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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, 3460 Birkerød
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf: 46113377
E-mail: susv@rudersdal.dk
Hjemmeside: http://www.Socialpaedagogiskcenter.rudersdal.dk

Tilbudsleder Susanne Svare

CVR nr. 29188378

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper Lejeloven (andet botilbud til voksne)

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

Pladser i alt 6

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Bofællesskabet 
Bregnerødvej 55-57

Bregnerødvej 55, 
3460 Birkerød
3460 Birkerød

6 andet botilbud til 
voksne (Lejeloven), 

Pladser på afdelinger 6
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har været på anmeldt driftsorienteret tilsyn d. 21. august 2019. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i 
høj grad skaber trivsel og udvikling i samspillet med borgerne.

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

Borgerperspektivet har været i fokus med spørgeskemasvar fra 6 borgere. 3 borgere deltog i dialog med tilsynet. 
Derudover har der været dialog med leder og medarbejdere. Tilsynet baserer yderligere sin vurdering på den 
fremsendt dokumentation.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gennem arbejdet med relevante faglige tilgange styrker borgernes 
selvstændighed og selvforståelse. Tilbuddet arbejder med udgangspunkt i den neuropædagogiske tilgang med bl.a. 
jeg-støttende og motiverende samtaler.

Borgerne udtrykker, at de kan klare flere praktiske opgaver mere selvstændigt igennem støtten og oplever, at de 
lærer at håndtere samspil med andre. Borgerne giver udtryk for, at de har indflydelse på eget liv og at 
medarbejderne lytter.

Bofællesskabet har fået en ny organisering, hvor medarbejderne kun er tilknyttet bofællesskabet, hvilket tilsynet 
vurderer skaber mere ro i arbejdet omkring borgerne.
Bofællesskabet har fået ny leder med relevant uddannelse og erfaring fra området og organisationen. Leder er 
leder for Bofællesskabet Bregnerødvej og Biskop Svanes vej.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er utidssvarende i forhold til målgruppen og målsætningen om at 
borgerne skal flytte til mindre indgribende foranstaltninger, særligt begrundet i at borgernes køkkener i deres egen 
lejligheder er tekøkkener, og i mindre grad er egnede til at lave mad, men at der er mulighed for madlavning i 
fælleskøkken.
De fysiske rammer skaber mulighed for privatliv i egen lejlighed og samvær med ligestillede i fællesrum.

Særligt fokus i tilsynet

Udviklingspunkter fra 2018
Ledelse på grund af at der er ny leder af tilbuddet.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 30-09-2019

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Christina Thorholm (Tilsynskonsulent)

Lisbeth Harre (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 21-08-19: 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 bofællesskabet medarbejdere samarbejder med borgere 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. 
Borgere er i beskyttet beskæftigelse, i job i detailhandlen og andre afventer fleksjob.
Tilbuddet agerer proaktivt i forhold til beskæftigelsestilbuddene, for at sikre at beskæftigelsesdelen lykkes bedst 
muligt for borgerne.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser det fortsat som et udviklingspunkt at opsætte mål, som understøtter 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 tilbuddet støtter borgerne efter behov og arbejder med skriftlige mål for 
understøttelse af borgeres beskæftigelse, når det vurderes nødvendigt. Tilbuddet samarbejder med borger om 
forløb med jobcenter og mentorer og  er observante på, om borgernes beskæftigelse fungere for dem.

Socialtilsynet ser det forsat som et udviklingspunkt at opsætte mål som understøtter borgeres 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 3 (i middel 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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Leder svarer som opfølgning på udviklingspunkt i 2018, at nogle borgere har samarbejde med mentor fra jobcentret 
og flere borgere gjorde ved sidste tilsyn opmærksom på, at de ikke ønskede støtte til  beskæftigelse. Der bliver 
opsat mål for beskæftigelse for den enkelte borger, såfremt det giver mening for borgeren og indgår som en del af 
en borgeres handleplan.

Det vægter at medarbejder ved tilsyn i 2018 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.

Scoren ændres, da der i stikprøver ikke er mål for understøttelse af borgeres beskæftigelse. Indikatoren er opfyldt i 
middel 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 3 borgere oplyser om beskæftigelse. 

Leder udtaler at 3 borgere er i beskyttet beskæftigelse på værkstederne Rudeskov, en borgere har job i Føtex og to 
borgere er i gang med at søge om flexjob. 

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 bofællesskabets medarbejder arbejder med at styrke borgernes selvstændighed og 
sociale kompetencer, dette sker blandt andet med udgangspunkt i individuelle mål og samspil med borgerne. Der 
lægges vægt på at arbejde med borgernes selvforståelse, som tilgang til at styrke deres kompetencer.
Medarbejderne har fulgt op på indsatser i det arbejde de laver og i den dokumentation de skriver.

Socialtilsynet vurderer ud fra borgernes udsagn ved interview,  at borgerne er bevidste om, hvordan de har øget 
deres selvstændighed og udvikling af sociale kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at borgernes sociale 
kompetencer er blevet styrket gennem tilbuddets fokus og medarbejdernes kompetenceudvikling i at støtte 
borgernes selvforståelse. 

Borgerne har et aktivt liv udenfor tilbuddet med fritidsinteresser, aktivitetstilbud i Ruder Es og kontakt til familie og 
netværk.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan arbejde med mulighed for socialt samspil i tilbuddet for dermed i endnu 
højere grad støtte borgernes sociale kompetencer

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 til at indgå i sociale relationer og 
udvikling af selvstændighed med udgangspunkt i arbejdet med deres selvforståelse, så de får redskaber til at 
håndtere de situationer, de kommer i.
Det sker også gennem arbejdet med de mål som er opsat for arbejdet med borgernes udvikling.

Borgere udtrykker, at have fået flere kompetencer til at håndtere eget liv, ved at kunne mærke egne grænser. 
Borgere udtrykker, at de gerne vil have mere social aktivitet f.eks. i form af spil. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet 
kan arbejde med mulighed for socialt samspil i tilbuddet for dermed i endnu højere grad støtte borgernes sociale 
kompetencer.
Leder udtrykker at flere borgere har udviklet kompetence til at kunne klare sig med en mindre indsats.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne indgår i det omgivne samfund og har venner, samt kontakt til pårørende ud fra 
deres 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 5 (i meget 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 f.eks. om at arbejde med egen energiforvaltning, så borgeren har energi hele ugen og overblik over økonomi. 
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 er med til at bestemme, hvad medarbejderne skal hjælpe dem med at 
blive bedre til og at de er blevet bedre til at klare ting selv. Borgere beskriver dialogen, at de er blevet bedre til ikke 
at lade de gå ud over de andre, når de bliver f.eks. sure.  
Det fremgår af dagbogsnotater at der følges op på indsatser.

Det fremgår af fremsendte notater og dialog med leder og medarbejdere, at de følger op på indsatsen.

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scoren ændres fra 4 til 5.

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 5 ud af 6 borgere svarer i spørgeskema, at de har fritidsaktiviteter udenfor tilbuddet. Flere 
borgere kommer i Ruder Es, kommunens aktivitetstilbud, andre går til fodbold, fitness eller ridning.

Det fremgår at fremsendte notater, at tilbuddet understøtter aktiviteter i det omgivne samfund.

Indikatoren er fortsat 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 3 borgere svarer i spørgeskema, at de ikke har brug for at få støtte til kontakt til familie eller 
venner.
Interviewede borgere oplyser at have kontakt til venner og kærester og det fremgår også af de fremsendte notater 
om indsatsen.

Medarbejdere beskriver at de støtter op om borgerne med udgangspunkt i deres behov.

Borgere udtrykker i dialogen, at de gerne vil have mere socialt samvær i tilbuddet, tid hvor de spiller spil og har det 
sjovt sammen bl.a fordi de tror at de vil betyde at de har mere lyst til at være sammen.

Leder udtrykker at borgerne har relationer til hinanden.
Indikatoren bedømmes 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

Tilbuddets målgruppen er yngre borgere over 18 år med særlige behov, herunder fysisk/psykisk nedsat 
funktionsevne.  Borgere som visiteres til tilbuddet med f.eks. opmærksomhedsforstyrrelser og med lettere grad af 
udviklingshæmning. Det fremgår at formålet med indsatsen er, at borgere udvikler kompetencer til at bo i egen 
bolig og at denne indsats lykkes. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skaber positive resultater i indsatsen med borgerne ud fra tilbuddets 
målsætning. Medarbejderne arbejder med en neuropædagogisk, struktureret og anerkendende tilgang. Der er en 
råd tråd fra de bestillinger som visiterende kommuner udarbejder til arbejdet med pædagogiske mål og den 
opfølgende indsats.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har arbejdet med dokumentation for borgerne og deres målsætninger og 
kvaliteten er højnet. 

Tilbuddet samarbejder med relevante eksterne samarbejdspartnere.

Gennemsnitlig vurdering 4,8

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet reflekterer indsatserne. Socialtilsynet ser det som et som et udviklingspunkt i at 
udvikle den systematiske dokumentationspraksis i forhold til at skabe læring og forbedring af de faglige indsatser i 
tilbuddet.

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. Borgere som visiteres til tilbuddet har sammensatte 
problemstillinger.
Der bor borgere i tilbuddet, som har boet der i mange år, og som der arbejdes med at finde et andet tilbud til, i 
forhold til målsætningen for tilbuddet. To borgere er på vej i egen bolig og en borger har brug for at komme videre til 
et varigt tilbud med jævnaldrene medborgere.

Tilbuddet skaber positive resultater for borgerne i form af øget selvstændighed, trivsel og selvforståelse igennem 
arbejdet med faglige tilgange. Det ses af den fremsendte dokumentation og medarbejdernes beskrivelse af det 
faglige arbejde, som sker i indsatsen med borgerne.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejder og leder reflekterer faglige tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer at 
dokumentations praksis er styrket og sker med fokus på arbejdet med de opsatte mål for den enkelte borger. 
Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt at udvikle den systematiske dokumentation i forhold til at kunne skabe 
læring i tilbuddet indsats med borgeren.

Tilbuddet har som høringssvar skrevet:
Botilbuddet har arbejdet meget med dokumentationen og synes læringen bliver beskrevet i evalueringen af 
delmålene og i den årlige statusbeskrivelse og bestemt også i den daglige dokumentation.
Medarbejderne prioriterer at notere det som borgeren kan forstå og forholde sig til i de daglige noter. Mange af de 
reflekterende indsatser foregår også på teammøder og supervision hvilket kan lade sig gøre i en lille teamgruppe 
uden at det går tabt. Synes også det er ærgerligt, at dialogen som foregår på tilsyn ikke kan være nok som 
målepunkt i forhold til reflekterende indsats

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 vurderer, at tilbuddet samarbejder med eksterne aktører og samarbejdspartnere, for bl.a. at støtte op 
med viden til borgernes udvikling, hvilket også vurderes meget relevant med de sammensatte problemstillinger 
borgerne har.

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 
tilbuddets målgruppe og målsætning. 
Medarbejdere taler om arbejdet med borgerne med udgangspunkt i den neuropædagogiske tilgang. 
En medarbejder taler om forskellige hjernetilstande og giver eksempel på, hvordan de arbejder med borgers 
energiforvaltning, så borger ikke får rød hjerne. Medarbejder viser eksempel på arbejde med 
energiforvaltningsskema, som bruges som redskab til at borgere i mindre grad udtrættes og bliver presset. 
Medarbejderne støtter borgerne i at have handlestrategier, som de kan anvende i situationer, der f.eks. dræner 
deres energi.
I den fremsendte dokumentation ses arbejdet med borger, hvor der lægges vægt på struktur og pauser, så borger 
bedre kan deltage i de praktiske opgaver i egen lejlighed. 

Det vægter at medarbejder ved tilsynet i 2018 oplyser, at  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. 

Indikatoren bedømmes fortsat opfyldt i meget høj grad.

Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for 
borgerne 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 indsatser med udgangspunkt i konkret mål i dagbogsnotater. 
Dagbogsnotater er henførbare til de opsatte mål i den dokumentation, der er fremsendt for 2 borgere. Af status 
fremgår de resultater, som er opnået med udgangspunkt i arbejdet med de konkrete mål.
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Dagbogsnotater har fokus på, at der er fulgt op på indsatserne f.eks. i forhold til at tjekke post, eller at få gjort rent. I 
status beskriver medarbejderne de resultater, som er opnået med borgerne. 
Socialtilsynet ser, at notater overvejende er beskrivende om borgerens reaktion eller konkrete aktiviteter mindre 
end de reflekterer indsatser som medarbejderne arbejder med pædagogisk for at afdække, hvordan indsatsen kan 
forbedres.

Medarbejderne og leder beskriver, at de bruger dagbogsnotater til at følge op på indsatsen og reflektere den 
pædagogiske indsats på teammøder.

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 fremgår af dialogen med borgerne at de oplever, at de opnår positive resultater.

Indikatoren bedømmes 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.

Lederen forklarer, at tilbuddet samarbejder med eksterne aktører for at støtte borger. En borger er henvist til Viso. 

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 bofælleskabet styrker borgernes trivsel. Borgerne giver i interview med socialtilsynet 
udtryk for at de trives, udvikler sig og føler sig trygge med det samspil og kontakt, der er med medarbejderne. 
Borgerne udtrykker at den nye organisering har haft betydning for at der er mere ro til at blive hørt i kontakten til 
medarbejderne.

Borgerne har ønske om mere fokus på det sociale i tilbuddet, da det er svært og mange har forskellige behov.

Tilbuddet har fokus på at styrke borgernes selvforståelse, hvilket socialtilsynet vurderer medvirker til at styrke 
borgernes mentale sundhed, reducere deres stress niveau og forbygger konflikter mellem borgere i tilbuddet.

Der lægges vægt på borgernes selv- og medbestemmelse i den individuelle indsats, men også med afholdelse af 
husmøder. Nogle borgere har det svært med deltagelse i husmøder og socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt 
at arbejde med rammerne, så de fungerer bedre for borgerne.

Konflikter forebygges og håndteres pædagogisk, og der er ingen magtanvendelser i tilbuddet. 

Der lægges vægt på at støtte borgerne ud fra deres behov i kontakt til sundhedsvæsnet og at borgerne støttes i en 
sund livsstil.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser det som udviklingspunkt at arbejde med muligheder for socialt samspil for at styrke samspillet og 
trivsel mellem borgerne i tilbuddet.

Nogle borgere har det svært med deltagelse i husmøder og socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt at arbejde 
med rammerne, så de fungere bedre for borgerne.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at borgernes selv- og medbestemmelse understøttes i hverdagen og at den nye 
organisering har haft en positiv betydning for den kontakt, borgerne kan have til medarbejderne.

Borgerne har mulighed for medindflydelse på beslutninger på husmøder og det fremgår af dialogen med 
medarbejdere og borgere, at der er et godt samspil.

Det fremgår at der er borgere der har svært ved at deltage i husmøder og socialtilsynet ser det som ud 
udviklingspunkt at arbejde med at skabe bedre rammer for disse.

Socialtilsynet vurderer, at arbejdet med borgernes selvforståelse har styrket deres indsigt i egne behov og 
kommunikation.

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 4 borgerne svarer på spørgeskema, at medarbejderne taler ordentligt til dem altid og 2 svarer 
for det meste. 3 borgere svarer at medarbejderne lytter til dem altid og 2 svarer for det meste.. 

Det fremgår af dialog med borgere og medarbejdere, at borgere beskriver at medarbejderne kender dem så godt 
og kan aflæse deres sindstilstand, så de får den støtte de har brug for. Borgere beskriver, hvordan samspillet med 
medarbejderne gør dem trygge og oplever også respekt om at kunne trække sig når noget bliver for svært.

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. Borgere udtrykker at husmøderne ligger på et dårligt 
tidspunkt, hvor de er trætte hen på eftermiddagen og, hvor nogle skal til en fritidsaktivitet. De er en dialog på 
tilsynet om mulige alternative tidspunkter, f.eks. i weekenden, hvilket borgerne ikke er interesseret i.

Der er borgere, som mener at mange problemer der tages op på husmøder kunne tages individuelt i lejlighederne. 
Fx ift Ruder Es problematikker.
Det fremgår at notater og af dialogen med medarbejderne, at der er borgere der har det svært ved at være til 
husmøder.

Borger svarer alle, at de er med til at bestemme, hvad medarbejderne skal hjælpe dem med.

Borgere udtrykker at nogle regler er gode, men man kan blive forvirret af dem. Borgere oplever at det kan være 
svært at man skal bo sammen og skal tilpasse sig, hvilket gør det svært helt at kunne bestemme, hvordan det skal 
være.

Det vægter at 2 medarbejdere deltager i husmødet og at borgerne kan sætte emner til debat. 

Indikatoren bedømmes fortsat opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes trivsel og fysiske og mentale sundhed.
Det sker i medarbejdernes  arbejde med at give borgerne strategier og valgmuligheder i forhold til at håndtere 
situationer, der stresser dem. 
Borgere tilsynet talte med oplever i høj grad at have gavn af denne støtte, selv om de udtrykker at der forsat er 
konflikter i huset.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes viden om arbejdet med borgeres selvforståelse har betydning for deres 
indsats.
Socialtilsynet ser det som udviklingspunkt at arbejde med muligheder for socialt samspil for at styrke samspillet og 
trivsel mellem borgerne i tilbuddet bl.a. begrundet i borgerudsagn.

Endvidere vurderes tilbuddet at have fokus at give borgerne mulighed for sund kost i madklub og i den individuelle 
støtte til madlavning som de har.
Det fremgår af dialogen og af fremsendt dokumentation at tilbuddet lægger vægt på at borgerne dyrker motion.

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

Socialtilsynet vurderer på baggrund af dialog og observation af dialog med borgere, at der kan være borgere, der 
har brug for yderligere tiltag evt. i kontakt med eksterne samarbejdspartner for at få en øget trivsel.

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 4 ud af 6 borgere svarer i spørgeskema at de er glade for at bo i tilbuddet og 2 svarer både 
og. 
Borgere giver udtryk for ved dialogen, at de er meget forskellige og at der er meget forskel på hvad de vil, men er 
overvejende glade for at bo i tilbuddet og den støtte de får.
Leder forklarer, at flere borgere er klare til at flytte i andet tilbud med den udvikling de har gennemgået og, at det 
kan afspejle deres tilfredshed med tilbuddet og den forskellighed, de oplever.

Borgerne giver udtryk for at medarbejderne kan se når de har det svært og går ind og møder dem i det. Borgerne 
giver udtryk for at det vil være godt med mere fokus på at skabe fællesskaber, hvor de havde de sjovt sammen, og 
som understøttes af medarbejderne. Tilbuddet lægger vægt på at formålet med indsatsen er, at borgere skal flytte i 
egen bolig, at understøtte fællesskaber ud fra et perspektiv om, at det sociale fællesskab skal de finde i de 
relationer de møder i forskellige sammenhænge.
Leder oplyser, at borgerne har gode relationer og er sammen i lejlighederne.

Medarbejdere og leder vurderer, at borgerne trives og at flere borgere er på vej til egen lejlighed og derfor har de 
fokus på det, så det har betydning for homogeniteten imellem borgere 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 ved tilsynet i 2018, at borgerne har et højt trivsels niveau, og 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. 

Indikatoren bedømmes forsat opfyldt i meget høj grad fordi medarbejderne møder borger i de udfordringer de har 
og det er med til at øge deres trivsel.

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.  samarbejde med læge, tandlæge og psykolog.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.
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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 fortsat understøtter borgernes behov i en indsats med fokus på både den mentale 
og fysiske sundhed. Arbejdet med borgernes selvforståelse og motiverende jeg støttende samtaler, medvirker til at 
styrke borgernes sociale kompetencer, håndtere eget stress niveau og konflikthåndtering, hvilket har givet flere 
borgere øget trivsel.

Tilbuddet har et tilbud om en madklub, som understøtter sunde kostvaner, medarbejdere og leder udtrykker at 
borgerne ønsker individuel støtte, så der er pt ingen madklub. Leder vurderer, at det vil blive taget op igen, når der 
kommer nye borgere ind i tilbuddet.

Flere borgere dyrker motion såsom fitness og håndbold.

Det fremgår af notater fremsendt, udsagn fra borgere og medarbejdere, at der i perioder er konflikter imellem 
borgerne og  at borgere har temperament. Medarbejderne støtter borgerne gennem arbejdet med strategier til at 
håndtere vrede og flere borgere udtrykker, at de bruger disse strategier.

Indikatoren bedømmes fortsat i meget høj grad opfyldt.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser gennem viden om bl.a neuropædagogiske metoder 
og Nænsom nødværge.
Det fremgår at der ikke har været magtanvendelser i 2017 og 18.

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 forklarer, hvordan viden om Nænsom nødværge er med til at forebygge at magtanvendelser 
undgås. En medarbejder er uddannet som instruktør heri. 

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

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.
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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, og ved at styrke borgernes selvfølelse, mulige 
handlestrategier når de er pressede og træne deres sociale kompetencer.

Medarbejderne oplyser, at der er et rend og forvirring i fælleskøkkenet. Socialtilsynet vurderer, at arbejde med de 
fysiske rammer og organisering muligvis kan medvirke til at borgerne får færre konflikter. 

.

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 3 borgere i spørgeskemasvar angiver, at de andre borgere altid er rolige og venlige overfor 
dem, imens 2 svarer for det meste og en ikke altid.

Det fremgår af dialog imellem borgerne at de kan råbe meget højt, hvilket understøttes af medarbejderudsagn.

Medarbejdere beskriver hvordan de arbejder forebyggende med at give borgerne strategier så de har forskellige 
reaktionsmuligheder, når de bliver frustrerede. 

Medarbejder er instruktør i nænsom nødværge og de øvrige medarbejdere har 1 dagskursus. Nænsom nødværge 
giver viden om hvordan man kan ned skalere konflikter ved opmærksomhed på egen adfærd.  

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad.
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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 ledes kompetent af leder med erfaring med målgruppen og relevant faglig 
uddannelse. Leder har med sin ledelsesstil øget medarbejdernes  arbejdsglæde i tilbuddet.

Der er sket en omorganisering, så de 3 medarbejdere er tilknyttet bofællesskabet den fulde arbejdstid, hvilket har 
skabt ro i tilbuddet, som kommer borgerne til gavn.
Ny leder kommer fra organisationen og er leder for Bofællesskabet Bregnerød og Botilbuddet Biskop Svanes vej.  
Leder lægger vægt på at der er et vidensdeling på tværs af de to tilbud.

Der er fulgt op på udviklingspunkter fra 2018 og leder lægger vægt på kompetenceudvikling af medarbejderne.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes så borgerne har tilstrækkelig kontakt i forhold til deres behov.

Tilbuddet har fokus på at sikre et lavt sygefravær og personalegennemstrømning og har tilknyttet faste vikarer, som 
har relevante kompetencer

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent leder, med relevant faglig baggrund og erfaring med ledelse.

Socialtilsynet vurderer, at leder gennem sin ledelsesstil har skabt tillid og arbejdsglæde hos medarbejderne, som er 
en væsentlig forudsætning for det pædagogiske arbejde.

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 som er tiltrådt 1. januar 2019 er uddannet pædagog med efteruddannelse i ledelse og 
pædagogiske tilgange og mange års erfaring med målgruppen og ledelse af bofællesskaber. Leder er MED 
udvalgsleder og ansvarlig for AMR.
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Medarbejderne giver udtryk for, at leder har skabt tillid og arbejdsglæde. Leder giver mulighed for at handle mere 
selvstændigt og er anerkendende. Medarbejdere udtrykker, at leder tager handling på de ting, der gør en forskel.

Indikatoren bedømmes fortsat 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 medarbejdere og leder oplyser, at de har supervision 10 gange årligt og at det sker sammen med 
medarbejderne fra Biskop Svanes vej. 
Derudover afholdes der temamøder, hvor der er fokus på særlige emner.
Leder fortæller, at supervisor også er Viso rådgiver og har en relevant faglig viden om borgerne, som tilbuddet har 
gavn af. 

Leder deltager i ledernetværk, hvor der er sparring.

Indikatoren bedømmes fortsat er opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, og at den nye organisering, hvor de 3 
medarbejdere kun arbejder i bofællesskabet skaber mere ro om arbejdet med borgerne.

Socialtilsynet bemærker at medarbejdernes arbejdstid overvejende er til kl. 18, onsdag til kl 19.00 og torsdag til kl. 
21, hvilket synes tidligt i forhold til at borgerne har brug for støtte til social samspil og madlavning. Leder oplyser, at 
arbejdstilrettelæggelse er foretaget ud fra borgernes behov og at arbejdstilrettelæggelsen kan ændre sig, når der 
visiteres nye borgere til tilbuddet, når der er borgere der flytter i egen lejlighed.
Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt at reflektere tilbuddets arbejdsplan, for at vurdere om ressourcer 
ligger, hvor borgerne har mest gavn af støtten. 

Tilbuddet har som hørringssvar skrevet:
Tilbuddets arbejdsplan er for nylig blevet reflekteret. der viste sig ikke grundlag at medarbejderne blev længere på 
arbejde, eftersom borgerne trækker sig til egne lejligheder eller har andre planer for aftenen efter aftensmad. Det 
skal bemærkes at medarbejderne er på arbejde til henholdsvis 18.30, kl 19.00 alle onsdage hvor der er husmøde 
og torsdag til kl 21.00 med henblik på at ledsage til samvær og aktivitetstilbud på Center for sociale indsatser. 
Ydermere er der hver weekend medarbejder til kl 18.00 hvor der er rig mulighed for samvær som rækker ud over 
den daglige indsats. Behovet er derfor ikke tilstede p.t

Der har været en periode med højt sygefravær, som ikke er kendetegnende for tilbuddets drift. Medarbejderne er 
stabile i deres ansættelser, så gennemstrømningen er lav.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Der er lagt til grund at borgere svarer i spørgeskema, at medarbejderne overvejende har tid til at tale med dem og 
at borgerne udtrykker det også i dialogen med tilsynet.
Borgere og medarbejdere udtrykker, at det forhold, at de faste medarbejdere ikke yder § 85 støtte til andre borgere, 
har skabt meget mere ro i kontakten mellem medarbejdere og borgere.

Leder og medarbejdere udtrykker at der er den nødvendige tid i forhold til kontakt til borgerne. ´Medarbejderne har 
alle en pædagogisk uddannelse og relevant efteruddannelse og mange års erfaring med målgruppen.
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Leder oplyser, at de har ansat faste vikarer, som har relevante kompetencer.

Fra 1.1.2019 vil der være medarbejdere i weekenden mellem klokken 10.00-18.00.

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad og scoren ændres fra 4 til 5, da der er skabt mere ro i kontakten 
imellem borgere og medarbejdere.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Der er lagt til grund at leder oplyser, at en medarbejder er stoppet i 2018 og at der er sket en omorganisering, så 
der er ny leder.

Ovenstående bevirker, at indikatoren fortsat er opfyldt i meget høj grad, selv om der procentvis er en høj 
gennemstrømning, når personalegruppen er på 3 medarbejdere.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Socialtilsynet har lagt vægt på, at sygefraværet er på 3 fraværsdage i 2018 opgivet på Tilbudsportalen. Det fremgår 
at sygefraværet i 1. halvdel af 2019 har været højere end på sammenlignelige tilbud, men at medarbejder er vendt 
tilbage i arbejde. 

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

21

Tilsynsrapport



      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 medarbejderne har relevante kompetencer med relevant faglig pædagogisk uddannelse, 
efteruddannelse og erfaring. 
Den nye organisering med 3 faste medarbejdere har skabt mere ro i samspillet mellem borgere og medarbejdere, 
hvilket begge parter lægger vægt på.

Tilbuddet har faste vikarer, som har kendskab til borgerne.

Tilbuddet har været igennem en kompetenceløft i forhold til at kunne anvende neuropædagogikken i praksis. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets løbende prioritering af kompetenceudvikling bevirker høj faglighed.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser, at borgere i målgruppen har komplekse behov og problemstillinger, at der er behov for 
samarbejde med andre aktører med anden specialviden end en pædagogisk viden.

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 at indsatsen tager 
udgangspunkt i borgernes behov. 
Tilbuddet prioriterer kompetenceudvikling, og medarbejdere og leder fremstår engagerede og  reflekterende, når 
der tales om den faglige indsats.

Socialtilsynet ser, at borgere i målgruppen har komplekse behov og problemstillinger, at der er behov for 
samarbejde med andre fagpersoner med viden om borgernes diagnoser og behov som kan supplere den 
pædagogiske viden.

Tilbuddet har skrevet som høringssvar:
Botilbuddet trækker på fornøden specialviden i det omfang det er nødvendigt i Center for sociale indsatser og ældre 
og sundhed generelt. Herudover benyttes supervisor som er psykolog og Viso i det omfang det er nødvendigt

Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.
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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. 
Medarbejderne har neuropædagogisk efteruddannelse og er blevet certificeret i forhold til uddannelse i arbejdet 
med borgernes selvforståelse. 
Uddannelsen blev afsluttet november 2018 - varighed 2 hele og 14 halve dage.

Det fremgår at medarbejder er instruktør i nænsom nødværge.

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 borgere har svaret i spørgeskema, at medarbejderne taler ordentlig til dem og at de lytter. 
Dette suppleres i dialog med borgere og medarbejdere, hvor borgere udtrykker at de har et godt samspil og giver 
eksempel på at medarbejderne er gode til at se, hvornår de har brug for hjælp.

Det fremgår at observation, at dialogen imellem medarbejdere og borgere at medarbejderne lytter og spørger 
nysgerrigt ind til de udsagn, borgerne har.
 
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 de fysiske rammer giver borgerne mulighed for at trække sig til egen lejlighed og få ro og 
at der er tilbud om fællesskab i fællesrum.

Borgerne trives overvejende med de fysiske rammer, men udtrykker også at køkkenet i egen lejlighed er så lille at 
det er svært at træne madlavning. Socialtilsynet vurderer, at køkkenet i borgernes boliger er utidssvarende i forhold 
til formålet med indsatsen om at øge borgernes selvstændighed til at flytte i egen bolig.

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt at arbejde med organisering af brug af fælleskøkken, så det bliver 
tydeligere, hvordan det kan bruges af flest mulige og så borgerne kan træne deres færdigheder, uden at blive 
forstyrret unødigt.

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.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer, at køkkenfaciliteterne stadigvæk er utidssvarende og ser det som et udviklingspunkt, at 
arbejde med organiseringen omkring madlavning i fælleskøkken, så rammerne er klarer og giver borgerne bedre 
mulighed for at lave mad i fælleskøkken.

Tynde vægge på tilbuddet.

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at borgerne til dels trives i de fysiske rammer, da flere oplever at deres muligheder for at 
lave mad ikke er optimale og at det begrænser deres muligheder for at træne madlavning.
Borgerne udtrykker ellers at være glade for deres lejlighederne. Borgerne trives også på fællesarealerne, som de 
bruger i forhold til fællesspisning og socialt samvær. 

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

Socialtilsynet vurderer, at køkkenfaciliteterne stadigvæk er utidssvarende og ser det som et udviklingspunkt at 
arbejde med organiseringen omkring madlavning i fælleskøkken, så rammerne er mere klare og giver borgerne 
bedre mulighed for at lave mad i fælleskøkken.

Tilbuddet skriver i høringssvaret:
Køkkenet i borgernes lejligheder er mindre køkkener og beregnet til lettere madlavning. 
I det omfang borgerne ønsker at tilberede større retter kan fælles køkken benyttes. Enten som madklub eller hvis 
en borger ønsker støtte til at tilberede mad på hjemmedagen til ugens brug.
Når borgeren flytter i egen bolig på et tidspunkt vil støtte til madlavning kunne være et udviklingspunkt for borgeren. 

Det behøver nødvendigvis ikke være et indsatsmål der skal opfyldes til fulde mens man bor i tilbuddet, da andre 
behov kan være større.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Der er lagt til grund 4 borgerne svarer i spørgeskema, at de er glade for deres bolig, en svarer både og, og en 
svarer nej. 
I dialogen fremgår det at flere borgere trives mindre godt med de køkkenfaciliteter der er i lejlighederne, fordi 
køkkenerne er så små, at de er svære at lave mad i. De problematiserer at formålet med indsatsen er, at de skal 
flytte i egen bolig og at det er svært at træne madlavning med de køkkener, der er.

Der er fællesrum, hvor borgerne kan spise, se fjernsyn og kan være sammen. Borgerne udtrykker at 
fælleskøkkenet ikke er egnet til at flere skal lave mad samtidigt. 

Det vægter, at medarbejder oplyser, at husets tynde vægge desværre bringer forstyrrende ind i forhold til støj 
mellem borgerne

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad og scoren ændres fra 4 til 3, med baggrund i den frustration der er 
med de køkkenfaciliteter der er og formålet for indsatsen.

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 tekøkken 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 fødselsdage 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.

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.

Indikatoren bedømmes fortsat 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 tilsynet får fremvist lejlighed som i meget høj grad afspejler borgeren interesse og egne valg. 
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Lejligheden er i høj grad indrettet personligt.

Det vægter at fællesarealer fremstår hjemlige, og at borgerne har egne indgange til lejlighederne. Det bevirker, at 
de kan vælge fællesskabet til og fra også på en uforpligtende måde. 

Indikatoren er fortsat opfyldt i meget høj grad.
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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 2019.
Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner.
Der fremgår en takst på Tilbudsportalen, som afviger væsentligt fra den der er i budget 2019. Taksterne skal i 
budget 2020 være i overensstemmelse med tal på Tilbudsportalen.

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. tilbuds budget for 2019.
Det fremgår at tilbuddets årsrapport på tilbudsportalen, at der var et overskud på 8 % i 2018.

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

Tilbuddets budget for 2019 afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og 
større ændringer. Det fremgår af årsrapport, at der er brugt mere end 3 % i kompetenceudvikling i 2018 og at 
budget for 2019 ligger på under 1 %.
Leder udtrykker, at der ikke er økonomi til væsentlige forbedring af de fysiske rammer, hverken i budget eller fra 
LEV, som ejer huset, eller kommunens ejendomsbudget.

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 Oplysningsskema
Sygefraværsoversigt
APV 2016
Bestilling for 2 borgere, indsatsplaner, dokumentation af indsatsen og status
Oversigt over borger
Oplysningsskema
Spørgeskemasvar fra 6 borgere

Observation Rundvisning

Interview Leder Susanne Svare

Medarbejdere:
Socialpædagog ansat i 30 år i alt, sidst siden 2007 på Bregnerødvej.
Pædagog ansat siden 2017
Socialpædagog, ansat i 11 år, de sidste tre år på Bregnerødvej

3 Borgere

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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