
mentale sundhed. 
Medarbejderne giver endvidere eksempler på, at der er ekstra fokus på sund kost og motion, samt 
at det er en pædagogisk opgave, som kan være udfordrende i hverdagen. Det beskrives, hvordan 
medarbejderne arbejder med dette.

Det fremkommer i interview med borgerne, at der er et stort fokus fra medarbejdernes side på, at 
kosten i tilbuddet er meget sund. Det beskrives endvidere, at medarbejderne er med til at lave 
maden og købe ind, hvis det er nødvendigt.
Det omtales også af en borger, at der i vedkommendes pædagogiske handleplan er opstillet særlige 
mål omkring motion og kost.
Borgerne udtaler, at de på grund af deres sygdom kan være vanskelige at motivere til motion, og at 
der ikke er nogle særlige tiltag som fælles ture til fitnesscenter eller lignende. Enkelte borgere kan 
dog dyrke motion i dagtilbud.

Socialtilsynet er under tilsynsbesøget forevist plan over måltider og kan her konstatere, at der er 
tale om rimelig sund kost med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Socialtilsynet vurderer, at der er en kultur i tilbuddet, som understøtter, at der ikke foretages magtanvendelser. 
Der er en nedskrevet procedure for magtanvendelser, som er kendt af alle medarbejdere. Socialtilsynet vurderer, 
at tilbuddets medarbejdere er instrueret i at indberette og behandle eventuelle magtanvendelser i forhold til 
gældende lovgivning på området. 

Socialtilsynet vurderer samtidig, at der kun til en vis grad foregår faglige refleksion og diskussion med 
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udgangspunkt i begrebet magtanvendelser. Dette kan desuden være særligt udfordret af, at medarbejderne tit 
udfører enearbejde.

Socialtilsynet anbefaler på den baggrund, at tilbuddets ledelse tager initiativ til mere systematiske drøftelser i 
personalegruppen med udgangspunkt i en konkret definition af begrebet magtanvendelse og hvordan det skal 
forstås i tilbuddets hverdag.

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 bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelse lægger Socialtilsynet, at det ved dokumentgennemgang fremgår, at der 
ikke er anmeldt magtanvendelser i tilbuddet i det forløbne år. Dette understøttes af udsagn fra 
medarbejdere og borgere, som desuden giver udtryk for, at der aldrig er forekommet 
magtanvendelser i tilbuddet. Det er efter borgernes mening utænkeligt, at det skulle forekomme.

Desuden lægges det til grund, at medarbejderne beskriver, at der er en overordnet forståelse og 
kultur i tilbuddet gående på, at der ikke foretages magtanvendelser. Medarbejderne giver eksempler 
på, hvordan dette skal forstås pædagogisk og værdimæssigt, og således kan ses i tilbuddets hverdag.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

3 (i middel 
grad opfyldt)

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i middel grad.

Til grund for bedømmelse lægges, at der ikke er dokumenteret og fulgt op på magtanvendelser i 
tilbuddet, eftersom der ikke er forekommet nogen. 

Det lægges endvidere til grund, at det fremkommer i interview med ledelsen, at der foreligger klar 
beskrivelse til, hvordan medarbejderne skal reagere og handle i situationer, som kan opfattes som 
magtanvendelse.
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Dette understøttes af medarbejderne, som beskriver, at der af og til afholdes faglige drøftelser med 
udgangspunkt i magtanvendelsesbegrebet. 
Det udtales videre, at der kan være en særlig udfordring for medarbejderne i at give faglig refleksion 
om magtanvendelse, idet der er tale om meget enearbejde.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets ledelse og medarbejdere arbejder ud fra en overordnet forståelse 
af, at tilbuddets målgruppe er i risiko for overgreb, og at der derfor skal være et pædagogisk fokus rettet mod at 
forebygge overgreb.

Endvidere er Socialtilsynet opmærksom på, at borgerne grundlæggende føler sig passet på i tilbuddet, og at 
medarbejderne udtaler, hvordan de konkret og relevant arbejder mod at forebygge overgreb rettet mod borgerne.

Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddets medarbejdere udviser relevant faglig refleksion over deres 
magtposition overfor borgerne og hvordan dette bør håndteres i den pædagogiske hverdag.

Side 25 af 43

Tilbud: Bofællesskabet Gl. Holtegade



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

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det fremkommer i interview med medarbejderne, at man har et særligt fokus på, at borgerne, 
igennem deres situation, kan være i risiko for at blive udsat for overgreb, både inden- og uden for 
tilbuddet. Det beskrives, hvordan medarbejderne bevidst arbejder med at skelne mellem 
anerkendelse og ros i forhold til borgerne, og der gives eksempler på, hvordan dette anvendes i den 
pædagogiske hverdag.
Medarbejderne beskriver endvidere, at der er et fagligt fokus på magtbegrebet og hvordan dette 
skal forstås og udfordres, særligt omkring den magtposition, som medarbejderne forstår at befinde 
sig i, set i forhold til borgerne. 
Medarbejderne beskriver endvidere, hvordan de igennem samtaler med borgere taler om, hvordan 
borgerne kan reagere, hvis de føler sig udsat for overgreb.

Det fremkommer i interview med borgerne, at der er forekommet konflikter mellem borgerne, og at 
personalet har været særligt gode til at indgå i situationen og været med at udrede den. 
En borger udtrykker særlig tilfredshed ved medarbejdernes håndtering af en konkret situation, og at 
medarbejdernes indsats har været med til at skabe tryghed og gode løsninger for borgernes trivsel 
imellem.
Endvidere omtaler borgerne flere gange stor tilfredshed med den måde, som udarbejdelsen af ny 
husorden har forløbet.

På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.
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)

Medarbejderne beskriver, at der sker faglige drøftelser om begrebet overgreb, men at der ikke ligger 
en klar definition. Det omtales, at drøftelserne har medvirket til en opmærksomhed fra 
medarbejdernes side, på, hvad der kan give anledning til overgreb i hverdagen, og hvordan man kan 
forebygge overgreb i hverdagen.
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Der gives endvidere eksempler på, hvordan medarbejderne håndterer konflikter mellem borgerne. 
Det beskrives også, at der vil være mulighed for at inddrage ledelsen til at håndtere situationer, hvor 
der kan være risiko for overgreb i hverdagen, både rettet mod borgere og medarbejdere. Begge dele 
ser Socialtilsynet som relevant.
Det beskrives endvidere, at man konkret sørger for at holde døren til tilbuddet aflåst og opfordrer 
borgerne til at passe på hinanden og tage kontakt til personalet i enhver situation, hvor de føler sig 
utrygge. 

Det fremkommer i interview med ledelsen, at der er et fokus fra både leder og medarbejdernes side 
omkring, at der kan forekomme diskussioner m.m. imellem borgerne. Det beskrives, at der er en 
kultur i tilbuddet omkring, at den slags emner skal drøftes på husmøder, hvilket understøttes af 
medarbejderne og borgerne.

Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at dørene til tilbuddet er aflåste, samt at opslag i 
tilbuddet opfordrer borgerne til at passe på hinanden og tilbuddets fysiske ramme.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,1 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet 
grundlæggende ledes faglig kompetent. Tilbuddets 
organisering tilgodeser desuden borgernes samlede 
behov for støtte og omsorg.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet som udgangspunkt 
har en personalemæssig dækning, som aktuelt svarer til 
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borgernes særlige behov, men er samtidig 
opmærksomme på, at der samlet er tale om 
personaleresurser, som kun vanskeligt kan imødekomme 
øget støtte til en eller flere borgere, hvis deres situation 
udvikler sig i en retning, der kræver mere støtte fra 
personalet..

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet grundlæggende ledes fagligt kompetent. 

Der lægges vægt på udsagn fra medarbejdere og borgere, som samlet beskriver ledelsen som ambitiøse og 
kompetente i forhold til tilbuddets drift og udvikling. Det er yderligere lagt til grund for vurderingen, at ledelsen i 
interview fremstår dynamisk og samtidig kan give eksempler på, hvordan tilbuddets videreførelse skal understøttes 
ledelsesmæssigt. 

Socialtilsynet konstaterer, at ledelse og medarbejdere tilbydes ekstern relevant supervision i forhold til henholdsvis 
ledelsesrollen og den daglige indsats i tilbuddet. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at daglig leder 
er indtrådt i medarbejdernes supervision. hvilket skal ses i forbindelse med lederens rolle i den pædagogiske 
hverdag og et ønske om at komme tættere på praksis.

Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at der fremadrettet er en ny ledelsesstruktur for de sociale tilbud i 
Rudersdal Kommune, som inkluderer område ledere samt daglige ledere i tilbuddene. Det beskrives for 
socialtilsynet, at ændringerne forventes at skabe større dynamik mellem den samlede ledelse på området og 
medarbejdere og borgere omkring tilbuddenes drift og udvikling.
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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)

Det fremgår i interview med daglig leder og områdeleder, hvordan der er en tydelig ansvars- og 
opgavefordeling. Det beskrives endvidere, hvordan ledelsen samlet har lagt en strategi for at 
håndtere store og små udfordringer i forhold til tilbuddets drift og udvikling. Endvidere beskrives 
det, hvordan ledelsesrollen udmøntes i det daglige, f.eks. ved at daglig leder italesætter forventning 
til dokumentation, og følger op på dette igennem at understøtte faglige drøftelser og konkret 
gennemlæsning af notater. 
Ledelsestilgangen skal forstås som tillidsbaseret og anerkendende, som skal kunne afspejles 
igennem hele organisationen.

Medarbejderne udtrykker tillid til ledelsen generelt, og udtaler desuden, at  ledelsesstrukturen 
betyder, at den daglige leder er blevet mere tydelig i hverdagen, både set i forhold til ledelsesrollen 
og at kunne indgå i de pædagogiske opgaver i tilbuddet. Medarbejderne giver desuden udtryk for, at 
såvel daglig leder som områdelederen fremstår tydelig og inddragende, samt at medarbejderne 
bliver inddraget i relevante opgaver omkring tilbuddets drift og udvikling. 

Borgerne giver udtryk for, at den daglige leder er meget synlig og tilgængelig i hverdagen. Borgerne 
udtaler samstemmende, at de føler sig trygge ved den daglige leder. 

Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at tilbuddets samlede ledelsen har 
relevant uddannelse og erfaring med tilbuddets målgruppe og ledelse.
Med udgangspunkt i ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Ledelsen beskriver, at medarbejderne modtager supervision otte gange om året, og der kan være 
tale om både sagssupervision og undervisning i særlige emner. Dette bekræftes af udsagn fra 
medarbejderne.
Det omtales videre, at supervisionen har ændret karakter på den måde, at daglig leder nu deltager i 

Side 29 af 43

Tilbud: Bofællesskabet Gl. Holtegade



medarbejdere supervisionen sammen medarbejderne. Det giver daglig leder mulighed for at få mere erfaring inden 
for det pædagogiske område og suppleret viden om borgernes trivsel, hvilket angiveligt gør 
beslutningsgangene hurtigere. 

Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der har været mange drøftelser blandt 
medarbejderne om, hvordan den daglige leders deltagelse i supervisionen kan fungerer, og man er 
fortsat i proces omkring det.

Ledelsen modtager både enkelt- og fælles supervision på ledelsesrollen.

På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift som udgangspunkt varetages kompetent. 

Socialtilsynet vurderer samtidig, at medarbejdere har relevant faglig uddannelse og erfaring med tilbuddets 
målgruppe. 

Personalegennemstrømningen i tilbuddet er yderst lav, mens tilbuddets sygefravær er noget højere end på 
sammenlignelige tilbud. 
Socialtilsynet henviser i den forbindelse til indikator 9c.
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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)

Ledelsen beskriver, at daglig leder er tæt på dagligdagen i tilbuddet og derfor også kan sikre, at der 
er den dækning i tilbuddet, som forventes i forhold til kommunens kvalitetsstandarder.
Det fremkommer endvidere i interview, at ledelsen grundlæggende finder medarbejderne fagligt og 
erfaringsmæssige kompetente. Det udtales endvidere, at man som udgangspunkt alene ansætter 
medarbejdere med faglig relevant baggrund.

I følge tilbuddets budget for 2016, er der sket en personalereduktion i forhold til tidligere. 
Medarbejderne og borgerne giver udtryk for, at dette som sådan ikke har kunnet mærkes i 
hverdagen, men at det i høj grad skyldes en meget stabil og erfaren medarbejdergruppe. 
Medarbejderne udtrykker samtidig en holdning til, at der her og nu grundlæggende er en relevant 
normering set i forhold borgernes behov og forudsætninger, men at det kan ændre sig i forhold til 
nye borgere og opgaver i tilbuddet.

Borgerne beskriver i interview, at der er tilknyttet faste medarbejdere til tilbuddet, og at det 
fungerer som en støtte/kontakt ordning. Borgerne giver samstemmende udtryk for, at der er tilpas 
personale i hverdagen, samt at de benytter personlige relationer eller den psykiatriske skadestue, 
hvis de har behov for støtte udenfor personalets arbejdstid.

På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.
Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

4 (i høj grad 
opfyldt)

På Tilbudsportalen er personalegennemstrømningen opgivet til 0. 

Dette bekræftes af udsagn fra ledelse og medarbejdere. 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.
Indikator 09.c: Sygefraværet 3 (i middel Sygefraværet er på Tilbudsportalen opgivet til 34,4, hvilket er noget over gennemsnittet for denne 
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blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

grad opfyldt) type af arbejdspladser. 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i middel grad, idet 
socialtilsynet samtidig gør opmærksom på, at denne indikator ikke er berørt under tilsynet 2016.
Der kan derfor foreligge fejl eller særlige opmærksomhedspunkter omkring denne indikator, som 
socialtilsynet ikke er vidende om.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4 Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddets 
medarbejdergruppe har relevante kompetencer i forhold 
til målgruppen samt de faglige tilgange og metoder, som 
anvendes.  

Tilbuddet arbejder aktivt med metoderne, herunder 
medinddragelse af borgerne i forhold til at imødekomme 
den enkelte borgers aktuelle behov og ønsker for, 
hvordan hverdagen tilrettelægges. Dette med fokus på 
at den enkelte borgers trivsel øges og borgerne styrkes i 
forhold til at leve et så selvstændigt liv som muligt set i 
forhold til borgernes forudsætninger. Dette ses tydeligt 
under tilsynsbesøget og pointeres desuden af borgerne 
under interview.

Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at der til en vis 
grad foregår en struktureret implementering af ny viden 
og erfaring om målgruppen og/eller tilbuddets metoder.

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse overvejer, 
hvorledes der fremadrettet kan ske en struktureret 
implementering af ny viden og erfaring om målgruppen 
og/eller tilbuddets metoder.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har viden og erfaring om tilbuddets målgruppe, 
hvilket til en vis grad understøttes af relevant uddannelse af medarbejderne. 

Socialtilsynet vurderer endvidere på baggrund af udsagn fra borgerne samt observation under tilsynsbesøget, at 
medarbejderne forstår at sætte sig ind i borgernes særlige situation. Med udgangspunkt i dette kan 
medarbejderne på relevant vis støtte og vejlede borgerne. Socialtilsynet oplever, at borgerne sætter pris herpå.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det fremkommer i interview med ledelsen, at der er et overordnet ledelsesmæssigt fokus på 
dynamikken mellem den professionelle medarbejder, set i forhold til tilbuddets særlige struktur som 
en lille afdelinger med få borgere og tilsvarende antal medarbejdere. Der gives i interview eksempler 
på, hvordan dette omsættes til struktureret indsamling af ny viden, set i forhold til at implementere 
denne i den daglige indsats. f.eks. igennem de individuelle pædagogiske handleplaner i samarbejde 
med borgerne. Ellers sker det i supervision, se indikator 8b.

Medarbejderne omtaler i interview, at der benyttes de på Tilbudsportalen nævnte metoder. Det 
beskrives med eksempler, hvordan disse metoder anvendes relevant ud fra konkrete kompetencer 
hos den enkelte medarbejder. 

Det omtales endvidere, at medarbejderne er del af en større personalegruppe, som løbende 
modtager viden om tilbuddets målgruppe og metoder, blandt igennem supervision og fælles 
uddannelsesdage. Desuden sker der faglig drøftelse og sparring omkring borgerne på løbende 
personalemøde. 

Borgerne giver i interview udtryk for, at medarbejderne jævnligt fortæller om, at de har fået ny 
viden om forskellige metoder og ny viden om målgruppen. Borgerne nævner endvidere, at de har 

Side 33 af 43

Tilbud: Bofællesskabet Gl. Holtegade



været inviteret til undervisning og foredrag omkring recovery i kommunen.

Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at medarbejderne beskriver, at der fra Rudersdal 
Kommunes side er et ønske om, at borgere og medarbejdere kommer sammen på kurser, som har til 
formål at øge medarbejdernes - og dermed også borgernes - kompetencer omkring tilbuddets 
målgruppe og metoder.

Socialtilsynet har efter tilsynsbesøget set dokumentation for medarbejdernes uddannelse samt 
virksomhedsplan, hvori faglig og anden uddannelse af medarbejderne beskrives.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.
Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Medarbejderne giver i interview eksempler på, hvordan tilbuddets udmeldte faglige og metodiske 
tilgang anvendes i hverdagen. 
Socialtilsynet observerer desuden under tilsynsbesøget, at samspillet mellem borgere og 
medarbejdere afspejler den metodiske tilgang, samt at borgerne giver udtryk for tryghed derved.

Borgerne giver udtryk for, at medarbejderne er gode til forstå borgernes situation og sætte sig i 
deres handlinger og muligheder. Der gives under interviewet eksempler herpå.

Der henvises desuden til tekst i indikator 10a.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 2,7 Det vurderes på det foreliggende, at tilbuddets økonomi 
afspejler tilbuddets målgruppe og målgruppens særlige 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager 
initiativ til at dokumentere, hvorledes tilbuddets midler 

Side 34 af 43

Tilbud: Bofællesskabet Gl. Holtegade



behov. Socialtilsynet vurderer endvidere, at der er 
medtaget midler til medarbejdernes 
kompetenceudvikling i budgettet, om end det afsatte 
beløb synes noget lavt, set i forhold til sammenlignelige 
tilbud.

På det foreliggende vurderes budgettet til ikke at 
indeholder udgifter, som ikke har med tilbuddets drift og 
udvikling at gøre.

Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at tilbuddets 
juridiske konstruktion i henhold til Almen Bolig Lov § 105
 samt Lov om Social Service § 85, kan give nogle borgere 
på lav pensionsydelse og kontanthjælp udfordringer 
omkring deltagelse i ferier, sociale sammenkomster og 
andre aktiviteter, sammenlignet med borgere, som har 
en højere ydelse. Socialtilsynet vil fremadrettet være 
opmærksom på, om dette vil udfordre borgernes 
træning og udvikling af deres sociale kompetencer.

til medarbejdernes kompetenceudvikling tænkes 
anvendt.

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse overvejer, 
hvordan borgere med meget ringe økonomiske forhold 
kan inddrages i aktiviteter, som styrker deres udvikling 
og trivsel, såfremt borgerne afholdes fra at deltage i 
aktiviteterne med udgangspunkt i manglende 
økonomiske midler.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet vurderer på det foreliggende grundlag, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
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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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller 
regionale tilbud. Da der således ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes 
indikatoren med scoren 1.

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)

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. Endvidere er 
der afsat de nødvendige midler til fremtidige investeringer o.l..

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 på det foreliggende, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i 
tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe.

Socialtilsynet er opmærksom på, at borgerens forudsætninger for at kunne deltage i aktiviteter kan være udfordret 
af tilbuddets økonomiske konstruktion, idet borgere, som modtager en forholdsvis lav pensionsydelse eller 
kontanthjælp ikke vil have samme midler som andre borgere til at kunne deltage i ferier, aktiviteter og lignende. 
Dette vanskeliggør formentlig de aktuelle borgeres muligheder for at udvikle sociale kompetencer i forbindelse 
med opholdet i tilbuddet.
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Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at de afsatte midler til kompetenceudvikling er noget lavere end på 
tilsvarende tilbud, set i forhold til tilbuddets målgruppe og personalets kompetencer.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Tilbuddets uploadede budget på Tilbudsportalen bedømmes til at afspejle tilbuddets målgruppe og 
metoder-

Der er endvidere afsat midler til kompetenceudvikling, som dog er væsentligt lavere end tilsvarende 
tilbud, set i forhold til målgruppe og medarbejdernes kompetencer. Socialtilsynet anbefaler på den 
baggrund tilbuddets ledelse, at opstille en prioriteret plan for medarbejdernes samlede og 
individuelle kompetenceudvikling.

Der imødeses ikke større ændringer i tilbuddet i 2016

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Det vurderes på det foreliggende, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for Socialtilsynet og de visiterende 
kommuner.

Der henvises endvidere til de øvrige indikatorer og kriterier under tema 06, økonomi.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

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 1.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 4,7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer 
grundlæggende understøtter borgernes udvikling og 
trivsel. Udsagn fra borgerne understøtter dette. 
Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at 
borgerne giver udtryk for, at de bor i et bofællesskab, 
hvor de desuden træffer og snakker med naboer, som 
ikke direkte har noget med tilbuddet at gøre.

Socialtilsynet vurderer på baggrund af rundvisning i 
tilbuddet, at de fysiske rammer fremstår velholdte og 
rene, både i fællesarealer og borgernes private boliger. 
Desuden er især de private boliger lyse og venlige, 
hvilket borgerne selv nævner som meget vigtigt for deres 
trivsel.
Socialtilsynet ser endvidere, at borgerne betragter 
tilbuddet som deres hjem, og at medarbejdernes faglige 
tilgang understøtter dette, for eksempel ved at motivere 
og støtte borgerne til at tage ansvar for gennemførelse 
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af husmøder og lignende aktiviteter.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel, 
og at udsagn fra borgerne understøtter dette. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at borgerne giver 
udtryk for, at de bor i et bofællesskab, hvor de desuden træffer og snakker med naboer, som ikke direkte har 
noget med tilbuddet at gøre.

Socialtilsynet bedømmer på baggrund af rundvisning i tilbuddet, at de fysiske rammer fremstår velholdte og rene, 
både i fællesarealer og borgernes private boliger. Desuden er især de private boliger lyse og venlige, hvilket 
borgerne selv nævner som meget vigtigt for deres trivsel.
Socialtilsynet ser endvidere, at borgerne betragter tilbuddet som deres hjem, og at medarbejdernes faglige tilgang 
understøtter dette, for eksempel ved at motivere og støtte borgerne til at tage ansvar for gennemførelse af 
husmøder og lignende aktiviteter.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Medarbejderne udtaler, at borgerne efter deres mening trives med de fysiske rammer i tilbuddet. 
Medarbejderne lægger til grund for deres vurdering, at de ser, at fællesarealerne bliver brugt meget 
af borgerne, samt at borgerne ofte i samtaler giver udtryk for, at de er meget glade for at bo i 
tilbuddet. 
Desuden giver personalet udtryk for en holdning til, at borgerne generelt udvikler resurser, mens de 
bor i tilbuddet, og at dette blandt andet skyldes de gode fysiske rammer. 

Borgerne udtaler, at de generelt er meget glade for at bo i tilbuddet, og at de fysiske rammer er 
meget fine. Borgerne nævner især fællesrum og have som gode, samt at også de private boliger er 
gode. Borgerne udtrykker endvidere en holdning til, at de fysiske rammer er indrettet godt, og at de 
bliver vedligeholdt.
Borgerne fortæller, at der er et godt forhold til naboerne i andre opgange i ejendommen, som ikke 
har noget med tilbuddet at gøre. En borger beskriver, at man har et godt naboskab til både børn og 
voksne i nærområdet.

Socialtilsynet observerer under tilsynet, at borgerne benytter fællesarealerne og trives med dette.
Indikator 14.b: De fysiske 
rammer og faciliteter 
imødekommer borgernes særlige 
behov

4 (i høj grad 
opfyldt)

På tilbudsportalen beskrives tilbuddet således: Bofællesskabet ligger i Gammel Holte, tæt på et 
Værestedet Elmehuset og tæt på offentlige transportmidler. Bofællesskabet er indrettet i en 2 
etages bygning, der er indrettet med 6 lejligheder på ca. 45 m2. I stueetagen er der indrettet fælles 
opholdsstue og spisestue med udgang til terrasse og have. Der er fælles køkken, vaskerum og kontor 
til medarbejderne. Lejlighederne har separat køkken, gang og opholds-/soverum. Huset er ikke 
handicapvenligt. 

Der fremkommer i samtalen med medarbejderne eksempler på, hvordan tilbuddets pædagogiske 
tilgang omsættes i den daglige pædagogik omkring tilbuddets fysiske rammer. Som eksempel 
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nævnes, hvorledes personalet understøtter borgernes muligheder for selv- og medbestemmelse i 
forhold til den udmeldte Recoverytilgang. .

Borgerne nævner, at det er vigtigt, at der kommer meget lys ind både i de private lejligheder og 
fællesrum. Det nævnes, at lejlighederne er velindrettede og med private køkkener og badeværelser. 
Borgerne giver udtryk for, at de benytter fællesrum meget, hvilket socialtilsynet også observerer 
under tilsynsbesøget. 

Socialtilsynet er ved tilsynsbesøget forevist fællesarealer samt private boliger, og kan observere, at 
tilbuddet fremstår rent og velholdt.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Medarbejderne nævner, at der som udgangspunkt er en overordnet forståelse af og tilgang til, at 
tilbuddet er borgernes hjem, og at det skal respekteres af medarbejderne. Medarbejderne giver 
under samtalen eksempler på, hvordan dette omsættes i den daglige pædagogiske hverdag, blandt 
andet ved at medarbejderne ikke går ind i borgernes boliger, med mindre de bliver inviteret.

Borgerne udtaler, at de opfatter tilbuddet som deres hjem, og at de er meget glade for at bo i 
tilbuddet. Borgerne udtaler desuden, at medarbejderne altid banker/ringer på døren, inden de går 
ind hos borgeren.
 
Socialtilsynet er ved tilsynsbesøget forevist en bolig, og observerer, at boligen fremstår personligt og 
indrettet efter borgerens eget behov og ønske. Desuden observerer Socialtilsynet, at tilbuddets 
fællesarealer fremstår pæne og rene, og at der er gode udenomsfaciliteter, hvor borgerne især om 
sommeren kan udfolde sig individuelt eller i fællesskab.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

*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.
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