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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

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

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

Kvalitetsmodellen

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

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

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

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

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

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

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

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, 
inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57

Hovedadresse Bregnerødvej 55-57
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf: 46113377
E-mail: cgje@rudersdal.dk
Hjemmeside: www.Socialpaedagogiskcenter.rudersdal.dk

Tilbudsleder Connie Anthony

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper Lejeloven (andet botilbud til voksne)

Målgrupper 18 til 50 år (erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, udviklingshæmning, 
opmærksomhedsforstyrrelse)

Pladser i alt 6
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har været på anmeldt driftsorienteret tilsyn d. 5. november 2018 og vurderer, at tilbuddet i meget høj 
grad skaber trivsel og udvikling med borgerne.

Bofællesskabet Bregnerødvej  er et tilbud efter lejeloven, til 6 borgere som får støtte efter servicelovens § 85 for 
målgruppen af yngre borgere, som har funktionsnedsættelser.

Borgerperspektivet har været i fokus med spørgeskemasvar fra 5 borgere og 5 borgere deltog i dialog med tilsynet. 
Derudover har der været dialog med leder og medarbejder, samt fremsendt dokumentation.

Socialtilsynet vurderer at den kompetenceudvikling, som har været afholdt i tilbuddet har medvirket til at understøtte 
arbejde med de faglige metoder og har blandt andet ført til, at borgernes selvforståelse er blevet styrket. Borgerne 
giver klart udtryk for, hvad de er blevet bedre til ved at bo i bofællesskabet. Borgerne giver klart udtryk for at have 
fået erfaringer gennem at blive lyttet til og respekteret, og  erfaringer ved at bestemme selv.

Tilbuddet har arbejdet med udviklingspunkterne fra tilsyn 2017. 
Tilbuddet arbejder ud fra individuelle mål for indsatsen med borgerne og har at fokus på at udvikle 
dokumentationspraksis yderligere.
 
Socialtilsynet vurderer, at der i bofællesskabet er skabt et ungemiljø, som giver borgerne mulighed for 
selvbestemmelse, aktivitet og samvær, som udvikler deres kompetencer og skaber trivsel.

Socialtilsynet konkluderer, at leder og medarbejder arbejder kompetent med udvikling af tilbuddet så borgerne 
bliver mere selvstændige, styrker deres identitet og opnår sociale kompetencer. 

De fysiske rammer skaber mulighed for privatliv og samvær med ligestillede.

Særligt fokus i tilsynet

Opfølgning på udviklingspunker fra 2017
Borgerinddragelse

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 18-12-2018

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Christina Thorholm (Tilsynskonsulent)

Rene Lykke Jensen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 05-11-18: Bregnerødvej 55-57, 3460 Birkerød (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

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

Vurdering af tema

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

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan i højere grad benytte skriftlige målsætninger for understøttelsen af borgeres beskæftigelse.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at der i samarbejde med borgerne, efter behov arbejdes med skriftlige mål for 
understøttelse af borgeres beskæftigelse. Tilbuddet er observante på, om borgernes beskæftigelse forløber, som 
den skal.

Socialtilsynet vurderer, at alle borgerne er i beskæftigelse.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Der er lagt til grund, at der i de 2 stikprøver fremsendt på pædagogiske planer ikke fremgår, at der er opsat mål for 
at understøtte uddannelse eller beskæftigelse.
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Det fremgår af 3 ud af 4 af borgernes spørgeskemasvar, at de ikke behøver hjælp til deres beskæftigelse., og at de 
udtrykker at de er glade for deres beskæftigelse.

Det vægter at det af dagbogsnotater fremgår, at borger støttes i kontakt med jobcenter.

Det vægter at medarbejder oplyser, at der eks. arbejdes med overgange mellem beskæftigelse og botilbud. Anden 
borger blev hjulpet med at øve rute til beskæftigelse et par omgange og kunne så selv.

Det vægter at tidligere tilsyn viser, at lederen forklarer at hvis der er borgerbehov vedr. beskæftigelsen sættes der 
mål for understøttelse af beskæftigelsen. Lederen forklarer, at nogle af borgerne ikke vil have, at bofællesskabet 
blander sig i beskæftigelsesdelen. Lederen oplyser, at tilbuddet altid er observante og opmærksomme på, om 
borgernes beskæftigelse forløber, som det skal. Endvidere er tilbuddet repræsenteret ved sagsbehandlermøder 
herom, hvis borgeren ikke har noget imod det. 

I høringssvar er angivet:
De 2 borgere der var ”stikprøve” på, har begge en mentor fra jobcentret, der varetager at understøtte de 2 
borgerens, på nuværende tidspunkt, jobafklaringer.
Der samarbejdes med borgere og mentor fra jobcentret, i det omfang, det giver mening, men der opsættes ikke mål 
for borgerens beskæftigelse, når det er anden aktør, der yder støtten, ligesom der ikke opsættes mål, såfremt 
borgerne frabeder sig pædagogisk støtte til dette

Scoren ændres da der i stikprøver ikke er mål for understøttelse af borgeres beskæftigelse. Indikatoren er opfyldt i 
høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Socialtilsynet har lagt vægt på, at alle borgerne oplyser om beskæftigelse.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med at øge borgernes selvstændighed og sociale kompetencer, blandt 
andet med skriftlige målsætninger herfor udformet i samarbejde med borgerne. 

Socialtilsynet vurderer ud fra borgernes udsagn ved interview,  at borgerne er bevidste om, hvordan de har øget 
deres selvstændighed og udvikling af sociale kompetencer. Det kommer til udtryk ved,  at de kan se at de har fået 
flere kompetencer, men også ser de andre borgeres udvikling i forhold til selvstændighed. Socialtilsynet vurderer, at 
borgernes sociale kompetencer er blevet styrket gennem tilbuddets fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling 
i at støtte borgernes selvforståelse. Tilbuddet har prioriteret et særligt fokus på denne indsats.

Det fremgår at arbejdet med borgernes selvforståelse styrker deres relationer både i kontakt med netværk og 
pårørende.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Tilbuddets dokumentation har et godt niveau og tilbuddet er bevidste om, at næste skridt er at øge systematikken 
for dokumentationen.

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet  styrker borgernes sociale kompetencer og udvikling af selvstændighed blandt 
andet gennem skriftligt målsætningsarbejde herfor.

Det fremgår, af medarbejdernes kompetenceudvikling og refleksion af indsatsen med borgerne i høj grad har øget 
borgernes sociale kompetencer, hvilket fremgår af dialogen med borgerne, hvor de i meget høj grad har en 
anerkende tilgang til hinanden og ser hvilke styrke og udfordringer, de hver i sær har. 
Det fremgår af både dialog med leder, medarbejdere og borgere, at der har været givet nye muligheder for at erfare 
gennem praksis f.eks. i at holde fest i tilbuddet. Det fremgår at det  har giver borgerne nogle erfaringer i forhold til, 
hvordan de vil holde fest.

Borgere udtrykker, at have fået flere kompetencer til at håndtere eget liv, ved at kunne mærke egne grænser. 

Socialtilsynet vurderer, at borgerne indgår i det omgivne samfund og har venner, samt kontakt til pårørende ud fra 
borgernes behov.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Der er lagt til grund, at i de 2 pædagogiske planer der er fremsendt, fremgår det at tilbuddet opstiller individuelle 
mål og formulerer dem som jeg mål i planerne. Der er både opstillet mål i forhold til kompetencer og til at indgå i 
sociale relationer og til at leve mere selvstændigt.

Alle borgere svarer i spørgeskema, at de bestemmer de mål de vil arbejde med og at borgerne er blevet bedre til at 
klare flere ting selv. 
Det fremgår af dagbogsnotater at der følges op på indsatser.

Det vægter at medarbejder oplyser, at systematikken for dokumentationen nok kan øges. Medarbejderne har 
løbende fokus på indsatsen for målene i samarbejde med borgerne. 
Medarbejderne forklarer, at der benyttes APP´s, så borgerne selv kan lave indkøbssedler og handle.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Der er lagt til grund at borgerne svarer i spørgeskema, at de får støtte til at deltage i fritidsinteresser.
Det fremgår af Tilbudsportalen at aktiviteter i det omgivne samfund sker via aktivitetstilbud i Ruder Es eller ud fra de 
interesser borgerne har. 

Det vægter, at interviewede borgere oplyser om fritidsaktiviteter såsom fitness, håndbold og ridning.

Scoren hæves og indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Der er lagt til grund, at borgerne svarer i spørgeskema, at de får støtte til kontakt til familie, eller at de svarer, at de 
ikke har brug for det.

Det vægter, at interviewede borgere oplyser at have kontakt til venner og kærester, samt at sammenholdet internt i 
tilbuddet er rigtig godt.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at målgruppen er homogen, dog med en vis aldersspredning. Flere borgere visiteres til 
tilbuddet med opmærksomhedsforstyrrelser og med lettere grad af udviklingshæmning end tidligere.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har udviklet pædagogikken, så der opnås mange positive resultater for 
borgerne. Socialtilsynet anerkender den høje faglighed og leder og medarbejderes engagement for hele tiden, at 
forfølge yderligere faglighed.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har arbejdet med dokumentation for borgerne og deres målsætninger og 
kvaliteten er højnet. Næste skridt kan være at uddrage mere læring af dokumentationen, så tilbuddet eks. gennem 
analyse mere faktuelt kan se, hvilke faglige tilgange og metoder der virker for borgerne.

Gennemsnitlig vurdering 4,8

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt at udvikle den systematiske dokumentation i forhold til at kunne skabe 
læring i tilbuddet indsats med borgeren. Fokus på at uddrage læring af dokumentationen. Være undersøgende på 
tilgange og metoder samt virkningen heraf.

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at målgruppebeskrivelsen er tydelig, men dog en vis aldersspredning, p.g,a. at nogle 
borgere har boet længe på tilbuddet. 
Borgere som visiteres til tilbuddet nu, har mere sammensatte problemstillinger.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejder og leder fremstår yderst reflekteret over faglige tilgange og metoder. 
Socialtilsynet bemærker især graden af teori der er omsat til praksishandlinger, der kan måles i mange positive 
resultater for borgerne.

Socialtilsynet så som udviklingspunkter for tilbuddet i 2017 at øge dokumentationen i hverdagen henførende for 
den enkelte borgers målsætninger. Og at øge arbejdet med faglige tilgange og metoder for borgeres målsætninger. 
Tilbuddet har skrevet som opfølgning, at der er øget fokus på, at få lavet mål/delmål i den pædagogiske plan for 
den enkelte borger, således at dokumentationen er koblet på den enkelte borgers målsætninger.

Det seneste års undervisning, samt de nye skabeloner til pædagogisk plan og status skrivelser, er med til at øge 
bevidstheden om faglige metoder og tilgange.

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt at udvikle den systematiske dokumentation i forhold til at kunne skabe 
læring i tilbuddet indsats med borgeren.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er opsøgende i forhold til, at benytte eksterne aktører og samarbejdspartnere, 
for bl.a. at støtte op med viden til borgernes udvikling.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Der er lagt til grund, at på Tilbudsportalen er beskrevet en række metoder og tilgange som er relevante i forhold til 
målgruppen og tilbuddets målsætning og disse metoder også er beskrevet i de pædagogiske planer.

Det vægter at en interviewet borger forklarer, hvordan vedkommende benytter sin kalender som struktur og 
forebyggelse af stress. 

Det vægter at medarbejder oplyser, at der er rigtig mange ting, der er lykkedes, især p.g.a. mere viden er indhentet 
og tilbuddet er meget kompetente i forhold til arbejdet med neuropædagogik. Der har der været undervisning for 
hele teamet vedr. arbejde med borgeres selvforståelse, der er en god kobling til det neuropædagogiske, så viden 
om hjernen også kan omsættes mere udviklingsorienteret i følge medarbejder. 
Medarbejderen oplyser at det har været et kompetenceløft og der diskuteres på et andet niveau i dag med fælles 
faglige termer. Der benyttes analyse og kognitive værktøjer der omsættes som eks. rød, gul og grøn hjerne, hvilket 
borgerne kan tilslutte sig. Medarbejderen oplyser at en borger er begyndt at kunne se egne tegn ved overgange 
mellem de farvede hjerner. Medarbejderen beskriver at der tages fat på en ny måde og det skaber faglig 
begejstring. 
Næste skridt er så, at det skriftlige bakker op om fagligheden tilføjer medarbejderen.

Det vægter at lederen oplyser, at der nu tales endnu mere fagligt og ligeledes kan faglige termer ses skriftligt.

Det vægter at medarbejder oplyser, at de borgere der flytter ind nu ikke er så udviklingshæmmede, nogle har eks. 
folkeskole og HF bag sig og har stor begrebsverden og flytter sandsynligt i egen lejlighed om nogle år. Borgere som 
i højere grad lever op til oprindelig strategi for Bregnerødvej i følge medarbejder. Medarbejder oplyser, at en borger 
måske vil kunne profitere af at komme videre, men borgeren har lejekontrakt, men er så småt begyndt at kigge på 
andre steder tilføjer medarbejderen. 
  
Scoren hæves, begrundet i yderligere faglighed, der i meget høj grad kan redegøres for. Indikatoren er 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.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Der er lagt vægt på, at tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkret mål i dagbogsnotater og i 
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evalueringer af indsatsen. 
Dagbogsnotater har fokus på, at der er fulgt op på indsatserne f.eks. i forhold til at tjekke post, eller at få gjort rent. 
Evalueringerne beskriver de resultater, som er opnået med borgerne. 

Det vægter, at medarbejder oplyser, at systematikken for dokumentationen nok kan øges. Medarbejderne har 
løbende fokus på indsatsen for målene i samarbejde med borgerne.  Medarbejder oplyser, at bestillinger måske er 
noget ens og det er medarbejdere i samarbejde med borgerne der danner mål. Medarbejder oplyser, at borgere der 
er kommet ind har haft bevilling for 3 mdr., for at se om der dannes relationer og om borgeren kan ”falde til”. Efter 
de 3 mdr. er der opfølgning med sagsbehandler og her tales med borger om, hvilke mål der giver mening og 
tilbuddet fremlægger også forslag for mål. Medarbejder oplyser, at det p.t. diskuteres hvad dagbogsnotater skal 
bruges til.

Det vægter at lederen oplyser, at borgeren er med helt fra start med sagsbehandler og siden hen os, så borgeren 
er med hele vejen. Det kommer an på målet, hvilket interval der er for opfølgning.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Der er lagt vægt på, at der er en rød tråd i det materiale som er fremsendt for 2 borgere. Fra de mål visiterende 
kommuner opstiller, til de pædagogiske planer som tilbuddet udarbejder, til de evalueringer som tilbuddet laver, 
som beskriver de positive resultater, som tilbuddet opnår i indsatsen.

Det vægter, at interviewede borgere oplyser om eksempler på, hvad borgerne øver sig i under opholdet. Endvidere 
kommer borgerne med eksempler på positiv udvikling hos hinanden.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Der er lagt til grund, at det fremgår af den skriftlige dokumentation som er fremsendt, at tilbuddet samarbejder med 
f.eks.  jobcenter, VUC, mentor og psykolog.

Det vægter at forrige tilsyn viser, at lederen forklarer, at tilbuddet samarbejder med eksterne aktører for at støtte 
borger. En borger er henvist til Viso. Lederen forklarer, at omverden altid er medspiller, da der er mange 
kompetencer, som kan hives ind også spejlet i at tilbuddet er en lille enhed.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets høje faglighed styrker borgernes trives. Borgerne giver i interview med 
socialtilsynet udtryk for at de trives og føler øget selv og medbestemmelse. Derudover påskønner de 
medarbejderne, hvilket kan forstås som høj grad af mellemmenneskelige kompetencer hos medarbejderne.  
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet via fokus på kompetenceudvikling har styrket arbejdet med borgernes 
selvfølelse, hvilket har styrket borgernes selv- og medbestemmelse.

Konflikter forebygges og håndteres pædagogisk, så magtanvendelser forbygges. 

Endvidere vurderes det, at borgerne tilbydes motiontilbud og hjælp til sund kost, samt at eksterne sundhedsaktører 
opsøges efter behov.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at borgernes selv- og medbestemmelse understøttes i hverdagen og gennem husmøder, 
hvor borgerne bl.a. kan søge indflydelse. Borgerne fremstår med bevidsthed om, hvad de bestemmer og tilbuddets 
anerkendende tilgang bevirker, at borgernes stemme reflekteres ved handlinger fra medarbejderne.
Socialtilsynet vurderer, at arbejdet med borgernes selvfølelse har styrket deres selvbestemmelse.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Der er lagt til grund af borgerne i spørgeskema svarer, at medarbejderne taler ordentligt til dem og lytter.
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Det fremgår, at der er et respektfuldt sprogbrug i den skriftlige dokumentation og i den dialog som høres ved 
tilsynet.

Det vægter at interviewede borgere oplyser, at medarbejderne efterhånden lytter rigtig godt og borgerne lytter godt 
til hinanden.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Der er lagt til grund at der afholdes husmøder hver 14. dag.
Leder beskriver i oplysningsskemaet, .
Det der oplyses er, at der var en pårørende der ønskede et pårørendemøde, - (dialogmøde). Dette ønske blev 
”taget” op på ”husmøde” med borgerne, som afviste at afholde et fælles møde.

Det vægter at interviewede borgere oplyser, at være gode til at bestemme ting og komme med ønsker. Borgerne 
oplyser at de næsten selv laver regler, og borgerne mener, at de har øget selvbestemmelse.

Det vægter at leder oplyser, at der tales rigtig meget under husmøderne, to medarbejdere har roller som referent og 
ordstyrer og spørger de borgere som ikke taler så meget og medarbejderne er i det hele taget understøttende for 
mødet og ligeledes ved følelsesmæssige emner borgerne imellem hvis nødvendigt. Det er blevet et vigtigt forum, 
som borgerne prioriterer. Leder oplyser, at borgerne i høj grad ikke ønsker udveksling mellem tilbuddet og 
pårørende, nok spejlet i funktionsniveau for de borgere, der er der nu.
 
Det vægter at medarbejder oplyser, at tavler i fællesrum er besluttet af borgerne i henhold til opgaver og eks. hvem 
der kommer på arbejde hvornår og lign. Medarbejderne understøtter tavlebrugen. Borgerne styrer selv madklub og 
drager nyttige erfaring eks. for økonomien herfor.

Scoren hæves, især begrundet i borgerudsagn om øget selvbestemmelse. Indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet opnår høj trivsel for borgerne. Især medarbejderes høje faglighed og 
mellemmenneskelige adfærd bevirker mental sundhed for borgerne. Socialtilsynet anerkender at medarbejderes 
adfærd kan observeres/tolkes i borgernes fællesskab og selvforståelse.

Endvidere vurderes tilbuddet at have fokus på sund kost og motion.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives og støttes i kontakt med læge og andre eksterne sundhedsaktører.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Der er lagt til grund at 3 ud af 4 borgere svarer i spørgeskema at de er glade for at bo i tilbuddet.
Det vægter, at interviewede borgere, alle giver udtryk for at være glade for og trives ved at bo i tilbuddet. 

Det vægter at medarbejder oplyser, at borgerne har et højt trivsel niveau, naturligvis har de udsving og ting der kan 
udfordre. Medarbejder oplyser at medarbejdere, som tegn for trivsel,  kan se, at borgerne kan lide at tale med dem, 
borgerne opsøger medarbejderne og er interesserede, den tillid borgerne viser medarbejdere vidner om trivsel 
tilføjer medarbejder. Leder lægger mærke til borgernes fællesskab og ønsker for tilbuddet.

Socialtilsynet hører, at boostet i forhold til kompetenceudvikling, har ført til at medarbejderne er klædt bedre på til at 
støtte borgerne og det har styrket deres trivsel.
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Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Der er lagt til grund, at i den fremsendte dokumentation fremgår det, at borgere har støtte fra tilbuddet til 
sundhedsydelser ved f.eks. indlæggelse, samarbejde med sygeplejerske og psykolog.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Der er lagt vægt på, at tilbuddet understøtter borgernes behov i en indsats med fokus på både den mentale og 
fysiske sundhed. Arbejdet med motiverende jeg støttende samtaler, medvirker til at styrke borgernes sociale 
kompetencer, hvilket betyder at de lettere indgår i sociale relationer, som giver øget trivsel.
Tilbuddet har en madklub, som understøtter sunde kostvaner. Flere borgere dyrker motion såsom fitness og 
håndbold.

Medarbejder oplyser, at det i perioder fylder, at borgere har temperament, efterhånden som rutiner og tilvending 
sætter ind findes mere ro, dog kan alle borgere (kan være sensitive) blive generet af støj fra hinanden med 
hverdagen i et fællesskab. I weekends tales der i fællesskab om hinandens måde at fungere på, så der kan tages 
henysn til hinanden, hvilket medarbejderne hjælper borgerne med. Medarbejder oplyser at borgerne begynder at 
forstå hvem hinanden er. 

Endvidere hører socialtilsynet at borgerne er blevet mere bevidste om deres mentale sundhed.

Ovenstående bevirker, at indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scoren ændres fra 4 til 5.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser gennem viden om bl.a neuropædagogiske metoder 
og  stressfaktorer.
Det fremgår at der ikke har været magtanvendelser i 2017 og 18.
 Tillige vurderes, at medarbejderne i tilfælde af magtudøvelse kender retningslinjer og procedurer herfor.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Der er lagt vægt på, at der ikke er sket nogle magtanvendelser i det forløbne år og at tilbuddet med det 
pædagogiske arbejde forebygger at magtanvendelser undgås.

Medarbejderne har ved tidligere tilsyn forklaret, at alle er undervist i nænsom nødværge, og en medarbejder er 
uddannet som instruktør heri. Gråzoner drøftes ved personalemøder.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b
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Indikatoren er ikke belyst ved årets tilsyn, derfor overføres teksten fra forrige års tilsyn:

Socialtilsynet har lagt vægt på, at medarbejderne forklarer, at ved evt. magtanvendelser har medarbejderne to 
videnskollegaer, som kan benyttes i tilfælde af, at magt skal indberettes, hvilket er meget sjældent for 
medarbejderne. Seneste år har der ikke været nogle magtanvendelser.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger vold og overgreb i tilbuddet.
Det gør de med udgangspunkt i de pædagogiske tilgange, styrke borgernes selvfølelse og deres sociale 
kompetencer.
 Derudover sker det ved at tale med borgerne om risikoelementer i forhold til at bliver udsat for overgreb i det 
omgivne samfund.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Der er lagt vægt på at borgere i spørgeskemasvar overvejende svarer, at de andre boger altid er rolige og venlige 
overfor dem.

Det vægter at medarbejder oplyser, at der tales med borgerne om, dates, alkohol, hvordan man kommer hjem osv., 
for at forebygge diverse ricisis for borgerne. Medarbejderne er altid parate ved borger spørgsmål også ved 
beskyttelse for seksuelle overførte sygdomme osv.. Lederen henviser desuden til Ruder Es klubs møder herunder 
”tøseklub”.

Ovenstående bevirker, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

16

Tilsynsrapport



      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet anerkender lederens ledelsesfaglige niveau, herunder viden omsat til ledelse. Leder har fokus på at 
give medarbejderne de relevante kompetencer til at styrke indsatsen med borgerne. Leder har prioriteret et 
kompetenceboost, som har styrket borgernes trivsel og udvikling i tilbuddet. 

Leder er leder af flere afdelinger i organisationen og er ikke dagligt i tilbuddet.. Ledelse har delegeret kompetence 
til medarbejderne som arbejder meget selvstændigt, og er altid til rådighed såfremt det er nødvendigt.

Der kommer en omorganisering i Rudersdal kommune, så tilbuddet får ny leder 1. januar 2019. Leder som er ansat 
i organisationen og som er leder af et af Rudersdal andre bofællesskaber. 

Endvidere vurderes, at tilbuddet benytter supervision efter behov. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet drives stabilt 
og kontinuerligt, spejlet i langvarige kompetente ansættelser og et lavt sygefravær.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet ledes kompetent bl.a. gennem teoretisk viden om ledelse og erfaring, der 
er omsat til handlinger som skaber værdi i tilbuddet.
Leder har styrket medarbejdernes kompetence via fokus på kompetenceudvikling.

Tilbuddet får ny leder 1.1. 19, leder som er ansat i organisationen og som vil have fælles ledelse af 2 botilbud.

Tillige vurderes, at supervision prioriteres på tilbuddet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Det vægter at lederen oplyser, at der pr. 1. januar 2019 kommer ny leder for Bregnerød og ny leder er også leder 
for andet botilbud, Biskop Svanesvej.  

Det vægter at nuværende leder forklarer, har mange års erfaring med målgruppen, ledelse og har relevant faglig 
baggrund og efteruddannelser. 
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Medarbejderne forklarer ved tilsynet i 2017, at lederen er meget deltagende og interesseret i pædagogikken, samt 
anerkendende også i forhold til medarbejderne.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Det vægter at medarbejder oplyser, at der har været en del supervision løbende år, bland andet sagssupervision og 
i forhold til, hvad diagnoser kan gøre ved medarbejdere. 
Der har været supervision hver anden måned. Medarbejder oplyser, at der på personalemøder er borgerrunder, 
hvor det eks. også tages op hvad borgeres adfærd kan gøre ved medarbejdere, der også kan fungere som 
"afgiftning". 

Det vægter at tidligere tilsyn viser, at lederen også har mulighed for supervision, men benytter primært faglig 
sparring fra ledernetværk mv..

Ovenstående bevirker, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad og scoren ændres fra 4 til 5.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, dette sker med et fokus på at styrke 
medarbejdernes og borgernes kompetencer og trivsel via kompetenceudvikling, inddragelse og ved at give såvel 
medarbejdere og borgere ansvar.

Lavt sygefravær og stabile ansættelser bidrager til høj erfaring, viden om og kendskab til borgerne som godt 
udgangspunkt for pædagogiske interventioner.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Der er lagt til grund at interviewede borgere oplyser, at tilbuddet er gået fra fire medarbejdere til tre.  Endvidere 
oplyses om, at medarbejdere nu er mere deltagene på ture.  3 ud af 4 borgerne svarer i spørgeskema, at de 
oplever at der er den nødvendige tid i forhold til at få den nødvendige støtte.

Leder skriver i høringssvar. Der er på nuværende tispunkt ansat 4 medarbejdere på Bregnerødvej, der udover at 
yde støtte på Bregnerødvej, yder støtte til borgere, der bor udenfor Bregnerødvej.
Pr. 1.1.2019 ændres dette til, at der er 3 medarbejdere tilknyttet Bregnerødvej. De skal så fremadrettet ”kun” 
varetage støtte til borgerne på Bregnerødvej. Normeringen er uændret

Oplysning, som ikke var ”faldet” på plads ved tilsynet er,- at der ved at flytte rundt på timer Pr. 1.1.2019 vil være 
medarbejdere i weekenden mellem klokken 10.00-18.00 mod nu – hvor der er medarbejdere mellem klokken 12.00-
18.00

Medarbejderne har alle relevant uddannelse.

Medarbejder oplyser, at der er medarbejdere på alle ugens dage - i weekenden 12-18. 

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 09.b

Der er lagt til grund at leder oplyser, at en medarbejder er stoppet i 2018, og at der ingen gennemstrømning var i 
tilbuddet i 2016 og 2017.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddet har på tilbudsportalen opgivet 8 sygefraværsdage pr. medarbejder for 
2017, hvilket ikke er højere end på sammenlignelige tilbud. 

Ovenstående bevirker, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad og scoren ændres fra 4 til 5.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets resultater og borgernes trivsel vidner om veludførte kompetencer. Alle fast 
ansatte er uddannede pædagoger. 

Tilbuddet har været igennem en kompetenceløft i forhold til at kunne anvende neuropædagogikken i praksis. 
Udviklingsforløbet har styrket medarbejdernes viden og refleksionsniveau, samt styrket deres kompetencer til at 
handle i praksis. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets løbende prioritering af kompetenceudvikling bevirker høj faglighed, der 
desuden bringer tilbuddets ansatte en læringsenergi, der ligeledes omsættes i samspillet med borgerne.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at den samlede medarbejdergruppe besidder relevante kompetencer, og der tages 
udgangspunkt i borgernes behov. 
Tilbuddet prioriterer kompetenceudvikling, og medarbejder og leder fremstår engagerede og yderst reflekterende, 
når der tales om fagligheden.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Der er lagt vægt på at medarbejderne er pædagoguddannet og har mange års erfaring med målgruppen. 
Det fremgår af Tilbudsportalen, at der er iværksat uddannelse for personalet, med henblik på certificering i forhold 
til selvforståelse for borgerne. Uddannelsen blev afsluttet november 2018, da underviser døde og der derfor skulle 
arrangeres med erstatning for at gennemføre uddannelsen - varighed 2 hele og 14 halve dage.
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Endvidere henvises til indikator 3.a.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Der er lagt vægt på at en interviewet borgere oplyser, at blive hjulpet rigtig godt af kontaktperson, som borgeren 
selv har valgt. Endvidere udtaler borgeren "han er sindssygt god og kender mig rigtig godt, han lytter og forstår". 

Det vægter at borgerne via interviews og spørgeskemaer generelt har meget positive udsagn, der kan tolkes til 
veludførte og kompetente samspil med borgerne.  

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.

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

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

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

Temavurdering

Fysiske rammer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives med de fysiske rammer. Borgere udtrykker glæde ved lejlighederne, hvor 
de lægger vægt på at kunne trække sig tilbage og få ro, men også at kunne indrette den efter egne interesser. 
Tilbuddet er indrettet, så borgerne har adgang til lejlighederne uden at behøve at forholde sig til fællesskabet, hvis 
der er behov for det. 
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på fællesarealerne er indrettet så de indbyder til fællesskab, ligesom 
fællesterrasse benyttes af borgerne. 
Tynde vægge på tilbuddet kan forstyrre/udfordre sensitive borgere og køkkenet er stadigvæk utidssvarende.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Utidssvarende køkken.

Tynde vægge på tilbuddet.

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i de fysiske rammer, hvor borgerne især er glade for deres lejlighederne. 
Borgerne trives også på fællesarealerne, som de bruger meget i forhold til fællesspisning, fester og socialt samvær. 

Tynde vægge giver dog borgerne støjgener, hvilket især sensitive borgere forstyrres/udfordres af. 

Køkkenet er stadigvæk utidssvarende.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Der er lagt til grund at borgerne svarer i spørgeskema  og ved tilsynet, at de er glade for de fysiske rammer, med 
deres lejligheder og mulighed for aktivitet i fællesrum, hvor de bl.a. er sammen i hverdagen og holder fester.
Medarbejdere fremhæver, at borgerne er glade for at der er etableret hegn om de terrasser, som borgerne har.

Borgerne udtrykket at køkkenet stadigvæk er gammelt og slidt, samt med lavt køkkenbord.
Det vægter at medarbejder oplyser, at husets tynde vægge desværre bringer forstyrrende ind vedr. støj mellem 
borgerne

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i høj grad.
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Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Der er lagt vægt på at borgerne har lejligheder med køkken og eget bad og toilet som understøtter borgernes 
behov for at trække sig og finde ro i egne rammer. 
Der er et fællesrum, som bliver brugt  til hverdagsaktiviteter som fællesspisning, og til fejring af fødselsdag og andre 
begivenheder i løbet af året efter aftale med borgerne. Fællesrummet understøtter fællesskabet mellem borgerne 
og er en understøttende ramme for socialtræning, som styrker borgernes kompetencer og reducerer ensomhed.

Borger fortæller, at de er meget lydt mellem lejlighederne.

Borgerne fortæller igen i år, at det er vanskeligt at lave mad i eget køkken, da det er for småt. Under bestigelsen af 
de fysiske rammer, fremstår fællesfaciliteterne som egnede til borgerne.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Det vægter at en interviewet borger oplyser at være "vildt glad for lejligheden". Endvidere er lejligheden i høj grad 
indrettet personligt, ligesom de lejligheder socialtilsynet ved tidligere tilsyn har set. 

Det vægter at fællesarealer fremstår hjemlige, og borgernes egne indgange til lejlighederne bevirker, at de kan 
vælge fællesskabet til og fra også på en uforpligtende måde. Endvidere hænger der tavler i fællesrum som 
borgerne har bestemt og dagligt kan orientere sig fra.

Ovenstående bevirker, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad og scoren ændres fra 4 til 5.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet 
i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe ud fra budget 2018.
Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner

Økonomisk bæredygtig?

Socialtilsynet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og de 
samlede omkostninger samt planlagte investeringer på den anden side, jf. tilbudsbudget.

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

Tilbuddets budget for 2018 afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og 
større ændringer.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Tilbuddets økonomiske nøgletal fremgår af tilbuddets årsrapport på Tilbudsportalen.  

Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. 
Socialtilsynet har derfor taget nøgletallene til efterretning.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Tilbudsportalen
Opfølgningsplan
Oversigt over aktuelt indskrevne borgere
Oversigt over fraflyttede borgere
Afgørelse om botilbud
Bestillinger
Opfølgninger
Handleplaner
Pædagogisk planer
Bostednotater
Udredning
Faglig vurdering
Oversigt over medarbejdere og vikarer
Virksomhedsplan 2018

Observation

Interview Borgere:
Fem borgere er interviewet og har boet på tilbuddet mellem 19 og 1 år.

Leder:
Connie Anthony, uddannet pædagog 1997 og ansat i Rudersdals kommune i 2007. 
Har diverse kurser og videreuddannelser herunder i ledelse.

Medarbejder:
Ansat i 2 år, er uddannet pædagog og har 10 års erfaring fra området.

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

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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