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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold
Tilsynsrapporten er udarbejdet af Socialtilyn Hovedstaden og indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering
af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse
For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.
Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af
kvalitetsmodellens temaer.
Følgende temaer indgår i tilsynet:
- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysisk rammer
Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen
i tilbuddet. 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 tilbuddets kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer skal understøtte socialtilsynets samlede
vurdering af, om tilbuddet har den fornødne kvalitet.
Bedømmelsen på indikatorniveau er 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.
Mandag den 10. august 2020:
Kl. 09.00 – 10.00 Åbningsmøde og præsentation med ledelse
Kl. 10.00 – 11.00 Interview med ledelsen
Kl. 11.00 – 13.00 Rundvisning og interview med udvalgte borgere i Værkstederne
Med indlagt pause til frokost (ca. 30 min.) og observation i haven, nørkleriet, naturværkstedet og læder.
Kl. 13.00 – 14.00 Rundvisning og interview/observation med udvalgte borgere i Bøgen
Kl. 14.00 – 16.00 Interview med medarbejdere, en repræsentant fra hver afdeling
Onsdag den 12. august 2020:
Kl. 09.00 – 10.00 Rundvisning og interview/observation med udvalgte borgere i Lærken
Kl. 10.00 – 11.00 Rundvisning og interview/observation med udvalgte borgere i Bifrost
Kl. 11.00 – 12.00 Rundvisning og interview/observation med udvalgte borgere i Pensionisttilbud
Kl. 12.00 – 12.30 Observation under frokost
Kl. 12.30 – 13.30 Pause og opsamling
Kl. 13.30 – 14.00 Tilbagemelding til ledelsen
Værkstederne ved Rude Skov er ikke en del af Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsansvarsområde, men har fået
besøg af Socialtilsyn Hovedstaden i forbindelse med tilsyn foranlediget og på vegne af Rudersdal kommune.
Tilsynsrapporten danner grundlag for kommunens øvrige vurdering af kvaliteten på tilbuddet og eventuelle
udviklingstiltag eller sanktioner.
Tilsynet er en bestillingsopgave fra Rudersdal Kommune, og rammerne for tilsynet er aftalt mellem Socialtilsyn
Hovedstaden og Rudersdal Kommune.
I rapporten vil borgerne blive omtalt som brugere under hensyn til tilbuddets daglige omtale af parterne. Emnet blev
drøftet med ledelsen under indledningen af tilsynet, og ledelsen ønsker begrebet redefineret til borgere, men
begrundet i brugerrådets møder om emnet fastholdes ordet brugere.

3

Tilsynsrapport

Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn:

Center for Sociale Indsatser – Rude Skov

Hovedadresse:

Sophie Magdelenes Vej 7, 3460 Birkerød

Driftskommune/
Hjemkommune:

Rudersdal kommune

Tilbuddet er af
kommunen godkendt
til:

Lov om social service § 103 og § 104 som dagtilbud med åbningstid fra 8-16 i alle
hverdage. Samt § 79 som ikke indgår i dette tilsyn.

Afdelinger

Afdeling

Adresse

Pladser

Tilbudstyper

Beskyttet
beskæftigelse

Sophie
Magdelenes Vej
7, 3460 Birkerød

55

§ 103

Bifrost

Sophie
Magdelenes Vej
11, 3460
Birkerød

23,5

§ 104

Lærken

Sophie
Magdelenes Vej
7, 3460 Birkerød

14

§ 104

Pensionistklubben

Sophie
Magdelenes Vej
11, 3460
Birkerød

15

§ 104

Bøgen

Sophie
Magdelenes Vej
11, 3460
Birkerød

23

§ 104

Pladser i alt

130 heraf:
55 § 103
75 § 104

Målgrupper

Borgere med udviklingshæmning fra 18 år.

Sidste tilsyn

2018
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Resultat af tilsynet
Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter

Christina Thorholm og Christina Dahl

Indebar tilsynet et fysisk
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg

10. og 12. august 2018

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
Socialtilsynet har været på anmeldt tilsyn den 10. og 12. august 2020 på vegne af Rudersdal kommune.
Center for Sociale Indsatser – Rude Skov består af Beskyttet beskæftigelse, Bifrost, Lærken, Pensionistklubben og
Bøgen. Rude Skov giver tilbud om beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 og aktivitets- og
samværstilbud efter servicelovens § 104 til borgere med udviklingshæmning og indenfor autismespektret.
Desuden forefindes § 79, som ikke er underlagt dette tilsyn.
Borgerperspektivet er inddraget som led i rundvisningen i tilbuddet. Der er observeret aktiviteter og socialtilsynet
har været i dialog med brugere i alle afdelingerne. Dette er trianguleret med fremsendt dokumentation, offentligt
tilgængelige oplysninger og semistrukturerede fokusgruppeinterviews med ledelse og medarbejdere. Hvilket
tilsammen har udgjort baggrunden for dette tilsyn.
Det er socialtilsynet samlede konklusion, at tilbuddet i meget høj grad sikrer brugernes trivsel.
Tilbuddet har været lukket ned grundet Covid-19, men er nu i fuld drift igen med de restriktioner i dagligdagen jf.
sundhedsstyrelsens anbefalinger. Brugerne har savnet deres beskæftigelsestilbud og udtrykker stor glæde for
deres arbejde og aktivitetstilbud og oplyser at have indflydelse på deres arbejdsdag og aktiviteter.
Socialtilsynet vurderer som led i synliggørelsen af brugernes positiv udvikling kan der arbejdes videre med
udvikling af fx kursusbeviser, i kombination med udviklingen af en mere ensartet dokumentationspraksis i forhold til
de opsatte mål for brugerne, med henblik på opfølgning og faglig læring og forbedring af indsatsen.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet understøtter brugernes fysiske og mentale sundhed. Brugerne tilbydes ture i
lokalområdet, og der afholdes sociale arrangementer som led i faste traditioner. Der anvendes relevante tilgange
og metoder som low arousal og sansestimulering for at skabe trivsel hos brugerne. Ligesom totalkommunikation og
brug af KvaliKomBo er i fokus, og neuropædagogik under implementering i flere afdelinger. Der kan tilføres mere
viden om understøttende kommunikation i enkelte afdelinger, for i højere grad at understøtte brugernes inddragelse
i at opsætte mål for egen udvikling.
Tillige konkluderes, at medarbejderne har relevante kompetencer til at varetage brugernes behov og anvende
tilbuddets faglige tilgange og metoder. Der tilbydes løbende mulighed for kompetenceudvikling, og ledelsen kan i
enkelte afdelinger overveje at tilføre viden omkring konkrete metoder fx tegn til tale, at tilføre generel viden om de
nye regler om magtanvendelser samt arbejde mere strategisk med kompetenceudvikling.
Socialtilsynet konkluderer endvidere, at ledelsen har relevante kompetencer til at varetage den daglige drift og
herunder at sikre udvikling og trivsel for brugerne. Medarbejderne sparrer løbende med ledelsen omkring den
faglige indsats og inddrages i udviklingen af de enkelte afdelingers indsatser og indretning.
Endelig konkluderes det, at de fysiske rammer i høj grad samlet set at imødekomme brugernes behov. Den
kommende ombygning og sammenflytning af alle afdelinger, kan medvirker til at rammerne renoveres, og der kan
skabes rum for nye tiltag fx omkring sanseintegration, hvilket kan underbygge brugernes trivsel yderligere.

Særligt fokus i tilsynet
Hele den med Rudersdal kommune aftalte kvalitetsmodel.
Opmærksomhedspunkter

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 uddannelse og beskæftigelse som forskellige
former for uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud.
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, at tilbuddet gennem den sociale indsats for brugere i beskyttet beskæftigelse samt
samværs- og aktivitetstilbud, giver mulighed for at brugerne inkluderes i samfundslivet i videst muligt omfang og har
fokus på at udnytte potentialet i forhold til beskæftigelse.
Der gives tilbud om beskyttet beskæftigelse i et af de tre teams jf. hjemmesiden: Kreativ produktion, Skov, service
og lønarbejde (Montering og Snedkeriet) samt Café og køkken. Ledelsen bekræfter dette og fortæller, at den
enkelte bruger godt kan have opgaver fordelt på forskellige dage i flere værksteder, således at arbejdsopgaver
tilbydes ud fra en kombination af ønsker og behov. Aktiv seniorliv udfører ligeledes opgaver i værkstederne men er
tilknyttet Pensionistklubben.
Samværs- og aktivitetstilbud tilbydes i afdelingerne Lærken, Bifrost, Bøgen og Pensionistklubben, hvor der ud fra
målgruppens særlige hensyn samt individuelle forhold tilbydes forskellige former for aktivitet eller samvær med
ligesindede.
Det vurderes, at der opsættes mål for brugerne i alle afdelinger, men på forskellig vis, og socialtilsynet ser med
fordel, at det i dokumentationen kan fremstå tydeligere, når der er fulgt op på mål, samt hvordan bruger er
inddraget.
Der er fra ledelsen fokus på, at udvikle kursusbeviser til brugere som har fået tilført oplæring eller kursus, hvilket
socialtilsynet ser kan stimulere brugernes udvikling og læring yderligere.
Det beskrives af ledelsen, at der er samarbejde med fx skovfogeden og lokalområdet samt botilbud for at
understøtte brugernes beskæftigelsesmuligheder.
Gennemsnitlig vurdering
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Udviklingspunkter
Socialtilsynet ser med fordel, at det i dokumentationen kan fremstå tydeligere, når der er fulgt op på mål, samt
hvordan bruger er inddraget i opsætningen af mål og opfølgningen.
Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan arbejde videre med udvikling af kursusbeviser for borger der tilegner
sig konkrete kvalifikationer og kompetencer.
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Kriterium 01

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter brugerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse,
samvær og aktivitet. Brugerne gives mulighed for at skifte arbejdsområder og -opgaver ud fra egne ønsker og
behov. Ligesom medarbejderne ud fra observationer omkring trivsel og glæde i forhold til konkrete aktiviteter
opsætter mål for brugerne for at understøtte yderligere udvikling for den enkelte bruger.
Det vurderes, at en mere kontinuerlig opfølgning og tydeligere inddragelse af brugerne i denne, kan underbygge at
brugernes potentiale i aktivitet eller beskæftigelse udnyttes yderligere og udlevering af beviser for gennemførte
kompetencegivende forløb kan være en yderligere motiverende faktor.
Indikator 01.a

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a
Socialtilsynet vægter, at der i fremsendte stikprøver i borgersager fra:
Beskyttet beskæftigelse, Kreativ produktion:
Ses opsat mål for konkrete opgaver, der skal udføres i Caféen og arbejdes på øget selvstændighed herom.
Ses opsat langsigtet mål for opgaver, som bidrager til fællesskabet omkring arbejde i Caféen.
Bifrost:
Ses opsat mål for social aktivitet.
Lærken:
Ses opsat mål for aktivitet med at lægge puslespil.
Pensionistklubben:
Ses beskrevet 3 faste fokuspunkter, hvoraf et omhandler vedligeholdelse af færdigheder og kompetencer gennem
aktivitet.
Bøgen:
Ses opsat mål omkring vedligeholdelse og udvikling af fysiske færdigheder, med delmål omkring sansemotorisk og
sanseintegrerende træning samt andet mål om kommunikative færdigheder, med delmål om den taktil tilgang.
På tilbudsportalen og af enkelte planer er det beskrevet, at der følges løbende op på personalemøder. Der er ikke
fremsendt eksempler på denne opfølgning.
I alle sager er der angivet en opfølgningsdato, men ses ikke fremsendt notater eller anden dokumentation der
følger op herpå, ligesom den kontinuerlige opfølgning i form af status ikke fremstår tydelig.
Pensionistklubben har en anden type dokumentation og ses af status at have fulgt op på mål.
Tillige vægter, at leder fortæller, at de ikke i Pensionistklubben arbejder med mål på det individuelle plan som i de
øvrige afdelinger, og har forsøgt sig med kvikmål uden succes. De dokumenterer på de 3 aftalte fokuspunkter og
skriver status på denne baggrund. Aktiv seniorliv arbejder med mål på samme måde som i pensionistklubben ifølge
leder.
Leder fortæller, at de i Bøgen arbejde med et mål af gangen på den enkelte dag, og generelt har en stor
opmærksomhed på at arbejde med mål. Opfølgning foretages i den årlige status.
I forhold til Bifrost fortæller leder, at de arbejder med et mål og delmål ad gangen fx nævnes selvhjulpenhed og
sociale aktiviteter, som områder der opsættes mål for.
I Lærken oplyser leder, at der arbejdes meget struktureret i forhold til mål og metoder og laves årlig status.
I Beskyttet beskæftigelse beskriver leder, at brugerne er med til at bestemme, hvad der skal sættes mål for, i
forhold til konkrete arbejdsopgaver den enkelte bruger vil blive bedre til. Der er fokus på at dygtiggøre sig og ikke
knytte sig for tæt til medarbejderne. Det beskrives, hvordan der er uddannet 4 brugere som instruktører i Handileg,
men at det ikke blev så succesfuldt, som forventet grundet navnet leg. Der er ikke arbejdet videre omkring udvikling
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af kursusbeviser til brugerne, som er beskrevet i tidligere tilsynsrapport, hvilket ledelsen gerne vil arbejde videre
med.
Endvidere vægter, at ledelsen oplyser, at medarbejderne inddrager borgerperspektivet gennem tolkning af trivsel
og glæde hos brugerne omkring konkrete aktiviteter der kan opsættes mål omkring. Der anvendes piktogrammer
og kommunikationspas for at give brugerne valgmuligheder. Det fremgår af enkelte af stikprøverne, at mål er opsat
på baggrund af observationer. Ledelsen er enig i, at brugerne, med verbalt sprog, i værkstederne kan inddrages
mere, når der opsættes mål. Medarbejder særligt i Lærken er enig i dette.
Ydermere vægter, at alle brugere som tilsynet taler med, fortæller de er glade for deres arbejde eller aktivitetstilbud.
Bruger i beskyttet beskæftigelse fortæller, at have gennemført forløb og nu må betjene havetraktor, hvilket
observeres under tilsynet, og medarbejder bekræfter. Anden bruger som deltager i Aktiv seniorliv beskriver stor
glæde ved arbejdet med montage og bruger i Køkkenet fortæller om varierende opgaver med både køkkenopgaver
og lædervarer. En bruger i beskyttet beskæftigelse fortæller, om sit mål om at blive bedre til at optegne broderier.
I Bifrost ses brugerne at trives med igangværende aktivitet med musik og sang, og det observeres at Lærkens
brugere kommer glade retur fra den planlagte gåtur i nærområdet.
Brugerne i Bøgen ses at trives med de igangværende trænings- eller sansemotoriske aktiviteter.
I Pensionistklubben ses brugerne i gang med forskelligartede aktiviteter smat hygge med kaffe og kage.
På baggrund af ovenstående, med særlig vægt på at det ikke fremgår tydeligt i dokumentationen om der følges
systematisk op på målene ud over gennem årlig status, samt hvordan bruger er inddraget, bedømmes indikatoren i
høj grad opfyldt.
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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. 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.
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.
Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter brugerne i at indgå i sociale relationer og løse
arbejdsopgaver eller udføre aktiviteter selvstændigt.
Det vurderes, at der opsættes mål for brugerne i alle afdelinger både i forhold til social relationer og
selvstændighed, men på forskellig vis. Socialtilsynet ser med fordel, at det i dokumentationen kan fremstå
tydeligere, når der er fulgt op på mål, samt hvordan bruger er inddraget.
Der afholdes sociale arrangementer med brugerne enten i det samlede tilbud eller de enkelte afdelinger og særligt
højtider samt den større Ebberød festival deltager mange brugere i. Desuden gives tilbud om aktiviteter i fritiden i
mindre interessebaserede klubber og tages i den enkelte afdelinger på ture i lokalområdet eller længere væk med
offentlig transport ud fra brugernes ønsker og behov.
Gennemsnitlig vurdering

4,5

Udviklingspunkter
Socialtilsynet ser med fordel, at det i dokumentationen kan fremstå tydeligere, når der er fulgt op på mål, samt
hvordan bruger er inddraget i at opsætte mål og opfølgningen.

Kriterium 02

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet styrker brugernes kompetencer til at indgår i sociale relationer og opnå
selvstændighed. Der opsættes mål for brugerne omkring selvstændighed i opgaveløsning og aktivitet, men det kan
tydeliggøres, hvornår der er fulgt op, og hvordan brugerne inddrages i opfølgningen.
Tilbuddet har fokus på at skabe sociale netværk gennem aktiviteter i de enkelte afdelinger samt på tværs af
afdelingerne. Desuden afholdes der årlige traditioner af mere social karakter og gives tilbud om ture og kortere
feriekoloni med andre brugere.
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
Socialtilsynet vægter, at der i fremsendte stikprøver i borgersager ses flere eksempler på mål som understøtter
brugernes sociale relationer og selvstændighed:
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Beskyttet beskæftigelse, Kreativ produktion:
Ses opsat mål for konkrete opgaver der skal udføres i Caféen og arbejdes på øget selvstændighed herom.
Ses opsat langsigtet mål for opgaver som bidrager til fællesskabet omkring arbejde i Caféen.
Bifrost:
Ses opsat mål omkring social aktivitet, og er beskrevet hvilke notater der skal foretages som led i evaluering under
delmål.
Lærken:
Ses beskrevet mål for selvstændighed omkring aktivitet med puslespil samt at lyne jakken.
Pensionistklubben:
Ses beskrevet 3 faste fokuspunkter, hvoraf et omhandler socialt fællesskab.
Bøgen:
Ses opsat mål omkring sociale relationer og netværk med delmål omhandlende socialt samvær med de øvrige
brugere, og er beskrevet hvilke notater der skal foretages som led i evaluering under delmål.
Der henvises til indikator 1.a for en nærmere uddybning af brugernes inddragelse og den løbende opfølgning.
Medarbejderne beskriver, at der altid opsættes sociale mål for brugerne.
På baggrund af ovenstående, med særlig vægt på at det ikke fremgår tydeligt i dokumentationen om der følges
systematisk op på målene ud over gennem årlig status, samt hvordan bruger er inddraget i dette, bedømmes
indikatoren i høj grad opfyldt.
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 vægter, at det beskrives på hjemmesiden, at der er aktiviteter på tværs, hvor alle brugere får mulighed for flere
tilbud i fritiden og nævnes en Fiskeklub, Rideklub og Tirsdagsmusik. Ledelsen oplyser disse pt ikke er i funktion
grundet Covid-19, men er en del af de tilbud, der gives for at skabe sociale aktiviteter for brugerne.
Desuden beskriver ledelsen og ses under rundvisningen med opslag omkring aktiviteter, at der afholdes dage med
Handileg, hvor brugerne er uddannet til at instruere andre bruger i udendørs aktiviteter på tværs af afdelinger.
Tillige vægter, at der i alle afdelinger gives flere tilbud om aktiviteter i det omgivende samfund:
Beskyttet beskæftigelse:
Af hjemmesiden fremgår det, at der afholdes et årligt julemarked og sælges af produktionen fra værkstederne også
på Ebberød Musikfestival. Når brugerne ikke producerer, er de sammen om sociale aktiviteter og udflugter som fx
hyttetur, naturdag på Herstedhøje og Melodi Grand Prix, og de har eget band ”De Knuste Ruder”.
Ledelsen oplyser, at der er åbent for internt salg, hvor borgere udefra også kan komme til det årlige julemarked,
men det grundet Covid-19 pt ikke er muligt i hverdagen.
Ledelsen fortæller, at der er tilbud om ridning, gåture, stor og lille festival og skovteamet er i skoven med opgaver.
Desuden afvikles forskellige ture i nærområdet. Servicegruppen arbejder også for botilbuddet og kommer der for at
udføre opgaver.
Bruger bekræfter turene med arbejde i Rude skov. En anden bruger oplyser at spille med i bandet, og en tredje
nævner der har været flere eksterne kurser fx med maleri og afholdes en feriekoloni, mens en tredje nævner ture til
Bakken eller vikingemuseet.
Bifrost:
Leder og medarbejder fortæller, at de kører ture ud af huset og at nogle brugere går selv rundt i nærområdet,
hvilket også fremgår af hjemmesiden. Det fremgår ligeledes ses, at tilbuddet fejrer fødselsdage, fastelavn, samt
påske og jul.
Lærken:
Leder og medarbejder bekræfter det på hjemmesiden oplyste om, at de går ture i lokalområdet, mindre udflugter,
og går i svømmehallen eller kører i den fælles bus ind til byen for at handle. Bruger fortæller, om ture i området og
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nævner sit ugeskema, som indeholder bus og togture, svømning og tur med tilbuddets egen bus. Det observeres,
at en gruppe af brugere kommer retur efter en tur med madpakker i nærområdet.
Pensionistklubben:
Leder fortæller, at de har været en tur på Bakken, hvilket ses af de opslag, der er på skærmen i tilbuddet og
bekræftes af bruger.
Bøgen:
Bruger bekræfter der afholdes faste traditioner, som på hjemmesiden ses beskrevet med traditioner om at fejre
fastelavn, påske, Sankt Hans, Halloween og jul, med fokus på fællesskabet.
På denne baggrund bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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Vurdering af temaet
Målgruppe, metoder og
resultater

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 der er et klart formål med indsatsen i tilbuddet med beskyttet beskæftigelse samt
samværs- og aktivitetstilbud, og den beskrevne kerneopgave for de to områder ses afspejlet i den daglige praksis
med arbejdsopgaver og aktiviteter.
Tilbuddet anvender relevante metoder, som varierer afhængigt af målgruppens behov i den enkelte afdeling og
metoderne medvirker til at sikre brugernes trivsel og resulterer i udvikling.
Der arbejdes med at opsætte mål ud fra visiterende myndigheds bestilling, men der foreligger ikke i alle sager en
konkret bestilling. Mål opsættes sammen med brugerne eller ud fra observation af brugernes behov og ønsker.
Opfølgningen på målene fremstår ikke systematisk, og der kan udvikles en mere ensartet dokumentationspraksis,
med henblik på faglig læring og forbedring af indsatsen i de enkelte afdelinger.
Gennemsnitlig vurdering

4

Udviklingspunkter
Udvikle en mere ensartet dokumentationspraksis, med henblik på faglig læring og forbedring af indsatsen.

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
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse som er voksne
udviklingshæmmede. Der anvendes relevante tilgange og metoder og beskrives positive resultater for brugerne,
men denne afspejles ikke tydeligt i den fremsendte dokumentation. Der udfærdiges årlig status til kommunerne og
opsættes ud fra visitationen mål sammen med brugerne eller ud fra observation af brugernes behov og ønsker.
Der ses ikke i dokumentationen en systematisk opfølgning på indsatsen, hvilket tilbuddet kan arbejde på at udvikle
en mere ensartet praksis omkring.
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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
På tilbudsportalen og af ydelseskataloger ses målgruppen at være borgere fra 18 år med udviklingshæmning.
Kerneopgaven for Beskyttet beskæftigelse efter § 103, er at skabe et arbejdslignende miljø med produktion og
samvær blandt ligestillede, hvor arbejde, kultur og udvikling præger dagligdagen og styrke og udvikle brugerens
kompetencer som medborgere i et moderne kommunikerende samfund, herunder at opholde sig i det offentlige
rum, danne netværk og tilegne sig social forståelse.
For Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 beskrives kerneopgaven, at brugeren tilbydes aktivitet og samvær
med ligestillede brugere i et positivt, stimulerende og udviklende miljø, hvor brugeren har en oplevelse af
socialpædagogisk støtte, aktivitet, omsorg, nærvær og tid til den enkelte samt at vedligeholde, styrke og/eller
udvikle nye kompetencer hos brugeren med henblik på at fremme brugerens selvstændighed.
Ledelse og medarbejdere bekræfter målgruppen, og i Pensionistklubben nævnes, at der også kommer
senhjerneskade bruger.
Det vægter, at på tilbudsportalen ses de faglige tilgange og metoder beskrevet for de enkelte afdelinger:
Beskyttet beskæftigelse efter § 103:
Anvender erfaringsbaseret læring og KvaliKombo.
Bifrost efter § 104:
Beskriver brugen af KvaliKomBo
Lærken efter § 104:
Oplyses om brug af TEACCH, anerkendende pædagogik og musik og sang.
Pensionistklubben efter § 104:
Beskrives brug af KvaliKomBo
Bøgen efter § 104:
Anvender KvaliKomBo, neuropædagogik, totalkommunikation, sanseintegration
Ledelsen beskriver de enkelte metoder i afdelingerne og uddyber at erfaringsbaseret læring indeholder
sidemandsoplæring mens der for pensionistklubben er fokus på vedligeholdelse af færdigheder og selvhjulpenhed.
I Bifrost skal neuropædagogikken implementeres, hvilket forventes at medarbejderne kan sparre med Bøgen
omkring. Bøgen arbejder som del af totalkommunikation med kommunikationspas og
kommunikationsmedarbejders erfaring forventes inddraget i den kommende samlede organisation.
Medarbejderne beskriver tilgange og metoder svarende til det ledelsen oplyser og fortæller, at der anvendes
Kvalikombo i alle afdelinger undtagen Lærken. Her beskrives brugen af TEACCH, boardmaker og struktur samt
den anerkendende tilgang med kravstilpasning. Relationen vægtes og kontinuitet med overholdelse af aftaler er i
fokus. Det observeres at en medarbejder ikke kunne understøtte brugers brug af Tegn Til Tale, og medarbejder
oplyser ikke at være uddannet heri.
I Bifrost og Bøgen beskrives kontinuerlig brug af Tegn Til Tale og medarbejdere har uddannelse heri. Bøgen
oplyser at have en kommunikationskonsulent og arbejder med totalkommunikation og sanseintegration ud fra en
neuropædagogisk tilgang. Der er fokus på både high og low arousal
I Pensionistklubben nævnes fokus på egenmestring.
I Beskyttet beskæftigelse oplyser medarbejder, at ikke alle er uddannet indenfor pædagogik, og dette bevirker at
pædagogikken ikke italesættes i det daglige, men anerkendelse og tilpassede krav er i fokus.
Tillige vægter, at af virksomhedsplan 2020 ses indsats om HandiLeg, IBG (VR m.m.) og øget brug af
sanseintegration.
Ledelsen beskriver til dette, at der anvendes velfærdsteknologi i form af talemaskiner, WR briller til at træne
vestibulærsansen, sæl til brugere med demens, særligt indrettet toilet, mekanisk hest, ipad, spiserobot og
Tuch og play. Desuden er der planer om brug af IBG skærm med aktiviteter og mad.
Endvidere vægter, at det observeres, at der anvendes totalkommunikation fx med forskellige former for
billedkommunikation, med piktogrammer, boardmaker og strukturtavler. Desuden se brug af konkreter og
sansemotoriske hjælpemidler fremvises under rundvisningen. Den beskrevne anerkendende tilgang ses hos
medarbejderne i dialogen med brugerne, og der ses fokus på særlige tegn og adfærd.
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Ydermere ses det af alle stikprøver i borgersager, at der henvises til de beskrevne tilgange og metoder som led i
målopsætningen for brugerne og ses også beskrevet HandiLeg som en tværgående aktivitet.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt, da tilbuddet anvender relevante og
tilpassede tilgange og metoder i forhold til de beskrevne kerneopgaver og målgruppen.
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

3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b
Det fremgår af tilbudsportalen, at målene sættes med brugeren i en individuel pædagogisk plan, som udarbejdes
med en handleplan som overordnet rettesnor. Målene aftales med brugeren, hvor det er kommunikativt muligt.
Ellers aftales de med sagsbehandler med størst mulig inddragelse af brugeren.
Den pædagogiske plan opsætter mål og evaluering med den enkelte bruger. Ud over dette udarbejdes der en årlig
statusbeskrivelse, som sendes til brugerens handlekommune.
Det vægter, at i fremsendte stikprøver i borgersager ses i alle afdelinger opsat konkrete og klare mål for brugerne
jf. indikator 1.a og 2.a. Det fremgår af de pædagogiske planer hvilke tilgange og metoder der anvendes som led i
den pædagogiske indsats, men kan ikke hverken i status eller delmålsnotater ses evaluering af indsatsen.
Medarbejderne fortæller, at de opsætter mål med henblik på at udvikle brugernes kompetencer og laver
registreringer som led i evalueringen under delmål.
I Pensionistklubben beskrives en anden type opfølgning i en årsrapport vedr. 3 fastlagte fokuspunkter. Der føres
dagbog i forhold til fokuspunkterne.
I Bifrost beskrive, at der anvendes afkrydsningsskemaer i den løbende opfølgning.
Adspurgt til hvordan medarbejderne samler op på viden, nævnes at brugen af bosted som dokumentationssystem
forventes anvendt til løbende dokumentation. Bøgen oplyser at anvende systemet kontinuerligt og arbejde med at
vidensdele gennem dokumentationen samt at koordinator samler op på omfanget og sparrer med kollegerne om
dokumentationen. De øvrige afdelinger oplyser, at der ikke dokumenteres dagligt og ikke samles konkret op på
effekten af den pædagogiske indsats.
Ledelsen bekræfter, at Bøgen arbejder mere systematisk med dokumentation end de øvrige afdelinger.
Ledelsen og medarbejdere beskriver, at der laves mundtlig refleksioner på daglig basis mellem medarbejderne og
med ledelsen samt på de kontinuerlige personalemøder, hvor sager drøftes. Resultatet af drøftelserne bliver nogle
gange skrevet ned og for Bøgen altid, hvis det relaterer sig til et delmål.
Medarbejderne oplyser, at de tidligere lavede notater under faglig refleksion, men dette søgeord er ikke længere
tilgængeligt i dokumentationssystemet.
Ledelsen bekræfter, at der i mindre omfang noteres, hvad der virker og ikke virker i modsætning til for et år siden,
hvilket afspejles i dokumentationen.
På denne baggrund, med særlig vægt på at der ikke arbejdes systematisk med at dokumentere resultater i forhold
til brugerens konkrete mål med henblik på faglig læring og forbedring af indsatsen, bedømmes indikatoren i middel
grad opfyldt.
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
Det vægter, at det fremgår af tilbudsportalen, at målene sættes med brugeren i en individuel pædagogisk plan,
som udarbejdes med en handleplan som overordnet rettesnor. Målene aftales med brugeren, hvor det er
kommunikativt muligt. Ellers aftales de med sagsbehandler med størst mulig inddragelse af brugeren.
Den pædagogiske plan opsætter mål og evaluering med den enkelte bruger. Ud over dette udarbejdes der en årlig
statusbeskrivelse, som sendes til brugerens handlekommune.
Tillige vægter, at det af stikprøver i borgersager ses, at der ikke for alle brugere er udarbejdet status årligt, men
foreligger eksempler på positive resultater eller fortsat indsatsmål.
Af tidligere tilsynsrapport ses, at der ikke altid foreligger mål fra visiterende kommuner. Medarbejdere fortæller, de
ikke altid får mål fra visiterende myndighed. Ledelsen oplyser, at de får mål fra kommunen, men de kan forekomme
store, og tilbuddet gør da målene mere konkrete.
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Der nævnes flere positive eksempler på resultater for brugere.
På baggrund af ovenstående, med særlig vægt på at der ikke kan ses positive resultater eller status i alle
stikprøver, bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt.
Indikator 03.d

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d
Det vægter, at ledelsen og medarbejdere oplyser, at der samarbejdes med botilbud og pårørende.
Ledelsen fortæller, at det ikke er altid, at de bliver inviteret til brugerens statusmøde, men de fremsender årligt en
status og indkalder til samarbejdsmøde ved behov. Ledelsen nævner, at ved eksternt praktikforløb inddrager de
viden i det opsatte mål i tilbuddet.
Tillige vægter, at der ikke af de fremsendt stikprøver i borgersager ses eksempler på mål hvoraf samarbejde med
eksterne aktører fremgår.
På denne baggrund bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt.
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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 tilbuddet meget høj grad understøtter brugernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Covid-19 har betydet at tilbuddet har været lukket i en perioden, hvor brugerne har været hjemme. Det fremgår at
brugernes funktionsniveau er forværret fx er brugere ”sunket sammen”, hvilket er et bevis på at medarbejdernes
indsats har betydning for brugernes fysiske sundhed.
Brugerne inddrages i beslutninger omkring arbejdsopgaver og aktiviteter ved løbende dialog med medarbejderne og
andre brugere på morgen- og ugemøder samt på brugerrådsmøder.
Det observeres og beskrives af brugerne, at de oplever at have medindflydelse og selvbestemmelse og føler sig
anerkendt, og tilførsel af viden til medarbejderne i enkelte afdelinger omkring Tegn til tale vil kunne medvirke til øget
inddragelse af brugerne.
Tillige vurderes, at brugerne trives, og der anvendes relevante tilgange og metoder som low arousal og er
opmærksomhed på brugeres behov for skærmning og sansestimulering for at undgå udadreagerende adfærd.
Der har været flere hændelser særligt i enkelte afdelinger, hvor der med fordel kan ske en mere systematisk
opsamling af viden og overvejelser omkring brug af trivselsvurderinger for at forebygge yderligere.
Der har ingen magtanvendelser været i 2020, og medarbejderne er introduceret til de nye regler på området, men
ikke undervist mere konkret i emnet, hvilket kan overvejes for at sikre en tilstrækkelig opdatering af
medarbejdsgruppen omkring emnet.

Gennemsnitlig vurdering

4,6

Udviklingspunkter
Enkelte afdelinger kan tilføres kompetencer omkring Tegn til tale for at støtte brugerne mere optimalt i
kommunikationen.
Vidensdeling om de nye magtanvendelsesregler.
Mere systematisk opsamling af viden omkring vold og overgreb i afdeling som har særlige udfordringer hermed,
samt overvejelser omkring hvorvidt brug af trivselsvurderinger kan forebygge yderligere.
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Kriterium 04

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter brugernes selv- og medbestemmelse. Brugerne
mødes anerkendende og ligeværdigt og oplever sig inddraget gennem valg af arbejdsopgaver og aktiviteter. Der
gives mulighed for indflydelse på ugentlige brugermøder i afdelingerne samt kontinuerlige brugerrådsmøder med
repræsentanter fra de enkelte afdelinger i det samlede tilbud.
Der er fra ledelse og medarbejdere opmærksomhed på særlige kommunikationsformer og tegn samt er behov for
tilførsel af kompetencer enkelte steder jf. tema Kompetencer.

Indikator 04.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a
Det vægter, at brugerne fortæller, at medarbejderne er søde, og de får den hjælp de har brug for.
Bruger oplyser, at være med til at bestemme hvad pågældende vil lave på sin arbejdsdag i forhold til de kreative
opgaver. Medarbejderne bekræfter dette og oplyser samtidig, at der er et produktionskrav, men at dette grundet
brugernes høje arbejdsidentitet altid bliver løftet, samtidig med at der er mulighed for at finde opgaver som er mere
lystbetonede.
Medarbejder fra Pensionistklubben fremviser en brugers personlige tegn til tale bog med private tegn som de
anvender i dialogen. Oplyser, at der er fokus på behov for anvendelse af tegn til tale og ikke andre har behovet pt.
Medarbejder i Lærken beskriver, at de mangler kursus for at kunne støtte bruger der anvender tegn til tale mere
optimalt.
Tillige vægter, at ledelsen oplyser, at der anvendes totalkommunikation, og der er en medarbejder, som er
specialiseret i at lave kommunikationspas. Brugerne kan ved behov eller ønske få udarbejdet et sådan.
Ledelsen nævner, at der i Bifrost arbejdes med brug af dagsprogrammer og piktogrammer, hvilket medarbejderne
bekræfter og observeres under rundvisningen og ligeledes ses anvendt i Lærken. Bøgens medarbejder oplyser, at
anvende billeder og konkreter i kommunikationen med brugerne, og det ses i stikprøve i borgersag, at der i
kommunikationen skal være opmærksomhed på brugers latenstid.
Endvidere vægter, at ledelsen fortæller, at brugerne får valg, og medarbejderne ser på brugernes tegn og adfærd
og respekterer et nej, og har fokus på brugernes rettigheder. Medarbejderne oplyser, at de tolker på brugernes
signaler og ud over valg anvendes også mere faste aktiviteter for at skabe struktur og genkendelighed.
Ydermere vægter, at der under rundvisningen i alle afdelinger observeres et anerkendende sprogbrug og en
respektfuld tilgang i dialogen med brugerne, samt en opmærksomhed fra medarbejderne på at alle brugere bliver
inddraget.
På baggrund af ovenstående, med særlig vægt på at enkelte afdelinger mangler konkrete kompetencer indenfor
Tegn til tale, bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt.
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
Det vægter, at brugerne fortæller, at de selv er med til at beslutte dagens arbejdsopgaver og aktiviteter. Dette sker
enten på et morgenmøde eller forud for at arbejdsdagen begynder, ud fra aftale med en medarbejder, samt løbende
når der sker skifte mellem dagens aktiviteter og efter pauser. Bruger nævner desuden mulighed for indflydelse på
ture ud af huset i lokalområdet eller med seværdigheder længere væk samt feriekoloni. I Lærken fortæller bruger, at
de stemmer om, hvor de skal tage hen på tur. For Pensionistklubben ses i stikprøve i borgersag, at bruger tilbydes
aktiviteter gennem valg i en kurv, og her er mulighed for valg mellem aktiviteter ligeledes beskrevet på
hjemmesiden, ligesom der for køkkenet ses nævnt, at brugerne kan være med til at give input til dagens ret.
Tillige vægter, at der observeres musikaktivitet i Bifrost, hvor 6 brugere deltager aktivt i forhold til at synge med og
vælge sange der skal synges ud fra mappe med billeder og tekst. Ligesom der i andre afdelinger ses flere
eksempler på at brugerne får valg og medinddrages omkring valg af fx aktivitet.
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Endvidere vægter, at det af tidligere tilsynsrapporter ses, at der afholdes brugerrådsmøder og brugermøder, hvilket
også ses af hjemmesiden, hvor det fremgår, at der er et brugerråd, som er med til at træffe beslutninger om nye
tiltag. Det ses, at der er 8 repræsentanter fra § 103 og 2 fra § 104. Ledelsen oplyser, som led i faktuel høring, at der
er 7 repræsentanter fra § 103 og 2 fra § 104.
Bruger beskriver, at der normalt holdes møde i brugermøder en gang om ugen, men ikke pt. grundet Covid-19.
Ledelsen nævner at brugerne på gruppe/brugermøder kan komme med input til brugerrådet.
Ledelsen nævner, at de er ansvarlige for afviklingen af brugerrådsmøde som afholdes 10 gange om året, hvor det
vægtes at repræsentanten kommer med input fra hele afdelingen. Der arbejdes løbende på at udvikle møderne i en
mere grafisk form med billeder, som flere kan deltage og udtrykke deres mening. Der er planer om at få et punkt på
omkring pårørenderåd.
På denne baggrund bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
Kriterium 05

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter brugernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Brugerne fortæller, at de er glade for deres arbejde og aktivitet, og der observeres trivsel i alle de aktiviteter tilsynet
får fremvist.
Der gives tilbud om deltagelse i flere fysiske aktiviteter enten i egen afdeling, i lokalområdet eller ved aktiviteter på
tværs. For brugere med sansemotoriske behov imødekommes dette ved at få udarbejdet sanseprofil, og der er
planer om udvidelse af de sansemotoriske tiltag i form af et snoezelhus, hvilket kan understøtte den mentale
sundhed yderligere.
Indikator 05.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a
Det vægter, at alle brugerne tilsynet taler med under rundvisningen oplyser, at være glade for deres arbejde og
aktivitetstilbud. Beskriver at have det godt og hygge sig, hvilket også observeres.
Ledelse fortæller, at brugerne er stolte og glade for at være i tilbuddet. Det beskrives, at der løbende er fokus på
trivsel og betydningen af de aktuelle rammer for den enkelte bruger. For udredning af om tilbuddet fortsat er
relevant, tilbydes enkelte brugere i perioder én til én støtte for at øge trivslen, ligesom der ses på om andre tilbud i
organisationen vil være mere hensigtsmæssige for brugere som mistrives i perioder.
Medarbejderne fortæller, at brugerne generelt trives i alle afdelinger. I Lærken beskrives, at brugere som får andet
behov og fx ikke er mobile og fysiske aktive i det omfang tilbuddet kræver, tilbydes aktivitet i en anden mere
passende afdeling. De øvrige afdelinger nævner at have samme fokus for løbende tilpasning af tilbuddet ud fra
brugernes behov og i fx Bøgen ses tilbud om én til én aktivitet i afskærmede lokaler på 2.sal. for en gruppe brugere
med et højere aktivitets- og lydniveau end de øvrige brugere.
Tillige vægter, at det af fremsendte stikprøver i dokumentationen, ses at der er fokus på trivsel for brugerne og
beskrives øget trivsel for bruger, som har fået nyt hjælpemiddel.
På denne baggrund bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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
Det vægter, at ledelse og medarbejdere fortæller, at det er botilbud eller brugeres pårørende der generelt støtter
brugerne i kontakten til sundhedsydelser, og tilbuddet gør samarbejdspartnere opmærksom på, hvis de observerer
helbredsmæssige udfordringer hos brugerne.
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Ledelse og medarbejdere fortæller, at enkelte brugere i Bøgen og Bifrost får tilbud om fysioterapi som led i
aktiviteten. I Pensionistklubben er der enkelte som får fodterapi. Dette tilbydes i separat aflukket lokale, for at skabe
ro om behandlingen.
På denne baggrund bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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
Det vægter, at medarbejder oplyser, at de i forhold til den mentale sundhed, arbejde med den gode stemning og
der gives altid mulighed for at skifte arbejdsplads. I Lærken er fokus på det mentale at sikre kontinuitet og struktur
og skabe medbestemmelse inden for rammerne, da medarbejderne har observeret, at når de slækker på det, bliver
brugerne udadreagerende.
Med hensyn til den fysiske sundhed fortæller medarbejderne, at de løbende har fokus på dette.
De har planer skal indkøbe flere cykler, og de svømmer samt laver gymnastik. I Bifrost tilbydes sang og musik der
gives mulighed for at være med til at deltage i fx folkedans. I Bøgen gives forskellige tilbud om sansestimuling.
Medarbejder beskriver i øvrigt at den fysisk sundhed og fokus på sociale relationer sker gennem Handileg, hvor
brugerne, som er uddannet til instruktion udfører aktiviteten med fremmødt gruppe udendørs.
Desuden nævnes, at den lokale præst kommer til fælles aktiviteter, ligesom der er skovhold på tværs. Derudover
afholdes Ebberød Festival samt Melodigranprix hvor alle brugere deltager. Bøgen ligger fysisk på en anden
adresse, men forventer mere aktivitet på tværs, når tilbuddet flytter til faciliteter i de samme bygninger som det
øvrige tilbud.
I Beskyttet beskæftigelse observeres et lidt rodet udtryk i de kreative og håndværksmæssige afdelinger.
Medarbejder begrunder dette i for lidt lagerplads, hvilket ledelsen beskriver at have en opmærksomhed på.
Medarbejder og bruger fortæller, at alle grundet Covid- 9 har faste pladser i caféen, hvilket observeres under
frokostpausen, hvor alle brugere er placeret med den sundhedsmæssigt forsvarlige afstand.
Desuden ses der i den fysisk indretning nudging med klistermærker på gulvet for at støtte brugerne i at holde
afstand når de færdes i bygningerne og forebygge smitte. Bruger nævner hvordan man skal færdes og
klistermærkernes betydning.
Medarbejderen fortæller, at de ikke pt laver aktiviteter på tværs af afdelingerne grundet Covid-19. Bruger bekræfter
dette.
I Køkken/Caféafdelingen oplyses, at de ikke kan være så mange i køkkenet af gange og derfor har udvidet arbejdet
med læderopgaver i lokaler på 1. sal.
Medarbejdere fortæller der for flere bruger er et stort problem med vægten, og de tilbyder dans med wii,
motionscykel og hest, men det er svært at få brugerne i gang. Bruger oplyser, at der tilbydes gåture, men
pågældende ønsker ikke at deltage i disse. Når det er muligt at spise i Caféen nævnes at der tilbydes sund mad.
I Bøgen observeres flere aktiviteter i de forskellige rum. En bruger hviler i seng med musik i sanserummet, en
anden sidder i massagestol i massagerummet, og flere er ude af deres kørestole og ligger på hvilesteder eller
madrasser i det større fællesrum. I massagerummet ses ophængt instrukser for massage af led, og i
musik/samværsrummet rum ses bøger og musikinstrumenter. Bruger nævner, at de bager en gang imellem, og
medarbejdere uddyber at det ud over at smage godt også stimulerer sanserne med dufte. Leder og medarbejder
nævner, at der er planer om på sigt at udvikle et snoezelhus/rum, hvilket også ses som særlig indsats i den
fremsendte virksomhedsplan. Der udarbejdes sanseprofiler for brugerne i denne afdeling.
Bruger fortæller, desuden at anvende wr-briller med naturoplevelser og i øvrigt kommer på tur i nærområdet på
tendemcykel. Medarbejder beskriver, at andre brugere som tidligere havde glæde af ridning, nu kan anvende den
mekaniske hest, og der er overvejelser om at bruger ved denne træning kan tilbydes wr-briller for at give yderligere
sansestimuli og en mere skærmet oplevelse. Desuden beskrives brugen af taktilstimulering.
Bruger nævner, at der bliver sprittet af hver dag og altid efter pågældende har fået massage, men der er grundet
Covid-19 ikke muligheder for gåture ned til supermarkedet.
Ledelsen nævner, at de i perioden hvor brugerne har været hjemme grundet Covid-19, kan se brugernes
funktionsniveau er forværret og brugere er sunket sammen, hvilket er et bevis på at medarbejdernes indsats har
betydning for brugernes fysiske sundhed.
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I Lærken ses indretning og aktiviteter med mere skærmede foranstaltninger og personligt indrettede pause- og
aktivitetsrum samt fast pladser i de to fælles stuer. Desuden observeres brugerne at komme retur efter en af de
daglige gåture i lokalområdet, hvor de har spist de medbragte madpakker. Medarbejder fortæller, at turen i området
er med henblik på at øve socialfærdigheder. Der gives tilbud om madlavning sammen samt indkøb en dag om
ugen og opfordres til sund mad. Bruger nævner, at medarbejder står i haven og ryger, og er ikke tilfreds med dette.
Ledelsen oplyser, at der er faste rygeområder som må anvendes af medarbejderne, og det vil blive indskærpet for
medarbejderne, at disse skal anvendes.
I Bifrost observeres aktivitet med musik i lokale, hvor flere brugere deltager på forskellig vis, enten med at synge og
klappe med eller hvile sig. Medarbejder fortæller, at de desuden har mulighed for at anvende haven i stueetagen,
som ses indrettet med sansemotoriske redskaber og hvilekroge. I forhold til Covid-19 oplyser medarbejder at følge
instruks for brug af mundbind og visir, hvilket anden medarbejder ses at anvende i tæt kontakt med bruger.
I Pensionistklubben er der ældre musik i højtalerne, som brugerne giver udtryk for at have det godt med. Der er
afmærket på alle pladser med billeder af hver bruger og kører tv skærm med billeder fra tidligere ture. En bruger
observeres komme retur fra cykeltur i lokalområdet, og har medarbejder med. En anden bruger bager kage på
dagen, hvilket nydes af de øvrige brugere. Medarbejder fortæller, at de én gang om måneden spiser sammen ud
fra brugernes ønsker. Nogle brugere får tilbud om neglepleje.
Medarbejder oplyser i øvrigt fokus på brugere med demens, men nævner der ikke er konkret samarbejde med
botilbud eller andre som led i udredningen. Medarbejder oplever at mangle opdateret viden på området, og
beskriver samtidig et løbende fokus også på om helbredsmæssig problemstillinger kan have betydning for
brugernes funktionsniveau.
Ledelsen oplyser, at de ved behov for sparring omkring brugernes sundhed og helbred kan anvende kommunens
hygiejnesygeplejerske.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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Kriterium 06

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser gennem relevant pædagogisk intervention med
low arousal og skærmning, og der har ingen magtanvendelser været i 2020.
Medarbejderne drøfter løbende gråzoner ifølge ledelsen og er introduceret til de nye regler på området, men har
ikke modtaget undervisning om reglerne.
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
Det vægter, at af fremsendt materiale ses udført 2 magtanvendelser i 2019 i Bøgen. Medarbejder fortæller, at der
ingen magtanvendelser har været i 2020. Medarbejder beskriver, at de undgår at bruge magt, ved at opstille mål for
brugernes valg og derigennem sikre at det er valg brugerne kan administrere og minimere konfliktniveau og
frustrationer derigennem. Desuden ses bruger med højere aktivitetsniveau at være tilbudt én til én aktivitet på 2. sal
i afskærmede lokaler, hvilket ifølge medarbejder er med til at minimere omfanget af konflikter.
Ledelsen oplyser, at de ingen udfordringer har med magtanvendeler, da de ikke tvinger brugerne til noget. Nævner
gråzonedrøftelser i forhold til omsorgsperspektivet. Ledelsen oplever, at de er blevet gode til at tale om gråzoner og
der er åbenhed i medarbejdergruppen for drøftelser.
Ledelsen beskriver problematik omkring en bruger, som ikke vil ud af bussen, og hvordan de ved en lejlighed var
nødt til at anvende magt for at støtte bruger. Der reflekteres løbende over tilgangen og arbejdes med
medarbejderskift.
Medarbejderne fortæller, at der tidligere var mange magtanvendelser i Lærken, men dette forekommer ikke
længere, da brugerne mødes med struktur og trygheden har reduceret den udadreagerende adfærd. Desuden er
der indrettet med mulighed for afskærmning for flere brugere, hvilket giver brugerne mulighed for at trække sig.
I Pensionistklubben har medarbejder kun i situationer med bleskift set udfordringer omkring magtanvendelser, men
arbejde med at være tydelige for brugerne, hvilket forebygger brugen af magt.
Medarbejder i Beskyttet beskæftigelse oplyser, at de arbejde med at skabe en tydeligere ramme, og har brugerne i
det tidsrum på dagen hvor de er mest friske.
Tillige vægter, at medarbejderne beskriver brugen af low arousal og at flytte sig fra konflikter og skabe plads for
brugerne.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b
Det vægter, at der ingen magtanvendeler har været efter de nye regler.
Ledelsen oplyser, at de nye retningslinjer er der informeret om på teammøder, og de ligger på hjemmesiden, hvor
medarbejderne kan søge mere viden. Ledelsen har fokus på løbende at genopfriske reglerne.
Medarbejderne bekræfter, at de nye retningslinjer om magtanvendelser er blevet gennemgået og andre har fået
dem udleveret, men der har ikke været konkret undervisning herom.
På denne baggrund, med særligt vægt på at der ikke er undervist konkret i de nye regler, bedømmes indikatoren i
høj grad opfyldt.
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Kriterium 07

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger vold og overgreb gennem relevant pædagogisk intervention, men
kan arbejde mere systematisk med opsamling af viden med henblik på forebyggelse, herunder gennem brug af
trivsels- eller risikovurderinger særligt for afdeling som har flest hændelser.
Indikator 07.a

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a
Det vægter, at brugere fortæller, at de andre brugere er søde, og der er ikke nogle som river eller råber.
Af fremsendt materiale ses Bøgen at have haft 15 hændelser, Bifrost 4 og Pensionistklubben 2.
Ledelsen oplyser, at der i Bøgen er en del situationer, hvor en bruger river og niver. De laver ikke
trivselsvurderinger, og det er svært at se et mønster i brugers adfærd, hvorfor de har haft overvejet om VISO skal
kontaktes for sparring. Medarbejdere bekræfter, at der ikke laves risikovurderinger og hændelser vedrører særligt
brugere på 2. sal, og de superviserer hinanden herom og drøfter problemstillinger på personalemøder.
Medarbejderen oplever, at bruger efter mere én til én kontakt har færre udadreagerende hændelser og mindre
overgreb mod andre brugere.
Ledelsen bekræfter, at der ingen episoder har været i Lærken.
Tillige vægter, at det af virksomhedsplan 2020 ses nævnt brugen af nænsom nødværge og low arousal som
fokuspunkter. Medarbejderne har ifølge ledelsen været på kursus i nænsom nødværge, for at kunne afværge og
samtidig give rum for den tætte kontakt som brugerne har behov for.
På denne baggrund, med særligt vægt på at der særligt i en afdeling forekommer voldsomme hændelser,
bedømmes indikatoren høj grad opfyldt.
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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 hensigtsmæssig organisering med to ledere som har ansvar for 2 eller 3
afdelinger hver. Ledelsen er samlet set kompetent og ansvarlig og beskrives som tilgængelige og gode
sparringspartnere i det daglige. Strategisk beskriver ledelsen, at de politiske og overordnede beslutninger i
centerregi, følger de og indretter tilbuddets afdelinger efter.
Medarbejderne oplever stor indflydelse på den daglige tilrettelæggelse af arbejdet, og arbejdsplanlægger og de
pædagogiske koordinatorer vurderes at medvirke til at skabe overblik. Der er tilbud om ekstern supervision til både
ledelse og medarbejdere, som anvendes efter behov.
Det vurderes, at der er en meget lav personalegennemstrømning, og sygefraværet er samlet set ikke højere end på
sammenlignelige arbejdspladser.
Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter

Kriterium 08

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse med pædagogisk og juridisk erfaring samt flere års
erfaring fra arbejdet med målgruppen og indenfor ledelsesfaget i organisationen.
Tillige vurderes, at ledelsen har fordelt det ledelsesmæssig ansvar i de enkelt afdelinger, og er åbne overfor
sparring med medarbejdere i alle afdelinger. Det er tydeligt for medarbejderne, hvilken leder de kan kontakte
omkring særlige områder. Ledelsen beskrives som tæt på og opleves tydelig af medarbejderne som har en høj grad
af indflydelse og ansvar for arbejdet i den enkelte afdeling.
Endvidere vurderes, at der for både ledelse og medarbejder er tilbud om ekstern supervision, som tilbydes efter
behov enten i forhold til samarbejde eller konkrete sager.

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 det fremgår af organisationsdiagram at Jens Peter Sorring er leder for Beskyttet beskæftigelse og
Lærken og er stedfortræder for centerleder. Merete Lund er leder for Bifrost, Pensionistklubben og Bøgen. Der er
fremsendt cv for Merete Lund, som er uddannet pædagog og har diplom i ledelse. Jens Soring oplyser at være
jurist og har lederuddannelse i amtet. Begge har været en del af ledelsen sammen gennem 10 år og med de
forskellige organisationsændringer der har været. Ledelsen bekræfter den nuværende organisering.
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Tillige vægter, at ledelsen fortæller, at det har været interessant at beslutte, hvor vi deler ledelsesopgaven, og
oplever det er tydeligt for medarbejderne hvilke kompetencer den enkelte leder har og hvor der kan ske sparring
omkring forskellige emner.
Medarbejderne bekræfter dette, og beskriver at Jens træffer de overordnede beslutninger, og medarbejderes
initiativ følges, når der argumenteres, mens Meretes force er den faglige sparring.
I forhold til ledelsesstil oplyser ledelsen, at de arbejder med at skabe størst mulig åbenhed, er synlige, uddelegerer
og arbejder med frihed under ansvar. Beskriver sig som lyttende ledertyper, men kan træffe beslutninger som går
mod medarbejdernes ønsker, og hjælper ved behov. Ledelsen oplyser også at kunne coache.
Medarbejderne beskriver, at ledelsen er tæt på og deltager i de ugentlige personalemøder som enten afvikles i de
enkelte afdelinger eller flere sammen. Det beskrives, at der i flere afdelinger er pædagogiske koordinatorer og
arbejdsplanlæggere. Ledelsen beskrives, at have stor viden om medarbejdernes kompetencer og formidler viden
mellem afdelingerne. Ledelsen beskrives som tydelige, med stor viden og fleksibel.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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 det af tilbudsportalen fremgår, at der er mulighed for supervision.
Medarbejderne fortæller, at der er mulighed for ekstern supervision ved behov og i konkrete sager, men tilbydes
ikke fast. Oplyser fx at deltage i VISO samarbejde. Der nævnes i flere afdelinger gennemførte supervisionsforløb fx
omkring trivsel, men beskrives også at enkelte afdelinger ikke oplever behov for supervision. Desuden beskrives
muligheden for sparring med ledelsen og kommunens konsulenter.
Tillige vægter, at ledelsen oplyser, at deltage i et ledernetværk og har mulighed for sparring der samt tilbud om
supervision med ekstern omkring opbygningen af netværket.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
Kriterium 09

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at den daglige drift varetages kompetent. Medarbejderne er håndværksmæssigt-,
sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannet og har kompetencer til at anvende tilbuddets faglige tilgange og
metoder samt sikres mulighed for løbende kompetenceudvikling.
Medarbejdergruppen er stabil, har været ansat i mange år og giver udtryk for at være glade for deres arbejde,
hvilket har betydning for den lave personalegennemstrømningen og sygefraværet som samlet set er lavt i forhold til
sammenlignelige arbejdspladser.
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
Det vægter, at brugerne oplyser, at de får den hjælp de har brug for, og medarbejderne er søde og hjælpsomme og
har altid tid til at snakke, hvis en bruger oplever noget er svært. Bruger fortæller, at medarbejderne altid hjælper
brugere med sundhedsfaglige behov fx ved kramper, og dette har bruger stor forståelse for.
Tillige vægter, at af ydelseskataloget for Værkstederne Rude Skov er der i beskrivelserne af hvert tilbud/afdeling
defineret indholdet i den socialpædagogiske støtte, aktiviteter og personlig pleje samt beskrevet kerneopgaven
omkring beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. For Bøgen ses beskrevet pædagogisk aktivitet,
toiletbesøg og medicingivning og administration. Ledelsen oplyser, at der ikke er udarbejdet ny ydelsesbeskrivelse,
siden Bøgen er lagt ind under Værkstederne.
Indholdet ses at stemme overens med det medarbejdere og ledelse fortæller omkring arbejdet i de enkelte
afdelinger, og afspejler den tværfagligt sammensatte medarbejdergruppe nedenfor. Medarbejderne bekræfter
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ligeledes den nedenfor beskrevne normering, og oplyser flere medarbejdere er på deltid eller fleksjob samt at der er
tid nok til brugerne.
Af tilbudsportalen ses oplyst, at der i Beskyttet beskæftigelse er ansat svarende til 272 timer specialpædagogisk
arbejde og 14 timer omsorgsmedhjælpere. Af fremsendte oplysninger ses 17 personaler, heraf 8 socialpædagoger,
3 omsorgsmedhjælpere og 1 værkstedsassistent. Der er 55 pladser og pt. 50 borgere.
I Bifrost er ansat svarende til 225 timer specialpædagogisk arbejde og 29 timer omsorgsmedhjælpere. Af
fremsendte oplysninger ses 14 personaler, heraf 10 socialpædagoger, 3 omsorgsmedhjælpere og 1
værkstedsassistent. Der er 23 pladser og pt. 12 borgere på halvdagsplads og 15 på heldagsplads.
I Lærken er der ansat svarende til 170 timer specialpædagogisk arbejde. Af fremsendte oplysninger ses 5
personaler, heraf 4 socialpædagoger, 1 pædagogisk assistent. Der er 14 pladser og pt. 15 heldagsplads.
Medarbejder bekræfter
I Pensionistklubben er der ansat svarende til 68 timer specialpædagogisk arbejde og 43 timer
omsorgsmedhjælpere. Af fremsendte oplysninger ses 5 personaler, heraf 3 socialpædagoger (hvoraf 1 er vikar) og
2 omsorgsmedhjælpere. Der er 15 pladser og pt. 13 borgere på halvdagsplads og 8 på heldagsplads.
I Bøgen er der ansat svarende til 187 timer specialpædagogisk arbejde, 139 timer til omsorgsmedhjælpere og 29
timer til social- og sundhedsassistent. Af fremsendte oplysninger ses 14 personaler, heraf 6 socialpædagoger, 1
pædagogisk assistent, 5 omsorgsmedhjælpere, 1 psykomotorisk terapeut og 1 social- og sundhedshjælper. Der er
23,5 pladser og pt. 28 borgere på halvdagsplads og 10 på heldagsplads.
Af tidligere tilsynsrapport ses, at der er planlagt rotation i grupperne for faglig sparring og vidensdeling, og der er en
kompetencebank. Ledelsen oplyser, at kompetencebanken ikke virker efter hensigten, men hvis de har haft et
problem, så er der altid en medarbejder der byder ind.
Ledelsen oplyser, at en del medarbejdere er ansat på deltid eller i fleksjob og medarbejdergruppen er tværfagligt
sammensat med pædagogiske, sundhedsfaglige eller værkstedserfaringer, hvilket er baggrunden for at de angivne
timer ikke stemmer overens med antal ansatte, omregnet til fuld tid. Der er i Bøgen og Bifrost ansat faste vikarer, og
i teams hjælper hinanden men ikke på tværs af afdelinger.
Ledelsen oplever, tilbuddet kan blive meget bedre til at bruge frivillige, men har ikke en strategi for dette.
Endvidere vægter, at det under rundvisning observeres, at medarbejderne har fokus på brugernes behov under
samvær, aktiviteter og i arbejdssituationer samt personlige behov under interviews med tilsynet. Der observeres
fokus på adfærd, tegn og særlige kommunikationsformer, hvilket medarbejderne også fortæller, at de har en
opmærksomhed på.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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
Det vægter, at ledelsen oplyser, at der ingen personalegennemstrømning har været.
Af fremsendte oplysninger er der en medarbejder, der er ophørt i Bøgen.
På denne baggrund vurderes personalegennemstrømningen ikke på et højere niveau end sammenlignelige
arbejdspladser og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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 vægter, at af fremsendte oplysninger har fraværet i Beskyttet beskæftigelse og Lærken været på 3,38 %
Bøgen, Bifrost og Pensionistklubben har været på 6,64 %, hvilket samlet set ikke er højere end på sammenlignelige
arbejdspladser.
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Medarbejderne beskriver sygefraværet som lavt i alle afdelinger og særligt efter Covid-19 ses meget lidt sygdom.
Medarbejderne fortæller, at de ikke modtager syge brugere, og alle som hoster bliver testet, hvilket sammen med
det øgede fokus på hygiejne medvirker til lavt sygefravær.
Ledelsen nævner, at sygefraværet generelt er højere i Bøgen og Bifrost, hvilket har været et ledelsesmæssigt
fokus. Der har været afholdt sygefraværssamtaler og efter disse er fraværet faldet. Ledelsen oplyser, at
sammenlægningen for 1 ½ år siden, kan have haft indflydelse på det højere sygefravær i en periode.
På baggrund heraf bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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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 personalet har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i
forhold til tilbuddets målsætninger og målgrupper. Personalet er fagligt uddannet enten pædagogisk, indenfor
sundhed eller håndværksmæssigt eller har erfaring fra arbejdet med målgruppen. Ligesom der løbende er mulighed
for opkvalificering omkring anvendt fagteknisk viden, metoder og tilgange enten i form af interne kurser eller ekstern
uddannelse ud fra brugernes behov. Set i forhold til de anvendte metoder og brugernes behov, kan der udover
planlagt forløb om sanseintegration tilføres viden omkring kommunikationsformer og herunder særligt Tegn til tale
som medarbejder efterlyser viden om for at bedre kommunikation med brugerne. Ledelsen kan som led i
planlægningen heraf overveje et mere strategisk fokus for den samlede medarbejdergruppes kompetenceudvikling.
Tillige vurderes, at personalet møder borgere og medarbejdere i en ligeværdig og anerkendende relation og
generelt har fokus på borgernes retssikkerhed, men en afdeling kan genopfriske viden omkring persondataloven.
Gennemsnitlig vurdering

4

Udviklingspunkter
Ledelsen kan sammen med medarbejderne, som led i udarbejdelsen af en strategi for kompetenceudvikling have
fokus på, om og hvordan der kan tilføres viden omkring særlige kommunikationsformer herunder Tegn til tale samt
demens.
For afdeling hvor personhenførbare oplysninger er tilgængelige på fælles tavler, kan der arbejdes med
genopfriskning af området samt at få informationerne i aflåst skab eller digitaliseret, så medarbejdere kan tilgå
oplysningerne fx via låst ipad.

Kriterium 10

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne besidder kompetencer og erfaring til at varetage brugernes behov og
anvender tilbuddets faglige tilgange og metoder. Medarbejderne har relevant pædagogisk, sundhedsfaglig eller
håndværksmæssige baggrund og tilbydes kompetenceudvikling i forhold til målgruppens behov og tilbuddets valgte
tilgange og metoder. Alle medarbejder tilbydes basiskurser fx omkring kvalikombo og andre relevante pædagogiske
eller sundhedsfaglige emner.
Det vurderes, at der ikke fra ledelsen er en plan eller strategi for kompetenceudvikling, hvilket der med fordel kan
udvikles praksis for gennem inddragelse af medarbejderne. Som led i en eventuel udarbejdelse af en strategi for
kompetenceudvikling kan der være fokus på, om og hvordan der kan tilføres viden omkring særlige
kommunikationsformer herunder Tegn til tale, hvilket enkelte medarbejdere oplyser at mangle viden om for at støtte
kommunikationen med konkrete brugere bedre.
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Tillige vurderes, at der kan genopfriskes retningslinjer for opbevaring af personhenførbare oplysninger, hvilket der
gives et udviklingspunkt om.

Indikator 10.a

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a
Af fremsendte materiale ses i Beskyttet beskæftigelse ansat 12 personaler (6 socialpædagoger, 1
omsorgsmedhjælpere og 5 værkstedsassistent) I Bifrost ses 14 personaler (10 socialpædagoger, 3
omsorgsmedhjælpere og 1 værkstedsassistent). I Lærken ses 5 personaler (4 socialpædagoger, 1 pædagogisk
assistent). I Pensionistklubben ses 5 personaler (3 socialpædagoger (hvoraf 1 er vikar) og 2
omsorgsmedhjælpere). I Bøgen ses 14 personaler (6 socialpædagoger, 1 pædagogisk assistent, 5
omsorgsmedhjælpere, 1 psykomotorisk terapeut og 1 social- og sundhedshjælper)
Det vægter, at Lærkens medarbejder beskriver, at have tilstrækkelige kompetencer og mulighed for uddannelse,
og oplever sig godt rustet. Alle har fået Rudersdals autismekursus og har mange års erfaring. Der tages
udgangspunkt i en individuel pædagogik.
I Bifrost, beskrives at have været et generationsskifte, så der er ansat mange nyuddannede medarbejdere, men
dette giver en god dynamik i gruppen. Medarbejder fortæller, at pågældende ikke kan tegn, og finder det
uhensigtsmæssigt når bruger anvender dette i sin kommunikation. Medarbejder oplever lydhørhed, når det
benævnes, at der mangler konkrete kompetencer i medarbejdergruppen.
I Værkstederne/Beskyttet beskæftigelse beskriver medarbejder, at der er både håndværkere og pædagoger.
Medarbejder oplever mulighed for at tage kurser og afvikling af fælles kompetencedage. Desuden har tilbuddet
mange studerende, hvilket medarbejder beskriver som virkelig godt, fordi de er yngre og skærper vores forståelse
for de faglige tilgange
I Bøgen beskrives ansat mange pædagoger, og at der er et fast kursusforløb med kvalikombo, medicin, forflytning,
neuropædagogik og alle metoder bliver gennemgået og er et obligatorisk hygiejnekursus og introduktion ved
forflytningsvejleder. Medarbejdere beskriver planlagt weekendkursus omkring sanseintegration.
I Pensionistklubben oplyser medarbejdere, at mangle opdateret viden omkring demens.
Ledelsen oplyser, at dette kursus også er for Pensionistklubbens medarbejdere, og er udsat fra foråret samt at
Rudersdals kursuskatalog bruges aktivt. Ledelsen oplyser, at der ikke er udarbejdet en konkret strategi eller plan
for kompetenceudviklingen af medarbejdergruppen, og bekræfter grundpakken som alle nye ansatte modtager
undervisning i samt at der pågår proces med at tilføre viden om TEACCH
Tillige vægter, at af tidligere tilsynsrapport ses, at der afholdes MUS, GRUS og fælles kompetencedage.
Ledelsen bekræfter dette, men at GRUS er under afklaring. Særligt beskrives en afholdt temadag for at lære
hinanden at kende under sammenlægningen.
På baggrund af dette, med særlig vægt på at der opleves behov for kompetencer omkring tegn til tale og med
fordele kan ses tilført mere viden omkring nonverbal kommunikation, bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt.
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
Det vægter, at der under observation i Bifrost og som led i rundvisningen i de øvrige afdelinger ses, at
medarbejderne har en respektfuld og anerkendende tilgang til brugerne og fremstår i en ligeværdig relation.
Brugerne fremstår trygge i relationen og ses at have tillid til medarbejderne, som er imødekommende og
hjælpsomme.
Brugerne fortæller, at medarbejderne er søde og gode til at hjælpe, og støtter den enkelte ud fra det aktuelle
behov.
Tillige vægter, at der observeres flere brugere med verbale udfordringer i enkelte afdelinger, men ses ikke
udpræget brug af tegn til tale, tilgængelig billedkommunikation eller beskrivelser af kommunikationsformer for den
enkelte bruger. Medarbejderne fortæller, at de har fokus på brugere med nonverbal kommunikation og anvender
piktogrammer eller ipad med billeder. Enkelte medarbejdere beskriver behov for opdateret viden omkring tegn til
tale.
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Endvidere vægter, at der i Bifrost observeres ophængt personhenførbare oplysninger omkring brugerne på tavler i
fællesrum, hvilket ledelsen oplyser, at de løbende har arbejdet med i alle afdelinger og vil gennemgå reglerne for
på ny.
På baggrund af ovenstående, med vægt på at der kan tilføres kompetencer omkring kommunikationsformer og i en
afdeling kan fokuseres på brugernes retssikkerhed, bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt.
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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 tilbuddets omgivelser, indretning og faciliteter og stand understøtter målgruppens behov
og formålet med indsatsen.
De fysiske rammer med alle afdelinger, som er fordelt i mindre lokaler, gør det muligt at tilgodese brugernes
forskellige behov og sikre trivsel og udvikling, og den kommende proces med flytning og ombygning forventes at
underbygge dette i endnu højere grad. Særligt nævnes udfordringer med høj varme i Lærken og Bifrost grundet
manglende solafskræmning, hvilket forventes at bedres med flytning af lokalerne.
Bøgen forventes også at få bedre faciliteter og få imødekommet behov for større toiletfaciliteter samt flere rum til
aktiviteter, mens andre afdelinger som har tilfredsstillende lokaler også skal flytte, men ifølge medarbejderne er
blevet inddraget omkring behovet i de nye fysiske rammer.
De fysiske rammer fremstår i øvrigt indbydende, men der er en generel udfordring i Beskyttet beskæftigelse
omkring manglende lagerplads, hvilket bevirker, at der kan fremstå lidt rodet og anvendes lokaler til opbevaring
fremfor aktivitet og beskæftigelse.
Gennemsnitlig vurdering

4

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vil følge op på, hvilken betydning flytte- og ombygningsprocessen får i forhold til brugernes trivsel.

Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer samlet set understøtter målgruppens behov og formålet med
indsatsen, som varierer i de enkelte afdelinger. Brugernes udvikling og trivsel understøttes af de fysiske rammer,
og der pågår proces med flytning og ombygning som forventes at øge trivslen yderligere, særligt i Bøgen.
Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a
Tilbuddet er beliggende på flere matrikler på grænsen til Rude Skov, og har nabofælleskab til bygninger hvor der
bor udviklingshæmmede samt private boliger. På sigt skal alle afdelinger flyttes til Sophie Magdalenes Vej 7 og 11.
Pt ligger Bøgen i lokaler 5 minutters gang herfra. Flytteproces forventes afviklet i efteråret 2020. Medarbejderne
fortæller, at de er inddraget i flytteprocessen og har haft indflydelse på indretningen og omfang af lokaler.
Det vægter, at der under rundvisning ses høj trivsel hos borgerne i alle afdelinger.
Ledelsen beskriver de fysiske rammer som fantastiske.
Bruger i Beskyttet beskæftigelse fortæller, at rummene i værkstedet er trange, men det er muligt at flytte sig fra det
større kreative værksted til andre rum med færre bruger i, hvis der ønskes mere ro omkring arbejdssituationen.
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Medarbejdere bekræfter denne mulighed. Medarbejdere oplyser, at de mangler lagerplads, hvilket underbygges af
observation af, at der er opmagasineret mange ting i lokaler som ses mindre fremkommelige og fremstår rodede.
Tillige vægter, at ledelsen fortæller, at Arbejdstilsynet har været på besøg i Bøgen og påtalt manglende plads på
handicaptoilet, hvilket har bevirket, at toilet, som aldrig blev brugt, er flyttet, og har givet mere arbejdsplads til
liggende skifte.
Ledelsen beskriver i øvrigt, at der på Bøgen er meget støj på anden sal, og de ser frem til hvilken betydning det
kan få med flytning og ny indretning til efteråret.
Medarbejderne bekræfter, at der er plads til forbedring, og særligt behovet for både større og mindre rum og
forbedrede toiletforhold vil blive tilgodeset i de kommende nye fysiske rammer som også vil komme til at indeholde
Spa og andre sansemotoriske aktiviteter der har betydning for brugernes trivsel.
Endvidere vægter, at medarbejderne i Lærken oplyser, at brugerne trives med de fysiske rammer. Særligt antallet
af rum har betydning af hensynet til at skærme brugere med behov for pause og individuel aktivitet.
Medarbejder i Bifrost oplyser, at nogle brugere er meget lydsensitive, men det fungerer godt, med mulighed for
ophold i flere mindre lokaler for afskærmning.
For begge afdelinger beskrives manglende solafskærmning og høj varme i lokalerne, at have indflydelse på
brugernes trivsel, hvilket der ved indretningen af nye lokaler vil blive taget højde for.
Medarbejder i Pensionistklubben fortæller, at de har under covid 19 fundet ud af at dele sig op i små grupper,
hvilket fungerer godt.
På baggrund af ovenstående, med særlig vægt på igangværende proces omkring flytning i efteråret 2020, som
forventes at øge trivslen yderligere, bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt.
Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b
Det fremgår af tilbuddets hjemmeside, at Beskyttet beskæftigelse består af tre teams fordelt på flere værksteder.
Under rundvisningen ses lokalerne fordelt i to bygninger.
I Kreativ produktion er der værksted til kreativ, glas, maleri og medie. Brugerne har faste pladser til afvikling af
igangværende produktion.
I Skov, service og lønarbejde er der et snedkeri, montage, natur og i øvrigt foregår mange pedelopgaver omkring
bygningerne og i skovene.
I Café og køkken er der et industrikøkken, ekspedition og caféområde samt læderværksted.
Lærken består to fællesområder med køkken og spisefaciliteter på 2. sal og med adgang til stort grupperum til
pauseaktivitet med tv og musik, indrettet med flere sofaer, så hver bruger kan have personlig plads. Desuden er
der adgang til flere mindre grupperum, hvor et fremvises af bruger som fortæller, om det igangværende puslespil
pågældende er ved at lægge. Anden bruger oplyser også at anvende dette rum til pause. Der er adgang til flere
toiletter. Desuden er der i stueetagen to lokaler, hvor der læses historier og spilles spil og kan anvendes
handicaptoiletter, herunder liggende skiftemulighed som også anvendes af Bifrost og Pensionistklubben. Desuden
er adgang til en have, som ikke pt. anvendes, da brugerne tager på ture ude af huset i stedet for.
Medarbejder fortæller og det observeres, at man skal igennem Bifrost for at komme op til Lærken. Brugere som
bliver påvirket at dette kan tage elevator op.
Bifrost består af to gruppe som hver har et større fællesrum med køkkenfaciliteter samt flere mindre grupperum og
en større sal hvor der fx laves folkedans samt sang og musik, hvilket observeres på dagen for tilsynet. Lokalerne
fremstår varme, hvilket der ved den kommende indretning er opmærksomhed på ifølge leder og medarbejder. Der
er desuden adgang til en have, som er indrettet med pavilloner der skygger, gynger samt borde og bænke. Haven
anvendes pt ifølge leder i mindre omfang grundet mindre bemanding i ferieperioden.
Pensionistklubben består af tre lokaler i sammenhæng, hvor brugerne har faste pladser ved bordene hvor der
afvikles aktivitet. Desuden er der et stort køkken med spiseplads samt adgang til en have indrettet med borde og
bænke samt plads i midten til afvikling fx af Olympiaden.
Bøgen består af to grupper som har lokaler i henholdsvis stueetagen og på 2. sal.
På 2. sal er der indrettet med solistrum, hvor de 5 brugere som er tilknyttet har hvert deres rum.
I stueetagen er der et større lokale i midten, hvorfra der er adgang til flere mindre rum, til fx pause med mulighed
for oplæsning og spille musik, sansestimulering med vandseng, lys og musik samt et rum til massage og arbejdet
med led kompression, hvortil der ses ophængt billeder med hvordan dette arbejde skal udføres. Der er hest, spejle,
og flere andre remedier, til at sikre at brugerne kommer ud af kørestolene og får trænet bevægelse og
sansemotorisk træning.
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Det observeres under rundvisningen, at brugerne er i gang med forskelige sansemotoriske aktiviteter samt hvile i
seng eller anden lejring end kørestol. Medarbejderne beskriver proces omkring flytning, og hvilken positiv
betydning det forventes at få i forhold til at kunne imødekomme brugernes særlige behov yderligere.
På baggrund af ovenstående, og særligt oplysningerne omkring den kommende flytte- og ombygningsproces,
bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet.
Dokumenter

Tilbudsportalen
Tilsynsrapport Botilbud Ebberød 2015
Tilsynsrapport Dagtilbuddene Rudersdal 2013
Tilsynsrapport Værkstederne ved Rude skov 2018
Ydelseskatalog Værkstederne og Bøgen
Kvalitetsstandard serviceloven voksne 2018
Virksomhedsplan 2020
Antal ansatte og faglig baggrund
CV Daglig leder
Dokumentation i form af pædagogisk planer m.m. på en borger far hver afdeling
Øvrige oplysninger forud for tilsynet:
Sygefravær, personalegennemstrømning, magtanvendelser og antal vold og
overgreb

Observation

Beskyttet beskæftigelse under arbejdet i alle værksteder.
Bifrost i grupperne samt under aktivitet med musik.
Lærken i alle rum og da brugerne kommer retur fra tur.
Pensionistklubben med kreative aktiviteter.
Bøgen under aktiviteter i det store rum og indgik til bruger som hviler og får
massage.

Interview

Ledelse:
Jens Peter Sorring, jurist med lederuddannelse. Forstander siden overgangen fra
amtet og daglig leder af Beskyttet beskæftigelse og Lærken samt stedfortræder for
centerleder.
Daglig leder for Bifrost, Pensionistklubben og Bøgen, socialpædagog og diplom i
ledelse, ansat som leder siden 2006.
Medarbejdere:
Beskyttet beskæftigelse, pædagog ansat i 19 år.
Bifrost, pædagog ansat i 7 år.
Lærken, pædagog ansat i 11år
Pensionistklubben, pædagog ansat i 16 år.
Bøgen pædagog 2½ år
Brugere:
Beskyttet beskæftigelse:
To brugere fra Nørkleriet en arbejdet der i flere år, og en i 35 år.
En bruger fra Montage som arbejder del af Aktiv seniorgruppen gennem 4 år.
En bruger fra Køkken og læderværkstedet, arbejdet der gennem flere år.
To brugere fra Pedelteamet, en arbejdet der i 16 år og en i 7 år.
En bruger fra Snedkeriet arbejdet der i flere år.
Bifrost:
Tre brugere som har været tilknyttet gennem flere år.
Lærken:
Tre brugere som har været tilknyttet gennem et til flere år.
Pensionistklubben:
Tre brugere som har været tilknyttet gennem flere år.
Bøgen:
En bruger i Stuen, som har været tilknyttet gennem flere år.

Interviewkilder

Ledelse
medarbejdere
brugere
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Score
Tema 1
5
4
Tema 7

Tema 2

3
2
1
0

Tema 6

Tema 3

Tema 5

Tema 4

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.
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