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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 Langebjerg

Hovedadresse Langebjerg 3
2850 Nærum

Kontaktoplysninger Tlf: 46113290
E-mail: klah@rudersdal.dk
Hjemmeside: https://www.rudersdal.dk/indhold/bofaellesskab-langebjerg-3?
s=Langebjerg

Tilbudsleder Klaus Hald

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

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

Målgrupper 18 til 80 år (udviklingshæmning)

18 til 80 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse)

18 til 80 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum)

Pladser i alt 17
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har den 17. april og 14. maj 2018 været på anmeldt driftsorienteret tilsyn på Bofællesskabet 
Langebjerg og vurderer, at tilbuddet skaber trivsel og kvalitet for borgerne og har fokus på udvikling og 
selvbestemmelse. Borgerperspektivet er inddraget dels via observation af husmøde den 17. april 2018, dialog med 
borgere samt dialog med medarbejdere.

Bofællesskabet Langebjerg er et tilbud efter almenboliglovens § 105, til 17 borgerne som får støtte efter 
servicelovens § 85.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en helhedsorienteret og individuel tilrettelagt tilgang til borgerne, og tager 
udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Borgerne får gradueret støtte til at deltage i aktivitet og samvær, 
både ud fra individuelle interesser og i fællesaktiviteter samt oplevelser. Borgerne profiterer af tilbuddet og får øget 
deres kompetenceniveau og sociale relationer. 

Tilbuddet ledes anerkendende og kompetent og medarbejderne er engagerede og fagligt forankrede ud fra 
borgerperspektiv. De valgte faglige tilgange vurderes relevante for målgruppen og som har betydning for borgernes 
udvikling og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at der har været arbejdet med de enkelte udviklingspunkter fra tilsyn 2017 og flere er stadig 
i proces. Tilbuddet arbejder tiltagende med afsæt i konkrete målsætninger i samarbejde med borgerne. Tilbuddet 
bør fortsat systematisere deres dokumentation og øge bevidstheden blandt borgerne om egne målsætninger. 
Endvidere kan tilbuddet have fokus på udviklingspotentiale for borgernes medbestemmelse på f.eks. husmøderne.

Tilbuddet har i juni måned ikke fremsendt budget for tilbuddet. Budget for 2017 var bæredygtig og gav mulighed for 
at skabe kvalitet i indsatsen.

Særligt fokus i tilsynet

Opfølgning på udviklingspunkter fra 2017
Selv og medbestemmelse

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 19-06-2018

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Christina Thorholm (Tilsynskonsulent)

Lisbeth Harre ()

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 14-05-18: Langebjerg 3, 2850 Nærum (Anmeldt)
17-04-18: Langebjerg 3, 2850 Nærum (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet bemærker, at der er flere borgere i tilbuddet, som har et  støttehov væsentlig forskelligt fra 
kernemålgruppen. Socialtilsynet ser det som et opmærksomhedspunkt, at tilbuddet afklarer sammenhæng mellem 
ydelse og behov for støtte for denne gruppe af borgere, for at tilbuddet tilgodeser målgruppens behov og 
udviklingspotentiale samlet set.

Fremsende buget for 2018.

5

Tilsynsrapport



      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 konkluderer, at tilbuddet fortsat understøtter borgernes uddannelse og beskæftigelse og at borgerne 
er tilfredse med deres beskæftigelsestilbud. Borgere der ikke er i eksterne uddannelses eller beskæftigelsestilbud, 
tilbydes inddragelse i handleplaner samt individuel støtte og vejledning. Der arbejdes understøttende med faglige 
metoder og tilgange i samarbejder med borgerne for at imødekomme ønsker og behov samt for at udvikle 
selvstændighed.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet samarbejder med borgernes beskæftigelsestilbud, hvor og når det skaber 
relevans.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat, med fordel for borgerne, kan have fokus på at opstille og at følge op mål 
og delmål med borgerne omkring uddannelse, beskæftigelse og aktivitet- og samværstilbud for at sikre mulighed for 
udvikling og samt øget bevidsthed for borgerne heri.

Gennemsnitlig vurdering 3

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan, med fordel for borgerne, have fokus på at opstille og følge op  mål og delmål med borgerne som 
understøtter uddannelse, beskæftigelse og aktivitet- og samværstilbud for at sikre mulighed for udvikling og samt 
øget bevidsthed for borgerne heri.

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

Bedømmelse af kriterium

6

Tilsynsrapport



Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set understøtter borgernes beskæftigelse.
Det vægtes, at borgerne kan beskrive deres beskæftigelses og klubtilbud, og at de generelt er glade og tilfredse, 
samt at der kan skiftes beskæftigelse ved behov.

Det vægtes, at der ikke systematisk er opstillet mål for, hvordan tilbuddet understøtter borgernes beskæftigelse, 
uddannelse eller/og aktivitets- og samværstilbud, og at tilbuddet jf. leder arbejder ud fra tilgang om, at det specifikt 
skal fremgå af forvaltningens bestilling. Herunder, at borgerne inddrages på handleplansmøder og har indflydelse 
på, hvorvidt de ønsker mål og delmål opsat.
Efter lederudsagn ønsker nogle borgere ikke sammenblanding mellem beskæftigelse og bolig og nogen har frasagt 
sig beskæftigelse og får førtidspension.

Det vægtes tillige, at både medarbejdere og borgere kan give eksempler på, at der samarbejdes understøttende i 
hverdagen med struktur og rutiner samt dialog, samt at borgerne er tilfredse med medarbejdernes støtte og 
vejledning.

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 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Leder har som opfølgning til udviklingspunktet svaret: "Langebjerg har én borger der, fra forvaltningens handleplan, 
har et indsatsmål, som handler om hjælp til at komme af sted på arbejde rettidigt. Det følges op af et pædagogisk 
mål og delmål. Der er helt naturligt et formaliseret samarbejde med værkstedstilbuddet om dette indsatsmål. Men: 
når der ikke er indsatsmål, og en direkte bestilling fra sagsbehandlers side; Når vi ser et beskæftigelsestilbud til 
borgeren, der kører fint til borgerens tilfredshed; Når vi har en god kontakt med værkstedet ifald det er nødvendigt; 
og når borgeren ikke selv ønsker en indsats fra vores side, med delmål som formuleres i samarbejde med borgeren 
– Så ser vi det ikke som vores opgave at lave mål for yderligere understøttelse af borgerens mål i 
beskæftigelsestilbuddet".

Af fremsendte dokumenter fremgår det, at der for 1 borger er beskæftigelse i tilbuddet og, at der er opsat mål for 
denne indsats. Derudover er der jævnlig kontakt om og med de enkelte borgeres beskæftigelsestilbud. 

Der lægges vægt på, at borgerne ikke selv kan benævne mål, men at en borger beskriver samarbejde med 
tilbuddet om at komme op om morgenen samt transport til arbejdet.

Der læges vægt på, at medarbejderne oplyser, at de er gode til at støtte borgerne individuelt og gode til at lave 
dags- og ugeprogrammer til borgerne og udvikle skemaerne efter behov. De oplever borgerne profiterer af  ensartet 
tilgang og forudsigelighed.

På baggrund af ovestående fastholdes scoren i lav grad opfyldt.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Det er vægtet at borgerne oplyser, at de er i forskellige beskæftigelsestilbud som har deres interesse, 
samt for nogen også  klub eller aktivitets- og samværstilbud og, at de i interview udtrykker, at de generelt er glade 
for deres beskæftigelse. En borger nævner at vedkommende skiftede beskæftigelse på et tidspunkt, med godt 
resultat.

Af fremsendte dokumenter fremgår det, at der for 1 borger er beskæftigelse i tilbuddet og at i alt er der 4 borgere 
der ikke er i et beskæftigelsestilbud. Af lederudsagn fremgår det, at borgerne er inddraget i handleplansmøder og at 
medarbejderne løbende afklarer behov for deltagelse i beskæftigelse og aktivitet og samvær.

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

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter og motiverer borgerne til selvstændighed gennem målsætninger og 
tilrettelagt pædagogik i dagligdagen. Tilbuddet understøtter borgernes aktivitet og deltagelse individuelt og i 
fællesskaber både internt på tilbuddet samt i fritids- og idrætstilbud, oplevelser og i forhold til sociale relationer 
både til venner, familie og netværk. 

Tilbuddet har fokus på borgernes selvbestemmelse og i at støtte individuelt op om borgernes mål, ønsker og 
behov. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan have fokus på at udvikle procedure for at arbejde 
systematisk med borgernes bevidsthed om egne mål og opfølgning herpå. 
Dokumentationen viser relevante mål for borgerne og kan styrkes i opfølgningen og skriftlige evalueringer for 
målene. 

Socialtilsynet vurderer tillige, at det er væsentligt at tilbuddet fortsat reflekterer over yderligere anvendelse af 
visualisering for at tilgodese borgernes selvstændighed og indflydelse.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan udvikle procedure for at arbejde systematisk med borgernes bevidsthed om egne mål og opfølgning 
herpå.
- Fortsat refleksion over yderligere anvendelse af visualisering f.eks. ved husmøder.
- Tilbuddet kan med fordel sikre angivelse af borgerinddragelse og skriftlige evalueringer for målene.

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 samlet set styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
opnå selvstændighed. Borgerne modtager individuelt tilrettelagt støtte til at være aktive og deltagende efter ønske 
og behov. 

Tilbuddet har i fortsat begrænset omfang arbejdet med udviklingspunktet fra 2015, 2016 og 2017, vedrørende 
dokumentation, på grund at problemer og udfordringer med Bosted systemet, så socialtilsynet vurderer, at der 
forsat er et udviklingspunkt i at arbejde med den systematiske opfølgning på indsatsen i dokumentationen.
I SPC er der nedsat en netværksgruppe, med deltagelse af en medarbejder fra Langebjerg. Netværksgruppen 
arbejder med erfa og undervisning i dokumentationsprogrammet.
Der har siden efteråret foregået sidemandsoplæring, og det er fortsat et fokuspunkt i det daglige arbejde".

Socialtilsynet vurderer ud fra dialog med borgerne, at borgerne fortsat i meget begrænset omfang har bevidsthed 
om egne mål. Borgerne oplever at opnå færdigheder, men det vurderes, at inddragelsen af borgerne i egne 
målsætninger kan styrkes, så borgere oplever glæden ved at opstille og nå et mål, og kan arbejde med ud fra 
bevidstheden om, hvad der er i fokus.

Af fremsendt dokument fra leder fremgår det, at "de borgere der, efter vores faglige mening, kan profitere af visuel 
guidning, bliver tilbudt de redskaber vi har kendskab til. Enkelte borgere har, trods vores indsats, kraftig modstand 
på alle typer visualiseringsværktøjer. Her giver det ingen mening fortsat at tilbyde disse redskaber". 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på anvendelse af visualisering og visuel struktur, og at det med fordel 
for borgerne, fortsat er væsentligt at have i fokus på at visualisere eksempelvis dagsorden og referat samt inddrage 
velfærdsteknologi for at sikre flest mulige borgeres deltagelse og indflydelse.

Endelig ses det som et opmærksomhedspunkt at der arbejdes med mål for alle borgere, som er i tilbuddet.

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 vægt på, at det af fremsendte dokumentation, af arbejdet med 4 borgere, fremgår at der er opstillet 
konkrete individuelle mål, i forhold hold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer, både i forhold til 
sociale og praktiske færdigheder. Det fremgår at borgere deltager i møder og dialoger om de opsatte mål.
Der er f.eks. opsat mål om bedre håndhygiejne, toilethygiejne, håndtere eget temperament, og deltagelse i sociale 
aktiviteter. Det fremgår af status at der følges op indsatser.

Det er vægtet, at borgerne, i dialogen ikke selv kan beskrive hvilke mål, der arbejdes med og at de har ringe 
bevidsthed om målsætningsarbejdet, men de bekræfter i positive vendinger, at de er blevet bedre til at mestre en 
række daglige og personlige færdigheder, samt er aktive og deltagende i fællesaktiviteter, både på tilbuddet og 
eksternt. En borger beskriver, at vedkommende er "blevet bedre til at lave mad, til at være sammen med venner og 
til at bruge Facebook". 

Af fremsendt dokument fra leder fremgår det, at "borgernes mål bliver til gennem dialog med borgerne. Målene 
italesættes under daglig omgang med borgerne, hvor det giver mening, og uden at det virker dømmende eller 
styrende for borgerens adfærd og handlinger. Målene bruges til at guide borgeren i daglige valg.
Forud for et handleplansmøde skriver kontaktpersonen et statusnotat om det sidste års arbejde med borgerens 
mål. Statusnotatet gennemgås med borgeren, og eventuelle opnåede mål, samt ønsker om nye mål aftales med 
borgeren, før notatet sendes til sagsbehandleren".

Medarbejderne giver eksempler på at de støtter borgerne og arbejder med motivation i relation til konkrete og 
aktuelle situationer og valgmuligheder. Medarbejderne beskriver, at arbejdet med at anvende/inddrage teknologi "er 
en succesfaktor".

Det vægtes ydermere, at det af interview med leder og medarbejdere fremgår, at det stadig er en mundtlig 
opffølgningskultur, der er mest fremherskende. Der er fortsat plan for at integrere arbejdet med at opstille og 
dokumentere mål og delmål i den nye Bosted-struktur, hvor ny facilitet, tilgodeser mulighed for at dokumentere 
direkte under hvert delmål, samt med konkret sammenhæng til VUM. Medarbejdere og leder kan se fordelene ved 
at dokumentere, da det vil give mulighed for at trække data til statusbeskrivelserne. Der er lavet årshjulstruktur, så 
man sikrer, at man får gennemgået status for alle borgere. Medarbejderne giver udtryk for, at det giver en 
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sammenhæng og at det går den rigtige vej. 

Det fremgår at der er 4 borgere der ikke arbejdes med mål, da de ikke har interesse  i det.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren som i høj grad opfyldt, da tilbuddet er på vej, men ikke i mål 
med implementering af systematisk opstilling og arbejde med mål i samarbejde med borgerne og scoren ændres 
fra 3 til 4.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Det vægtes, at det fremgår af dialog med borgerne, at de deltager i aktiviteter i det omgivne samfund, det sker på 
de mange ture som afholdes af bofællesskabet, men også fordi flere borgere er så selvhjulpne at de selv tager 
afsted.
Det fremgår, at borgerne har venner som de har besøg af eller tager på besøg hos. 

Det vægtes ydermere, at borgerne beskriver at de dyrker fritidsinteresser og får støtte til at anvende sociale medier. 

Fra tidligere tilsyn oplyser medarbejdere desuden, at der hver 3. weekend arrangeres fællestur, hvor borgerne er 
inddraget i planlægningen. Endvidere er der årshjul med faste aktiviteter, og tilbuddet har udarbejdet 
ydelseskatalog for aktivitetstilbud. Det oplyses desuden, at der tilbydes en årlig ferie enten til udlandet eller i 
Danmark. 

På baggrund af ovenstående  bedømmes indikatoren som opfyldt i meget høj grad og scoren ændres fra 4 til 5.

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 vægt på, at det af dialog med borgerne fremgår, at de har god kontakt til deres familie og venner og har 
kontakt med dem efter ønske og behov.

Medarbejderne beskriver, at tilbuddet og leder har et godt samarbejde med de pårørende, og tillægger det 
betydning, at tilbuddet har været, og er, lydhør og inddragende. Endvidere fremgår det fra tidligere tilsyn, at 
pårørende oplyser, at de ikke har adgang til fællesstuen, men at der henvises til besøg i pårørendes egne boliger. 
Dette er besluttet af borgerne på et husmøde. Derudover er det vægtet, at medarbejdere, ligeledes fra tidligere 
tilsyn, oplyser, at de har borgerperspektivet i dialogen med de pårørende, og at de generelt har en god kontakt til 
pårørende. 

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

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

Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet, med udgangspunkt i en tydelig målgruppe, arbejder med specifikke og 
relevante faglige tilgange og metoder. Borgerne er samlet set tilfredse med støtten og vejledningen fra 
medarbejderne og at den tager udgangspunkt i deres ønsker og behov.

Der arbejdes samlet set ud fra pædagogiske handleplaner, tilbuddet opstiller mål og skaber gode resultater i 
indsatsen med borgerne, men socialtilsynet vurderer forsat ved dette tilsyn i maj 2018, at der, med fordel for 
borgerne, bør arbejdes med at dokumentationen sker struktureret og systematisk, så evaluering og forbedring af 
indsatsen, pågår løbende og som integreret lærende praksis. Dette som led i en kvalitetssikringsproces.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

- Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat bør have fokus på at integrere skriftlighed i dokumentationen af 
sammenhængen mellem borgernes mål og dokumentation af indsatsen med fokus på læringsperspektivet, til fordel 
for borgerne.

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 tilbuddet har en tydelig målgruppe, hvor borgerne både har vidtgående behov og 
udviklingspotentiale. Tilbuddet arbejder i meget høj grad med faglige tilgange og metoder og opnår positive 
resultater for borgerne med de pædagogiske indsatser i praksis. 

Det vurderes, at tilbuddet i relevante sammenhænge er opmærksomme på at samarbejde med eksterne aktører, 
for at understøtte mål opnåelse.

Af fremsendt dokumentation fremgår at der foreligger pædagogiske handleplaner for borgerne i dokumentations 
systemet, men at der er et begrænset omfang af notater, som følger op på arbejdet med mål og som kan skabe 
læring i indsatsen.

Leder beskriver i fremsendt dokument, at der har været gennemført et undervisningsforløb for alle pædagogiske 
medarbejdere, om den skriftlige dokumentation.
I SPC er der nedsat en netværksgruppe, med deltagelse af en medarbejder fra Langebjerg. Netværksgruppen 
arbejder med erfa og undervisning i dokumentationsprogrammet.
Der har siden efteråret foregået sidemandsoplæring, og det er fortsat et fokuspunkt i det daglige arbejde

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat bør have fokus på at integrere skriftlighed i dokumentationen af 
sammenhængen mellem borgernes mål og dokumentation af indsatsen med fokus på læringsperspektivet, da der i 
praksis er mange gode eksempler på, hvordan strategier og metoder omsættes til resultater for borgernes udvikling 
og trivsel, men det er fortsat i høj grad mundtlige overleveringer, som ikke tilgodeser at der sker systematisk 
videndeling og evalueringer, med fordel for borgerne.

Det fremgår at der er 4 borgere  i tilbuddet, som har nogle problematikker der i nogen grad adskiller sig fra  de 
øvrige beboer, og hvor 2 har fravalgt § 85 støtten og deres mål er derfor noget vage. En borger har udviklet sig til at 
skulle flytte fra tilbuddet. Socialtilsynet ser det som et opmærksomhedspunkt at afklarer om disse borgere er i 
målgruppe for  tilbuddets indsats.

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

Til grund for bedømmelsen ligger, at tilbuddet på Tilbudsportalen beskriver relevante tilgange og metoder for 
målgruppen. Det fremgår af fremsendte dokumentation, at det i de pædagogiske planer beskrives hvordan der 
arbejdes med struktureret hverdag f.eks. med brug af visualisering/pictogrammer, dags- og ugeskemaer og sociale 
historier. 

Det fremgik ved observation, og i dialogen med borgerne, at der bliver anvendt TEACCH. Endvidere at borgerne 
støttes i anvendelse af teknologi som mobil og Ipads til overblik, søgning og kommunikation. 

Det er vægtet, at borgerne er glade og tilfredse og "synes personalet er gode til at hjælpe og lytte". Medarbejderne 
vægter at have fokus på selvbestemmelse og giver eksempler på, hvordan de, via pædagogisk indsats, 
understøtter borgere til udvikling, samt arbejder med ensartet tilgang og forudsigelighed.

Efter lederudsagn er det besluttet centralt på SBC, at det er neuropædagogik der fremadrettet skal være "fælles 
omdrejningsmetode, ud fra en forståelse af, at den enkelte borgers udfordring skal forstås ud fra viden om hjernen 
og hjernens funktioner". I følge leder, var der tidligere fokus på TEACCH light, med fokus på skemaer og 
visualisering. Det anvendes i mindre omfang nu.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes 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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Til grund for bedømmelsen ligger, at der er fremsendt pædagogiske handleplaner for 4 borgere, hvoraf det fremgår 
at der arbejdes med konkrete mål med borgerne. Der er fremsendt dagbogsnotater for februar måned og af disse 
notater fremgår det i begrænset omfang notater til brug for læring af, hvordan der er arbejdet med den 
pædagogiske indsats og hvilke indsatser som skaber resultater. 
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Det er vægtet, at borgerne ved indeværende, samt ved sidste tilsyn, oplyser, at de ikke ved om de har mål. 

Efter lederudsagn, "måles effekt af indsats én gang årligt på status. De enkelte mål - max 3-4 vil have delmål med 
forskellige terminer".

Der er lagt vægt på, at medarbejder og leder giver eksempler på, at tilbuddet i praksis opnår gode resultater for 
borgerne, og at borgerne i dialog giver udtryk for, at de er tilfredse med deres støtte og vejledning, men at det på 
samme tid beskrives af leder og medarbejdere, at der fortsat er en udpræget mundtlig arbejdskultur, som ikke 
tilgodeser systematisk dokumentation og deraf mulighed for læring og forbedring af indsatserne. Viden om 
borgerne og drøftelse af strategier deles på teammøder og efter lederudsagn "kan der gå skriftlighed tabt, da man 
videndeler og overleverer løbende". 

Det er vægtet, vedrørende udviklingspunkt omkring resultatdokumentation fra tidligere tilsyn, at medarbejder 
oplyser og fremviser, at man læser alle noter når man møder ind på en vagt, og at medarbejderne i dialog oplyser, 
at "det positive er, at der opleves en sammenhæng og vi kan mærke at det går den rigtige vej". Medarbejdere og 
leder oplyser, at man er ved at lægge delmål ind på alle borgere og har fået ny facilitet i Bosted. Det opleves at det 
vil give et andet overblik, men at der fortsat er både tekniske og rutine udfordringer.

Socialtilsynet anerkender at tilbuddet har fokus på at dokumentere resultater, men at metoder og procedurer ikke er 
fuldt integrerede endnu. På denne baggrund fasholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Til grund for bedømmelsen er lagt, at der er fremsendt status på 4 borgere, som evaluering af de mål som 
visiterende kommuner har opstillet. Af status fremgår at tilbuddet har opnået positive resultater på dele af målene 
og at der skal arbejdes videre med andre. Det fremgår f.eks., at borgere er mere trygge, har fået nye færdigheder 
og fungerer bedre socialt. 

En borger kan i dialog beskrive, at vedkommende har deltaget i et handleplansmøde, hvor der sat mål samt 
benævne opfølgende indsats, som borger er tilfreds med.

Medarbejderne oplyser i dialog, at der er udarbejdet et årshjul om statusgennemgang af borgerne på teammøderne 
og i øvrigt fremgår det fra sidste tilsyn: at det i fremsendt oplysningsskema oplyses, at botilbuddet udarbejder et 
status notat én gang årligt om hver borger. Notatet sendes til borgerens sagsbehandler. I status notatet vedlægges 
den pædagogiske plan/mål og delmål, som har taget udgangspunkt i de fastsatte indsatsmål for borgeren. Der 
indkaldes efterfølgende til nyt handleplansmødet hvor borger i samarbejde med sagsbehandler aftaler nye 
indsatsmål/vedligeholdende mål.

Der lægges vægt på, at leder oplyser, at dokumentations systemet er bygget op omkring VUM, således, at 
bestilling, mål, delmål og opfølgning kan dokumenteres i en sammenhængende struktur. Medarbejderne er enige i, 
at dette giver en forbedret sammenhæng og overblik. Endvidere fremgår det fra lederudsagn, at det ikke er alle 
borgere der ønsker mål opstillet.

På baggrund af ovenstående ændres bedømmelsen, så indikatorens scores i høj grad opfyldt.

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

Det er vægtet, at medarbejderne oplyser, at man eksempelvis har haft samarbejde med en sexualvejleder, både 
som vejleder for henholdsvis pigerne og drengene på tilbuddet, men også give supervision til medarbejderne. 
En borger beskriver samarbejde med fysioterapeut i relation til et mål om at gå.

Medarbejder oplyser på tidligere tilsyn, at samarbejde med arbejdssteder, læger,  PWS foreninger og klubber fx 
LEVUK, Ruder S og VISO, inddrages ud fra en individuel vurdering. 
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På baggrund af ovenstående ændres scoren, og indikatoren bedømmes 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 borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt i tilknytning til deres ønsker og behov, og 
tilbuddet graduerer og tilpasser relevante pædagogiske indsatser, så borgerne oplever at have selv- og 
medbestemmelse på beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen, og støttes til selvstændig livsførelse og 
udvikling. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har reflekteret over udviklingspunkter fra tidligere tilsyn omkring leveregler og 
pårørendes adgang til borgernes oplysninger i digitalt journalsystem. Borgerne skal give pårørende adgang til 
deres oplysninger og tilbuddet arbejder med at integrere regler i henhold til den nye persondataforordning. 
Socialtilsynet ser, at tilbuddet bør reflektere over etiske perspektiver omkring samtykke til pårørendes adgang til 
digitale journaler.

Socialtilsynet ser, at der er et udviklingspotentiale i husmøderne, hvor tilbuddet med fordel kan støtte borgerne i 
indsigten eller forståelsen for hvad husmøder kan bruges til. Socialtilsynet ser at der et udviklingspotentiale for at 
udfordre rammer og indhold på møderne, så der reflekteres over definitionsmagt, for at borgerne, i videst mulige 
omfang, får mulighed for at blive inddraget og trænet i demokratiske færdigheder på kollektivt niveau.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set understøtter borgernes sundhed og trivsel og borgerne støttes i at 
være aktive og deltagende individuelt og i fællesskaber i aktiviteter i tilbuddet og i klubber. Der kan med fordel 
fortsat være fokus på systematisering af, at støtte borgerne i deltagelse i nationale screeninger.

Socialtilsynet vurderer, at der kan forekomme hændelser og perioder, hvor borgere har behov for særlig støtte og 
pædagogiske indsatser for at forebygge vold og overgreb. Tilbuddet har en analytisk, metodisk og individuel 
tilgang, som socialtilsynet vurderer tager udgangspunkt i borgernes behov og forebygger anvendelse af magt samt 
vold og overgreb.

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel fortsat kan reflektere over implementering af systematisk arbejde med at 
forebygge stress niveau hos borgerne. Dette for at kunne vurdere årsagssammenhæng samt for at sikre at 
væsentlig viden om borgerene kan tilgås af alle medarbejdere, med fordel for borgerne.

Gennemsnitlig vurdering 4,8

Udviklingspunkter

- Tilbuddet bør reflektere over etiske perspektiver omkring samtykke til pårørendes adgang til digitale journaler.
- Tilbuddet kan arbejde med at  støtte borgerne i indsigten eller forståelsen for hvad husmøder kan bruges til.
- Tilbuddet kan arbejde med systematisering af fokus på de nationale screeninger
- Tilbuddet kan med fordel udvikle procedure for systematisk dokumentation af beslutninger og evalueringer af 
tilgange som reducerer stress niveau.
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Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med metoder og tilgange der understøtter borgernes selv- og 
medbestemmelse. Medarbejderne graduerer og tilpasser støtte og vejledning efter den enkeltes ønsker og behov, 
og er fokuserede på borgernes selvbestemmelse. 

Der lægges vægt på, at tilbuddet er organiseret og har en normering, der medfører at medarbejderne har tid til 
borgerne, er tilgængelige og opsøgende, hvilket borgerne tilkendegiver.

Socialtilsynet vurderer, at husmøderne form og indhold kan reflekteres, hvilket understøttes af at leder ser mødet, 
som det vigtigste forum for borgerinddragelse og tilkendegiver, at der er et udviklingspotentiale i forholdet mellem at 
sikre ro og orden og at give borgerne mulighed for drøfte og debattere.

Leder har som opfølgning på udviklingspunkter stillet i 2017 svaret:
"Levereglerne i bofællesskabet formuleres i samarbejde mellem medarbejdere og beboere. De besluttes af 
beboerne. Levereglerne revideres på husmøder, senest i november 2017".

"Borgere har mulighed for at give samtykke til, at deres pårørende får læseadgang til Sensum/Bosted. Dette er 
yderligere aktualiseret af den kommende persondataforordning. Det vil i mange tilfælde kun være i sikrede 
fagsystemer (som Sensum Bosted), at vi fremadrettet vil kunne skrive med pårørende om borgere her på 
Langebjerg".

Der lægges vægt på, at borgerne udtrykker tilfredshed med husmøderne og levereglerne og synes de skal 
besluttes og efterleves i fællesskab.

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, at borgerne udtrykker glæde, tilfredshed og selvstændighed i dialogen, og at de samlet set 
udtrykker, at medarbejderne er gode til at hjælpe, lytte og har tid. 

Borgerne giver eksempler på individuel støtte, som eksempler på at de føler sig mødt i deres ønsker og behov.

Socialtilsynet ser at medarbejderne i dialog med borgerne. De har en god og anerkendende omgangstone og at de 
har fokus på at borgerne er selvbestemmende og at medarbejderne sætter rammer. Medarbejderne giver 
eksempler på, at der har været episoder, hvor omgangstonen borgerne imellem var dårlig og man talte grimt til 
hinanden. Dette blev i samarbejde med klubben "trevlet op".

Der lægges vægt på, at medarbejderne oplyser, at de giver borgerne selvindflydelse på, hvor megen støtte og 
hjælp de har brug for i givne situationer, som eksempelvis tandlægebesøg eller tøjkøb.

Med baggrund i de mange aktivitetstilbud borgere deltager i, bedømmer socialtilsynet fortsat, at borgere i høj grad 
bliver hørt i deres interesser og ønsker til aktiviteter, ture m.m..

Af den fremsendte dokumentation fremgår der at sprogbrug og ordvalg er anerkendende. Det fremgår at borgeres 
tegn aflæses i respekt for deres behov for f.eks. struktur og stress på grund af deres funktionsnedsættelser.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i meget høj grad og scoren ændres fra 4 til 5.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Der er lagt til grund, at borgere inddrages i de mål der bliver fastsat, som udgangspunkt for hverdagen i tilbuddet, 
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på handleplansmøder og der følges op med dialog med borgere efterfølgende om hvordan f.eks. aftaler 
understøtter deres ønsker og behov. Borgerne beskriver, ud fra dialog, at de selv bestemmer, hvad de skal lave på 
deres hjemmedag.

Borgerne er ud fra dialog, samlet set tilfreds med husreglerne og én vægter at "vi skal bestemme i fællesskab". En 
borger har været med til at bestemme "at man ikke skal spille højt og der skal være ro kl. 22".

Der afholdes husmøder en gang om ugen, hvor borgere inddrages i beslutninger om f.eks. ture og ferierejser.
Medarbejder og leder beskriver, at det typiske husmøde er præget af, at der ikke rigtig kommer nogen borgere, det 
varer ca. 15 min. og borgerne deltager minimalt. Der afsluttes med kaffe og kage, hvilket lokker flere til, når punktet 
nås.

Der lægges vægt på, ud fra observation af husmøde, at mange borgere deltog og at mødet generelt var præget af 
god stemning. Medarbejder er mødeleder og har dagsordenen, anden medarbejder tager referat. Der kommer 
spørgsmål bl.a. til turønsker, ønske om at komme i haven og til økonomi i forbindelse med tur, hvoraf nogle 
kommer til referat og nogle tilbagevises til individuel drøftelse med kontaktperson på næste hjemmedag. 

Efter lederudsagn er "husmødet vigtigste forum for inddragelse af borgerne. Erfaringen er, at hvis der skal 
debatteres om ture eller sameksistens, så skal der tales med den enkelte på forhånd" og at der er snakke som 
økonomi f.eks., der kan være svære at styre i plenum.

Af fremsendt dokument fremgår det, at borgerne sidste år ikke ønskede at pårørende deltog i afdelingsmødet. I år 
har leder informeret om, at der ved afdelingsmødet 7. september 2018, skal tales om husleje og at det ikke kan nås 
at arrangere særskilt møde for pårørende inden, hvorfor leder har adspurgt borgerne til, om det er i orden, at de 
deltager i afdelingsmødet. Én borger ønsker ikke vedkommendes pårørende skal deltage.  Alle andre sagde ok til 
at deres pårørende deltager. Øvrige borgere spørges enkeltvis.

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

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat har fokus på sundhed, herunder kost og seksualitet og at man har 
opmærksomhed på borgere der i perioder har særlige behov for at trives, samt at samarbejde med borgernes 
fritidstilbud og pårørende. Der lægges vægt på at borgerne fortæller at de trives og at medarbejderne er 
reflekterede omkring det. 

Det vægtes fortsat, at der i ydelseskataloget er beskrevet indsatser, som giver borgerne mulighed for at 
vedligeholde og fremme egen sundhedstilstand gennem fysisk aktivitet. Dette bekræfter medarbejdere. 

Det fremgår ikke, at tilbuddet har arbejdet med yderligere fokus på de nationale screeninger siden sidste tilsyn.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Der lægges vægt på, at borgerne oplyser, at de tilfredse og trives og synes ikke  der er noget der skal være 
anderledes. De oplever at få støtte fra medarbejderne, som har tid, samt fra pårørende.

Der lægges vægt på, at medarbejderne i samarbejde med klubben fik trevlet op i en episode, hvor borgerne 
begyndte at tale grimt til hinanden samt at medarbejderne er lydhøre over for at graduere støtten.

2 borgere har frasagt sig §85 støtte og det høres, i dialog med ledelse og medarbejdere, at der reflekteres over, 
hvordan man kan opretholde en kontakt og relation, og dermed sikres, at borgerne trives. 

Leder udtrykker, at der er borger i tilbuddet som ville trives bedre i et andet tilbud, hvor der er en anden psykosocial 
tilgang, hvilket tages op på relevante møder.
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Der lægges vægt på at medarbejderne giver eksempel på tegn på trivsel, hos borgerne, kan være "at borgerne 
udviser ejerskab til tilbuddet og inventaret. Viser også ansvar til omgivelserne, er omsorgsfulde for sig selv og de 
andre".  Én borger isolerer sig i sin lejlighed og medarbejderne observerer om vedkommende trives i et samarbejde 
med pårørende, som borger kontakter ved behov for hjælp.

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

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Det er vægtet, at det fra tidligere tilsyn fremgår, at borgerne oplyser, at de ledsages til lægebesøg og lignende. 
Medarbejder oplyser, at borgerne har regelmæssige lægebesøg og de eller pårørende deltager ved lægebesøg. 
Adspurgt til borgernes deltagelse og systematikken omkring de nationale screeninger ved tilsyn i 2017, oplyser 
medarbejdere, at borgerne deltager, i de tiltag de tilbydes. Dog oplyser medarbejder, at der kan være tvivl om 
hvilken aldersgruppe, der hører til hvilke screeninger. Medarbejdere tilkendegiver, at de kunne have større 
opmærksomhed på de nationale screeninger og opfølgning herpå. 

På baggrund af ovenstående ændres scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i 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 borgerne oplever at få god støtte fra medarbejderne, at de er aktive og deltagende i interne 
og eksterne individuelle og fællesaktiviteter og giver mange eksempler på dette. De oplever at medarbejdere har tid 
til at spille f.eks. bold i haven.

Borgerne nævner at deltage i flere idrætstilbud og tilbuddet har anskaffet en cykel, ud over de motionscykler 
tilbuddet råder over.

Der lægges vægt på, at det ved indeværende tilsyn oplyses af medarbejdere, at det er vigtigt at have tiden til at 
kunne tage nogle samtaler med borgerne ad hoc. Vagtplanlægningen tilgodeser, at der kan være behov om 
aftenen - der ved borgerne at der er mulighed. Medarbejderne giver eksempel på, at borgerne kan være 
opsøgende og man kan/skal fornemme, at man skal spørge ind.

Ved tidligere tilsyn fremgår det, at medarbejdere oplyser, at der er fokus på sund og varieret mad tilberedt af en 
ansat køkkenmedarbejder. Derudover er der flere borgere der i samarbejde med diætist har særligt tilrettelagte 
måltider.  Der etableres desuden fysiske aktiviteter med pædagogisk motivation og målsætninger der eksempelvis 
slutter af med  fest, til stor fornøjelse hos borgerne.  Medarbejderne  oplyser tillige, at de har en opmærksomhed på 
borgernes tilstand eksempelvis i form af øget træthed, mindre appetit etc. 

Fra tidligere tilsyn fremgår det, at adspurgt til indsatser i forhold til at løfte borgernes mentale sundhed, oplyser 
medarbejdere, at de har fokus på borgernes ønsker til eget liv. Herunder valgmuligheder, oplevelser, aktiviteter og 
desuden profiterer borgerne af den ro der er i fællesstuen, hvor der er fælles hygge og samvær. Medarbejdere 
oplyser, at de har fokus på, at snakke omkring dilemmaer, hvor de pædagogisk drøfter, hvilke metoder og tilgange 
den enkelte borger vil motiveres af.  

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

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat forebygger magtanvendelser ved brug af relevante pædagogiske tilgange 
og metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en fast procedure i forhold til at håndtere eventuelle 
magtanvendelser. 

Der er lagt vægt på at tilbuddet ikke har nogen magtanvendelser, efter lederudsagn.

Det er vægtet, at medarbejderne arbejder med pædagogiske indsatser og risikovurderinger ud fra analyse og 
refleksion over metodetilgang,s for at forebygge og håndtere uhensigtsmæssig adfærd samt konflikter.

Socialtilsynet bemærkede ved tilsynet i 2017, at pårørende har haft adgang til dokumentationssystem for 
enkeltborger uden dennes samtykke. 
Leder har i fremsendt dokument beskrevet, at "Borgere har mulighed for at give samtykke til, at deres pårørende får 
læseadgang til Sensum/Bosted. Dette er yderligere aktualiseret af den kommende persondataforordning. Det vil i 
mange tilfælde kun være i sikrede fagsystemer (som Sensum Bosted), at vi fremadrettet vil kunne skrive med 
pårørende om borgere her på Langebjerg".
Socialtilsynet ser, at tilbuddet bør reflektere yderligere over etiske perspektiver omkring samtykke sammenholdt 
med tilbuddets øvrige fokus på selvbestemmelsesret.

--------------------------------------
Pårørende adgang til dokumentationssystem for enkeltborger uden samtykke
OBS fra sidste år
Socialtilsynet ser, at tilbuddet bør reflektere over dette, samt inddrage og vurdere om den enkelte borger har givet 
samtykke, samt om det etisk er et perspektiv, tilbuddet vil benytte sig af sammenholdt med tilbuddets øvrige fokus 
på selvbestemmelsesret

2017

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser ved brug af relevante pædagogiske tilgange og 
metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en fast procedure i forhold til at håndtere eventuelle 
magtanvendelser. 

Det er det vægtet, at medarbejder bekræfter ovenstående, og tilkendegiver at de har fokus på forebyggelse og 
håndtering, men at der pt. ikke er episoder begrundet med en homogen målgruppe og den rette indsats.

Socialtilsynet bemærker, på baggrund af oplysning fra medarbejdere, at pårørende har adgang til enkelte borgeres 
digitale journal. Dog udtrykker medarbejdere tvivl om formål, hensigt og om der foreligger samtykke fra borgerne. 
Ikke mindst om borgerne har forudsætninger for at forstå samtykkets indhold og eventuel konsekvens.
Socialtilsynet ser, at tilbuddet bør reflektere over dette, samt inddrage og vurdere om den enkelte borger har givet 
samtykke, samt om det etiske er et perspektiv, tilbuddet vil benytte sig af sammenholdt med tilbuddets øvrige fokus 
på selvbestemmelsesret.

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 tilbuddet ingen magtanvendelser har haft.

Det er vægtet, at leder og medarbejdere giver eksempel på indsatser der understøtter at magtanvendelser undgås.
Der anvendes tilgange og metoder, hvor medarbejderne er opmærksomme på borgerne og er opmærksomme på at 
have en ensartet tilgang samt trænede i at være på forkant og give forudsigelighed. Endvidere er der lagt vægt på, 
at medarbejderne giver eksempler på at de arbejder med struktur og gradueret og individuel tilrettelagt støtte og 
anvender viden om low og high arousal. 

Endvidere lægges der vægt på, at medarbejderne løbende er på temadage og modtager supervision.

Medarbejderne beskriver at de har trevlet op i episode, hvor borgerne indbyrdes begyndte at tale grimt til hinanden i 
samarbejde med klubben. Én borger kan blive vred, hvis noget driller, og kan finde på at smadre sine ting i egen 
lejlighed. Her samarbejdes med den pårørende, som borger kontakter.

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

Der er lagt vægt på, at det ved tidligere tilsyn er oplyst, at medarbejderne er bekendt med procedurer omkring 
indberetninger, og oplyser, at såfremt der har været magtanvendelser tages de op på personalemødet. 

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

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger vold og overgreb med pædagogiske indsatser, faglige tilgange og 
metoder, som imødekommer målgruppens behov. 

Tilbuddet har fokus på kompetenceudvikling indenfor neuropædaogik for at få en bredere forståelse af borgernes 
udfordringer.

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel fortsat bør reflektere over implementering af procedure for systematisk 
dokumentation, såfremt der forekommer episoder mellem borgerne, i det det beskrives, at der forekommer 
hændelser. Dette for løbende at kunne evaluere og skabe årsagssammenhæng samt for sikre at alle medarbejdere 
kan tilgå væsentlig viden om borgerne og arbejde understøttende, med fordel for borgerne.

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 borgerne trives i tilbuddet og gerne vil deltage i fællesaktiviteter samt opholde sig i 
fællesarealerne.

Der er lagt vægt på at leder og medarbejder beskriver, og giver eksempel på, at tilbuddets pædagogiske indsats 
understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.
En borger, som kan blive vred, støttes i at deltage i yoga, efter eget ønske, for at tøjle sine udbrud, med god effekt.
Medarbejderne beskriver, at der kan blive væltet eller skubbet til en stol, sparket på stol og spyttet på gulvet. "En 
borger der står tæt på kan føle sig ramt, men det er ikke personrettet. Det kan trigges af noget der sagt og muligvis 
misforstået".
Medarbejderne beskriver, at det handler om at opnå en kontakt og relation, så borgerne vil fortælle om dem selv, så 
kan man bedre understøtte adfærd og behov.  

Medarbejderne anvender risikovurdering, viden om low og high arousal samt principper om ikke konfronterende 
tilgang. I en periode var man obs på en borger og vurderede risiko løbende i fht. rød, gul grøn, samt visualiserede 
det på tavle, så alle medarbejdere kunne støtte borger relevant i fht. risici og behov. Dette blev ikke dokumenteret i 
dokumentations systemet, hvilket der er enighed om, havde været relevant for at også evt. vikar kunne læse om 
borgers tegn på evt. stress og trivsel.

Efter lederudsagn, skal der ske et fagligt løft af den neuropædagogiske viden på tilbuddet og det er udpeget som 
fælles omdrejningsmetode og skal give bredere forståelse for borgeres udfordringer. Endvidere påpeger leder, at 
som medarbejder kan komme til at stresspåvirke for at motivere og dette er en balancegang.. Der skal forebygges 
ved at sparre på teammøder om, hvordan man kan teste tilgange af. Beslutninger skrives for nuværende i 
referaterne. Der er enighed om at det skal dokumenteres i Bosted.

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

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

Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse som har organiseret tilbuddet, så medarbejdere er 
tilfredse og der er et godt arbejdsklima. Ledelsen højner medarbejdernes kompetencer og driften tilgodeser 
borgernes behov for nærværende støtte og vejledning. Ledelsen har fokus på at konsolidere de organisatoriske og 
faglige udviklingsindsatser, så der opnås positive resultater for borgerne. 

Socialtilsynet har bemærket, at nogle borgere bor i tilbuddet, uden at ønske at modtage den støtte som ydes til 
kernemålgruppen og at tilbuddet har venteliste. Socialtilsynet stiller det som et opmærksomhedspunkt, at tilbuddet 
afklarer forholdet i et fremtidsperspektiv, for at tilbuddet tilgodeser målgruppens behov og udviklingspotentiale 
samlet set.

 Der ydes ekstern supervision.

Personalegennemstrømning  er lav og sygefravær er på niveau med sammenlignelige tilbud.

Gennemsnitlig vurdering 4,6

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse. 
Det er vægtet, at medarbejderne beskriver et godt arbejdsklima, hvor man har tillid til leder som er tilgængelig og 
som uddelegerer på en måde, som højner medarbejdernes kompetencer. 

Leder fremstår faglig og ledelsesmæssig kompetent indenfor drift af tilbuddet til målgruppen og borgerne er trygge 
og tilfredse med deres støtte og vejledning samt udbud af aktiviteter og samvær.

Ledelsen i SBC er optaget af at sikre tilbuddet en neuropædagogisk faglig platform som omdrejningsfelt.

Tilbuddet modtager ikke supervision aktuelt, da supervisor pludselig døde. Supervisionsforløbet har været meget 
givende og leder tilkendegiver, at supervisionen skal genoptages, når der er fundet ny supervisor med relevant 
særlig viden om borgerne i tilbuddets målgruppe.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 08.a

Der lægges vægt på, at det fra tidligere tilsyn oplyses, at daglig leder har en faglig og ledelsesmæssig uddannelse 
og mange års erfaring med ledelse af botilbud. 

Medarbejdere oplyser, at leder har sikret et godt arbejdsklima og en god arbejdsplads. Leder er rimeligt tilgængelig 
og mærkbar, har holdning hvis der bliver spurgt, men blander sig ikke. Leder kender nu medarbejdernes 
kompetencer og uddelegerer i forhold til medarbejdere særlige kompetencer.

Borgerne er trygge ved lederen og der er udviklet et godt samarbejde med pårørende.

Leder er optaget af den faglige kompetenceudvikling i tilbuddet og konsolidering af neuropædagogiske faglige 
tilgange og metoder. "Vi tager først nyt værktøj ind, når vi oplever barrierer i forhold til pædagogiske tilgang til 
borgere". Dette er udpeget på SBC som fælles omdrejningspunkt. 

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

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Det fremgår af dokument fra leder, at der tilbydes supervision på Bofællesskabet Langebjerg, helt i lighed med alle 
SPC’s øvrige afdelinger. Medarbejderne har selv fravalgt supervision i en periode, men er i et nyt og meget givende 
supervisionsforløb. (Det er så igen midlertidigt stoppet, da supervisor er død i marts måned) Der skal derfor findes 
ny supervisor, med særlig viden om vores neuroatypiske borgere.

Tilbuddet har haft benyttet en sexualvejleder til supervison omkring udfordringer for borgerne på de sociale medier 
bl.a. samt er på faglige temadage der understøtter praksis.

Leder indgår i lederteam med de øvrige ledere i SBC.

Der lægges vægt på, at medarbejderne beskriver at man sparrer i det daglige og på teammøder samt 
personalemøder og at "leder har god fornemmelse for at træde til, hvis der er behov".

På baggrund bedømmes  indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad og scoren ændres fra 3 til 4.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. 
Medarbejdere og borgere trives og er tilfredse med rammerne for samarbejdet, hvor normering fortsat tilgodeser 
borgernes behov for tilgængelighed. 

Teamstrukturen er yderligere konsolideret og organiseringen tilgodeser borgernes behov med større fleksibilitet. 
Ledelsen har fortsat fokus på at højne medarbejdernes kompetencer og uddelegerer og der er fokus på sparring og 
kompetenceudvikling. Ledelsen har tilrettelagt grundigt introduktionsprogram til nye medarbejdere og vikarer.

Socialtilsynet bemærker, at der bor 4 borgere i tilbuddet, der efter lederudsagn ikke har handleplan og ikke 
struktureret benytter sig af §85 støtte og vejledning, og dermed som udgangspunkt, ikke falder indenfor tilbuddets 
målgruppe. Samtidig oplyser leder, at der er venteliste til tilbuddet, af borgere indenfor målgruppen. Socialtilsynet 
ser det som et opmærksomhedspunkt, at afklare dette forhold i et fremtidsperspektiv, for at tilgodese borgernes 
behov og udviklingspotentiale samlet set.

Tilbuddets personalegennemstrømning og sygefraværet er på niveau med sammenlignelige tilbud, og skal oplyses i 
årsrapport på Tilbudsportalen.

Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med 
relevante kompetencer.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Der lægges vægt på, at borgerne trives og er glade og tilfredse, samt at de oplever medarbejderne har tid. 
Leder og medarbejdere er enige i, at de har en god normering og at de er tilgængelige for borgerne.

Medarbejdere og leder oplyser, at teamstrukturen har udvidet borgernes rammer for, hvornår de kan få svar eller 
støtte, da flere i teamet kender borgerne godt. Det opleves at der er kommet en større fleksibilitet, men at der også 
er opmærksomhed på, at borgerne skal kunne rumme at der er flere medarbejdere ind over. Det er mere 
ligeværdigt nu, at det er ændret fra at én kontaktperson "ved alt" til, at flere kan yde støtte. Der tages individuelle 
hensyn, således at nogle borgere har få pædagoger andre mange fra teamet. For at sikre en ensartet tilgang og at 
belaste borgerne mindst muligt, er der oprettet mapper hos den enkelte borger med beskrivelse af aktiviteter på 
hjemmedage, nogle er visualiserede. Medarbejderne beskriver, at personlighed og relation stadig har en betydning. 
Medarbejdere og leder, vurderer, at det er til borgernes gevinst, da der er opnået støre grad af kontinuitet, men at 
det stiller store krav til koordinering og videndeling om borgerne.

Fra tidligere tilsyn fremgår det, at medarbejdere oplyser, at der er en-til-en normering på hjemmedage og tre 
medarbejdere om aftenen. Derudover er der en nattevagt, som ligeledes er uddannet. Medarbejdere oplyser 
desuden, at der er et godt introduktions program til nye medarbejdere og vikarer.

Alle borgere har fortsat både primær og sekundær kontaktperson.

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

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Det er vægtet, at medarbejdere oplyser, at der er et par medarbejdere, der er holdt op i starten af  2017.  Siden 
marts 2017 oplyser leder at der blandt de fastansatte medarbejdere ikke har været ny ansættelser. 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i høj grad og scoren ændres fra 3 til 4.

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

Det er vægtet, at det af fremsendte oplysninger fremgår at sygefraværet i 2017 er på 5,6% svarende til 14,56 pr. 
medarbejder, hvilket ikke er på niveau med sammenlignelige arbejdspladser. 

På baggrund af ovenstående hæves scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejder samlet set besidder kompetencer der er relevante for 
målgruppen. Medarbejderne har relevant uddannelse og erfaring i forhold til målgruppen. Den nye organisering i 
teams og normering, sikrer god videndeling, sparring og sidemandsoplæring. Der er plan for faglig 
kompetenceudvikling, konsolidering af faglig platform og dokumentation samt fortsat supervision.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes kompetencer, organisering samt værdier understøtter samspillet med 
borgerne om deres udvikling og trivsel og, at medarbejderne er reflekterede omkring borgernes selvbestemmelse, 
individuelle ønsker og behov samt sameksistens.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og metoder. 

Det er vægtet, at medarbejderne tilkendegiver, at de samarbejder i et godt arbejdsklima, er engagerede og at 
borgerne er tilfredse med samarbejdet og i trivsel. Medarbejderne fremstår reflekterede i forhold til målgruppens 
udfordringer og anvender metoder og tilgange samt ekstern rådgivning for at udvikle praksis, hvor der er behov for 
at tilføre viden. 

Det er vægtet, at den nye organisering og teamstrukturen er yderligere konsolideret og at der efter lederudsagn er 
fokus på at forankre neuropædagogik som fælles fagligt omdrejningsfelt.

Endvidere, at nyligt afbrudte supervisionsforløb, har været meget givende og genoptages, når ny supervisor er 
fundet.

Det fremgår at forskellige fagprofessioner har forskellige kompetencer, som kan sættes yderligt i spil for at styrke 
den faglige indsats i tilbuddet.

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at styrke praksis om dokumentation som beskrevet i tema 2 og 3 og 
at reflekterer arbejdet med husmøder, som beskrevet i kriterium 4.

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

Det vægtes, at det fra Tilbudsportal og dialog, fremgår at medarbejderne generelt har flerårig erfaring med 
målgruppen og har pædagogisk uddannelse. Medarbejdere fra tidligere tilsyn oplyser, at der er ansat en 
ergoterapeut og en medhjælper er erstattet med en pædagogstilling. 
Efter lederudsagn, er ergoterapeuten ansat som pædagogisk medarbejder, men har faglighed fra et andet 
paradigme og borgerne profiterer af tværfagligheden, for eksempel i forhold til arbejdet med motivation for 
bevægelse og anvendelse af systematik og skemaer.
Medarbejderne oplyser, at de har et godt kollegaskab, og de supplerer hinanden med deres faglige kompetencer og 
viden. 

Medarbejdere og leder beskriver, at der er tid til at sparre kollegialt og yde sidemandsoplæring. En medarbejder 
indgår i Bosted-netværk i SBC regi og bringer informationer tilbage til kollegaer. Der har været afholdt temadag i 
neuropædagogik for alle medarbejdere og efter lederudsagn er man på SBC optaget af at løfte de 
neuropædagogiske  kompetencer således, at det bliver tilbuddets fælles omdrejningspunkt.

Der har været et givende supervisionsforløb i gang, akut afbrudt dog, grundet supervisors pludselige død. Leder 
tilkendegiver, at der skal findes ny supervisor med særlig viden om målgruppen.

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

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Der er lagt vægt på, at borgerne samlet set udtrykker tilfredshed med samarbejdet med medarbejderne og, at 
borgerne trives. Borgerne oplever de selv kan bestemme på deres hjemmedag og medarbejderne er tilgængelige 
og har tid. Medarbejderne tilkendegiver, at det er vigtigt for dem, at borgerne er glade for at bo i tilbuddet og at der 
er fokus på selvbestemmelse og individuel støtte.

Medarbejderne er reflekterede over deres egen rolle i relation til borgernes adfærd og arbejder metodisk med 
risikovurdering for at understøtte trivsel og god sameksistens borgerne i mellem og, at medarbejdende generelt 
fremstår reflekterede og engageret i praksis.
Medarbejderne giver eksempel på, at have "trevlet" episode op, hvor borgerne indbyrdes begyndte at tale grimt til 
hinanden, i samarbejde med klubben, med positivt resultat. 

Der lægges vægt, at der på husmødet var godt fremmøde og at mødet blev afviklet i god ro og orden, hvor der blev 
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lyttet til borgerne og talt i et almindeligt sprog og med en anerkendende tone,. Samspillet kan reflekteres for at 
styrke borgernes kompetencer

Indikatoren bedømmes forsat i høj grad opfyldt.

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 på baggrund af rundvisning, at tilbuddets omgivelser og indretning fortsat er 
hensigtsmæssige i forhold til målgruppen.  
Der er lægges vægt på, at borgerne har tidssvarende lejligheder med altan eller have, der er indrettet efter deres 
egne ønsker. Ydermere danner tilbuddet rammen om samværsmuligheder i fælles køkken alrum, med flere 
aktivitetsmuligheder og der er anvendt visualisering. Tilbuddet er nybygget og beliggende tæt på offentlig transport 
og indkøbsmuligheder.
Socialtilsynet vurderer videre, at det kan være uhensigtsmæssigt at gangen mellem borgernes lejligheder, og de 
fælles faciliteter ikke kan opvarmes, og det er meget koldt om vinteren, samt at der er en kraftig lugt fra 
gulvbelægningen. 

Socialtilsynet vurderer videre, at de fysiske rammer understøtter borgernes mulighed for privatliv og social aktivitet 
og samvær.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

-

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer fortsat understøtter borgernes udvikling og trivsel i høj grad. Der 
er lagt vægt på, at der ved rundvisning og observation ses inde og udemiljø, der imødekommer borgernes behov 
for mindre enheder, visualisering samt fokus på hygge og motion. Ydermere afspejler boligerne, at de er borgernes 
hjem med personlig indretning.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Socialtilsynet lægger vægt på, at borgerne ved tilsynet i maj 2018 oplyser, at de trives godt både i egne lejligheder 
og i fællesarealerne. 
Borgerne fortæller, at de ofte opholder sig i fællesrummet når de har fri fra arbejdet og i weekenderne. Udearealet 
og haven benyttes til fælles samvær og mad på grill, efter vejr og vind.. 

Socialtilsynet ser, at der er ophængt seddel, hvor borgerne kan læse, hvad de skal gøre, hvis medarbejderen bliver 
akut syg. Medarbejder forklarer, at man i perioder i døgnet er ene på arbejde, og at det derfor er vigtigt at borgerne 
kan tilkalde hjælp, hvis medarbejderen skulle blive akut syg.
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På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i meget høj grad og scoren ændres fra 4 til 5.

Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Det er vægtet, at borgerne giver udtryk for at trives i de fysiske rammer og at faciliteterne imødekommer deres 
særlige behov. De fremviste lejligheder fremstår individuelt indrettet.

Socialtilsynet bemærker på indeværende tilsyn april 2018, som på tidligere tilsyn, at det er meget koldt i den 
opgang, som borgerne skal gå gennem for at komme fra deres egne lejligheder og til tilbuddets fællesarealer. 
Medarbejderne har forsøgt at løse det, men det er ikke muligt. I følge medarbejderne, kan den kolde gang påvirke 
borgernes lyst til at deltage i fællesskabet. Endvidere bemærkes en kraftig lugt af gummi fra gulvbelægningen.

Ved rundvisning observerer socialtilsynet, som ved tilsynet i 2017, at fællesstuen er hyggeligt indrettet med flere 
skærmede kroge og høje sofarygge. Medarbejder oplyser, at dette er for at imødekomme de borgere, der har brug 
for mindre stress. Ligeledes er der en hensynstagen til at flere borgere har faste pladser i fællesstuen, for at 
imødekomme deres behov. Socialtilsynet observerer flere visuelle redskaber til brug for dels borddækning samt 
tavler med overblik over borgernes fordeling af opgaver samt overblik over medarbejdernes arbejdstider. 

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

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Socialtilsynet lægger vægt på at 4 fremviste lejligheder fremstår individuelt og personligt indrettet, med et tydeligt 
hjemligt præg. Lejlighederne blev fremvist af borgerne selv, som alle gav udtryk for, at de er glade for at bo der og 
at de selv bestemmer, hvordan deres lejlighed er indrettet, nogle med støtte fra kontaktperson eller pårørende.

Tillige lægges vægt på at Socialtilsynet, ved rundvisning og deltagelse i husmøde, observerede at fællesstuen 
ligeledes afspejler at være et hjem for borgere med særlige behov.

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

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Socialtilsynet kan ikke vurderer budget for 2018 da det ikke er fremsendt og derfor ikke behandlet
Tilbuddets økonomi var i 2017 bæredygtigt og der var afsat midler til kompetenceudvikling og har centralt aftalte 
kompetenceudviklingsforløb. Tilbuddets økonomi gav mulighed for at skabe kvalitet i tilbuddet i forhold til 
målgruppens behov med såvel individuel støtte, som støtte til fællesaktiviteter.

Økonomisk bæredygtig?

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Tilbudsportalen
Oplysningsskema-til-driftsorienteret-tilsyn-sociale-tilbud
Personalemødereferater
 Husmødereferater
APV - maj 2016
APV Handleplaner 
Beboeroversigt, maj 2018
Bestillinger
Dagbog februar for arbejdet med flere borgere
Handleplaner
Pædagogisk Planer
Liste over episoder med udad reagerende adfærd
Notatark til opfølgning på udviklingspunkter fra 2017
Opgørelse af sygefravær i 2017 samt personalegennemstrømningen_0.pdf
Statusnotat 
Udredning

Observation Observation af husmøde/beboermøde
Rundvisning på alle fællesarealer og fremvisning af 4 lejligheder

Interview Daglig leder Klaus Hald,  uddannet socialpædagog, lederuddannelse, ansat i ca. 3 
år.

3 medarbejdere, alle social pædagoger, hvoraf  2 har været ansat i 5 år

4 borgere, der alle har boet en årerække i bofællesskabet.

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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