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Forord 
BDO har ført et tilsyn med tilbuddet Værkstederne Rude Skov. Værkstederne ved Rude Skov er 
opdelt i et værkstedstilbud med beskyttet beskæftigelse, et samværstilbud for borgere over 65 
år, en café med kulturelle aktiviteter, et dagtilbud for borgere, der har brug for aktivitet og 
samvær og et tilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser.  

Tilsynet er efter aftale med Rudersdal Kommune ført efter principperne fra Socialtilsynets 
kvalitetsmodel. 

Socialtilsynet arbejder i deres kvalitetsmodel med følgende temaer: Uddannelse og 
beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metoder og resultater, Organisation 
og ledelse, Kompetencer, Økonomi og Fysiske rammer. Temaet økonomi er i denne 
tilsynsrapport lagt ind under temaet Organisation og ledelse. Hvert tema indeholder en række 
indikatorer, som bliver bedømt ud fra en skala:  

 

5 Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt 

4 Indikatorerne er i høj grad opfyldt  

3 Indikatorerne er i middel grad opfyldt 

2 Indikatorerne er i lav grad opfyldt 

1 Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på den første side præsenteres for tilsynets samlede 
vurdering af Værkstederne ved Rude Skov. Herefter følger en model, som fremviser tilbuddet i 
score ud fra den førnævnte kvalitetsmodel samt en redegørelse for resultatet. Dernæst følger 
en tematisk begrundelse for de individuelle scoringer. Rapporten afrundes af tilsynets 
bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. 

Sidste del indeholder tilsynets bilag. Først en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget, 
herunder deltagere og tidspunkt. Dernæst de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. 
interviews, observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de 
tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger 
ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten 
samt de bedømte og vurderede scoringer ud fra kvalitetsmodellen. 

 

Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 
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1 Tilsynets samlede vurdering 

BDO har på vegne af Rudersdal Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Værkstederne ved Rude 
Skov.  BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det data-
materiale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Samlet set vurderes det, at Værkstederne ved Rude Skov er et yderst velfungerende tilbud til 
målgruppen. Det er tilsynets vurdering, at borgerne tilbydes nogle stimulerende og trygge 
rammer, som giver borgerne mulighed for at indgå i sociale relationer samt at udvikle sig fagligt 
og personligt. Medarbejderne fremtræder professionelle og arbejder anerkendende med 
borgeren i centrum.  Der opstilles desuden personlige og pædagogiske mål for borgernes 
udvikling, ligesom der løbende er fokus på relevante faglige tilgange og metoder, samt at 
udføre disse metoder i praksis.  

 

2 Bedømmelse og score  

 
 

I ovenstående model fremgår bedømmelsen ud fra de fem områder der er ført tilsyn på 
baggrund af. Temaerne Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, samt 
Kompetencer, vurderes samlet set at ligge på et højt niveau. De resterende to temaer: 
Målgruppe, metode og resultater samt Organisation og ledelse, befinder sig ligeledes på et 
ganske tilfredsstillende niveau, med mulighed for få forbedringsmuligheder.  

 Dette vil udfoldes yderligere i nedenstående tematiske vurderinger for hvert enkelt område.  
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3 Tematiske vurderinger efter kvalitetsmodellen 

 

Tema Vurdering Score 

Uddannelse og 
beskæftigelse 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad sørger for, at 
borgerne modtager et uddannelses- eller beskæftigelses tilbud der 
gør, at borgerne udnytter deres fulde potentiale. Der arbejdes 
med konkrete mål og delmål i henhold til områdets overordnede 
uddannelse og beskæftigelsesmål. Tilsynet anerkender ligeledes, 
at man aktuelt tilbyder borgerne kurser, som led i at øge 
borgernes evne til mestring af eget liv.   

5 

Selvstændighed 
og relationer 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad sørger for at 
styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Dette 
sker gennem forskellige indsatser og tilbud, som har fokus på 
borgernes sociale relationer og selvstændighed. Der arbejdes 
desuden med at skabe en god kontakt til borgernes pårørende og 
andet netværk. 

5 

Målgruppe, 
metoder og 
resultater 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til det rette 
niveau vedrørende mål, metoder og resultater. Denne vurdering 
sker på baggrund af, at der kan redegøres for relevante faglige 
metoder som er individuelt tilrettet og målrettet målgrupperne på 
stedet, samt at disse metoder og tilgange ligeledes afspejler sig i 
praksis. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at der reflekteres 
over, hvordan disse metoder kan blive synlige gennem såvel i 
praksis som i dokumentationen på stedet. 
Det er tilsynets vurdering, at borgerne bliver respekteret gennem 
en god og anerkendende dialog og omgangsform. Tilsynet vurderer 
ligeledes, at borgerne inddrages på relevant vis gennem blandt 
andet udarbejdelse af pædagogiske planer, samt generel 
indflydelse på den daglige planlægning. 
Det er tilsynets vurdering, at borgernes fysiske og mentale 
sundhed og trivsel sikres gennem en individuel pædagogisk indsats 
med udgangspunkt i borgernes behov og forudsætninger. Det er 
tilsynets vurdering, at man fremadrettet kan drøfte, hvorvidt man 
kan sikre en forbedret dialog samt et konstruktivt samarbejde med 
botilbuddene. 
Det er tilsynets vurdering, at der er fulgt op på den pågældende 
episode med en magtanvendelse, samt at der løbende forebygges 
og minimeres situationer af magtanvendelse gennem løbende 
drøftelse og undervisning om magtanvendelse. 
Videre er det tilsynets vurdering, at der løbende arbejdes med 
pædagogiske indsatser, det medvirker til at forebygge overgreb. 
Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejdernes gode 
kendskab til borgerne medvirker til at forebygge eventuelle 
overgreb. 

4 

Organisation og 
ledelse 

Det er tilsynets vurdering, at ledelsen er meget professionel og 
besidder de nødvendige faglige kompetencer. Således varetages 

4 
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tilbuddets drift på kompetent vis. Personalegennemstrømning og 
sygefravær ligger på et fornuftigt niveau.  

Kompetencer Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har fokus på 
kompetenceudvikling samt faglige udviklingsmuligheder. 
Medarbejderne er engagerede og besidder de nødvendige faglige og 
personlige kompetencer. Endvidere er det tilsynets vurdering, at 
medarbejderne har mulighed for løbende kompetenceudvikling 
eksempelvis ved at deltage i relevante kurser eksternt såvel som 
internt. 

5 

Fysiske rammer Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har fysiske 
rammer, der understøtter borgernes behov. 

5 

 

 

 

 

 

4 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud:  

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at man afdækker om samarbejdet med bostederne har 
potentiale for forbedring, og i så fald, hvilke tiltag man kan igangsætte med 
henblik på et konstruktivt samarbejde herunder fokus på en god dialog og 
kommunikation. Til grund for anbefalingen ligger, at der har været en episode 
vedrørende en beboer, som mistrivedes, hvor en forbedret kommunikation og 
samarbejde kunne ha forhindret episoden, som førte til magtanvendelse.  
 

2. Tilsynet anbefaler, at man fremadrettet overvejer, hvorvidt man forsat kan have 
fokus på, at borgerne i Pensionistklubben har mulighed for at udvikle sig, på trods 
af deres alder. Til grund for anbefalingen ligger, at der i ”Pensionistklubben” alene 
dokumenteres, når det vurderes at være relevant. Tidligere skulle medarbejderne 
dokumentere dagligt på hver enkelt borger. Dette valg er truffet på grundlag af, 
borgerne er pensionister, hvor fokus er, at de skal have omsorg og have det godt, 
men ikke progression. 

Anbefaling om påbud 

Ingen anbefalinger til kommunen om at give påbud.  
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5 Bilag – datagrundlag 

5.1 Oplysninger om Værkstederne Rude Skov 

Adresse  

Sophie Magdelenes Vej 7, 9 og 11  

Leder 

Jens P Sorring 

Tilbudstype og juridisk grundlag 

Tilbuddet er et kommunalt værkstedstilbud 
Tilbuddets juridiske grundlag er SEL § 79, 103 og 104 

Antal pladser  

SEL § 103 
Værkstederne: 70 pladser 
SEL § 104:  
Pensionistklubben: 15 
Bifrost: 23 
ASF, Lærken: 14 (heldagspladser) 

Takst pr. døgn 
Takster for SEL § 103. Der er her to takstkategorier afhængigt af hjælpebehov (Kategori 1: 
75 % og Kategori 2: 100 %) 
Kategori 1: 4-5 dage pr uge: kr. 354,-  
Kategori 1: 3 dage pr uge: kr. 283,-  
Kategori 1: 2 dage pr uge: kr. 212,-  
Kategori 2: 4-5 dage pr uge: kr. 472,-  
Kategori 2: 3 dage pr uge: kr. 378,-  
Kategori 2: 2 dage pr uge: kr. 283,-  
Takster for SEL § 104.  
Pensionistklub: kr. 308,-  
Bifrost: kr. 743,-  
Lærken: kr. 896,-  
 
Alle takster er dagstakster i 2017 priser og står overfor at blive rettet i Tilbudsportalen. 

Målgruppebeskrivelse 
Værkstederne ved Rude Skov (VvRS)  
VvRS er opdelt i et værkstedstilbud med beskyttet beskæftigelse, et samværstilbud for 
borgere over 65 år, en café med kulturelle aktiviteter, et dagtilbud for borgere, der har 
brug for aktivitet og samvær og et tilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser.  
 
Værkstederne (SEL § 103) - Målgruppen er borgere med udviklingshæmning i alderen 18 til 
65 år, der ikke kan finde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. På grund af 
tilgængelighed og normering forudsættes det generelt, at visiterede borgere ikke er stærkt 
fysisk handicappede.  
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Pensionistklubben (SEL § 104) – Målgruppen er borgere over 65 år. Borgerne har en  
udviklingshæmning og behov for en del hjælp.  
Dagtilbuddene Rudersdal (SEL § 104) er opdelt i to tilbud: Bifrost – Målgruppen er her 
borgere med en udviklingshæmning og med betydeligt nedsat funktionsniveau. Lærken – 
Målgruppen er her borgere med autismespektrumforstyrrelser.  
 
Café- og kulturtilbud (SEL § 79) - er en café, der dagligt sælger føde -og drikkevarer, 
herunder varm frokost til områdets beboere, værkstedsbrugere og andre.  
Cafeen har åbent i dagtimerne. Kulturtilbuddet indeholder også en fritidsdel for de 
omkringliggende botilbud.  

Antal ansatte og personalesammensætning 

Personalegruppen består af :  
Værkstederne (§ 103): 6½ pædagoger, 5 håndværkere, 1 flexjob 
Bifrost (§ 104): 9 Pædagoger + 1 flexjob 
Lærken (§ 104): 4 pædagoger og en SoSu 
Café+fritid (§ 79): 1 håndværker, 1 assistent § pædagog. 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

20. december 2016 kl. 09.00-13.00 

Deltagere i interviews 

Ledelse: 
• Jens P Sporring 
• Merete Lund. Uddannet socialpædagog og PD i ledelse. Har arbejdet på 

Værkstederne i 11 år.  
Personale:  

• Personale, uddannet, ansat i flere år. 
• Personale, uddannet, ansat i flere år. 
• Personale, uddannet, ansat i flere år. 
• Personale, uddannet, ansat i flere år. 
• Personale, uddannet, ansat i flere år. 

 
Borgere:  

• Tilsynet talte med flere borgere fra hver afdeling. 
 
BDO blev vist rundt på stedet af: personalet på de forskellige afdelinger. 

Tilsynsførende  

Rikke Due (Senior Manager, cand.pæd., PD og pædagog) 
Helen Hilario Jønsson (Director, Cand.pæd., PD og pædagog) 

 

5.2 Opfølgning på foregående tilsyn 

Data  Ved sidste tilsyn, september 2016, ført af BDO blev der givet følgende 
anbefalinger: 
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1. Tilsynet observerer, at der mundtligt sker en god sparring omkring 

det metodiske arbejde, men at det metodiske ikke fremgår af den 
skriftlige dokumentation. Tilsynet anbefaler derfor, at man 
afdækker, om der kunne være behov for en indsats omkring at 
skriftligøre den metodiske del med henblik på at imødekomme 
borgernes mål på en systematiseret vis.  

 
Ledelsen redegør for, at den pågældende anbefaling primært var i forhold til 
et tilbud, men at der er arbejdet med anbefalingen på tværs af alle 
tilbuddene. Lærken har specifikt haft fokus på, at indarbejde deres tre 
metoder i borgernes pædagogiske planer. På Bifrost har man på baggrund af 
tre teoretiske hovedområder beskrevet de pædagogiske planer. Grundet 
målgruppen på dette tilbud løber nogle planer over en længere periode, men 
når et mål afsluttes foretages en evaluering heraf. Det oplyses, at 
Værkstederne ligeledes har igangsat tiltag med henblik på at imødekomme 
ovenstående anbefaling.  
Ledelsen redegør desuden for, at der siden sidste tilsyn er sket en 
omstrukturering således, at man i administrationen skal dele lokaler med det 
kommende botilbud. Det oplyses, at dette på samme tid er en spændende og 
udfordrende proces, da rammerne også skal anvendes til produktion jf. SEL § 
103.  

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet på relevant vis har taget hånd om 
anbefalingen fra tilsynet 2015.  

 
 

5.3 Tema - Uddannelse og beskæftigelse  

Data  For tilbuddene efter SEL § 103 og § 104 er der opsat mål for områderne 
uddannelse og beskæftigelse, dog ikke i Pensionistklubben. 
Ledelsen redegør for, at der tilbydes mestringskurser til borgerne i 
Værkstederne (§ 103). Formålet med kurserne er at øge borgernes mestring af 
eget liv. I den forbindelse afholdes kurser eksempelvis af to  ugers varighed 
adskilt af en mellemliggende periode. Borgerne som deltager modtager 
efterfølgende et kursusbevis. Adspurgt til om dette er indarbejdet i borgerens 
pædagogiske planer, oplyses, at dette endnu ikke er gjort da kurset/ydelsen 
endnu ikke er et fast tilbud. Ifølge medarbejderne giver kurset borgerne stor 
værdi samt mulighed for at sætte fokus på borgernes egne ressourcer og 
kompetencer. Det oplyses endvidere, at borgerne i højere grad bliver bevidste 
om emner som demokrati, ret og pligt.  
Ledelsen oplyser, at enkelte borgere deltager i beskæftigelsestilbud eksternt i 
Føtex.  

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med konkrete mål i henhold til 
området uddannelse og beskæftigelse. Tilsynet anerkender, at man aktuelt 
tilbyder borgerne kurser, som led i at øge borgernes evne til mestring af eget 
liv.   
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5.4 Tema - Selvstændighed og relationer 

Data Ledelsen betragter det som en af grundydelserne på stedet, at gøre 
borgerne så selvstændige som muligt, hvorfor det anses som et implicit 
element i hverdagen. Der udarbejdes og opstilles mål på området.  

Ledelsen fortæller, at der er udarbejdet en formel pårørendepolitik på 
stedet, og at der arbejdes aktivt med at inddrage de pårørende som en 
styrke og være lydhør overfor ønsker de måtte have. Medarbejderne 
fastholder samtidig egen faglighed i denne proces, sådan at de støtter den 
enkelte borger i, at vedkommende er et voksent individ.  

Borgerne ønsker ikke et pårørenderåd, hvorfor de er i gang med at se på, 
hvordan man kan få den gode dialog på anden vis – fortsat med respekt for 
borgerne på tilbuddet. I den sammenhæng overvejes eksempelvis en 
støttegruppe.  

Én gang i kvartalet udkommer en avis med nyheder, begivenheder og 
historier målrettet borgerne. I Avisen fremgår desuden referat fra seneste 
brugerrådsmøde. 

Tilsynet observerer musik og sangaktivitet på Værkstederne (§ 103 
området). Der synges højt og glædesfuldt. Borgerne deltager aktivt i 
udvælgelsen af sange, som er gode gamle danske sanger, herunder Hvalen 
hvalborg og Jutlandia.  

I naborummet ved siden af sidder tre borgere og en medarbejder. En borger 
er i gang med at udarbejde et produkt (knytning af nøglering) og fortæller, 
at hun selv har været med til at vælge farverne. En anden borger er på sin 
mobiltelefon, og den tredje borger sidder og bliver trøstet af en 
medarbejder. Borger fortæller, at hun savner sin pårørende. Tilsynet 
observerer, at medarbejder lytter og snakker med borger om dette, 
hvorefter nedtryktheden forsvinder. En fjerde borger henvender sig til 
tilsynet, og viser nogle produkter frem, som borger har produceret. På alle 
de produktioner som tilsynet får fremvist, er der vedhæftet et billede af 
den borger, som har udarbejdet produktet samt et fornavn. 

Ved tilsynets rundgang i Bifrost og i Pensionstilbuddet, observeres det, at 
borgerne sidder selvstændigt og spiser.  

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at der gennem forskellige tiltag er fokus på 
borgernes sociale relationer og selvstændighed. Der arbejdes i hverdagen med, 
at skabe en god kontakt til borgernes pårørende og andet netværk.  
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5.5 Tema - Målgruppe, metode og resultater 

 

5.5.1 Målgruppen, faglige tilgange og metoder 

Data  Ved det forrige tilsyn blev det oplyst, at tilbuddet var i proces med at revidere 
deres metodegrundlag i samarbejde med Rudersdal Kommune. Det oplyses ved 
dette tilsyn, at denne proces nu er afsluttet.  
I forbindelse med revideringen af metoderne blev personalet inddraget i 
processen via aktiv deltagelse fra to medarbejdere i arbejdsgruppen, ligesom 
samtlige medarbejdere har budt ind med, hvilke metoder de hver og især 
arbejder efter. Det oplyses, at initiativet var et forvaltningsinitiativ, men 
processen er sket ud fra en bottom up tankegang. Efter, at metoderne blev 
udvalgt og defineret, modtog personalet undervisning i disse.  
De formulerede metoder og tilgange er nedskrevet i Rudersdal Kommunes 
metodekatalog. Det oplyses, at metodekataloget er tiltænkt som et dynamisk 
arbejdsredskab, som løbende udvikles og arbejdes med. Ledelsen oplyser, at 
der arbejdes med mange forskellige metoder på tværs af kommunen. Tanken 
er således, at medarbejderne fra de enkelte tilbud har mulighed for at 
udvælge relevante metoder til netop deres tilbud og overføre disse til praksis.   
Ledelsen oplyser, at ovenstående proces gav anledning til at få defineret 
forskellen på metode og tilgang, idet der var usikkerhed omkring dette i 
personalegruppen.  
Det oplyses, at der ligesom ved forrige tilsyn forsat arbejdes med metoderne 
Kvalikombo, TEACCH, sidemandsoplæring, erfaringsbaseret læring, en 
anerkendende tilgang mm. 
Det oplyses desuden, at stedet befinder sig i en proces med at synliggøre det 
daglige arbejde med Kvalikombo ved blandt andet, at skrive det ind i de 
pædagogiske planer. Der er løbende en dialog om, hvordan man kan gøre 
tilbuddet til et ’Kvalikombo-sted’. Det oplyses, at Kvalikombo handler om 
anerkendelse, samt at alle mennesker er kommunikerende samt rummer mere 
end hvad øjet ser.  
Tilsynet observerer en god og rolig stemning i lokalerne ved produktionen.  
Personalet fremviser hvordan de inddrager borgerne i årets julegaveværksted. 
Det oplyses, i den sammenhæng, at der er fokus på at finde frem til en 
produktion, som den enkelte borger enten kan udarbejde selv, eller bidrage 
til, sådan at borgeren har en aktiv rolle i udarbejdelse af produktet.  
Der er i produktionen udarbejdet et ugeaktivitetsskema, med udgangspunkt i 
dette orienteres borgerne om ugens tilbud, som de har mulighed for at deltage 
i.  
Personalet i Pensionistklubben fremviser en visuel bog. Denne er udarbejdet 
med henblik på en borger, som har behov for understøttende kommunikation. 
 Bifrost anvender blandt andet Kvalikombo samt en konkret visuel tilgang - 
analogt (gammeldagsbilleder). Ligeledes bruges ny velfærdsteknologi, 
eksempelvis skyllende toiletter der blandt andet anvendes for at øge borgernes 
selvstændighed, idet borgerne dermed ikke skal have hjælp ved toiletbesøg.  
Det oplyses, at Lærken arbejder med at strukturere sine tiltag og indsatser, 
samt at styrke den visuelle kommunikation. Lærken har desuden arbejdet med 
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at få den metodiske del indarbejdet i bostedssystemet, idet området mangler 
en selvstændig rubrik. På denne baggrund er emnet indsat som kommentar i 
kommentarfeltet. Der har været dialog med administrator for bosted omkring 
dette, og det er blevet oplyst, at en selvstændig rubrik kan etableres.  
Medarbejder fra Lærken fortæller, at der løbende måles på borgernes 
progression, dette sker blandt andet gennem dagbogen og de pædagogiske 
planer, hvilket ligeledes er illustreret ved en plan på væggen, så det er muligt 
at bevarer overblikket. Det oplyses, at der udarbejdes aktivitetsskema til hver 
borger, så botilbud og pårørende er informeret herom. Der er ligeledes 
udarbejdet et aktivitetsskema til personalet som styringsredskab, så 
personalet på den måde har overblik over borgerne.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med relevante metoder målrettet 
målgrupperne på stedet, samt at disse metoder og tilgange ligeledes afspejler 
sig i praksis. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at der reflekteres over 
hvordan disse metoder kan blive synlige gennem både dokumentationen og 
adfærden på stedet. 

 

5.5.2 Medinddragelse og indflydelse 

 Data
  

Ledelsen fortæller, at borgerne blandt andet opnår indflydelse ved aktivt at 
blive inddraget i de daglige beslutninger, samt ved at give borgerne 
selvstændige ansvarsområder i hverdagen.   
Ved udarbejdelse af de pædagogiske planer redegøres for, om borgerne har 
været inddraget i udarbejdelsen eller ej. Såfremt borgerne ikke har været 
inddraget, skal dette begrundes. Det oplyses, at § 103 borgerne stort set altid 
inddrages i udarbejdelsen af de pædagogiske planer. I forhold til § 104 
inddrages de borgere, som har ressourcer til det. 
I en pædagogisk plan som tilsynet får udleveret fremgår det på relevant vis, 
hvordan borger inddrages i de daglige rutiner, samt hvordan borger på 
pædagogisk vis motiveret og støttes hertil. Det bemærkes, at der i planen 
tages udgangspunkt i borgers ressourcer og kompetencer.  
Det oplyses, at § 103 borgerne også har indflydelse på, hvilket værksted de 
gerne vil være tilknyttet. Der kan dog være krav til dette ønske, eksempelvis 
at borgerne skal kunne varetage et hygiejnekursus på rette niveau i køkkenet. 
Ledelsen har derfor planer om, at etablere et målrettet kursus til dette.  
I Bifrost observerer tilsynet, at en borger siger ’ostemad’. En medarbejder 
spørger borger, om han gerne ville have sin madpakke. Borger modtager mad 
og der spises.  
Vedrørende pensionistklubben oplyses det, at borgerne inddrages blandt andet 
gennem frivillighed i aktiviteterne. Borgerne kan altid sige fra. Såfremt 
borgerne ikke har et verbalt sprog, så kommunikeres de på anden vis, og 
personalet forholder sig alert til borgernes signaler. 

Tilsynets 
vurdering
  

Det er tilsynets vurdering, at borgerne bliver anerkendt og respekteret gennem 
en god og anerkendende dialog. Tilsynet vurderer ligeledes, at borgerne 
inddrages på relevant vis gennem blandt andet udarbejdelse af pædagogiske 
planer, samt generel indflydelse på den daglige planlægning.  

 



Rudersdal Kommune 

Anmeldt tilsyn, Værkstederne ved Rude Skov 

 

  December 2016 

 

 
 
 12 

 

5.5.3 Fysiske og mentale sundhed og trivsel 

Data En medarbejder på montageværkstedet oplyser, at man arbejder med at have 
mere fokus på beskæftigelse end på produktion. Der lægges vægt på, at 
borgerne oplever at have en arbejdsidentitet. Medarbejder oplyser ligeledes, 
at der løbende er fokus på borgernes trivsel i arbejdet. Adspurgt til borgernes 
kompetenceudvikling, oplyses det, at der løbende er fokus på at udvide 
borgernes kompetenceområder.  
Medarbejder fortæller om en borger med synsnedsættelse, hvor der arbejdes 
med aktiv inddragelse via taktilvejledning. Borgeren giver her selv fint sit 
besyv med. 
Tilsynet observerer medarbejderne i produktionen, mens der spilles julemusik i 
baggrunden. En borger fortæller, at han er blevet dygtigere til at lime kasser 
sammen. En anden borger folder æsker, som bagefter bliver limet, dette 
understøttes af en træklods.  En borger kommer fortløbende med forslag til 
forbedring. Det oplyses, at produkterne sælges til jule – og sommermarkeder. 
I Bifrost observeres to medarbejdere der sidder og spiser med tre borgere, som 
har behov for et stille miljø. Det oplyses, at to af borgerne har været i en 
anden gruppe, som de gik fra, da der var for meget støj.  
En medarbejder fortæller, at der i forhold til målgruppen arbejdes med 
Kvalikombo, understøttende kommunikation samt at bibeholde borgernes 
fysiske færdigheder. Hvad angår aktiviteter fremhæves blandt andet ’Tegn til 
tale sange’ og folkedans. Medarbejder fremhæver generelt vigtigheden af, at 
være opmærksom på kommunikative signaler fra borgerne, idet flere af 
borgerne har et begrænset verbalt sprog.  
Personalet fremhæver en borger, som er begyndt at feje, som en del af en ny 
udvikling hos borger. Borger henter selv fejeblad og kost og bringer retur igen. 
Det oplyses, at botilbuddet ligeledes oplever, at borger er mere aktiv. Det 
oplyses, at borgers udvikling er sket på baggrund af gentagelser og ritualer. 
Det oplyses, at borgers udvikling ligeledes fremgår beskrevet i den pædagogisk 
plan.  
I Lærken oplyses det, at det gøres meget ud af samarbejdet med botilbud og 
pårørende. Dette sker med henblik på at levere en helhedsorienteret indsats 
til borgerne.  Det oplyses endvidere, at der i Lærken arbejdes med at stille 
krav til borgeren for derved at skabe progression hos borgeren. Der anvendes 
ligeledes en dagbog til interne notater og fastholdelse, således der skabes 
overblik i arbejdsgangene. 
Tilsynet observerer i Pensionistklubben, at der spilles julemusik, samt at der 
bages og spises æbleskiver. En borger ligger ned og spiser sine æbleskiver. 
Andre borgere sidder ved et fællesbord og drikker og spiser. Efterfølgende 
ryddes op, og det observeres at en borger deltager i dette. Tilsynet taler med 
en borger, som kommer i tilbuddet hver dag og vedkommende oplyser, at han 
kommer og læser avisen. 
Medarbejder fortæller om et konkret forløb, hvor de modtog ekstern 
konsulentbistand angående en borger som mistrivedes. Borgeren havde fuld 
hørenedsættelse. Forløbet understøttede dem i at finde frem til, hvad en 
borger kommunikerede, når vedkommende var ked af det eller frustreret. Det 
oplyses i den sammenhæng, at man oplevede samarbejdsvanskeligheder med 
botilbuddet, idet man blandt andet ikke modtog VISO-rapporten. Det 
fremhæves i forhold til denne situation, at samarbejdet kunne have været 
forbedret gennem blandt andet en bedre dialog, herunder en øget skriftlig 
kommunikation mellem parterne.  
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Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel 
sikres gennem en individuel pædagogisk indsats med udgangspunkt i borgernes 
behov og forudsætninger. Det er tilsynets vurdering, at man fremadrettet kan 
drøfte hvorvidt man kan sikre en forbedret dialog samt et konstruktivt 
samarbejde med botilbuddene.  

 

5.5.4 Forebygger og håndterer magtanvendelse  

Data Ledelsen oplyser, at de siden sidste tilsyn har haft en episode med 
magtanvendelse.  
Der afholdes undervisning i gråzonedrøftelser ligesom der udbydes kurser i 
emnet, som personalet deltager i. Der henvises desuden til en procedure på 
området. 
Ledelsen redegør for, at de har overvejelser omkring, hvorvidt der kan være 
for få magtanvendelser; forstået på den måde, at kun en magtepisode kunne 
indikere at det sker uden viden. Ledelsen vurderer dog ikke, at dette er 
tilfældet idet der løbende foregår forebyggelse og drøftelser vedrørende 
magtanvendelse. Det oplyses, at stedet har planer om at købe et skyllende 
toilet, idet man ofte havner i magtsituationer med borger, som ikke vil 
modtage støtte efter toiletbesøg.  
Ledelsen fortæller, at der udspringer mange pædagogiske drøftelser i 
forbindelse med forebyggelsen og håndteringen af magtanvendelse. I den 
sammenhæng fremhæves konkrete pædagogiske overvejelser, som 
eksempelvis ikke at tvinge borgerne ud af bussen, men i stedet køre borgerne 
retur, eller køre borgerne et par gange rundt om bygningen før borgeren er 
klar til at komme af bussen.  
Det oplyses, at Lærken ikke har udfordringer i henhold til håndtering af 
magtanvendelse. Dog berettes om en tidligere episode med to borgere som 
havde ligget sammen, og den ene borger mente de var nøgne. Det var 
borgerne dog ikke, det var noget en af borgerne havde drømt. Episoden blev 
drøftet i fælles plenum og konklusionen blev, at det var i orden, men at 
rammesætning fremadrettet afledte eller minimerede muligheden for det. 
Det oplyses, at flere af borgerne støttes i at anvende en datingside for 
udviklingshæmmede. Hjælpen kan blandt andet bestå i koordination med 
pårørende eller botilbud.  

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at der er fulgt op på den pågældende episode med 
magtanvendelse, samt at der løbende forebygges og minimeres situationer af 
magtanvendelse gennem løbende drøftelse og undervisning om 
magtanvendelse.  

 

5.5.5 Forebyggelse af overgreb 

Data Det oplyses, at ledelsen er opmærksomme på forebyggelse af overgreb. I 
tilfælde af, at ledelsen vurderer, at der er grund til øget opmærksomhed, 
iværksættes en konkret handleplan. Ledelsen fortæller, at forebyggelsen sker 
forskelligt fra borger til borger samt fra situation til situation. Der eksisterer 
ikke en decideret politik eller procedure på området, men forebyggelse af 
overgreb er tænkt ind i den daglige praksis.  
Ledelsen reflekterer på et fint niveau over stedets seksualpolitik. Det er taget 
stilling til dette, og holdningen består i, at borgerne kan være kærester, 
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såfremt de finder en som de er særlig glad for. De fortæller i den 
sammenhæng, at der er mulighed for eksempelvis en kærestegåtur i den 
nærliggende skov. Det prioriteres generelt at give borgerne frirum samt at 
respektere, at de er voksne mennesker. Det oplyses, at personalet taler med 
borgerne om følelser ved eksempelvis en ulykkelig forelskelse.  

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at der løbende arbejdes med pædagogiske 
indsatser, der medvirker til at forebygge overgreb. Videre er det ligeledes 
tilsynets vurdering, at medarbejdernes gode kendskab til borgerne medvirker 
til at forebygge eventuelle overgreb.  

 

5.6 Tema - Organisation og ledelse 

 

5.6.1 Ledelsens faglige kompetencer 

Data Der berettes om et velfungerende samarbejde i ledelsen, hvor der kan trækkes 
på hinandens kompetencer. Ledelsen oplever desuden, at medarbejderne på 
stedet er kompetente, engageret og fagligt funderede.  
Det oplyses, at ledelsen ikke modtager supervision, men at der er mulighed for 
dette, såfremt der er behov. Det oplyses i den sammenhæng, at ledelsen 
tidligere har anvendt en coach.  
På nuværende tidspunkt afholdes intern sparring ledelsen imellem, dvs. 
souschef med leder, hvilket afholdes efter behov. Leder afholder sparring med 
områdechef i forvaltningen, hvilket afholdes med jævne mellemrum.  
Ledelsen finder selv, at de har de nødvendige kompetencer. Sparringmæssigt 
finder de også at det er tilfredsstillende, men at dette kan være svært selv at 
vurdere. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at ledelsen er meget professionelle og motiveret for 
deres arbejde, det er ligeledes tilsynets vurdering at ledelsen besidder de 
nødvendige faglige kompetencer. 

 

5.6.2 Den daglige drift  

Data Ledelsen oplyser, at de siden sidste tilsyn har været udfordret af i alt tre 
langtidssygemeldinger, dette er der ifølge ledelsen taget hånd om ved blandt 
andet at tilbyde medarbejderne samtaler.  Ledelsen vurderer, at sygefraværet 
er under landsgennemsnittet, når der korrigeres for langtidssygemeldinger.  
Det oplyses, at personalegennemstrømningen i øjeblikket er lav, men det 
forventes, at der er et generationsskifte på vej i personalegruppen.  
Det oplyses, at der netop er blevet fastansat en ny medarbejder til Lærken. 
En medarbejder fra Pensionistklubben oplyser, at der dokumenteres, når det 
er relevant. Tidligere skulle medarbejderne dokumentere dagligt på hver 
enkelt borger. Dette valg er truffet på grundlag af, borgerne er pensionister, 
så fokus er, at de skal have omsorg og have det godt, men ikke på progression.  
Tilsynet observerer, at der er tilstrækkeligt personale i alle de værksteder og 
aktivitetssteder, hvor tilsynet kommer rundt. 
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Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at personalegennemstrømning og sygefravær ligger 
på et fornuftigt niveau. Det er tilsynets vurdering, at man fremadrettet bør 
overveje hvorvidt borgerne i Pensionistklubben fortsat kan udvikle sig, på trods 
af deres alder.  

 

5.7 Tema - Kompetencer 

Data Ledelsen oplyser, at der tilbydes både interne og eksterne kurser for 
medarbejderne. Det er ifølge ledelsen af høj prioritet at give medarbejderne 
mulighed for løbende kompetenceudvikling. På denne baggrund tillades det 
stort set altid, hvis en medarbejder efterspørger kurser eller anden form for 
kompetenceudvikling.  
Værkstederne ligger flot hvad angår trivselsundersøgelsen på stedet. Ledelsens 
holdning er dertil, at medarbejderne har de rette kompetencer. Det oplyses, 
at medarbejderne har arbejdet med temaet sociale kapital med udgangspunkt 
i fire temaer, hvorefter der er lavet handleplaner for hvert enkelt tema. 
Tilsynet observerer, at alt personalet som der samtales med fremstår 
refleksive og engagerede i forhold til målgruppe og fagområde. 
Det oplyses, at personalet fra Bifrost har været på Kvalikombi-kusus samt et 
opfølgende kursus i 2016. Medarbejder giver udtryk for, at denne viden 
anvendes i hverdagen idet medarbejderne løbende reflekterer over det lærte. 
Det oplyses desuden, at der ved fælles personalemøder drøftes fælles termer 
og sigte i forbindelse med implementeringen af Kvalikombo.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på tilbuddet er engagerede og besidder 
de nødvendige kompetencer. Endvidere er det tilsynets vurdering, at 
medarbejderne har mulighed for løbende kompetenceudvikling eksempelvis 
ved at deltage i relevante kurser eksternt såvel som internt.  

 

5.8 Tema - Fysiske rammer 

Data Det observeres, som ved forrige tilsyn, at rammerne fremstår velholdte og 
velindrettede til formålene. Der hænger i flere bygninger forskellige 
dekorationer og billeder, som medvirker til, at lokalerne fremstår indbydende 
og hyggelige.  
Angående de fysiske rammer oplyser ledelsen, at de gerne vil etablere 
elektroniske informationsskærme som kan hænge rundt omkring på tilbuddet. 
Formålet skulle være, at viderebringe diverse information samt mulighed for 
formidling af information og praktiske oplysninger til besøgene på stedet.  
Det oplyses, at Pensionistgruppen siden sidste tilsyn har fået ny fysisk 
placering. De har skiftet hus og fået større lokaler – to store sammenhængende 
rum og et nærliggende stort køkken. Lokalerne er indrettet med 
stolearrangement i den ene ende, produktionsbord i det ene lokale og langt 
fælles bord i den anden ende. Der hænger fotos af borgere på skærme omkring 
aktiviteter. 
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Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer egner sig til formålene samt 
imødekommer målgruppens behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Formål og metode 

6.1 Formål med tilsynet 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen 
forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre 
kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der 
leveres på det enkelte tilbud. 

6.2 Metode 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle 
tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. 

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af 
dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere 
tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det 
fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og 
pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. 

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben 
er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i 
tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder 
er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af 
dokumentation. 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende 
baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til 
enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger.  
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6.3 Tilsynets varsling og tilrettelæggelse  

Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den 
forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO’s metoder og hvordan 
tilsynsbesøget kan tilrettelægges.  

Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: 

• Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med borgere/med-
arbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv 

• Dialog med Ledelsen /ledelse 
• Dialog med medarbejdere  
• Dialog med borgere 
•  

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder 
eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger 
fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  

 

6.4 BDO’s definition på bemærkninger og anbefalinger  

Bemærkninger 

Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. 
Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være 
opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn.  Bemærkninger kan have 
vejledende og/eller informerende karakter. 

Anbefalinger   

Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet 
derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at 
tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt 
der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, 
hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. 

Anbefaling om påbud 

BDO kan anbefale kommunen at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en 
given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende 
tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har 
taget hånd om problemet. 

 

  



Rudersdal Kommune 

Anmeldt tilsyn, Værkstederne ved Rude Skov 

 

  December 2016 
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7 Kontaktoplysninger    

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til  

 

HELEN HILARIO JØNSSON 

Director og forretningsansvarlig 

hej@bdo.dk 

 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 
Havneholmen 29 
DK-1561 København V 
Tlf: 33 12 65 45 
www.bdo.dk 

 

 

7.1 Præsentation af BDO  

BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn 
med plejehjem og på socialområdet.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række 
kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje 
samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- 
og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, 
misbrugs- og krisecentre.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede 
rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s 
rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt 
både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, 
ledelse, evaluering mm.  

mailto:hej@bdo.dk
http://www.bdo.dk/

	Forord

