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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 Små bofællesskaber

Hovedadresse Laksetorvet 1
8900 Randers C

Kontaktoplysninger Tlf: 21351352
E-mail: lone.harboe@randers.dk
Hjemmeside: bostedernerandersnord.randers.dk

Tilbudsleder Åse Ploumann Simonsen

CVR nr. 29189668

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper ABL § 5, stk. 2 (almen plejebolig)

Målgrupper 18 til 85 år (udviklingshæmning)

18 til 85 år (udviklingshæmning)

18 til 85 år (udviklingshæmning)

18 til 85 år (udviklingshæmning)

18 til 85 år (udviklingshæmning)

18 til 85 år (udviklingshæmning)

18 til 85 år (udviklingshæmning)

18 til 85 år (udviklingshæmning)

18 til 85 år (udviklingshæmning)

18 til 85 år (udviklingshæmning)

Pladser i alt 85

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Grenåvej 12,1 Laksetorvet 1
8900 Randers C

8 almen plejebolig 
(ABL § 5, stk. 2), 

Grenåvej 12,st. 
8960 Randers SØ

Laksetorvet 1
8900 Randers C

8 almen plejebolig 
(ABL § 5, stk. 2), 

Niels Brocks gade 
5, 8900 Randers C.

Laksetorvet 1
8900 Randers C

19 almen plejebolig 
(ABL § 5, stk. 2), 

Nordstjernen 17, 
8920 Randers NV

Laksetorvet 1
8900 Randers C

4 almen plejebolig 
(ABL § 5, stk. 2), 

Præstevænget 34, 
Spentrup

Laksetorvet 1
8900 Randers C

8 almen plejebolig 
(ABL § 5, stk. 2), 

Rebslagervej 12, 
8900 Rancers C

Laksetorvet 1
8900 Randers C

13 almen plejebolig 
(ABL § 5, stk. 2), 

Rebslagervej 18, 
8900 Randers C

Laksetorvet 1
8900 Randers C

12 almen plejebolig 
(ABL § 5, stk. 2), 

Skelvangsvej 24, 
8920 Randers NV

Laksetorvet 1
8900 Randers C

4 almen plejebolig 
(ABL § 5, stk. 2), 

Vedøvej 03 Laksetorvet 1
8900 Randers C

5 almen plejebolig 
(ABL § 5, stk. 2), 

Vedøvej 1 Laksetorvet 1
8900 Randers C

4 almen plejebolig 
(ABL § 5, stk. 2), 

Pladser på afdelinger 85
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Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 04-12-2019

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Brian Nygaard (Tilsynskonsulent)

Sanne Merete Sommer (Tilsynskonsulent)

Simon Pedersen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 27-09-19: Skelvangsvej 24, Randers (Anmeldt)
26-09-19: Nordstjernen 17, Randers (Anmeldt)
26-09-19: Præstevænget 34, Spentrup (Anmeldt)
19-09-19: Grenåvej 12. 1., Randers C (Anmeldt)
19-09-19: Grenåvej 12. st., Randers C (Anmeldt)
19-09-19: Vedøvej 3, Randers C (Anmeldt)
19-09-19: Vedøvej 1, Randers C (Anmeldt)
16-09-19: Rebslagervej 18, Randers C (Anmeldt)
16-09-19: Rebslagervej 12, Randers C (Anmeldt)
16-09-19: Niels Brocks Gade 5, Randers C (Anmeldt)
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsyn Midt vurderer, at Små Bofællesskaber efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet jf. § 6 i lov 
om socialtilsyn. Små Bofællesskaber er godkendt efter Almen Boliglovens § 105, stk. 2, hvor borgerne ydes 
socialpædagogiske støtte i henhold til Lov om Social Service § 85. 
Små Bofællesskaber er godkendt til at modtage 85 borgere med udviklingshæmning i alderen 18-85 år, fordelt på 
10 afdelinger.

Det vurderes, at:

-tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. 

-tilbuddet understøtter borgerne i at videreudvikle deres selvstændighed i forhold til deres udviklingsniveau.

-tilbuddet understøtter, at borgerne med deres individuelle forudsætninger udvikler og vedligeholder deres sociale 
kompetencer i relation til andre borgere, venner og familie.

-tilbuddets målgruppe og målsætning er tydeligt defineret, og at tilbuddets faglige tilgange er relevante i forhold til 
målgruppen, som bidrager til borgernes udvikling og trivsel Medarbejderne samarbejder med borgerne omkring 
udarbejdelse af handleplaner, hvor der udarbejdes individuelle mål og deraf indsatser, som generelt fører til positive 
resultater for borgerne.

-tilbuddet i mindre grad udarbejder tilfredsstillende dokumentation af mål, som udspringer af de indsatsmål, der er 
bestilt af myndighed. 

-tilbuddet i mindre omfang dokumenterer indsatsen i referater fra personalemøder og i dagbogsnotater. 

-tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører, for at understøtte borgernes trivsel og udvikling af 
borgernes ressourcer.

-borgerne støttes og inddrages i deres eget liv og hverdagen på tilbuddet med henblik på at leve et så selvstændigt 
liv som muligt. 

-tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed gennem pædagogiske og sundhedsmæssige tiltag, 
som er medvirkende til at sikre borgernes trivsel og udvikling. Det er samtidig vurderingen, at der er borgere i et af 
bofællesskaberne, som giver udtryk for ikke at trives, men at ledelsen er i proces med at arbejde med dette. 

-tilbuddet forebygger magtanvendelse igennem en dialogbaseret og konfliktnedtrappende tilgang, som tager højde 
for borgernes individuelle behov for hjælp og støtte. 

-tilbuddet har fokus på forebyggelse af vold og overgreb igennem relevante faglige tiltag samt beskrevne 
retningslinjer og procedurer.

-tilbuddets ledelse har relevante formelle uddannelser og erfaringer med tilbuddets målgruppe. Og sætter rammen 
for tilbuddets strategiske og faglige udvikling, hvor medarbejderne inddrages. 

-tilbuddets daglige drift varetages kompetent, og at den konst. afdelingsleder fungerer som kompetent og faglig 
sparringspartner for medarbejderne, og er tilgængelig i forhold til faglige spørgsmål. 

-medarbejderne har høj anciennitet og at personalegennemstrømningen og sygefraværet er lavt, hvilket bevirker, at 
borgerne møder den fornødne kontinuitet, som de profiterer af.

-tilbuddet har erfarne og kompetente medarbejdere, der arbejder ud fra tilbuddets mission om, at borgerne skal 
mestre mest muligt i eget liv.

-tilbuddets fysiske rammer i de ti enkeltbeliggende bofællesskaber skaber forskellige betingelser for borgernes 
individuelle aktiviteter i egen lejlighed. 

-tilbuddet har en økonomisk ramme for så vidt angår budgetterede personaleomkostninger, borgerrelaterede 
omkostninger samt kompetenceudvikling af personale, som, afhængig af tilbuddets økonomiske prioriteringer, giver 
mulighed for at yde en socialfaglig kvalitet, der er tilfredsstillende set i forhold til tilbuddets målgruppe og takst.
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Særligt fokus i tilsynet

Ved tilsynet d. 16., 19., 26. og 27. 9. 2019, gennemgik socialtilsynet flg.:

Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater:
Kriterium 3 + indikator 3.b, 3.c
Tema 4: Sundhed og trivsel:
Kriterium 4 + indikator 4.a, 4.b, 
Kriterium 5 + indikator 5.a
Tema 5: Organisation og ledelse:
Kriterium 8 + indikator 8.a, 8.b
Økonomi

Socialtilsynet er ikke orienteret om oplysninger, der har givet anledning til ændringer i de øvrige temaer, hvorfor
disse er overført fra det seneste tilsynsbesøg d. 29. august 2018.

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse. Langt de fleste borgere har beskæftigelse eller aktivitetstilbud i beskyttede miljøer 
udenfor bofællesskaberne. Endvidere er der i bofællesskaberne enkelte borgere, der er tilknyttet det ordinære 
arbejdsmarked på særlige vilkår. Bofællesskaberne er generelt lagt an på, at borgerne er aktiveret i dagligdagen og 
derved oplever et miljøskift.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne understøttes individuelt i at udnytte deres potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse. Det indgår også i vurderingen, at tilbuddet samlet set ikke opstiller mål for den 
enkelte borgers uddannelse og beskæftigelse, da denne opgave er placeret hos myndighed samt de dagtilbud, som 
borgerne er tilknyttet. Det er samtidig socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har et konstruktivt og givtigt 
samarbejde med myndighed i forhold til borgernes ønske om mulighed for beskæftigelse, og at borgerne støttes i at 
have et aktivt liv i forhold til beskæftigelse og uddannelse. Det vurderes ligeledes, at medarbejderne er 
opmærksomme på de tilfælde, hvor der opstår behov for forandringer omkring borgernes beskæftigelse eller 
uddannelse. Her er det socialtilsynets vurdering, at borgerne støttes i såvel afklaringsfasen, som til at finde det rette 
alternativ. Det er endvidere vurderingen, at langt de fleste borgere i bofællesskaberne er i en eller anden form for 
beskæftigelse. Dog er der tale om et antal borgere, som ikke frekventerer et beskæftigelsestilbud da de er fyldt 65, 
og dermed er folkepensionister. Nogle af borgerne over 65, giver udtryk for, at de ikke har behov for, eller ønsker 
mulighed for beskæftigelse. Andre vurderes at have et behov for at være tilknyttet en form for samværstilbud med 
ligesindede, hvilket er muligt på 2 botilbud i Randers. Det er endelig socialtilsynets vurdering, at færdiggørelsen af 
Aktivitetscenter Randers i Dronningborg, særligt vil kunne tilbyde borgere over 65 år nye muligheder for samvær, 
som ikke direkte knytter sig til beskæftigelse, men som giver mulighed for tilhørsforhold.
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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 bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. 
Fælles for tilbuddets afdelinger:

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne og ledelsen samstemmende fortæller, at målene for 
borgernes beskæftigelse fastsættes af myndighed og fremgår i borgernes handleplaner. Medarbejderne oplyser, at 
det indgår i nogle af borgernes mål, hvordan medarbejderne kan understøtte og motivere borgerne til at komme op 
og afsted om morgenen, men at flertallet af borgerne selv klarer det. Medarbejderne fortæller også, at såfremt 
borgerne ønsker andre eller nye beskæftigelsesmuligheder, gerne drøfter ønskerne med medarbejderne, og gerne 
er behjælpelige med at tale med myndighed eller borgernes beskæftigelsestilbud. Det indgår endvidere i 
bedømmelsen, at det fremgår af indsendte handleplaner, herunder VUM, at der er opstillede mål i forhold til 
beskæftigelse, og at medarbejderne fra samtlige bofællesskaber fortæller, at der følges op på målene ved de aftalte 
tidspunkter for udarbejdelsen af score i FKO, og ved statusmøder med myndighed. Dette bekræftes ligeledes af 7 
interviewede myndighedsrådgivere.
I bedømmelsen indgår det med særlig vægt, at socialtilsynet har bedt borgerne svare på spørgsmålet: ”Er du glad 
for dit arbejde?” i et Smiley- spørgeskema. 39 borgere har svaret med en glad Smiley, 6 har svaret med en neutral, 
hvoraf 2 er pensionister og 2 har valgt ikke at være tilknyttet beskæftigelsestilbud og 2 borgere har svaret med en 
sur Smiley. Ligeledes har socialtilsynet interviewet i alt 25 borgere, hvoraf det fremgår, at 2 er pensionister, hvor 
begge har ønske om at være tilknyttet et samværstilbud, men ikke er blevet det bevilliget.
I bedømmelsen indgår det tillige, at ledelsen fortæller, at der er et godt samarbejde i de enkelte bofællesskaber i 
forhold til at motivere og understøtte borgerne i at have mulighed for beskæftigelse i form af enten samværs- 
og/eller aktivitetstilbud. Desuden oplyser ledelsen, at der er en god og konstruktiv dialog i forhold til samarbejdet 
mellem myndighed og de enkelte bofællesskaber omkring opstilling af mål for borgernes beskæftigelse, og at der er 
fokus på borgernes selv- og medbestemmelse i forhold til ønsker og valg. Afdelingslederen fortæller endvidere om 
en borger, som ikke trivedes i forhold til den aftalte arbejdstid, og kontaktede arbejdsstedet om borgerens ønske 
om mere fritid.
Det indgår ligeledes i bedømmelsen, at der ved tilbuddet bor borgere, som er fyldt 65 år, og dermed har status som 
pensionister. Eksempelvis oplyser medarbejderen fra afdeling Præstevænget, at 5 ud af 8 borgerne er 
folkepensionister, og derfor ikke er i beskæftigelse, og at 2 af borgerne i dialogen med socialtilsynet fortæller, at de 
er glade for at være fri for at arbejde. På afdeling Grenåvej 12, 1. sal oplyser medarbejderne, at der er 5 borgere, 
heraf 3 pensionister, der ikke er i beskæftigelse. Den ene af borgerne fortæller, at vedkommende ikke føler at være 
færdig med at gå på arbejde, og at det er uklart om der gøres en indsats fra myndigheds side, da der ikke har 
været afholdt handleplansmøde i indeværende år.
Endelig indgår det i bedømmelsen, at ledelsen fortæller, at borgere der er fyldt 65 år, har mulighed for at være 
tilknyttet aktivitetstilbuddet på Neptunvej eller Mariagervej, og at Klub 85 ligeledes er en mulighed for borgere over 
65.

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 bedømmer, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. 
Fælles for tilbuddets afdelinger:

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at borgere der er i beskæftigelse er tilknyttet; Gaia, 
CBR, Bifrost, DAC, og Daghøjskolen under AOF. Ligeledes oplyser medarbejderne, at nogle borgere er i 
beskæftigelse i virksomheder som Arkill, Rema 1000, Føtex, Randers Kloster, Genbrugspladsen i Assentoft, og at 
nogle borgere, via deres dagbeskæftigelse, er i forskellige praktikforløb, eksempelvis ved en rideskole og i kantinen 
ved VIA College. Der er også lagt vægt på i bedømmelsen, at socialtilsynet talte med borgere som oplyser, at de ud 
over deres beskæftigelsestilbud dyrker forskellige aktiviteter som ungdomsklub, Klub 85, svømning og boccia.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter udviklingen af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed 
igennem den pædagogiske indsats og samarbejde med borgerne om at opstille konkrete mål. Det vurderes, at 
tilbuddet har fokus på at udarbejde konkrete og individuelle mål for hver enkelt borgers udvikling af selvstændighed 
og relationer.
Borgerne støttes med udgangspunkt i deres individuelle ønsker og behov, til at leve et selvstændigt liv med 
relationer, socialt samvær og aktiviteter udenfor bofællesskaberne. Der er således i bofællesskaberne særlig fokus 
på, at borgerne opnår selvstændighed og kan indgå i sociale sammenhænge såvel i lokalsamfundet, som indenfor 
bofællesskabernes rammer. Ligeledes er medarbejdernes indsats medvirkende til at sikre borgernes mulighed for 
at indgå i sociale aktiviteter og fællesskaber i og udenfor tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats og aktiviteter er målrettet udvikling af borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed, hvilket afspejles i dagligdagens aktiviteter og gennem tilbuddets pædagogiske tilgang.  Det er 
tillige Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på, at borgerne støttes i at vedligeholde kontakt til familie 
samt netværk udenfor tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet overordnet set igennem den pædagogiske indsats, understøtter 
borgernes muligheder for vedligeholdelse og udvikling af sociale kompetencer og relationer. Ligeledes vurderes 
det, at tilbuddet har et særligt fokus på udvikling af selvstændighed for borgerne, med udgangspunkt i deres 
individuelle ønsker og behov.
Borgerne tilbydes aktiviteter og socialt samvær både indenfor og udenfor bofællesskabernes rammer, hvor der 
samtidig er fokus på, at borgerne bliver en integreret del af lokalsamfundet, med henblik på, at borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed styrkes.
Endvidere vurderes det, at bofællesskabernes medarbejdere prioriterer samarbejdet med borgernes pårørende og 
netværk ved at være behjælpelige med kontakt og støtte til borgerne, hvor medarbejderne kan have en støttende 
funktion i forhold til at sortere og begrænse i venskaber og sociale aktiviteter.

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

Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.
Det indgår i bedømmelsen, at:
Ledelsen oplyser, at selvstændighed og sociale relationer er en uomgængelig del af den indsats, der udføres i 
bofællesskaberne og ligger som en værdi i den grundlæggende tilgang. Sociale relationer og det at leve et så 
selvstændigt liv som muligt, er det bærende i forhold til, at borgerne kan udvikle sig. I forhold til konkrete mål for 
borgerne bliver de udarbejdet efter det, der er relevant for den enkelte borger, hvor det ikke nødvendigvis er 
aktuelle mål for alle borgernes udvikling af selvstændighed og sociale relationer. 
I forhold til opfølgning af indsatsmål, oplyser ledelsen, at de anvender kvartalsevaluering på indsatsmålene og 
afdelingslederen deltager i personalemøder i alle bofællesskaber, hvor der evalueres på borgernes individuelle mål.
(Se endvidere indikator 3b vedr. indsats omkring mål og delmål)

I bofællesskabet på Præstevænget fortæller borgerne, at de er med til handleplansmøder og er med til at finde frem 
til de mål, der skal arbejdes med. En borger fortæller, at hun har et mål for at deltage i træning, som snart skal 
starte. 
Medarbejderen oplyser, at der bliver opstillet mål for hver enkelt borger og der generelt arbejdes med borgernes 
selvstændighed og relationer. Det oplyses, at der følges op på de individuelle mål hver tredje måned med en score. 
Der er en klar indstilling til, at borgerne selvstændigt tager udenfor tilbuddet og klarer så meget selvstændigt som 
mulig. Det er udelukkende hos de borgere, hvor det er relevant, der er opstillet individuelle mål for udvikling af 
kompetencer til at indgå i sociale relationer. 
Medarbejderen giver et eksempel i forhold til en borger, der har deltaget i træning. Målet var, at borgeren igennem 
træning kunne komme til at gå med rollator. Borgeren benyttede kørestol, men har igennem træning formået at 
anvende rollator.

I bofællesskabet på Skelvangsvej fortæller borgerne, at der bliver udarbejdet handleplaner sammen med 
sagsbehandler og det er borgeren der bestemmer, hvilke mål de skal arbejde med. Der afholdes møde hvert år, 
hvor der snakkes om det, der er sket og om der skal være nye mål. Pårørende fortæller, at der i bofællesskabet 
arbejdes aktivt med de mål, der bliver opstillet og der er særlig fokus på at arbejde med selvstændighed for 
borgerne.
Medarbejderne oplyser, at det primære arbejde med borgerne relaterer til udvikling af selvstændighed og 
kompetencer til at indgå i sociale relationer. Der er mange selvstændighedsopgaver forbundet med at bo i 
bofællesskabet og for nogle handler det om at vedligeholde de indlærte færdigheder. Det oplyses, at alle borgere er 
screenet i forhold til at opstille relevante mål og der arbejdes efter den neuropædagogiske tilgang. Endvidere 
oplyses det, at der bliver opstillet mål for de enkelte borgere med henblik på at blive mere selvstændige. De enkelte 
mål bliver gennemgået på personalemøde hver 14. dag og scores hvert kvartal.
Det fremgår at tilsendte handleplaner for to borgere, at der er særlig fokus på mål omkring selvstændighed med 
mål for f.eks. varetagelse af ADL-opgaver, indkøb og benyttelse af e-Boks. Der er ikke i de konkrete handleplaner 
mål for udvikling af sociale relationer, da det oplyses, at det ikke er relevant for de konkrete borgere, men at der 
bliver arbejdet med området i forhold til f.eks. at prioritere tid til besøg af venner.

I bofællesskabet på Rebslagervej 18 oplyser medarbejderne, at alle borgere har individuelle mål for 
selvstændighed, hvor opstilling af mål i forhold til borgernes sociale relationer ikke er relevant for alle borgere. Der 
arbejdes med relationer til borgerne, hvor de mødes med en anerkendende tilgang. Borgerne er forskellige og har 
forskellige behov, hvilket kræver en individuel tilgang til hver enkelt. F.eks. beskrives en borger, der har brug for at 
komme i kontakt med sig selv og falde til ro, når han kommer hjem til bofællesskabet. 
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Igennem de tilsendte handleplaner fremgår det, at der i en handleplan er opstillet indsatsmål, som henviser til at 
arbejde med selvstændighed. I en anden handleplan fremgår det, at der er opstillet indsatsmål for såvel 
selvstændighed som sociale relationer.

I bofællesskabet på Rebslagervej 12 fortæller borgerne, at de altid er med til handleplansmøderne. De fortæller, at 
der bliver snakket om det, de skal lære selv at gøre. De pårørende fortæller, at der igennem arbejdet er en 
opmærksomhed på, at borgerne klarer så meget selvstændigt som muligt. Der afholdes handleplansmøder, hvor 
borgerne altid er med til at bestemme, hvilke mål der skal stå i handleplanen. 
Medarbejderne oplyser, at de arbejder ud fra værdier om at støtte borgerne til at leve et så selvstændigt liv som 
muligt. De yder hjælp til selvhjælp. Når der flytter nye borgere ind, bliver der altid udarbejdet en handleplan 
sammen med borgeren. 
De mål der kan være for borgerne er praktiske opgaver eller en borger, der gerne vil flytte til en mindre beskyttet 
lejlighed. De arbejder endvidere med borgernes relationer som f.eks. at arrangere en filmaften og deltagelse i 
arrangementer fra andre bofællesskaber. 
I de tilsendte handleplaner fremgår det, at der er opstillet indsatsmål for selvstændighed og sociale relationer f.eks. 
at læse det sociale samspil, støtte til størst mulig indflydelse på eget liv og støtte til at klare daglige gøremål 
selvstændigt.

I bofællesskabet på Nordstjernen fortæller borgerne, at de er med til at lave handleplaner og altid er med til 
handleplansmøder som afholdes i bofællesskabet, hvor der bliver snakket om de mål, der skal stå i handleplanen. 
Medarbejderen oplyser, at handleplaner bliver udarbejdet ud fra det, der giver mening for den enkelte borger og det 
der er nærmeste zone for udvikling. Der er særlig fokus på, at borgerne bliver selvstændige, hvor der oplyses om 
en borger, som skulle møde en medarbejder i banken for at veksle penge til en ferie. Borgeren og medarbejderne 
tog fejl af aftalen, hvorefter borgeren selv klarede opgaven med at veksle penge.
Igennem tilsendte handleplaner fremgår det, at der er opstillet mål for borgernes selvstændighed og sociale 
relationer f.eks. struktur i forhold til egen og husets kalender, fysiske træning og samvær.

I bofællesskabet på Vedøvej 1 fortæller borgerne, at de er med til handleplansmøderne og der bliver opstillet mål. 
Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med at understøtte, at borgerne mestrer deres eget liv på bedste måde. De 
individuelle mål der bliver opstillet tager udgangspunkt i at arbejde med selvstændighed f.eks. dagligdagens 
funktioner – vasketøj og rengøring. Der fortælles om en borger, der skulle have hjælp til alt praktisk som nu kan 
udføre opgaver udelukkende med verbal støtte. Nogle borgere har ligeledes mål for at arbejde med sociale 
relationer f.eks. en borger har mål for indsigt i en ”rigtig” opfattelse af virkeligheden. 
Det fremgår af tilsendte handleplaner, at der er opstillet mål for udvikling af selvstændighed og udvikling af 
kompetencer til at indgå i sociale relationer.

I bofællesskabet på Vedøvej 3 fortæller borgerne, at de altid deltager i handleplansmøder, hvor de snakker om de 
mål, der skal arbejdes med. En borger fortæller, at medarbejderne har hjulpet med at få et kæresteforhold til at 
fungere. En anden borger fortæller, at medarbejderne hjælper med at kunne klare praktiske opgaver alene.
Pårørende fortæller, at borgerne inddrages i handleplansarbejdet og der arbejdes med såvel indgåelse i sociale 
relationer og selvstændighed.
Medarbejderne oplyser, at selvstændighed og relationer er omdrejningspunktet i det, der bliver arbejdet med i 
forhold til borgernes udvikling. Der er fokus på mestring af eget liv. Målet er ligeledes, at der skabes mulighed for at 
borgerne kan handle selvstændigt og få hverdagen til at fungere. 
Igennem tilsendte handleplaner fremgår det, at der bliver opstillet mål for borgernes udvikling af sociale relationer 
og selvstændighed.

I bofællesskabet på Niels Brocksgade fortæller borgerne, at der bliver snakket omkring deres mål en gang imellem. 
De deltager altid i handleplansmøder, hvor der også bliver snakket om de mål, de skal arbejde med.
Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med alle borgere i forhold til selvstændighed og sociale relationer f.eks. at 
kunne vælge aktiviteter, hvor en borger lærer at kunne mærke efter om en aktivitet er noget, han gerne vil og har 
lyst til. Det oplyses, at borgerne gives handlemuligheder og der benyttes principper i forhold til rød, gul eller grønne 
beslutninger. Rød er det andre bestemmer. Gul er det, der bliver bestemt i fællesskab og grøn er beslutninger, som 
borgerne selv kan tage. 
Medarbejderne oplyser, at der udarbejdes delmål under hvert indsatsmål og der følges op på de individuelle mål 
ved personalemøderne som afholdes en gang om ugen. I forbindelse med handleplansmøderne er der grundig 
gennemgang af de enkelte borgere. Det oplyses, at borgerne inddrages i udarbejdelse af målene og der udarbejdes 
konklusion og perspektivering.
Det fremgår af de tilsendte handleplaner, at der ikke for alle borgere er mål omhandlende udvikling af kompetencer 
til at indgå i sociale relationer, men at der er udarbejdet mål for udvikling af selvstændighed.
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I bofællesskabet på Grenåvej 12, stuen fortæller borgerne, at de altid er med til handleplansmøderne, hvor de kan 
snakke om, hvilke mål de gerne vil arbejde med. 
Medarbejderne oplyser, at deres mål for borgerne er mestring af eget liv og arbejdet med selvstændighed 
understøtter borgerne i, at de kan flere opgaver selvstændigt. De sociale relationer styrkes ved, at de bor sammen  
og forstår vigtigheden i, at de får relationer til hinanden og kan være en del af fællesskabet. Det kan være en 
udfordring, da der er forskel på funktionsniveau og alder. Det oplyses endvidere, at delmål er beskrevet for alle 
borgere og tilgængelige for medarbejderne så det er tydeligt hvad der arbejdes med ved hver enkelt borger. 
Ligeledes oplyses det, at der afholdes samtaler med borgerne en gang om ugen, hvor der snakkes om målene. 
Det fremgår af tilsendte handleplaner, at der er opstillet mål for borgernes udvikling af selvstændighed og sociale 
relationer og der er sket opfølgning hver tredje måned. 

I bofællesskabet på Grenåvej 12 1. sal oplyser medarbejderne, at arbejdet med selvstændighed og sociale 
relationer ligger i værdigrundlaget som indeholder mestring af eget liv. Der er opstillet mål for borgernes 
selvstændighed og individuelle mål for borgernes sociale relationer f.eks. samvær i bofællesskabet. Der er borgere, 
der ikke har konkrete mål opstillet for selvstændighed.  Selvstændighed indgår i det daglige arbejde f.eks. vente på 
tur og indgå i et fællesskab samt indkøb til eget køleskab. 
Det oplyses, at der scores hver tredje måned på hver enkelt mål og der er opfølgning på de enkelte mål ved 
overlap og personalemøder en gang om ugen. 
Det fremgår af de tilsendte handleplaner, at der er opstillet mål for borgernes selvstændighed og sociale relationer 
og der er sket opfølgning.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.
Det indgår i bedømmelsen, at:
Ledelsen oplyser, at der er ansat en ny fritids- og aktivitetsmedarbejder, som skal sætte fokus på et rigere fritidsliv 
for borgerne. Fremover skal aktiviteterne samles et sted og have udgangspunkt derfra. Igennem en undersøgelse 
er der kommet fokus på de borgere, der oplever ensomhed og en mindre del af borgerne, der gerne vil have hjælp 
til at danne netværk og genoprette forbindelse til familiemedlemmer. Derudover fremgår det, at borgerne generelt 
er aktive udenfor bofællesskaberne og benytter de tilbud, der er etableret samt tilbud generelt i byen.

I bofællesskabet på Præstevænget fortæller borgerne, at de har aktiviteter udenfor bofællesskabet. De kommer i 
klub 85, går i skole og en borger fortæller, at han spiller musik sammen med andre en gang om ugen. Borgerne 
fortæller, at de deltager i flere arrangementer i byen f.eks. bankospil og træning i det lokale træningscenter.
Medarbejderen oplyser, at borgerne er kendte i det lille lokalområde, hvilket er trygt for borgerne. Borgerne er 
kendte i den lokale brugs og medarbejderne der er opmærksomme, hvis der er noget påfaldende hos en af 
borgerne fra Præstevænget. Endvidere deltager borgerne i bankospil i den lokale hal og er med som tilskuer ved 
fodboldkampe. Det oplyses endvidere, at nogle borgere selvstændigt tager til boccia og deltager i byfester.

I bofællesskabet på Skelvangsvej oplyser borgerne, at en spiller i band en gang om ugen og spiller fast 
computerspil sammen med andre. Andre borgere tager i klub 85 og idræt, hvor de møder andre.
Medarbejderen oplyser, at alle fire borgere er aktive udenfor bofællesskabet f.eks. handicap idræt og klub 85. Der 
er borgere der går til dansk og engelsk under FOF og andre har en musikband, hvor de mødes en gang om ugen 
for at øve sammen. 

I bofællesskabet på Rebslagervej 18 fortæller borgerne, at de har aktiviteter udenfor bofællesskabet og tager en tur 
i byen, der ligger tæt på. De er optaget af, hvordan de får arrangeret deres nytårsaften. Medarbejderne oplyser, at 
alle borgere har aktiviteter udenfor bofællesskabet f.eks. banko, boccia, svømning og klub 85. Nogle af borgerne får 
støtte til at deltage i fællesskaber såvel udenfor som indenfor bofællesskabet. Det oplyses endvidere, at 
medarbejderne har haft fokus på det sociale fællesskab i bofællesskabet i weekender, hvor der er arrangeret 
filmaften med hygge og pandekager. 

I bofællesskabet på Rebslagervej 12 fortæller borgerne, at de har mange aktiviteter udenfor bofællesskabet. Nogle 
borgere er meget aktive og andre har flere aktiviteter indenfor bofællesskabet. De nævner aktiviteter som at spille 
boccia, svømning og aktive i klub 85. En borger fortæller, at han har en klub i Århus som han besøger. De 
pårørende fortæller, at borgerne er aktive udenfor bofællesskabet til bl.a. motion. 
Medarbejderne oplyser, at borgerne er aktive udenfor bofællesskabet. Nogle er mere end andre. Der er borgere der 
besøger et værtshus, borgere der deltager i karate, boccia, svømning og kommer i klub 85. Ligeledes tager nogle 
borgere til fodboldkampe og andre er politiske aktive.
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I bofællesskabet på Nordstjernen fortæller borgerne, at de har aktiviteter udenfor tilbuddet som f.eks. ridning, 
skydning og møder i partiforening. En borger fortæller, at han mangler aktiviteter i hverdagen, da han ikke må 
arbejde mere pga. alder, men besøger en cafe et par gange om ugen. 
Medarbejderen oplyser, at der er forskel på borgernes aktivitetsniveau, men alle kommer udenfor bofællesskabet, 
hvor de møder andre borgere. Nogle tager med turistbusser på ture og andre deltager i syklub, skydning og 
bowling. Det oplyses, at en borger der ikke har arbejde længere kommer i en cafe, hvor det er muligt at møde 
andre borgere.
  
I bofællesskabet på Vedøvej 1 fortæller borgerne, at der er mange aktiviteter udenfor bofællesskabet. Nogle tager i 
klub 85, går til styrketræning og en borger går til fodboldkampe. Ligeledes tager de med på ture som arrangeres 
sammen med medarbejderne og de har været på ferie på Malta.
Medarbejderne oplyser, at alle borgerne er aktive udenfor bofællesskabet  f.eks. klub 85 og styrketræning. En 
borger går til fodboldkampe som tilskuer. På tværs af bofællesskaberne arrangeres fælles aktiviteter som 
Tysklandsture, bowling, fællesspisning på restaurant, fester og ferieture.

I bofællesskabet på Vedøvej 3 fortæller borgerne, at der sker aktiviteter udenfor bofællesskabet f.eks. 
håndboldkampe som tilskuer og spiller boccia. Der arrangeres fælles udflugter og ferieture. En borger tager på 
campingture sammen med kæresten.
Pårørende fortæller ligeledes, at der bliver arrangeres aktiviteter udenfor bofællesskabet, hvor borgerne selv kan 
melde til eller fra.
Medarbejderne oplyser, at der er en del muligheder for at deltage i aktiviteter udenfor bofællesskabet. Det er muligt 
at komme i klub 85 og igennem projekt ”nye veje” har det været nye tiltag og tilbud f.eks. restaurantbesøg og spil.

I bofællesskabet på Niels Brocksgade fortæller borgerne, at de deltager i en del aktiviteter udenfor bofællesskabet, 
hvor de møder andre borgere. Nogle tager i klub 85, spiller i band og træner sammen i det nærliggende 
træningscenter. En borger fortæller, at hun skal på højskole til næste år. 
Pårørende fortæller, at borgerne er aktive udenfor bofællesskabet og de bestemmer selv, hvilke aktiviteter de vil 
deltage i. Der arrangeres ligeledes fælles arrangementer som det opleves, at der er god tilslutning til.
Medarbejderne oplyser, at der i bofællesskabet er en gruppe borgere der træner sammen i nærliggende 
træningscenter. Derudover deltager borgerne aktivt i f.eks. svømning, klub 85, gå ture og fællesarrangementer. Det 
oplyses endvidere, at de aktiviteter der har været tilbudt i forbindelse med projekt ”nye veje” har været benyttet 
aktivt af borgerne. De ser frem til, at der fremover vil blive igangsat lignende aktiviteter.

I bofællesskabet på Grenåvej 12, stuen fortæller borgerne, at de benytter sig af det der sker i byen og tager til 
svømning og i klub 85. 
Pårørende fortæller, at borgerne i bofællesskabet er aktive udenfor bofællesskabet og møder bekendtskaber i 
forbindelse med deres arbejde. Der er en del muligheder for at være aktive. 
Medarbejderne oplyser, at bofællesskabet ligger tæt på bymidten, hvilket betyder, at borgerne har let adgang til de 
aktiviteter de gerne vil deltage i. Nogle tager i klub 85 og andre til fitness, svømning, biograf og cafebesøg. 
Medarbejderne understøtter borgerne i at klare aktiviteter selvstændigt f.eks. at nogle tager toget, når de skal til 
Sølund festival.  

I bofællesskabet på Grenåvej 12 1. sal oplyser borgeren, at der er muligheder for at komme i klub 85 og bruge byen 
som ligger tæt på.
Medarbejderne oplyser, at der i bofællesskabet er tre borgere der selv har valgt at blive pensioneret og deraf ikke 
har sociale aktiviteter i forbindelse med et dagtilbud. De har benyttet aktivitetstilbud fra ”nye veje” f.eks. biograf, 
tysklandsture, restaurantbesøg og spilarrangementer.

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

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.
Det indgår i bedømmelsen, at:

I bofællesskabet på Præstevænget fortæller borgerne, at deres familie og venner kommer på besøg så ofte de kan 
og ved, at  de altid er velkomne til kaffe. Der afholdes julearrangement, hvor nogle forældre deltager, men der 
kommer ikke så mange, som der gjorde tidligere.
Medarbejderne oplyser, at borgerne har forskellige behov for kontakt til familie og netværk og nogle borgere har 
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mistet forældre og andre nære pårørende. Borgerne har deres eget netværk igennem borgere på tilbuddet og fra 
andre bofællesskaber, hvor mange har kendt hinanden igennem mange år f.eks. fra skoler og værksteder. 
Medarbejderne oplyser endvidere, at der har været tilknyttet en besøgsven til en borger, hvilket dog ikke fungerede 
optimalt.

I bofællesskabet på Skelvangsvej fortæller pårørende, at der er en god kontakt til bofællesskabet, hvor der bliver 
taget kontakt, hvis der opstår problematikker som involverer de pårørende. Borgerne fortæller, at pårørende og 
venner altid kan komme i bofællesskabet og de borgere der har kærester kan overnatte og spise med i 
fællesskabet.
Medarbejderen oplyser, at alle borgere i bofællesskabet har kontakt til familie og netværk. Der er opbygget et godt 
samarbejde som en pårørende fortæller fungerer godt til gavn for borgerens udvikling og til at give den støtte 
borgerne har brug for. Det oplyses ligeledes, at borgerne i perioder kan have brug for hjælp til at sorterere i 
venskaber, som medarbejderne er medvirkende til at støtte op omkring.  

I bofællesskabet på Rebslagervej 18 fortæller borgerne, at de har kontakt til deres familie og har venner der 
besøger dem i bofællesskabet.
Medarbejderne oplyser, at de fleste borgere har jævnlig kontakt til pårørende og netværk. Det opleves også, at 
nogle af de nye borgere, der er flyttet til bofællesskabet kommer fra opholdssteder og ikke har det samme netværk 
som nogle af de ældre borgere. Det oplyses endvidere, at en borger har mål for at lære at tage kontakt til venner og 
familie. Endvidere fremgår det, at pårørende kommer i bofællesskabet og der inviteres til fællesspisning et par 
gange om året.

I bofællesskabet på Rebslagervej 12 fortæller borgerne, at de har kontakt med deres familie og venner som de 
ønsker det. Der er forskellige grupper i bofællesskabet, som holder sammen f.eks. spiser eller tager i byen 
sammen. De pårørende fortæller, at de kan trække sig hvor det er medarbejderen, der tager over i forhold til, at 
borgerne har sociale netværk og får oplevelser udenfor bofællesskabet. 
Medarbejderne oplyser, at der er en god kontakt til pårørende og nogle kommer meget i bofællesskabet. Der 
inviteres til sammenkomst en gang om året.

I bofællesskabet på Nordstjernen fortæller borgerne, at de har kontakt med familie og andre netværk. De tager 
afsted ved højtider for at besøge familien og de har besøg i bofællesskabet.
Pårørende fortæller, at der er en god kontakt til bofællesskabet og borgerne har netværk udenfor som også er 
velkomne i bofællesskabet. 
Medarbejderen oplyser, at alle borgerne har kontakt til deres familier og har besøg og selv tager på besøg.

I bofællesskabet på Vedøvej 1 fortæller to af borgerne, at de får besøg af deres søskende og har venner i andre 
bofællesskaber. To af borgerne fortæller, at de ser danske film sammen og en borger fortæller, at hun har en 
kæreste, som hun er sammen med i weekender.
Medarbejderne oplyser, at alle borgerne har kontakt til familie dog af varierende grad. Der er et fælles liv i 
bofællesskabet, hvor borgerne har en del med hinanden at gøre. De har en intern aftale om, at når deres dør står 
åben vil man gerne have besøg.

I bofællesskabet på Vedøvej 3 fortæller borgerne, at de har den kontakt med familie og venner som de gerne vil 
have. Ligeledes oplyser pårørende, at der er en god kontakt til bofællesskabet og de er altid velkomne.
Medarbejderne oplyser, at alle borgere i bofællesskabet har et netværk og fortæller om en borger, hvor der har 
været arbejdet med at danne og vedligeholde netværk og borgeren nu er i stand til at tage udenfor bofællesskabet 
alene.

I bofællesskabet på Niels Brocksgade fortæller borgerne, at de har den kontakt som de ønsker og selv tager de 
initiativer de har behov for. Pårørende fortæller, at de har et godt samarbejde med medarbejderne og de besøger 
og har kontakt med borgerne efter deres ønsker.
Medarbejderne oplyser, at der er opstået venskaber i bofællesskabet, som har en tæt kontakt til hinanden. Alle 
borgerne har netværk udenfor bofællesskabet, men nogle skal have støtte til at opsøge fællesskaber og hjælpes til 
at kontakte og vedligeholde venskaber med dem der bor i bofællesskabet.

I bofællesskabet på Grenåvej, stuen fortæller borgerne, at de har en god kontakt til deres familie og mange har 
venner, der kommer på besøg i bofællesskabet. Pårørende fortæller, at de altid er velkomne i bofællesskabet og 
møder medarbejderne.
Medarbejderne oplyser, at alle borgere har kontakt til deres pårørende og har et netværk. Nogle har mest netværk 
indenfor bofællesskabet og de oplever, at de fleste brogere opsøger hinanden, når medarbejderne ikke er til stede.
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I bofællesskabet på Grenåvej 12 1. sal fortæller en borger, at der ikke er meget fællesskab med de øvrige borgere i 
bofællesskabet, da alle holder sig for dem selv. Hun kunne godt tænke sig der var mere fællesskab. Hun har 
kontakter og fælleskab med andre i dagtilbuddet.
Medarbejderne oplyser, at alle borgerne har kontakt til deres familie, men det er ikke alle, der har en tæt kontakt. 
Nogle borgere har netværk fra deres arbejde eller med borgere i bofællesskabet. Det oplyses, at medarbejderne 
understøtter at borgerne vedligeholder deres kontakter.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets målgruppe og målsætning er tydeligt defineret, og at tilbuddets faglige 
tilgange og metoder, er relevante i forhold til målgruppen, som bidrager til borgernes udvikling og trivsel. Endvidere 
er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet yder en kvalificeret indsats i forhold til borgerne, og medvirker til 
udvikling for den enkelte. Det vurderes endvidere, at medarbejderne samarbejder med borgerne omkring 
udarbejdelse af handleplaner, hvor der udarbejdes individuelle mål og deraf indsatser, som fører til positive 
resultater for borgerne.
Det er dog socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i mindre grad udarbejder tilfredsstillende dokumentation af mål, 
som udspringer af de indsatsmål, der er bestilt af myndighed. 
Samtidig vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i mindre omfang dokumenterer indsatsen i referater fra 
personalemøder og i dagbogsnotater. Endelig er der lagt vægt på, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne 
aktører, for at understøtte borgernes trivsel og udvikling af borgernes ressourcer.

Gennemsnitlig vurdering 3,8

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler, at 

-ledelsen har fokus på, at der udarbejdes score i forhold til FKO, således at arbejdet med borgernes udvikling kan 
dokumenteres.

-ledelsen understøtter udviklingen af en kultur i tilbuddet, hvor medarbejderne dokumenterer indsatsen i 
dagbogsnotater i forhold til de opstillede mål i borgernes handleplaner.

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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Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, der er defineret 
som voksne udviklingshæmmede, hvoraf enkelte borgere har problematikker indenfor det psykiatriske område. I 
vurderingen er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at bofællesskaberne arbejder målrettet med 
målsætningen: "Borgerens positive mestring af eget liv", og kan udfolde eksempler fra praksis, hvor ovennævnte 
relaterer til de enkelte borgeres mål i bestillingen fra myndighed. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at 
tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og metoder, der er medvirkende til at understøtte udvikling og trivsel 
hos borgerne, hvor der for en stor del er tale om mål i forhold til at vedligeholde færdigheder. 

Det vurderes, at medarbejderne i dialogen med socialtilsynet fortæller, at de dokumenterer de opnåede resultater 
med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne. Medarbejderne oplyser endvidere, at de udarbejder de 
kvartalsmæssige scoringer i FKO, med forudgående drøftelser af borgernes mål og generelle trivsel. Tillige er det 
vægtet positivt i vurderingen, at borgerne i dialogen med tilsynskonsulenterne, giver udtryk for, at der er områder, 
de er blevet bedre til at klare selvstændigt. Det er samtidigt socialtilsynets vurdering, at størstedelen af de 
indsendte statusbeskrivelser, herunder FKO, ikke er opdaterede, så socialtilsynet konkret kan vurdere, om der 
udarbejdes score i forhold til de indsatsmål, som myndighed har en forventning om at tilbuddet arbejder med. Det 
er ligeledes vurderingen, at nogle af medarbejderne giver udtryk for, at der kan være mangel på struktur i forhold til 
at arbejde tilfredsstillende med at dokumentere indsatsen. 
Det er derfor socialtilsynets vurdering, at der er udviklingspotentiale i forhold til at tilbuddet og medarbejderne kan 
sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt, hvilket socialtilsynet vurderer, er ledelsens 
ansvar. 

Det er samtidig socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, i forhold til de indsendte eksempler på dagbogsnotater, 
generelt ikke dokumenterer indsatsen i dagbogsnotater, og ligeledes i varierende omfang dokumenterer tiltag eller 
evalueringer i referater fra personalemøder. Derfor er det socialtilsynets vurdering, at der ligeledes er 
udviklingspotentiale i forhold til, at medarbejderne anvender den daglige dokumentation til løbende brug for egen 
læring og forbedring af indsatsen.
Socialtilsynet har ligeledes lagt vægt på, at medarbejderne igennem fastlagte personalemøder på afdelings-og 
fællesniveau, har mulighed for at evaluere og drøfte borgernes individuelle mål i forhold til forbedring af indsatsen, 
og har mulighed for sparring med ledelsen og ekstern supervisor efter behov.
Endelig vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har et positivt samarbejde med relevante eksterne aktører, for at 
understøtte at målene for borgerne opnås.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. 
Fælles for tilbuddets afdelinger:

Målgruppen: 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen og medarbejderne fortæller, at målgruppen er borgere med 
udviklingshæmning, hvoraf nogle borgere kan have forskellige andre udfordringer. Medarbejderne oplyser, at det 
eksempelvis kan handle om problematikker indenfor det psykiatriske område, som i nogle eksempler først viser sig, 
når tilbuddet lærer borgerne at kende. Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderne fortæller, at borgerne generelt 
trives godt i tilbuddets afdelinger og for flertallet er det ligeledes gældende, at borgerne trives indbyrdes med 
hinanden. Det indgår med særlig vægt i bedømmelsen, at borgerne i forbindelse med tilsynet, har udfyldt et 
Smileyspørgeskema, hvor borgerne bl.a. spørges til; ”Hvad synes du om at bo i bofællesskabet?”. 44 borgere har 
svaret med hhv. en glad, 5 med en neutral og 1 borger med en sur Smiley. Ligeledes har socialtilsynet haft 
mulighed for dialog med i alt 25 borgere fra tilbuddets afdelinger, hvor borgerne tilkendegiver at trives med 
hinanden, og at medarbejderne støtter op om borgernes positive mestring af eget liv. Dette fremgår ligeledes på 
Tilbudsportalen. I bedømmelsen indgår endvidere, at medarbejderne fra Rebslagervej 18 oplyser, at 2 borgere 
opleves at være i en ”gråzone” i forhold til målgruppen. Den ene borger er ikke udviklingshæmmet, men har 
problematikker såsom social angst, og profiterer af den støtte, som tilbuddet kan yde vedkommende. 
Medarbejderne oplyser samtidigt, at borgeren ikke er udredt og at der endnu ikke foreligger en handleplan fra 
myndighed. En anden af afdelingens borgere har udfordringer i forhold til det sociale og det kognitive, og er efter 
medarbejdernes udsagn, ikke udredt. Adspurgt om afdelingens muligheder for at kunne arbejde med ovenfor 
nævnte borgeres udvikling og trivsel, fortæller medarbejderne fra Rebslagervej 18, at borgerne har brug for særlig 
støtte i forhold til det sociale, men at det samtidig er vurderingen, at borgerne udvikler sig og nærmer sig tilbuddets 
målgruppe. Medarbejderne fra Vedøvej 3, fortæller, at en borger ikke er i målgruppen, og derfor er indstillet til at 
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skulle flytte til et andet tilbud med flere ressourcer, hvilket ledelsen bekræfter. 

Metoder og faglige tilgange:

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at såvel medarbejdere som ledelsen fortæller, at tilbuddets faglige tilgang er 
funderet i den neuropædagogiske tilgang, hvilket samtlige medarbejdere er uddannet og løbende uddannes i. 
Medarbejderne fortæller, at tilgangen giver et fælles sprog og forståelse med henblik på at kunne se bagved 
adfærden hos de enkelte borgere. Adspurgt om muligheden for at udarbejde neuropædagogiske screeninger, 
fortæller lederen, at medarbejderne løbende er på kurser i forhold til neuropædagogik, og ligeledes tilbydes brush-
up kurser, og dermed trænes i at udarbejde light screeninger. Det fremgår også af udleveret undervisningskatalog 
fra ”Videnscenter Handicap”, at der er etableret kursus i neuropædagogik, og at nogle medarbejdere fortæller, at de 
har deltaget i forårets kursus, medens andre skal deltage i efteråret 2018.
Ligeledes fremhæver både medarbejdere og ledelsen, at den anerkendende tilgang er med til at styrke 
samarbejdet med borgerne, og fortæller med eksempler fra praksis, om hvordan der arbejdes med eksempelvis at 
understøtte borgerne i at være herrer i eget liv og derigennem opbygge selvtillid. Tillige fortæller medarbejderne, at 
der arbejdes metodisk med elementer fra NUZO, med henblik på, at borgerne kan mestre eget liv og skabe høj 
grad af selvstændighed. Det indgår med særlig vægt i bedømmelsen, at medarbejderne på relevant vis kan udfolde 
eksempler fra praksis, herunder betydningen af at kunne støtte borgerne individuelt med bl.a. kognitive samtaler, 
struktur og generelt om deres samarbejde med borgerne, som en del af den daglige praksis. 
Ligeledes fortæller afdelingslederen, at MI (Motiverende samtaler) fremover tænkes ind i tilbuddets faglige tilgang, 
og at 2 medarbejdere pt. er i gang med demensuddannelsen, og derfor vil kunne bistå de enkelte afdelinger med at 
udrede og screene borgerne, hvis de udviser tegn på demens.
Det indgår også i bedømmelsen, at det på Tilbudsportalen fremgår, at tilbuddets mission er borgernes positive 
mestring af eget liv, hvor værdier som dialog, samarbejde, ordentlighed, engagement og mod indgår. 
På Tilbudsportalen beskrives endvidere de anvendte metoder med: zone for nærmeste udvikling og stilladsering, 
dialog, struktur og den kognitiv metode. 
Endelig er der lagt vægt på, at det af interview med 7 myndighedsrådgivere fremgår, at tilbuddet søger at arbejde, 
og generelt lykkes med at skabe en god relation til borgerne, som anerkendes i de ressourcer, de hver især har. 
Det oplyses tilmed, at medarbejderne søger at arbejde med at skabe struktur for borgerne ved at udarbejde 
skemaer og systemer, som er med til at gøre borgerne mere selvhjulpne. Ligeledes fortæller 
myndighedsrådgiverne, at medarbejderne er opmærksomme på borgernes signaler og dermed sætter handling i 
gang, såfremt en borger ændrer adfærd.

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 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i lav grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne 
samstemmende fortæller, at det er vanlig praksis, at tilbuddet modtager bestillingen (VUM) fra myndighedsrådgiver, 
hvorefter kontaktpersonen opretter delmål i Bosted, som relaterer til bestillingen. 
Medarbejderne oplyser dog, at nogle borgere ikke har opdaterede handleplaner fra myndighed, hvilket eksempelvis 
er tilfældet for borgere fra Nordstjernen, hvorfra medarbejderne udtaler, at der ikke foreligger konkrete og 
opdaterede handleplaner for borgerne, hvilket betyder, at medarbejderne selv opretter delmål. Adspurgt om 
årsagen til de manglende handleplaner og tilhørende delmål, oplyser medarbejderne, at 2 tidligere medarbejdere er 
fratrådt, og at der ikke har været samarbejdet med myndighed om borgernes handleplaner. Medarbejderne oplyser 
endvidere, at Nordstjernen er sammenlagt med Præstevænget og Skelvangsvej siden 1. juni, og at medarbejderne 
fra Præstevænget derfor har timer i Nordstjernen. Medarbejderne udtaler, at der ikke var sammenhæng mellem 
bestillingen fra myndighed og den virkelighed, de mødte, da medarbejderne begyndte i tilbuddet 1. juni. 
Medarbejderne fortæller desuden, at der ikke har været tid til introduktion og gennemgang af dokumentationen og 
vidensdeling omkring de 4 indskrevne borgere, som socialtilsynet bedømmer har været mangelfuld ud fra 
medarbejdernes udtalelser og indsendt materiale indsendt til socialtilsynet vedrørende 1 borger. Eksempelvis kan 
socialtilsynet konstatere, at der ifølge den indsendte status på borgeren, ikke er foretaget score i FKO siden 26.6. 
2018. Det undrer tillige socialtilsynet, at det fremgår af bestillingen fra myndighed (VUM), at 3 indsatsmål som 
relaterer til borgeren, er udbedt til opfølgning 26. juni 2019.
Ligeledes bedømmer socialtilsynet, at der ikke har været klarhed i forhold til at akkumulere viden om borgerne ved 
Nordstjernen, hvormed det ikke har været muligt at genere viden til brug for egen læring og forbedring af indsatsen 
i Nordstjernen. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til overdragelse af oplysninger om borgerne til 
medarbejderne i forbindelse med opstarten af de nye medarbejdere i Nordstjernen.
Det er ligeledes socialtilsynets bedømmelse, at det ikke har været muligt at følge op på indsatsen omkring borgerne 
ved Nordstjernen, hvilket er medvirkende til den lave score i bedømmelsen af indikatoren. Dog fortæller 
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medarbejderne, at der er truffet aftaler om afholdelse af handleplansmøder med myndighedsrådgiveren. 

Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på i bedømmelsen, at medarbejderne fortæller, at de udarbejder kvartalscore 
i FKO med en baseline og en prosatekst, hvor borgerens progression beskrives i statusbeskrivelsen. 
Det er derfor særlig vægtet i bedømmelsen af indikatoren, at socialtilsynet bl.a. har modtaget eksempler fra hver 
afdeling på status/FKO. Af disse er der alene i 3 eksempler på status, fortaget FKO-målinger i indeværende år. 
Dette er gældende for Vedøvej 3, Grenåvej 12 1. og Skelvangsvej. Af indsendt status/FKO score for borgerne i de 
øvrige afdelinger, har socialtilsynet modtaget målinger tilbage til 3. og 4. kvartal 2018. Adspurgt om årsagen til 
dette, har medarbejderne oplyst, at der er udarbejdet FKO score, og at det indsendte materiale ikke er et retvisende 
billede af den dokumentationspraksis, som er aftalt og som dermed finder sted i tilbuddet. 

Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderne fra Rebslagervej fortæller, at der har været en forsøgsperiode med 
”Mit liv – Min plan”, som henvender sig til borgere under 30 år. Medarbejderne fortæller socialtilsynet, hvordan 
målene i praksis udarbejdes sammen med borgeren, som indeholder en visuel handleplan i forhold til 7 VUM 
temaer; praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv, sundhed og trivsel, kommunikation, mobilitet og 
samfundsliv. Medarbejderne fortæller, at det er deres erfaring med projektet, at det varierer, hvordan og om, 
borgerne kan deltage i arbejdet med at udarbejde delmål via denne metode, og oplyser, at det ikke er alle borgere i 
tilbuddet, der har gavn af metoden. Medarbejderne fra Niels Brochs gade fortæller, at 5 af borgerne i tilbuddet 
deltager i projektet, og at der er gode erfaringer med borgernes deltagelse, hvor borgerne bliver klædt på til mødet 
med myndighedsrådgiver og får synlighed over deres mål, og hvordan de kan nå målet. Den konstituerede 
afdelingsleder (Se nærmere i indikator 8.a.), bekræfter, at tilbuddet har deltaget i projektet, og at der er overvejelser 
om ”Mit liv – Min Plan” som et arbejdsværktøj i forhold til opstilling af mål for borgerne. Ligeledes udtaler 
vedkommende, at målene skal understøtte det, der giver mening hos den enkelte borger.

Medarbejderne fra Vedøvej 1 og Vedøvej 3 oplyser, at opstilling af mål og delmål sker i samarbejde med 
myndighedsrådgiver i forbindelse med handleplansmødet, hvor borgerne deltager hvis de har lyst. Dette bekræftes 
af 2 borgere, som fortæller, at de føler, at der bliver lyttet til deres ønsker.

Socialtilsynet har som grundlag for bedømmelsen, spurgt medarbejderne til, i hvilket omfang, der udarbejdes 
notater i borgernes dagbøger, og hvordan det bidrager til at skabe læring og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet 
bedømmer, at det varierer fra afdelingerne, i hvilket omfang, og hvornår der noteres i borgernes dagbøger. 
Ligeledes er det socialtilsynets bedømmelse, at der er forskel på, hvor medarbejderne noterer deres observationer 
af borgerne, og dermed er der divergens i afdelingernes praksis i forhold til at dokumentere indsatsen. Eksempelvis 
fortæller medarbejderne fra Vedøvej 1 og Vedøvej 3, at: ”Der er 2 dagbøger, den ene i forhold til indsatsmålene, 
den anden i forhold til det, der sker med borgeren”. Samstemmende fortæller medarbejderne, at det er emnet, der 
er afgørende for, hvilken dagbog, de noterer i vedrørende den enkelte borger. Socialtilsynet har modtaget 
dagbogsnotat på en borger fra Vedøvej 3, i hvilken det fremgår, at medarbejderne dokumenterer i forhold til 
indsatmål i borgerens VUM. Og yderligere er det eksplicit igennem dagbogsnotatet, hvordan der er arbejdet med 
delmålet, hvad effekten har været, og hvad var borgerens oplevelse. Dette bedømmer socialtilsynet er positivt i 
forhold til dokumentationen af indsatsen, og kan medvirke til at skabe læring og dermed forbedring af indsatsen. 

Medarbejderne fra Niels Brochs gade fortæller endvidere, at de ikke anvender dagbogsnotaterne ret meget i 
dagligdagen, men bruger dagbogsnotaterne som afsæt, når de skal udarbejde scoren i FKO, og i forhold til at 
bedømme borgerens progression.

Det er medtaget i bedømmelsen, at socialtilsynet har bedt om dagbogsnotater på 1 borger fra hver afdeling. For 5 
af borgerne er der ikke indsendt dagbogsnotater, hvorfor socialtilsynet ikke har kunnet bedømme om borgernes 
delmål er genstand for beskrivelser og refleksion i borgernes dagbogsnotater og hos medarbejderne, og dermed 
om tilbuddet uddrager læring i forhold til de opstillede indsatsmål og delmål for borgerne. 
For de 5 øvrige borgere gør det sig gældende, at socialtilsynet bedømmer, at dagbogsnotaterne, er af varierende 
omfang. Eksempelvis gælder det for 3 borgere, at der er dagbogsnotater fra 1-2 dage over en periode, hvor 
socialtilsynet har bedt om dagbogsnotater for en periode på 3 uger. 

For borgeren ved Præstevænget er det socialtilsynets bedømmelse, at dagbogsnotaterne relaterer til mål i 
borgerens VUM. Socialtilsynet undrer sig samtidigt over, at det fremgår i VUM bestillingen, at det næste 
opfølgningsmøde er i juli 2018. Samtidigt er det tillagt positiv vægt i bedømmelsen, at der i borgerens 
dagbogsnotater, er afrapporteret vedr. emner der knytter sig til indsatsmålene i borgerens VUM, som eksempelvis 
privatøkonomi, netværk, kropspleje, samtale, fysisk helbred, sociale fællesskaber og rengøring og tøjvask.

Endvidere fortæller medarbejderne fra samtlige bofællesskaber, at de noterer i dagbogsnotaterne, hvis de 
observerer ændringer hos borgerne, og at de har timer til dette, som medarbejderne selv råder over i 
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arbejdsplanen. Medarbejderne fortæller også, at de jævnligt kontakter hinanden og overleverer beskeder omkring 
borgerne. 
Konstitueret afdelingsleder kommenterer på ovenstående og udfolder overfor socialtilsynet, at det er en kultur, som 
ledelsen er opmærksom på både har fordele og ulemper.

Det indgår også i bedømmelsen, at medarbejderne samstemmende fortæller, at de jævnligt drøfter borgerne på 
personalemøder samt ved udarbejdelsen af score i FKO hver 3. måned. Medarbejderne fortæller ligeledes, at der 
holdes personalemøder i de enkelte afdelinger hver eller hver 2. uge, og at de har overlap med forskelligt interval i 
afdelingerne.
Socialtilsynet har modtaget referater fra personalemøder, hvoraf det fremgår, at der jævnligt er drøftelser af 
borgerne. Ligeledes er det socialtilsynets bedømmelse, at der er beskrivelser i de indsendte referater, som knytter 
sig til borgernes delmål, og at der er eksempler på, hvordan medarbejderne søger at motivere borgerne i forhold til 
opstillede mål. Det indgår samtidig i bedømmelsen, at nogle medarbejderne oplyser, at der ikke er ensartethed i 
forhold til udarbejdelse af referater fra personalemøder.
Endeligt indgår det i bedømmelsen, at medarbejderne oplyser, at de deltager i tilbuddets stormøder 4-5 gange 
årligt, og udtaler, at de ved møderne har mulighed for erfaringsudveksling. Ligeledes udtaler medarbejderne, at de 
har tilbud om at tilmelde sig supervision efter behov og har mulighed for sparring med afdelingslederen (Se 
endvidere indikator 8.b).

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

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen 
oplyser, at der fra et ledelsesmæssigt perspektiv, er fokus på de score der fremkommer i borgernes FKO, hvor bl.a. 
de positive resultater er beskrevet i borgernes status. Dog fortæller ledelsen, at nogle af afdelingerne må rykke for 
bestillingen på borgernes indsatsmål hos myndighed, men at der generelt er tale om, at tilbuddet opnår positive 
resultater.

Der er lagt særlig vægt på i bedømmelsen, at 51 borgere har besvaret et Smileyspørgeskema fra socialtilsynet, og 
til spørgsmålet; ”Er der noget, du er blevet bedre til selv at klare?”, har afgivet svar med hhv. 37 glade og 14 
neutrale Smileys. Nogle af borgerne har endvidere uddybet deres svar i et kommentarfelt, hvor socialtilsynet 
bedømmer, at der er tale om positive resultater. For størstedelen af kommentarerne har borgerne beskrevet, at de 
er blevet bedre til at klare opgaver som eksempels at holde egen lejlighed, at klare personlige opgaver som 
eksempelvis at gå til lægen eller tandlæge, at sende SMS, at være mere deltagende i sociale aktiviteter. 
1 borger fortæller endvidere i dialogen med tilsynskonsulenterne: ”Jeg er blevet bedre til at fokusere, og jeg kender 
mig selv bedre og kan bedre sige til og fra”. En anden borger fortæller, at vedkommende har arbejdet med at blive 
bedre til at skrive og stave.
Det er ligeledes vægtet i bedømmelsen, at medarbejderne med eksempler, udfolder overfor socialtilsynet, hvor der 
er opnået positive resultater i forhold til de mål, der er opstillet i bestillingen fra myndighed, hvor der for en del 
borgeres vedkommende, er tale om vedligeholdesmål. Desuden udtaler medarbejderne, at de generelt har et 
positivt samarbejde med myndighedsrådgiverne i forhold til borgernes indsatsmål. Samarbejdet kan eksempelvis 
bestå af sparring i forhold til opfyldelse af målene, herunder korrektioner, hvis borgerne i en periode har brug for 
det.

Det er samtidigt vægtet i bedømmelsen, at medarbejderne ved Nordstjernen fortæller, at det har været vanskeligt at 
se sammenhængen mellem de mål, der er opstillet for borgerne, og den virkelighed, medarbejderne blev mødt 
med, da de startede i afdelingen d. 1. juni 2019. (Se endvidere indikator 3.b). Samtidig anerkender socialtilsynet 
medarbejderne for, at de på forholdsvis kort tid, har opnået positive resultater i forhold til at arbejde med at skabe 
relationer til borgerne i Nordstjernen og særligt har arbejdet visuelt med skemaer i forhold til 1 borger, som i en 
periode opbevarede mad, og spiste af maden, som ofte var gammel og dermed var skadeligt for borgeren at 
indtage. Dette bekræfter borgerne fra Nordlyset og fortæller endvidere, at de er trygge ved medarbejderne, som 
omtales som dygtige. 

Slutteligt indgår udtalelse fra 1 myndighedsrådgiver fra Grenåvej 12 i bedømmelsen af indikatoren; ”Tilbuddet har 
opnået positive resultater i forhold til arbejdet med målene, om end det er små resultater. Men sådan kan arbejdet 
med målgruppen jo være – der skal et langvarigt arbejde til og det er ikke forventeligt, at borgerne kan lære at blive 
fuldt selvhjulpne”.
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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

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. 
Fælles for tilbuddets afdelinger:

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne og ledelsen oplyser, at der samarbejdes aktivt med eksterne 
aktører i forhold til at understøtte borgernes trivsel og udvikling. Det fremgår, at der samarbejdes med læger, 
tandlæger, neurolog, lokalpsykiatrien, demenskonsulent, borgernes beskæftigelsestilbud/arbejdspladser. Ligeledes 
samarbejdes med seksualvejleder, hjemmeplejen, aftenskoler og myndighedsrådgivere i henhold til de enkelte 
borgeres individuelle støttebehov. Medarbejderne og ledelsen fortæller enigt, at de oplever et generelt godt 
samarbejde med eksterne aktører. Dog fortæller nogle medarbejdere, at de nuværende regler omkring ledsagelse 
ved undersøgelser på sygehuse, hvor det er tilbuddet, der skal oplyse sygehuset om borgernes behov for 
ledsagelse, er indviklede, og at borgerne har svært ved at forstå reglerne.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne støttes og inddrages i deres eget liv og hverdagen på tilbuddet med 
henblik på at leve et så selvstændigt liv som muligt. 
Socialtilsynet vurderer, at borgerne føler sig hørt og anerkendt, og at medarbejderne generelt udviser respekt for de 
enkelte borgere. Ligeledes sikres det, at borgerne med deres individuelle forudsætninger har indflydelse og 
medbestemmelse i hverdagen på tilbuddet igennem dialog og en anerkendende tilgang. Borgerne er glade for at 
bo i bofællesskaberne, hvor der er fokus på borgernes sundhed, trivsel, medinddragelse og udvikling for den 
enkelte. Det er samtidig vurderingen, at der er borgere i et af bofællesskaberne, som giver udtryk for ikke at trives, 
men at ledelsen er i proces med at arbejde med dette. 
Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed gennem pædagogiske og sundhedsmæssige tiltag, 
som er medvirkende til at sikre borgernes trivsel og udvikling.
Ligeledes vurderes det, at tilbuddet igennem den pædagogiske indsats forebygger magtanvendelse igennem en 
dialogbaseret og konfliktnedtrappende tilgang, som tager højde for borgernes individuelle behov for hjælp og støtte. 
Desuden er der på tilbuddet fokus på forebyggelse af vold og overgreb igennem relevante faglige tiltag samt 
beskrevne retningslinjer og procedurer.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler, at ledelsen har fokus på, at der er borgere ved enkelte af tilbuddets afdelinger, som ikke 
føler sig inddraget i beslutningen om, eller forstår argumenterne for, at der er truffet aftale om, at de ikke må køre 
med i medarbejdernes biler.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet generelt søger at understøtte, at borgerne har indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet, og at borgerne inddrages i beslutninger vedrørende den enkelte. Det er endvidere 
vurderingen, at ovennævnte foregår i så tæt en dialog som muligt, hvilket socialtilsynet vurderer, er med til at skabe 
fokus på den enkelte borgers trivsel.

Det er samtidig vurderingen, at borgerne ved bofællesskabet Nordstjernen ikke er blevet mødt og anerkendt af 
tidligere ansatte medarbejdere, som har skullet sikre indsatsen i bofællesskabet.
I vurderingen heraf er udtalelser fra borgere om nedsættende udtalelser fra medarbejderne, vægtet i vurderingen af 
om tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse i Nordstjernen. Ligeledes er dette drøftet med 
tilbuddets ledelse, som overfor socialtilsynet tilkendegiver, at en sådan adfærd ikke er acceptabel, og at dette er 
bragt til ophør, da der har været et medarbejderskifte i bofællesskabet Nordstjernen. Det er dog socialtilsynets 
vurdering, at de nye medarbejdere, har skullet sørge for at skabe relationer til borgerne i en periode med afholdelse 
af ferie, og dermed uden reel mulighed for overlevering og sparring.
 
Socialtilsynet vurderer, at borgerne i dialogen med socialtilsynet og i besvarelsen af et Smileyspørgeskema, giver 
udtryk for, at medarbejderne er lyttende og anerkender den enkelte borger. Og at medarbejderne i dialogen med 
socialtilsynet med eksempler kan begrunde, hvordan de søger at understøtte borgernes mulighed for at træffe 
beslutninger på individuelt- og fællesniveau. Det vurderes, at medarbejderne under hensyn til målgruppens særlige 
forudsætninger, søger at sikre, at der tages individuelle hensyn til borgerne i forhold til at tilgodese borgernes 
behov. Borgerne er inddraget i de mål, der er opstillet i handleplanerne, og støttes om nødvendigt i deltagelse ved 
handleplansmøder. 

Socialtilsynet vurderer tillige, at borgerne inddrages i beslutninger vedrørende hverdagen, og at der jævnligt 
afholdes husmøder, hvormed det vurderes, at borgerne har mulighed for at komme med ønsker til fællesskabet. 
Det er samtidig vurderingen, at det varierer, i hvor høj grad borgerne viser deltagelse ved møderne. 

Det er slutteligt vurderingen, at der er borgere i de enkelte bofællesskaber, som ikke føler sig hørt i forhold til, at det 
er besluttet, at borgerne ikke må køre med medarbejderne i deres biler, eksempelvis i forbindelse med 
behandlinger hos lægen. Og ligeledes føler, at de ikke forstår beslutningen om, at medarbejderne ikke længere kan 
tage del i spisning af de måltider, som laves i fællesskab med borgerne.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i middel grad.
Socialtilsynet har lagt vægt på i bedømmelsen, at 47 borgere har besvaret et Smileyspørgeskema fra socialtilsynet, 
hvor borgerne til spørgsmålet; ”Lytter medarbejderne til dig?”, har afgivet svar med hhv. 37 glade, 10 neutrale og 1 
sur Smiley. 
Det er også vægtet i bedømmelsen, at borgerne oplyser, at de deltager i handleplansmøder såfremt de ønsker det, 
og endvidere giver socialtilsynet det indtryk, at medarbejderne understøtter borgerne i at formulere eventuelle 
ønsker på handleplansmødet.

Borgerne ved bofællesskabet på Rebslagervej 12, fortæller, at medarbejderne er søde og hjælpsomme, og såfremt 
de ikke har tid til at hjælpe, forklarer årsagen, og kommer senere og tilbyder hjælpen. Borgerne fortæller også, at 
de oplever en del skift i forhold til kontaktpersonerne, men at de nye der overtager kontaktpersonsrollen, er dygtige 
og lyttende. Ligeledes oplyser borgerne, at de er trygge ved de andre medarbejdere og altid kan bede andre end 
kontaktpersonen om hjælp. Borgerne fortæller også, at de, selvom der er en aldersspredning blandt borgerne fra 23
 til 70 år, har det godt sammen og lytter til hinandens forslag på de beboermøder, der afholdes, hvor 1 af 
medarbejderne deltager. 
Medarbejderne fortæller, at nogle af borgerne har brug for struktur eksempelvis i form af skemaer for at overholde 
aftaler. Og at borgerne selv melder til og fra i forhold til de aktiviteter, de deltager i udenfor tilbuddet. Om dette 
fortæller medarbejderne tillige, at de lytter til borgerne, og søger at motivere borgerne, og samtidig er 
opmærksomme på om og hvordan, de skal guide borgerne i forhold til at skabe mest mulig forståelse af de 
konsekvenser af de valg, borgerne træffer.

Det indgår i bedømmelsen, at 5 borgere ved bofællesskabet Rebslagervej 18, fortæller, at det varierer, om de 
oplever, at medarbejderne lytter og anerkender borgerne. 3 borgere oplyser i dialogen med socialtilsynet, at 
medarbejderne er dygtige og eksempelvis kommer med nye forslag til ting, den enkelte borger kan gøre 
anderledes. Ligeledes fortæller borgerne, at de generelt mødes positivt af medarbejderne, og at de deltager i 
handleplansmøder, og føler, at der bliver lyttet til deres ønsker. 
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Det indgår samtidig med særlig vægt i bedømmelsen, at 2 borgere fortæller, at de ikke føler sig anerkendt og 
respekteret af 2 af medarbejderne. Adspurgt om årsagen, oplyser borgerne, at de siden at 1 af medarbejderne er 
stoppet i tilbuddet, ikke føler, at de mødes anerkendende af samtlige medarbejdere. Dog er det vægtet i 
bedømmelsen, at begge borgere oplyser, at de er er trygge ved deres kontaktperson, som de også taler med om 
de forandringer, som de oplever, bekymrer dem. Det indgår også i bedømmelsen, at borgerne fortæller om 
eksempler, hvor de giver udtryk for, at de føler sig svigtet, og ikke får den nødvendige støtte, når bestemte 
medarbejdere er på arbejde i tilbuddet. Begge borgere fortæller socialtilsynet om episoder, hvor de føler, at 
medarbejderne ikke vil hjælpe, og at medarbejderne udelukkende bruger tid på de borgere, som de er 
kontaktpersoner for, hvilket påvirker deres trivsel i tilbuddet. Dette bekræftes af pårørende til begge borgere, som 
oplyser til socialtilsynet, at de oplever, at deres pårørende, er påvirket af den adfærd, som udvises af nogle af 
medarbejderne. Endvidere fortæller 1 pårørende, at deres pårørende har fortalt, at vedkommende savner 
medarbejderen, som er stoppet i tilbuddet, som var kontaktperson for borgeren. Samtidig indgår det i 
bedømmelsen, at en 3. pårørende fortæller socialtilsynet, at vedkommendes pårørende tillige har oplevet ikke at 
være blevet lyttet til og mødt positivt af 1 af medarbejderne, men at der er sket en mærkbar bedring i dialogen 
mellem borgeren og medarbejderne efter indgivelse af en klage over personaleadfærd til ledelsen af tilbuddet. 
Dette er ligeledes medtaget i bedømmelsen, hvor der også er lagt vægt på, at konstitueret afdelingsleder oplyser, 
at tidligere afdelingsleder har afholdt samtale med pågældende medarbejder.
Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderne bekræfter, at der har været en rokade i medarbejdergruppen, og 
udfolder, hvordan det har fyldt meget hos nogle af borgerne og skabt forvirring i forhold til de aftaler, der tidligere 
var omkring borgerne. Samtidig er det socialtilsynets bedømmelse, at medarbejderne oplyser, hvordan de søger at 
arbejde enkeltvis med borgernes behov, og udfolder, hvordan de guider borgerne i forhold til det, der skal få deres 
dagligdag til at fungere. Det er også medtaget i bedømmelsen, at 2 pårørende fortæller, at der er en god tone i 
bofællesskabet, og at der bliver taget hensyn til deres pårørende og deres udfordringer. Borgerne er en del af deres 
egen handleplan og der arbejdes med borgernes selvstændighed.

I bofællesskabet Niels Brocks gade fortæller borgerne, at der afholdes husmøder, hvor det ofte er de samme 
borgere, der deltager. På møderne, hvor også medarbejdere deltager, fortæller borgerne, at de kommer med 
forslag til forskellige aktiviteter, men at det opleves, ”at økonomien spænder ben for, om det kan lade sig gøre”. 
Borgene fortæller også, at de er glade for at bo i deres lejligheder og for de medarbejdere, der er ansat i tilbuddet, 
men at de ønsker, at der kunne foregå lidt mere på fælles basis. Borgerne fortæller endvidere, at medarbejderne 
lytter til dem, og til de forslag, der stilles fra borgerne om eksempelvis ture og arrangementer. 
Det indgår i bedømmelsen, at borgerne fortæller, at nogle af medarbejderne er blevet flyttet til andre afdelinger, og 
at overgangen har været forvirrende. Dette bekræfter medarbejderne, som i dialogen med socialtilsynet, giver 
udtryk for, at en stor del af deres arbejde i bofællesskabet, handler om at koordinere praktiske ting i forhold til 
borgerne og overlevere information til ny medarbejder. Samtidig fortæller medarbejderne, at bofællesskabet ”kører 
stabilt”, hvilket borgerne bekræfter og fortæller, at de kan få hjælp af medarbejderne, og af den vikar, som er 
tilknyttet bofællesskabet. 
Der er også lagt vægt på, at borgerne fortæller, at de er med til handleplansmøderne og taler med deres 
kontaktpædagoger omkring mål i handleplanen. Medarbejderne bekræfter, at borgerne er med til 
handleplansmøder, hvor der lyttes til, hvad der fylder for borgerne. 
Det indgår endvidere i bedømmelsen, at medarbejderne fortæller, at de har fokus på, at borgerne har deres 
selvbestemmelse, og at der er respekt for den enkeltes udfordringer, og hvornår, og om medarbejderne skal 
korrigere i forhold hertil. Det er derfor medtaget i bedømmelsen, at medarbejderne fortæller, at de tager afsæt i, 
hvordan de med en lyttende tilgang, søger at understøtte de ønsker, borgerne har og at dette bl.a. gøres ved 
anvendelsen af piktogrammer, herunder billeder af aktiviteter for nogle af borgerne i bofællesskabet.

I bofællesskabet Vedøvej 1 og Vedøvej 3, fortæller borgerne, at medarbejderne er hjælpsomme og lytter til det, der 
fylder for borgerne. Borgeren ved Vedøvej 1 oplyser, og viser socialtilsynet, hvordan 1 medarbejder har vist, 
hvordan borgeren kan sende SMS, hvilket borgeren stolt fortæller om, har stor betydning for borgerens 
selvstændighed at kunne det. Samme borger fortæller også, at det er dejligt, at bofællesskabet ikke er så stort, og 
at der generelt er tid til at tale om forskellige ting ved måltiderne i tilbuddets fælles opholdsstue. 
Borgeren fra Vedøvej 3 fortæller endvidere, at huset ikke behøver husregler, fordi borgerne tager hensyn til 
hinanden og dem man bor sammen med. Borgeren fortæller: ”Jeg er så glad for at bo her, og jeg skal bæres 
herfra”. Dog fortæller borgeren, at støtten igennem årene er blevet mindre, men udtaler samtidigt, at være blevet 
bedre til at klare flere ting gennem årene, og tillægger dette den støtte, som medarbejderne har givet.
Det indgår også i bedømmelsen, at borgerne oplyser, at medarbejderne lytter til ønsker i forhold til aktiviteter, 
ønsker om udflugter og at der er plads til at komme med ønsker. Borgeren fra Vedøvej 1 fortæller eksempelvis, at 
der er blevet lyttet til ønskerne om en tur til Bakken i sommer, og at der er planlagt udflugter i forbindelse med 
Halloween og juletur til Aarhus i december.
Ligeledes fortæller borgerne, at de deltager på handleplansmøder, og oplever at blive lyttet til både fra 
medarbejderne og myndighed.
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Det indgår samtidigt i bedømmelsen, at borgerne fra Vedøvej 1 og Vedøvej 3 fortæller, at der er indført regler i 
Randers Kommune om, at borgerne ikke må køre sammen med medarbejderne i deres biler, eksempelvis i 
forbindelse med aftaler hos lægen eller indkøb. Tillige er det ikke længere muligt for medarbejderne at spise 
sammen med borgerne med mindre, medarbejderne selv medbringer egen mad, hvilket borgerne ikke finder 
hyggeligt. Socialtilsynet bedømmer, at borgerne ikke forstår argumenterne bag overfornævnte beslutninger, og at 
borgerne giver udtryk for, at de ikke er blevet hørt i forbindelse med indførelsen af ændringerne.
Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderne fortæller, at borgerne er med i at træffe beslutninger vedr. dem selv, 
og at det, at afdelingerne Vedøvej 1 og Vedøvej 3, er forholdsvis små, er med til at skabe positive rammer med 
hensyn til læring i forhold til selv- og medbestemmelse. Medarbejderne fortæller endvidere, hvordan de arbejder 
med de relationer der er mellem borgerne og medarbejdere, og italesætter, hvad der er virksomt i forhold til at 
arbejde med at gøre borgerne så selvstændige som muligt. Tillige fortæller medarbejderne om eksempler på, 
hvordan borgerne profiterer af hjælpemidler som eksempelvis iPads og beskeder via mobiltelefon, og at borgerne 
bliver orienteret om medarbejdernes mødetider via skemaer med medarbejderbilleder.

Der er lagt vægt på i bedømmelsen, at borgerne ved bofællesskabet Grenåvej 12 st. og Grenåvej 12.1, fortæller, at 
medarbejderne har tid til at hjælpe borgerne med det, de beder om hjælp til. 1 borger fortæller dog, at 
vedkommende savner, at der laves fredagsaktiviteter med medarbejderne. Borgeren fortæller, at det er blevet 
forslået som en aktivitet, og har fået at vide, at borgerne har mulighed for selv at planlægge det. Borgerne fortæller 
samtidigt, at der ikke er mange af borgerne, der ønsker at være med i fællesskabet og arrangementer, men 
opholder sig meget i egne lejligheder. Borgerne fortæller samstemmende, at medarbejderne er dygtige, og hjælper 
dem med de mål, der er opstillet i handleplanerne, og lytter hvis der skal ændres på nogle af målene. 1 borger 
fortæller eksempelvis, at der blev lyttet til vedkommende, da 1 lejlighed, som var større end den vedkommende 
boede i, blev ledig og borgeren derfor ønskede at flytte. 1 borger fra Grenåvej 12.1. oplyser, at medarbejderne lytter 
til borgerens ønsker, og udtaler: ”Min kontaktperson hjælper mig med at blive mere selvstændig, og også hvis jeg 
skal slå bremserne lidt i, hvis jeg har for mange aftaler”. Borgeren fortæller også, at vedkommende har ønsket, at 
der, som tidligere, kunne arrangeres en ferietur med bofællesskabet, men at der ikke længere er muligt, da der er 
indført nye regler og besparelser.
Medarbejderne oplyser, at de har fokus på, og har plads til at arbejde med borgernes selvstændighed til at kunne 
magte selvstændige opgaver. Ligeledes fortæller medarbejderne, at de har fokus på, at arbejde med dialogen for at 
borgerne oplever anerkendelse. 

I bofællesskabet Præstevænget fortæller borgerne, at medarbejderne har tid til at snakke, hvis der er brug for det, 
og at de kan få den nødvendige hjælp. Dog fortæller 2 af borgerne, at de ønsker, at der skal være flere faste 
medarbejdere på arbejde, og selvom der er et skema med medarbejdernes mødetider, ikke altid kan vide, om 
medarbejderne kommer, da de også har timer ved udeboende borgere. Det er dog vægtet i bedømmelsen, at 
borgerne generelt giver udtryk for, at de kan træffe medarbejdere, og at borgerne oplever, at de bliver lyttet til og 
mødt positivt af medarbejderne.
Medarbejderne fortæller, at det varierer, hvad borgerne har behov for af støtte og samtaler, og at det handler om at 
aflæse den enkelte borgers signaler. Eksempelvis fortæller 1 medarbejder, at borgerne har 1 ugentlig maddag, og 
at der er tid til at hjælpe, hvis borgeren ikke magter det den pågældende dag.

Borgerne i bofællesskabet Nordstjernen fortæller, at der er kommet nye medarbejdere i tilbuddet, som lytter til det 
borgerne fortæller, og ønsker hjælp til. Der er lagt særlig vægt på i bedømmelsen, at 1 borger fortæller, at indtil 
bofællesskabet fik nye medarbejdere, oplevede denne ikke at blive lyttet til og anerkendt af de tidligere 
medarbejdere. Eksempelvis fortæller borgeren: ”Nu kan jeg selv bestemme, hvad jeg vil, og det bliver respekteret, 
hvis jeg siger nej. De nye har allerede hjulpet mig til at få en praktikplads, som jeg ønsker. 1 af de tidligere 
medarbejdere kaldte mig for hypokonder og fik mig psykisk kørt ned”. Borgeren fortæller desuden, at de nye 
medarbejdere har haft tid til at hjælpe med at rydde op i borgerens lejlighed, og at det giver ro at vide, at 
medarbejderne vil støtte vedkommende med det, borgeren giver udtryk for at have brug for.
1 anden borger bekræfter, at de nye medarbejdere er dygtige og lytter, og at der også er plads til at fortælle, hvis 
der er noget, man ikke er tilfreds med. Borgeren fortæller endvidere: ”Jeg kommer kun herud i fællesrummet, når 
jeg bliver talt ordentligt til, og det gør jeg, når X og Y er på arbejde”. Det er også medtaget i bedømmelsen, at 
socialtilsynet observerede, hvordan medarbejderne indgik aftale med 1 borger om hjælp i forbindelse med hårvask, 
hvilket socialtilsynet bedømmer, foregik på borgernes præmisser og ønske om tidspunkt. Endvidere er der lagt 
vægt på, at samarbejdet med borgeren foregik i en positiv stemning.
1 tredje borger fortæller, at vedkommende ikke længere går på arbejde og derfor er meget hjemme i 
bofællesskabet i løbet af ugen. Adspurgt om borgeren ønsker flere muligheder for at komme ud til forskellige 
aktiviteter, fortæller borgeren, at det opleves som træls ikke længere at kunne komme på arbejde, men synes det er 
dejligt at komme på ”den Blå Paraply” for at spise frokost 1 gang om ugen. Samtidig oplyser borgeren, at 
medarbejderne hjælper med vasketøj og skift af sengetøj, hvilket er noget, borgeren selv har bedt om at få hjælp til. 
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2 af borgerne oplyser, at de deltager i handleplansmødet. En 3. borger oplyser at vedkommende ikke er med til 
møderne og ikke er klar over, om der er opstillet mål, som medarbejderne skal hjælpe med bliver fulgt.
Det er medtaget i bedømmelsen, at medarbejderne fra bofællesskabet Nordstjernen fortæller, at de søger at lære 
borgerne at kende, og i forbindelse med opstarten i bofællesskabet, bruger tid på at skabe relationer til borgerne. 
Begge medarbejdere fortæller også, at der ikke har været nogen form for introduktion i forbindelse med opstarten i 
bofællesskabet, men at det generelt er lykkes at skabe kontakt til borgerne. Dette italesætter medarbejderne tillige, 
har givet borgerne mulighed for at lære nye ting om dem selv. Eksempelvis fortæller medarbejderne, at det allerede 
har været en positiv oplevelse, at 1 af borgerne, som ikke havde fornemmelse for oprydning i lejligheden, er 
begyndt at sortere og skille sig af med ting, hvilket borgeren også overfor socialtilsynet, giver udtryk for, ikke troede 
var muligt at lære.

I bofællesskabet Skelvangsvej er der lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at borgerne er med i udarbejdelsen 
af handleplaner og tager aktivt del i det. De enkelte borgere bliver mødt med de ressourcer og forudsætninger de 
har, og der tages hensyn til hver enkelt. Medarbejderne fortæller endvidere, at der altid bankes på indtil borgerne, 
og at der er truffet aftaler med borgerne om, at de kan lade døren til lejligheden stå åben, når borgeren ikke er 
hjemme. På den måde ved de andre borgere også, at de andre borgere ikke er hjemme. Er døren lukket 
overholdes ønsket om at få ro. Medarbejderne fortæller også, at der afholdes husmøder, som borgerne deltager 
aktivt i, og at der skrives referat i en bog, som socialtilsynet ser ved tilsynet. Ligeledes oplyser medarbejderne, at 
borgerne i fællesskab kan tale om de praktiske opgaver og aftensmåltidet bliver ofte brugt til at afstemme 
forventninger. Medarbejderne er med ved de fælles drøftelser, som er med til at sikre, det bliver gjort på en god 
måde.

Endelig er der lagt vægt på i bedømmelsen, at ledelsen fortæller, at det er deres indtryk, at medarbejderne lytter til 
borgerne, har respekt for, og anerkender borgernes forskelligheder og behov. Konst. afdelingsleder fortæller 
samtidigt at: ”Der kan være en tendens til, at nogle af borgerne, bliver pakket lidt ind og at nogle af medarbejderne 
bliver beskyttende overfor borgeren”. Det er også medtaget i bedømmelsen, at 1 myndighedsrådgiver oplyser: ”Ved 
et opfølgningsmøde var der en tendens til, at kontaktpersonen var en smule irettesættende og talte lidt ned til 
borger. Det kan muligvis forklares med, at de to har kendt hinanden i mange år, men jeg oplevede i korte glimt, at 
pædagogen mere opførte sig som en streng forælder end en pædagog/kontaktperson”.
Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og 

hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at socialtilsynet 
har afholdt interview med borgere fra 9 af tilbuddets 10 bofællesskaber. Samlet for de afholdte interview, 
bedømmes det, at borgerne giver udtryk for, at de inddrages i beslutninger i forhold til den enkelte og har 
indflydelse på de beslutninger, der træffes på fælles niveau. 
Det er samtidigt bedømmelsen, at borgerne giver udtryk for, at det varierer, hvordan og hvornår, der afholdes 
husmøde i de enkelte bofællesskaber, og på hvad borgerne har indflydelse på. Denne bedømmelse beror dels på 
interview med borgerne, og dels på de svar, socialtilsynet har modtaget via et Smileyskema, som 47 borgere har 
besvaret. Til spørgsmålet: ”Kan I beslutte ting der er vigtige for Jer på husmøder/beboermøder?”, har borgerne 
afgivet svar i form af hhv. 31 glade, 12 mellem og 4 sure Smileys. Ved bofællesskabet på Grenåvej 12. st. har 
borgerne afgivet 5 neutrale svar, og har i kommentarfeltet tilføjet; ”ønsker mere tid”, ”deltager ikke i møderne”, og 
”hvis vi er enige”. 1 borger tilføjer; ”jeg deltager ikke i møderne”. I dialogen med socialtilsynet, fortæller 2 borgere 
fra Grenåvej 12, at der ikke er meget fællesskab borgerne i mellem, hvilket omtales som en af grundende til, at der 
ikke er særlig stort fremmøde til husmøderne. 2 borgere fra Grenåvej 12 st. fortæller, at de generelt føler, at der 
bliver lyttet til de forslag, der bliver stillet vedr. ture og udflugter, men at der er skåret ned på antallet. 1 af borgerne 
giver ligeledes udtryk for, at det gav frustrationer, at medarbejderne ved en tur til København, tog beslutningen om, 
hvilke borgere der skulle overnatte sammen på hotellet. Borgeren omtaler dette som uretfærdigt, og at borgerne er 
voksne mennesker, som selv kan finde ud af at fordele værelserne. Samtidig er der lagt vægt på, at borgerne 
fortæller, at medarbejderne er gode til at lytte til de forslag, som borgerne stiller ved de beboermøder, som jævnligt 
afholdes, hvor der også er mulighed for at drøfte ting, man som borgere kan være ked af eller ønsker ændret.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt også vægt på, at borgerne, som deltog i interview med socialtilsynet, 
oplyste, at de er med til de handleplansmøder som afholdes, og at medarbejderne eksempelvis støtter borgerne til 
deltagelse i mødet. Det indgår ligeledes i bedømmelsen, at borgerne ved samtlige bofællesskaber oplyser, at de er 
med til at beslutte ferieture, udflugter, forslag til madplan og andre ønsker, som socialtilsynet bedømmer, varierer 
fra det enkelte bofællesskab. Dette bekræftes endvidere af medarbejdere og ledelsen.
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Det indgår endvidere i bedømmelsen, at medarbejderne oplyser, at der jævnligt holdes beboermøder i tilbuddet, og 
at tidspunkter for møderne, form og indhold varierer i de enkelte bofællesskaber. Det er samlet for tilbuddet, at 
socialtilsynet bedømmer, at der bliver lyttet til borgernes forslag, og at medarbejderne fortæller, hvordan de søger 
at være opmærksomme på muligheder for at understøtte borgernes selv- og medbestemmelse både i forhold til 
beslutninger på individuelt- og fælles niveau. 
Endelig er der lagt vægt på, at ledelsen fortæller, at det samlet er indtrykket, at medarbejderne i de enkelte 
bofællesskaber, søger at inddrage borgerne i beslutninger, som både vedrører den enkelte borger og er lyttende til 
de forslag, som kommer fra borgerne. Samtidig fortæller afdelingslederen, at der er forskel på, hvordan der 
arbejdes med ovenstående i de enkelte afdelinger.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet generelt søger at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed. 
Vurderingen tager bl.a. afsæt i de tilbagemeldinger, socialtilsynet har modtaget i forbindelse med, at nogle af 
borgerne, har besvaret socialtilsynets Smileyspørgeskema, de fokusgruppeinterview der er afholdt med borgere, og 
udtalelser fra medarbejdere og ledelsen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på aktiviteter vedr. borgernes 
fysiske og mentale sundhed, og vurderer, at aktiviteterne tilpasses den enkeltes borgers behov og ønsker. 

Socialtilsynet vurderer også, at borgerne generelt er velplacerede i de enkelte afdelinger, men at der er perioder, 
hvor borgerne qua deres forskellige udfordringer, giver udtryk for, at de ikke er i trivsel. Her er det socialtilsynets 
vurdering, at medarbejderne er kompetente i arbejdet med udfordringer, som særligt relaterer til borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel, og afsøger, hvad der er virksomt i forhold til at sikre, at borgerne oplever at trives. 

Der er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet under hensyntagen til borgernes generelle udfordringer, 
understøtter borgernes sundhed gennem tiltag i forhold til sund kost, deltagelse i div. arrangementer og gåture. Det 
er samtidig vurderingen, at der i tilbuddet er bofællesskaber, hvor der er borgere, der giver udtryk for ikke at være i 
trivsel. Dette giver flere borgere udtryk for, handler om, at de trækker sig fra fællesskabet, når medarbejderne ikke 
er tilstede i aftentimerne. Nogle borgere oplever endvidere, at manglende tilstedeværelse af medarbejdere, påvirker 
deres samlede trivsel. 

Det er endvidere vurderingen, at der ved bofællesskabet Rebslagervej 18, er borgere, som ikke trives grundet 
adfærd fra nogle af medarbejderne. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse er medinddraget i løsning 
af problemstillingen, og sammen med borgerne, er i proces med at drøfte, hvordan der kan arbejdes med at 
forbedre kommunikationen mellem borgerne og medarbejdere. 
Ligeledes vurderer socialtilsynet, at borgernes trivsel ved bofællesskabet Nordlyset, har været påvirket af en 
medarbejderrokade, og tillige, at der ikke har været en tilfredsstillende introduktion af medarbejderne i forhold til at 
sikre borgernes trivsel. Samtidig er det socialtilsynets vurdering, at borgerne giver udtryk for, at de trives med de 
nye medarbejdere, som anerkender borgerne og deres behov, hvilket socialtilsynet vurderer, relaterer til borgernes 
generelle trivsel.

Det er endelig socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes adgang til sundhedsydelser ved at 
tilbyde hjælp og støtte i forhold til aftaler og deltagelse fra medarbejdernes side.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 46 borgere 
har afgivet svar i socialtilsynets Smiley-spørgeskema, hvor nogle af spørgsmålene, relaterer til borgernes trivsel. 
Bl.a. har borgerne besvaret spørgsmålet: ”Får du støtte til at leve sundt?”, med hhv. 31 glade, 13 neutrale og 2 sure 
Smileys. For en del af de neutrale svar er det gældende, at borgerne har tilføjet, at de selv står for den daglige 
madlavning, hvilket er særligt gældende for borgerne ved Rebslagervej 18. Yderligere er der kommentarer fra flere 
af borgerne i tilbuddet, som har svaret: ”Jeg får hjælpen, hvis jeg vil”, ”Spiser varieret”, ”Jeg bliver mindet om det af 
personalet”, ”Jeg får den hjælp, jeg har brug for”, ”Jeg går til livsstilskursus”, ”Vi får sund og varieret mad udefra og 
bestemmer selv, hvornår vi vil spise”. Der er samtidigt borgere, som giver udtryk for, at de gerne vil have støtte til at 
leve sundere, og have hjælp til at stoppe med at ryge.

Det indgår som bedømmelse af indikatoren, at borgerne i ovennævnte spørgeskema, til spørgsmålet ”Får du 
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hjælpen på den måde, du helst vil have?”, har afgivet svar med hhv. 34 glade, 9 neutrale og 2 sure Smileys. Der er 
tillige lagt vægt på uddybelser, som nogle af borgerne har tilføjet i spørgeskemaet. 1 borger fra Niels Brocks gade 
har eksempelvis tilføjet: ”Ja, det gør jeg. Jeg har en pædagog, der støtter mig”. 1 borger fra bofællesskabet 
Vedøvej 3, har tilføjet: ”Ja, jeg har brug for hjælp, og det får jeg efter behov, men jeg kunne godt tænke mig mere 
tid med medarbejderne”.

Det er ligeledes medtaget i bedømmelsen, at 3 borgere fra bofællesskabet Præstevænget, giver udtryk for, at de 
ønsker, at medarbejderne er mere tilstede i bofællesskabet, og eksempelvis har tilføjet: ”Nogle gange kunne det 
være rart, at personalet var her lidt længere”, og: ”Nogle gange får jeg ikke den rette hjælp pga. de udeboende og 
møder”. 
Det er også medtaget i bedømmelsen, at 2 borgere ved Rebslagervej 18 fortæller, at de pt. ikke trives i 
bofællesskabet grundet oplevelser med nogle af medarbejderne (Se evt. yderligere uddybelse i indikator 4.a). 

Som baggrund for bedømmelsen af denne indikator, er der også lagt vægt på borgernes udtalelser i de 
fokusgruppe- og enkeltinterview, som socialtilsynet har afholdt med 32 borgere. Det er derfor medtaget i 
bedømmelsen, at borgerne overfor socialtilsynet giver udtryk for, at de generelt trives godt med den støtte de 
modtager, og ligeledes trives med hinanden i de enkelte bofællesskaber. Socialtilsynet har i bedømmelsen tillige 
særligt lagt vægt på, at borgerne giver socialtilsynet indtryk af, at de er glade for at bo i deres lejligheder, at de 
generelt har oplevelsen af at blive mødt af medarbejdere, som er lyttende og forstående (Se endvidere indikator 4.a 
og 4.b for yderligere uddybelse). Ligeledes indgår det i bedømmelsen, at 4 pårørende fortæller, at deres pårørende 
er velplacerede i tilbuddet. Samtidig er det vægtet, at 2 pårørende fra Rebslagervej 18 oplyser, at deres pårørendes 
samlede trivsel er påvirket af den adfærd, som udvises af nogle af medarbejderne, og yderligere påvirkes af savnet 
af 1 medarbejder, der er stoppet i tilbuddet, og som var kontaktperson for den ene af borgerne.

Det er yderligere vægtet i bedømmelsen af indikatoren, at socialtilsynet har drøftet borgernes trivsel med 
medarbejdere fra samtlige afdelinger. Socialtilsynet bedømmer, at medarbejderne kan udfolde, hvordan de arbejder 
med borgernes trivsel, og hvilke signaler, de er opmærksomme på i forhold til den enkelte borger. Det er 
bedømmelsen, at medarbejderne italesætter vigtigheden af at have en god relation til borgerne, hvis det skal lykkes 
at arbejde med den enkelte borgers trivsel. Medarbejderne fortæller eksempelvis, at dette kræver tid og indblik i 
borgernes ofte forskellige behov for struktur.

Det er ligeledes tydeligt for socialtilsynet, at medarbejderne kan uddybe, hvordan de søger at arbejde med 
borgernes forskellige behov, herunder de tegn borgerne viser, som ifølge medarbejderne også kan handle om 
signaler om mindre god trivsel i perioder. 
Tillige er det gældende for samtlige bofællesskaber, at medarbejderne oplyser, at borgerne qua deres levealder, 
viser forskellige tegn på behov for mere støtte. Adspurgt om hvilke signaler medarbejderne tolker trivsel hos 
borgerne, er det socialtilsynets bedømmelse, at medarbejderne fra samtlige bofællesskaber udfolder eksempler fra 
praksis, hvortil det er bedømmelsen, at medarbejderne reagerer, såfremt der er borgere, som ikke trives. Dette 
bekræftes endvidere af 4 pårørende.

Samlet for bofællesskaberne er det bedømmelsen, at medarbejderne, med undtagelse af 1 borger ved hhv. 
bofællesskabet Grenåvej 12 st. og ved Præstevænget fortæller, at borgerne generelt trives, omend der er perioder, 
hvor borgerne på forskellig vis er udfordrerede, og giver udtryk for ikke at være i trivsel. For borgerne i de 
ovennævnte 2 bofællesskaber, er der ifølge medarbejdernes udtalelser, iværksat afklarende tiltag, såsom VISO 
forløb ved borgeren Grenåvej 12 st., og drøftelser om andet botilbud for borgeren ved Præstevænget. Dette kan 
socialtilsynet ligeledes konstatere, er iværksatte tiltag, som også fremgår af udtræk af indsendte dagbogsnotater og 
referater fra personalemøder.

Ligeledes er der lagt vægt på, at medarbejderne ved bofællesskabet Nordstjernen fortæller, at der har været en 
periode i forbindelse med en medarbejderrokade, hvor nogle af borgerne ikke har været i trivsel. Det er tillagt vægt i 
bedømmelsen, at medarbejderne jf. indikator 3.c oplyser, at det har været vanskeligt at se sammenhængen mellem 
de mål, der er opstillet for borgerne, og den virkelighed, medarbejderne blev mødt med, da de startede i 
Nordstjernen d. 1. juni 2019, hvilket socialtilsynet bedømmer, har haft en negativ indvirkning på borgernes trivsel. 
Det er samtidigt socialtilsynets bedømmelse, at medarbejderne på forholdsvis kort tid, har opnået positive resultater 
i forhold til borgernes trivsel i Nordstjernen, og at borgerne bekræfter, at det går i en positiv retning. Endvidere er 
det vægtet i bedømmelsen, at borgerne fortæller, at de er trygge ved medarbejderne, og omtaler dem som 
hjælpsomme og dygtige. I bedømmelsen er det tillige medtaget, at medarbejderne ved Nordstjernen oplyser, at 
borgerne ikke har kontakt til medarbejderne fra fredag til mandag morgen, hvilket socialtilsynet undrer sig over. 

Endelig er der lagt vægt på, at tilbuddets ledelse fortæller: ”At borgerne trives langt hen ad vejen”, og samtidigt 
oplyser, at der er borgere, som i perioder ikke trives i tilbuddet. Konst. afdelingsleder fortæller også, at borgerne er 
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velplacerede, og at det forventes at medarbejderne kontakter ledelsen, hvis borgerne ikke trives. Tillige oplyser 
afdelingslederen, at både medarbejdere og ledelsen har mulighed for at kontakte myndighed, hvis der er borgere, 
som ikke trives i tilbuddet.

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

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.
Det indgår i bedømmelsen, at:
Borgerne i alle bofællesskaberne fortæller, at de modtager støtte til at tage til læge og tandlæge. De fleste magter 
selv at tage til læge, men vil nogle gange gerne have en medarbejder med til at høre, hvad der bliver sagt. 
Ledelsen og medarbejderne i alle bofællesskaberne oplyser, at borgerne stort set er selvhjulpne i forhold til læge- 
og tandlægebesøg. Nogle borgere modtager hjælp fra hjemmeplejen i forhold til personlig hygiejne og 
medicindosering. Andre borgere administrerer selv medicin og tager selv initiativ til tidsbestilling ved 
sundhedsydelser. Nogle borgerne får ledsagelse til lægebesøg i forhold til at høre, hvad der bliver sagt. En 
medarbejder fortæller om en borger, der har haft en dårlig periode, hvor der har været tæt samarbejde med 
sundhedspersonalet i forbindelse med en indlæggelse.
Pårørende oplever generelt, at borgerne støttes i at have adgang til sundhedsydelser. Borgerne kan få hjælp til at 
bestille tider og kan altid få en medarbejder med til konsultationer ol.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.
Det indgår i bedømmelsen, at:
Ledelsen oplyser, at der i bofællesskaberne sættes fokus på borgernes sundhed igennem kost og motion. Nogle 
borgere har konkrete mål for at leve sundt og have motion i dagligdagen. Der er forskel i forhold til, hvilke borgere 
der er motiveret. Der gives eksempel om en borger, der har udfordringer med overvægt, hvor der har været 
arbejdet med mange forskellige indgange bl.a. forståelse af, at borgeren har været udsat for omsorgssvigt og 
derigennem nødvendigheden i, at arbejde med borgernes selvtillid og selvværd, for at kunne arbejde med 
vægtproblematikken. 
Det fremgår ligeledes af nogle handleplaner, at der er opstillet individuelle mål i forhold til at styrke borgernes 
sundhed f.eks. vægttab.

I bofællesskabet på Præstevænget oplyser medarbejderen, at der generelt er fokus på, at borgerne modtager den 
hjælp i forhold til deres sundhed, som de har behov for f.eks. fysioterapi. Det bliver prioriteret, at borgerne tilbydes 
gåture og opfordres til at tage til træning. Medarbejderne forsøger at påvirke aftensmadens sammensætning mht. 
at tilbyde frugt og grønt. Borgerne tilbydes ligeledes rygestopkurser. Det oplyses, at en borger har ændret adfærd 
og været ustabil, hvilket der er handlet på fra medarbejdernes side. Ligeledes er der borgere, der har sukkersyge, 
hvor der er fast opfølgninger og sikring af borgerens måltider. En borger viser et visuelt skema, der fortæller 
hvornår han skal spise, så hans blodsukkerniveau er stabilt. 
Såvel borgerne som medarbejderne fortæller, at det er begrænset, hvor meget alkohol der indtages i 
bofællesskabet. Borgerne viser et skab med spiritus, hvor meget af det har stået i lang tid og de fortæller, at der 
bliver udelukkende drukket alkohol til nytårsaften. 
Medarbejderen fortæller endvidere, at der i organisationen er tilknyttet en seksualvejleder, som har været tilknyttet 
en borger og hvor de kan hente sparring, hvis der opstår et behov.

I bofællesskabet på Skelvangsvej fortæller borgerne, at de får motion ved at cykle og gå til byen. Ligeledes går en 
til boccia, hvor der også er lidt motion. Borgerne fortæller, at de får meget forskelligt mad og det er dem selv, der 
laver mad og køber ind. 
Medarbejderen oplyser, at de har fokus på sund og varieret kost og borgerne er aktive i forhold til madplan og 
madlavning. Alle borgerne er selvtransporterende enten ved at gå eller cykle. En borger har over fire år tabt 25 kg 
med støtte fra medarbejdernes side. 
Pårørende fortæller, at medarbejderne har støttet en borger i forhold til vægttab, hvor der har været plads til gå ture 
sammen med borgeren. 

I bofællesskabet på Rebslagervej 18 fortæller borgerne, at de har en fridag om ugen, hvor deres kontaktperson er 
på arbejde. Der er mulighed for at tage på indkøb og få hjælp til at gøre rent og rydde op i lejligheden. 

31

Tilsynsrapport



Medarbejderne oplyser, at nogle borgere har mål i forhold til sund levevis, hvor der er motivationsarbejde i forhold 
til, hvad der bliver købt ind til eget forbrug. Borgerne handler selv ind til morgenmad og frokost. De fleste borgere 
har forståelsen for, at det er vigtigt at leve sundt. 
Medarbejderne oplyser endvidere, at der i organisationen er en medarbejder der er uddannet seksualvejleder, som 
de trækker på både i forhold til vejledning af dem og konkret i forhold til vejledning af borgere. 

I bofællesskabet på Rebslagervej 12 oplyser medarbejderne, at den fælles kost der leveres og bliver fremstillet på 
stedet er varieret og sund. Borgerne er med til at bestemme, hvad der skal være på menuen.
Det oplyses endvidere, at i bofællesskabet er medbestemmelse i højsæde, så borgerne er en del af de initiativer, 
der bliver taget i forhold til sund levevis. Det fremgår også, at borgernes behov bliver opfyldt f.eks. en borger, der 
støttes i forhold til seksualitet og har fået hjælp og beskyttelse, for ikke at blive udsat for mobning el. 

I bofællesskabet Nordstjernen fortæller borgerne, at de får hjælp til at komme til læge og hvis de gerne vil, kan det 
også være til tandlæge. Pårørende fortæller, at medarbejderne er gode til at minde borgeren om at gå i bad, hvilket 
har givet et positivt resultat. 
Medarbejderen oplyser, at borgerne får varieret kost og det har givet borgerne mere selvstændighed i forhold til, at 
de individuelt bestiller den varme mad. 

I bofællesskabet på Vedøvej 1 fortæller borgerne, at de altid kan få en medarbejder med, hvis de skal til læge. 
Medarbejderne oplyser, at borgerne modtager støtte til såvel læge- og tandlægebesøg. Medarbejderne giver 
eksempel i forhold til, at en borger ikke selv fortæller, hvis der er noget galt, hvor det er medarbejdernes kendskab 
til borgeren, der er medvirkende til at finde frem til, hvad der er i vejen. 

I bofællesskabet på Vedøvej 3 fortæller en borger, at medarbejderne har hjulpet med at få et kæresteforhold til at 
fungere og at de får hjælp til at kunne snakke om det, der er svært. Medarbejderne opfordrer dem til at gå ture og 
komme udenfor bofællesskabet. 
Medarbejderne oplyser, at de sikrer, at borgerne får varieret kost og prøver at indføre nye madvaner. Borgerne 
spejler sig i hinanden i forhold til at prøve noget nyt. Det oplyses, at der bor en borger, der igennem samarbejde 
med fysioterapeut har ønsket at tabe sig, hvilket der gives opbakning til. Det prioriteres, at borgerne har en god 
hygiejne og holder deres lejligheder rene. 
Ligeledes oplyses det, at et kærestepar i en periode har gjort brug af seksualvejlederen i forhold til at yde støtte og 
hjælp til, hvordan kæresteforholdet skulle være. 

I bofællesskabet på Niels Brocksgade fortæller borgerne, at de modtager den hjælp de gerne vil have i forhold til at 
bestille tider hos læge/tandlæge og de har mulighed for at få en medarbejder med til læge og tandlæge, hvis de 
ønsker det. 
Medarbejderne oplyser, at de arbejder med borgernes forståelsesramme i forhold til at forstå, hvad det betyder at 
leve sundt. Nogle borgere har fået diabetes 2 som følge af levevis. Der er i bofællesskabet fokus på kost og motion, 
hvor medarbejderne arrangerer gåture, svømning og træning i træningscenter. 

I bofællesskabet på Grenåvej 12, stuen fortæller borgerne, at der bliver lavet aftensmad i fælleskøkkenet, men at 
de er utilfredse med at de skal spise kl. 17, da de oplever det er for tidligt.
Pårørende fortæller, at borgerne får hjælp til at komme til læge, hvis der er noget specielt de har behov for. Der 
motiveres til leve sundt og dyrke motion, men det opleves at det er vanskeligt.
Medarbejderne oplyser, at nogle borgere er påvirket af medierne i forhold til, at de gerne vil leve sundt og kan blive 
forvirret af oplysninger. Der er fokus på, at der serveres sund kost og der er grønt til aftensmaden. Borgerne 
opfordres til at deltage i svømning og gåture. 
Medarbejderne oplyser endvidere, at de mangler opfølgning på viden i forhold til borgere, der har særlige 
problemstillinger. 
Under tilsynsbesøget observeres det hos en enkelt borger, at der var en del medicinopbevaring, som stod fremme i 
åben tilstand. 

I bofællesskabet på Grenåvej 12 1. sal fortæller borgeren, at hun går fem km. hver dag til og fra arbejde. 
Medarbejderne oplyser omkring deres motivationsarbejde mht. personlig hygiejne og nogle borgere modtager 
hjemmehjælp. De oplyser, at de har udfordringer i forhold til en borger, der har skizofreni, som de mangler viden og 
indsigt i, for at kunne støtte borgeren optimalt.
Ligeledes oplyses det, at de har benyttet seksualvejleder, som er tilknyttet bofællesskaberne i forhold til konkrete 
problemstillinger.
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Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at bofællesskaberne forebygger magtanvendelser igennem en tilgang, der er 
baseret på dialog med borgerne og en anerkendende tilgang. I vurderingen er der lagt vægt på, at borgerne mødes 
af medarbejdere, der imødekommer deres ønske og behov samt har en forståelse for deres vanskeligheder og 
indsigt i metoder, til at give borgerne den støtte de har brug for.
Der forekommer ikke magtanvendelser i bofællesskaberne og medarbejderne er bekendte med lovgivningen, 
nedskrevne procedure og retningslinjer for, hvordan magtanvendelser skal registreres og indberettes.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.
Det indgår i bedømmelsen, at:
Borgerne i bofællesskaberne fortæller, at der er en god tone i fællesrummene og de accepterer hinanden. De 
oplever generelt, at borgerne hjælper hinanden, når der er noget der svært for dem. 
Medarbejderne i alle bofællesskaberne oplyser, at der er et indgående kendskab til borgerne og den pædagogiske 
tilgang med fokus på åben dialog og anerkendelse er medvirkende til, at der ikke forekommer magtanvendelser i 
bofællesskaberne. Der er en høj grad af respekt for de enkelte borgere og der bliver taget individuelle hensyn til 
hver enkelt borger. Det er igennem den anerkendende dialog det sikres, at der ikke sker magtanvendelser. Det er 
ligeledes en medvirkende faktor, at borgerne er velfungerende og det er muligt at indgå aftaler. Borgerne kan blive 
højrøstede i nogle bofællesskaber, hvilket kan medføre utryghed, men der skabes hurtigt ro omkring situationen. 
Samtidig oplyser medarbejderne på Vedøvej 3, at der i øjeblikket bor en borger, hvor de nogle gange oplever at 
være i en gråzone i forhold til magtanvendelse. Borgerne kan sidde foran egen dør i egen lejlighed, så 
medarbejderne må skubbe til døren, når borgeren gerne vil have, at de kommer ind i lejligheden. Det oplyses, at 
det sker efter borgerens eget ønske.
Ledelsen oplyser, at medarbejderne er undervist i konflikthåndtering og hvordan problematiske situationer 
håndteres. Det handler om at trække sig, tale med borgerne og observerer ændringer i adfærd. Det prioriteres, at 
der er samarbejde og dialog borgere og medarbejdere imellem, hvor det fremhæves, at medarbejdere ikke kan sige 
”nu skal du” eller ”det skal du gøre”. Det fremgår også, at medarbejderne er opmærksomme på gråzoner og alene 
arbejde i det pædagogiske arbejde.

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 bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.
Det indgår i bedømmelsen, at:
Medarbejderne i alle bofællesskaberne fortæller, at der ikke forekommer magtanvendelser i bofællesskaberne, men 
at de har kendskab til reglerne og kendskab til, hvordan der skal dokumenteres i tilfælde af magtanvendelser. Hvis 
det skulle forekomme ville de kontakte ledelsen. Det fremgår af dialog med medarbejderne, at begrebet 
magtanvendelse sjældent bliver drøftet, da det ikke er aktuelt i bofællesskaberne.
Ledelsen oplyser, at der ikke forekommer magtanvendelser i bofællesskaberne, men at der er tilgængelige 
retningslinjer og vejledninger ved håndtering af eventuelle magtanvendelser.
Det indgår i bedømmelsen, at Socialtilsynet har modtaget lokal instruks for magtanvendelse. Instruksen indeholder 
definition på magtanvendelse, retningslinjer for indberetning og registrering, vejledning i forhold til analyse af 
eventuelle magtanvendelser samt forebyggende initiativer.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
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Det er Socialtilsynets vurdering, at der i bofællesskaberne forebygges overgreb.  Der er lagt vægt på, at de 
interviewede borgere, ledelsen og medarbejderne fortæller, at der generelt er en kultur i bofællesskaberne, som 
bygger på dialog, tillid og åbenhed, som er medvirkende til at forebygge overgreb. Socialtilsynet vurderer, at 
medarbejdernes tilgang og iagttagelser af borgernes indbyrdes adfærd er med til at forebygge overgreb.
Det er tillige Socialtilsynets vurdering, at den gruppe af borgere, der er bosiddende i bofællesskaberne er 
homogene og at der tages hånd om uoverensstemmelser, hvor der bliver talt om eventuelle situationer, inden det 
udvikler sig til overgreb eller konflikter. 
Medarbejderne tilbydes supervision til udvikling af den pædagogiske tilgang, som medarbejderne bl.a. benytter til 
forebyggelse af konflikter, forståelse af borgernes adfærd og eventuelle misforståelser.
Det indgår endvidere i vurderingen, at der i bofællesskaberne er udarbejdet et observationsskema ved udadrettet 
adfærd beboere/brugere imellem. Skemaet indeholder bl.a. beskrivelse af overgrebets omfang og hvordan episoder 
kunne være forebygget. Det bemærkes, at det ikke er alle medarbejdere, der er bekendte med observationsskema 
ved udadrettet adfærd beboere/brugere imellem. 
Ligeledes er der i vurderingen lagt vægt på, at der er udarbejdet risikoprofiler på alle borgere, som har givet indblik i 
borgernes individuelle stemningsleje.

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

Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.
Det indgår i bedømmelsen, at:
Borgerne i alle bofællesskaberne fortæller, at de har det godt med hinanden og gerne vil have, at der altid bliver 
snakket ordentligt og alle tager hensyn til hinanden.
Medarbejderne i alle bofællesskaberne oplyser, at der er en god omgangstone såvel borgerne imellem, som 
borgere og medarbejdere imellem, som er med til at sikre, der ikke sker overgreb. Det sker, at borgerne bliver 
uenige f.eks. hvis en borger har taget en andens plads, hvor borgerne henvender sig til medarbejderne, som indgår 
i dialog og får problemet løst. Det sikres, at der er ro, når medarbejderne forlader bofællesskaberne om aftenen og 
der er mulighed for, at borgerne kan kontakte en medarbejder om natten.
Medarbejderne oplyser endvidere, at konflikter borgerne imellem bliver registreret og samlet op på 
personalemøder. Det indgår samtidig i bedømmelsen, at det ikke er alle medarbejdere, der har kendskab til 
observationsskema vedr. udadrettet adfærd beboere/brugere imellem. 
Medarbejderne oplyser, at de har udarbejdet risikoprofiler på alle borgerne, efter grøn, gul og rød opbygning, hvor 
de fleste borgere er i kategorien grøn og enkelte er i kategorien gul. Igennem tilsendt materiale fremgår det, at 
borgerne skal beskrives ud fra humør/sindsstemning, kommunikation og sociale relationer med henblik på 
beskrivelse af borgernes adfærd og medarbejdernes handlemuligheder.
Ledelsen oplyser, at der er udarbejdet risikoprofiler på alle borgere. Enkelte borgere er registreret som gule og de 
fleste er grønne. Risikoprofiler er udarbejdet i forhold til at registrere, hvor borgernes stemningsleje befinder sig. 
Der foretages ikke daglige risikovurderinger.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse har relevante formelle uddannelser og erfaringer med 
tilbuddets målgruppe. Ledelsen består af en centerleder og en konst. afdelingsleder, der tilsammen understøtter en 
hensigtsmæssig organisering og udøver en ansvarlig ledelse af tilbuddet. Det vurderes, at ledelsen i fællesskab 
sætter rammen for tilbuddets strategiske og faglige udvikling, hvor medarbejderne inddrages. 
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, og at den konst. afdelingsleder 
fungerer som kompetent og faglig sparringspartner for medarbejderne, og er tilgængelig i forhold til faglige 
spørgsmål. 
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har organiseret sig således, at borgerne overordnet set har tilstrækkelig 
kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet stiller 
kontinuerlig ekstern sagssupervision til rådighed for medarbejderne, og at der er mulighed for sparring i 
medarbejdergruppen og med eksterne samarbejdspartnere. Det er dog samtidig vurderingen, at medarbejderne i 
mindre grad anvender muligheden for ekstern supervision.
Endelig er der lagt vægt på i vurderingen, at medarbejderne har høj anciennitet og at 
personalegennemstrømningen og sygefraværet er lavt, hvilket bevirker, at borgerne møder den fornødne 
kontinuitet, som de profiterer af.

Gennemsnitlig vurdering 4,4

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
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Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, der består af 1 centerleder fra Center 
for voksenhandicap, og 1 konst. afdelingsleder.
I vurderingen er det vægtet, at begge ledere har relevante formelle uddannelser og erfaring indenfor målgruppen 
samt en faglig, reflekteret og etisk tilgang til de ledelsesmæssige og faglige opgaver. Ledelsen har mulighed for 
supervision og deltager i forskellige fora, hvor det er muligt at modtage sparring omkring strategisk udvikling og 
daglig ledelse. 

Der er desuden lagt vægt på, at medarbejderne beskriver tilbuddets samlede ledelse som kompetent.
Det er ligeledes vurderingen, at centerlederen har handlet kompetent i forbindelse med at tidligere leder af bo-og 
aktivitetstilbuddene, Randers Nord og afdelingslederen fratrådte deres stillinger efter forholdsvis kort tids 
ansættelse i tilbuddet, og har konstitueret lederen af CBR som konst. afdelingsleder i tilbuddet. Det er vurderingen, 
at medarbejderne har tillid til den konst. afdelingsleder, og omtaler skiftet i afdelingsledelsen, som positivt, da den 
konst. afdelingsleder er i stand til at sætte en tydelig ramme og retning for opgaveløsningen. Socialtilsynet vurderer 
også, at den konst. afdelingsleder fungerer som sparringspartner for medarbejderne, hvor faglig viden og indsigt 
videregives. Ligeledes er det vurderingen, at vedkommende har en etisk og reflekterende tilgang til borgerne, som 
overfor socialtilsynet tilkendegiver, at de kender vedkommende fra CBR.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har mulighed for sparring med hinanden ved kontinuerlige møder i de 
enkelte bofællesskaber og møder med fælles indhold i organisationen. Samtidig er det socialtilsynets vurdering, at 
vidensdeling der relaterer til forhold omkring borgerne, og som er genstand for drøftelser på de enkelte 
bofællesskabers teammøder, sker i varierende grad. 
Samtidig foregår vidensdeling i nogle af bofællesskaberne på medarbejdernes foranledning og eksempelvis i 
medarbejdernes fritid, hvilket ligeledes ved tidligere tilsyn har været undringspunkt fra socialtilsynets side. Ligeledes 
er det socialtilsynets vurdering, at medarbejderne selv definerer, om de ønsker at deltage i ekstern supervision. Det 
er socialtilsynets vurdering, at ledelsen med fordel kan præcisere overfor medarbejderne, hvordan sagssupervision 
kan højne det faglige niveau. Det er hertil vurderingen, at ledelsen er bevidst om, og er optaget af, at den eksterne 
supervision gøres almen i de enkelte bofællesskabers praksis og dermed at ledelsen er i proces med at skabe en 
kultur i forhold til sparring og vidensdeling.

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

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen 
samlet set har formelle ledelseskompetencer, samt omfattende viden og erfaring med tilbuddets målgruppe. 
Ledelsen består af 1 centerleder fra Center for voksenhandicap, og 1 konst. afdelingsleder, som er uddannet 
afspændingspædagog, og har tidligere læst psykologi på Københavns Universitet. 

I bedømmelsen indgår det endvidere, at afdelingslederen jf. indsendt CV, har arbejdet som Revafaglig koordinator, 
metode og udviklingschef og teamleder. Siden 2007 har afdelingslederen været hhv. kvalitetschef og centerleder 
ved CBR-Randers, Randers Kommune, hvilket socialtilsynet bedømmer som positivt i forhold til at have kendskab 
og relevante kompetencer til at lede tilbuddet. Ligeledes bedømmer socialtilsynet, at den konst. afdelingsleder qua 
arbejdet på CBR, som er dagbeskæftigelse for en del af borgerne ved tilbuddet, har kendskab til og erfaring med 
borgerne. Heri er der lagt særlig vægt på, at flere af borgerne oplyser, at de kender, og er trygge ved 
vedkommende.

Ligeledes har socialtilsynet lagt vægt på medarbejdernes udtalelser, hvoraf det fremgår, at medarbejderne har 
været, og delvist stadigt er bekymrede over den ledelsesmæssige situation i tilbuddet. Medarbejderne oplyser i 
dialogen med socialtilsynet, at den tidligere leder af bo-og aktivitetstilbuddene, Randers Nord og afdelingslederen 
fratrådte deres stillinger efter forholdsvis kort tids ansættelse i tilbuddet. Særligt udtaler medarbejderne, at de ikke 
nåede at få kendskab til afdelingslederen, og at det har været en periode med uklarhed i forhold til den 
ledelsesmæssige retning og struktur. 

Det indgår derfor med særlig vægt i bedømmelsen, at medarbejderne fortæller, at den konst. afdelingsleder, er 
vellidt og fagligt dygtig, og at medarbejderne samstemmende italesætter at dette er gældende for viden både i 
forhold til målgruppen og til det ledelsesmæssige. Medarbejderne giver ligeledes udtryk for, at de er trygge ved den 
konst. afdelingsleder, som af samtlige medarbejdere omtales som nærværende og træfbar, har en åben og tydelig 
ledelsesstil, er lyttende til medarbejdernes forslag og tager ansvar for at medarbejdernes forskellige bekymringer 
bliver drøftet. Medarbejderne udtaler endvidere, at den konst. afdelingsleder, hviler i sig selv, og er 
imødekommende og sympatisk, hvilket har en positiv virkning i forhold til medarbejdernes frustrationer i forhold til 
det ledelsesmæssige, som medarbejderne fortæller, har fyldt i tilbuddet. Adspurgt om hvordan den konst. 
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afdelingsleder har kunnet skabe tryghed i en periode med uklarhed over de ledelsesmæssige roller og ansvar, 
fortæller medarbejderne, at de mødes af en rolig og nærværende leder. En af medarbejderne udtaler: ”Han giver os 
en ro i maven. Vi er parate til fremtiden nu”.
Medarbejderne fortæller også, at det er positivt, at den konst. afdelingsleder har været på rundtur sammen med 
den administrative leder og har hilst på borgerne i deres hjem, hvilket flere af borgerne bekræfter i dialogen med 
socialtilsynet, og stolt fortæller, at de har haft besøg af vedkommende. Medarbejderne fortæller også, at borgerne 
har givet udtryk for, at den ovenfornævnte rundtur i bofællesskaberne, har givet borgerne indtrykket af, at de er 
vigtige.
Den konst. afdelingsleder omtales ligeledes som en dygtig mødeleder ved tilbuddets fællesmøder, og deltager også 
i møder på afdelingsniveau, såfremt det er ønsket.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at konst. 
afdelingsleder fortæller, at vedkommende har sparring med kollager, og ligeledes kan få supervision. 
Det er vægtet i bedømmelsen, at ledelsen fortæller, at afdelingslederen deltager ved teammøder i de enkelte 
bofællesskaber, og er med i forhold til den sparring der er i de enkelte teams. Samtidig oplyser konst. 
afdelingsleder, at det varierer fra de enkelte teams, hvor meget vedkommende deltager i teammøderne.

Det er ligeledes vægtet i bedømmelsen, at ledelsen udtaler, at medarbejderne tilbydes ekstern supervision med en 
for medarbejderne kendt supervisor. Samtidig oplyser konst. afdelingsleder, at det, som ved tidligere tilsyn er 
praksis, at medarbejderne selv afgør om de ønsker at tilmelde sig supervision med ekstern superviser, og udtaler, 
at det fremadrettet ikke skal være op til medarbejderne at fravælge ekstern supervision. 
Medarbejderne fortæller, at de opfordres til at tilmelde sig de dage, hvor der er supervision, og at superviser er 
faglig dygtig. Medarbejderne fortæller samtidigt, at det varierer, i hvor høj grad de tilmelder sig de afsatte 
tidspunkter med ekstern supervision, og at der ikke er krav herom fra ledelsens side. Eksempelvis fortæller 
medarbejderne fra Præstevænget, at de ikke har deltaget i supervision i det forløbne år, selvom der er fastsatte 
dage i kalenderen, som de kan booke. Endvidere fortæller en nyansat medarbejder fra Grenåvej 12.1., at 
vedkommende ikke var klar over muligheden for supervision med ekstern superviser. Medarbejderne fra Niels 
Brocks gade oplyser, at de har deltaget i de 4 dage med mulighed for supervision, hvor der har været 
sagssupervision, hvilket medarbejderne omtaler som givende og udviklende.

Det er socialtilsynets bedømmelse, at der som ved det seneste tilsyn, er forskellige opfattelser i 
medarbejdergruppen af, hvordan den eksterne supervision kan bruges som sparring i forhold til egen læring og 
forbedring af indsatsen. I et referat fra personalemødet d. 20. juli 2019 ved Vedøvej 1, kan socialtilsynet endvidere 
læse, at der under punktet ”trivsel” står: ”Er der noget, som påvirker arbejdet? Skal vi deltage næste gang ved X
(superviser)? – fik vi ikke talt om”.
Socialtilsynet bedømmer endvidere, at medarbejderne italesætter, at den pædagogiske tilgang kunne højnes i de 
enkelte bofællesskaber, såfremt muligheden for den eksterne supervision blev anvendt. Medarbejderne fortæller 
ligeledes om de udfordringer de møder i praksis, herunder om borger- og pårørendesamarbejde, om borgernes 
trivsel, og om de ledelsesmæssige forandringer som medarbejderne udtaler, har påvirket dem hvilket socialtilsynet 
bedømmer er relevante supervisionsemner. (Se evt. indikator 4.a og 5.b).
Ligeledes er der lagt vægt på, at medarbejderne fra hovedparten at tilbuddets bofællesskaber tilkendegiver overfor 
socialtilsynet, at deltagelsen i supervision skulle være obligatorisk. 

Medarbejderne fortæller desuden, at der afholdes personalemøder, og at det varierer fra bofællesskaberne, men at 
det afholdes hver eller hver anden uge. 
Medarbejderne fra Præstevænget, Nordstjernen og Skelvangsvej fortæller, at de afholder nogle af 
personalemøderne sammen, og ligeledes opdelt og fortæller, at det er positivt at de kan sparre med hinanden, da 
personalegrupperne ved Nordlyset og Skelvangsvej er mindre grupper. Samtidigt er det de samme medarbejdere 
fra Præstevænget som er tilknyttet Nordstjernen. 

Det indgår i bedømmelsen, at socialtilsynet har modtaget referater fra 9 af bofællesskabernes personalemøder, 
hvoraf det fremgår, at der er forskellig praksis i forhold til, hvad der skrives i referatet. Eksempelvis varierer det i de 
indsendte referater, om der er borgergennemgang på møderne, og det er ligeledes socialtilsynets bedømmelse, at 
referaterne primært er udveksling af informationer som vedrører praktiske ting omkring borgerne. Adspurgt om, 
hvordan medarbejderne i øvrigt vidensdeler omkring borgerne, fortæller medarbejderne fra nogle af 
bofællesskaberne, at de kan ringe sammen, hvilke ligeledes sker i medarbejdernes fritid. Medarbejderne fra 
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Grenåvej 12 st., fortæller, at det ikke er forventeligt fra ledelsens side, men at det er en praksis som finder sted.

Det indgår også i bedømmelsen, at medarbejderne samstemmende fortæller, at der holdes stormøder 6-7 gange 
årligt, med forskellige faglige emner, og med en fælles del og med sparringsgrupper. Der afholdes ligeledes stop-op 
dage og temadage flere gange om året. 

Medarbejderne fortæller endvidere, at de har mulighed for sparring med den konst. afdelingsleder, og omtaler 
vedkommende som kompetent og faglig dygtig i forhold til viden om borgerne. Medarbejderne oplyser tillige 
samstemmende, at perioden med megen skift i ledelsen, har været en svær periode, men at de oplever, at 
vedkommende har en anerkendende tilgang i forhold til borgerne og til medarbejdernes indsats. Samtidig oplever 
medarbejderne en tydelighed og gensidig tillid til den konst. afdelingsleder. (Se evt. indikator 8.a). 
Slutteligt oplyser medarbejderne, at de har sparring med eksterne samarbejdspartnere eksempelvis 
demenskoordinatorer og med seksualvejleder.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. I vurderingen er der lagt vægt på, at 
ledelsen uddelegerer ansvar til medarbejderne i de enkelte bofællesskaber, hvor de konkrete arbejdsopgaver 
planlægges, så borgernes individuelle behov for støtte imødekommes. Dette ses blandt andet ud fra 
bofællesskabernes individuelle planlægning af arbejdstider, hvor det fremgår, at der er en holdning til, og en 
bestræbelse på, at medarbejderne er på arbejde, når borgerne efterspørger dem. For at sikre et kvalificeret arbejde 
omkring indsatsen overfor den enkelte borger, har hver borger en kontaktperson, som sparrer med de øvrige 
medarbejdere. Det indgår samtidig i vurderingen, at det gennemsnitlige sygefravær og personalegennemstrømning 
er lavt i forhold til sammenlignelige arbejdspladser, hvilket socialtilsynet vurderer som positivt i forhold til borgerens 
behov for kontinuitet.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. 
Fælles for tilbuddets afdelinger:

Det indgår med særlig vægt i bedømmelsen, at borgerne fortæller, at medarbejderne er gode til at lytte og at hjælpe 
med det, borgerne har brug for hjælp til. Borgerne fra Rebslagervej 12 fortæller, at de gerne vil have flere mandlige 
medarbejdere, men at de er glade for de kvindelige medarbejdere. 2 borgere fra Rebslagervej 18 fortæller, at de 
har oplevet, at der har været en vikar, som ikke har været dygtig, men at de faste medarbejdere er dygtige, og 
hjælper med de ting, borgerne ønsker hjælp til. 1 borger fra Vedøvej 3 fortæller, at medarbejderne har travlt når de 
er i bofællesskabet, men at vedkommende får den nødvendige hjælp. Borgerne på Præstevænget fortæller, at de 
kunne ønske ekstra medarbejdere, som kunne lave noget mere hygge i fællesrummet, hvilket der tidligere var tid til. 
Borgerne fortæller også, at de oplever, at medarbejderne bruger meget tid på kontoret. Borgerne fra Niels Brocks 
gade fortæller, at de generelt er meget glade for medarbejderne, og at de overholder de aftalte tider for bostøtte i 
lejlighederne. I Bofællesskabet Nordstjernen oplyser borgerne samstemmende, at der er skåret ned på den tid, som 
medarbejderne tidligere havde i bofællesskabet, men at den støtte de har brug for, bliver givet, og at 
medarbejderne er søde og dygtige. Borgerne fortæller også, at der nogle gange sker det, at der ikke møder 
medarbejdere ind i bofællesskabet.
Det indgår ligeledes med særlig vægt i bedømmelsen, at borgerne har besvaret et Smileyspørgeskema, hvor 
borgerne svarer på: ”Får du hjælpen på den måde, du helst vil have?”. Hertil har 39 svaret med en glad, 13 med en 
neutral og 1 med en sur Smiley. 
Borgerne har også besvaret spørgsmålet; ”Lytter medarbejderne til dig?”. Borgerne afgiver svar med 38 glade, 11 
neutrale og 2 med sure Smileys. 1 borger har kommenteret sit svar; ”vil gerne have mere hjælp i lejligheden”, og en 
anden borger svarer; ”jeg kunne godt tænke mig flere snakke med min kontaktpædagog”.
I bedømmelsen er der desuden lagt vægt på, at ledelsen fortæller, at borgerne får den støtte og hjælp, som den 
enkelte borger er visiteret til. Dette bekræfter medarbejderne, som tilmed fortæller, at de tilrettelægger deres 
arbejdsplaner, efter borgerens behov for medarbejdernes tilstedeværelse i de enkelte bofællesskaber. 
Medarbejderne fra de enkelte bofællesskaber udfolder ligeledes, hvordan de tilrettelægger arbejdet i forhold til den 
tid, der er afsat til hver borger, hvilket fremgår eksplicit nedenfor i gennemgangen af de enkelte bofællesskaber.
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Skelvangsvej
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderen oplyser, de er til stede på bofællesskabet i tidsrummet ca. 
fra kl. 14-20 på alle hverdage. I weekender er der ligeledes en medarbejder til stede i tidsrummet kl. 14-20. Det er 
organiseret således, at der hver tredje weekend er fast vikar på arbejde. Det indgår i bedømmelsen, at 
medarbejderne fortæller, at der generelt er sammenhæng mellem borgernes behov og den tid, medarbejderne har 
til rådighed.

Nordstjernen
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at de er til stede i bofællesskabet i tidsrummet 
mellem kl. 10 – 18 på alle hverdage på nær tirsdag, hvor det er til kl. 14.00. 1 mandag hver 4. uge er der ikke 
medarbejdere tilstede i bofællesskabet. I weekender er der medarbejdere til stede hver anden søndag fra kl. 11-17. 
Det fremgår i den fælles kalender, hvem af medarbejderne der kommer på arbejde i bofællesskabet.

Rebslagervej 12
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at 4 medarbejdere er tilknyttet bofællesskabet. Der er dækning på alle 
hverdage i tidsrummet fra kl. 9-19 og i weekender fra kl. 12-19.
Det oplyses endvidere, at der et en medarbejder til stede i fællesarealerne hver eftermiddag, så borgerne har 
sikkerhed for, hvornår de kan kontakte en medarbejder. Medarbejderne fortæller ligeledes, at der generelt er 
sammenhæng mellem borgernes behov, og de timer, der er til rådighed i bofællesskabet.
Det indgår også i bedømmelsen, at borgerne fortæller, at de kan komme i kontakt med medarbejderne når de 
kommer hjem og har aftaler om, hvornår de får bostøtte.

Niels Brocks gade 
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der er 5 medarbejdere ansat i bofællesskabet. 
Der gives bostøtte primært i dagtimerne og alle borgerne har faste ugentlige aftaler. Den bostøtte der gives, er 
individuel tilrettelagt efter borgernes behov og svinger fra 1 - 6 timer pr. uge. Det oplyses endvidere, at der er 
medarbejdere til stede i fællesrummet mellem kl. 15.30 og 19 fra mandag til torsdag. På fredage er der 
medarbejdere til stede i tidsrummet kl. 15.30 – 17, lørdage fra 8-15 og søndage fra 11-19. Medarbejderne fortæller, 
at der har været 2 personer i jobtræningsforløb, hvilket har været positivt og har givet en god dynamik i 
bofællesskabet. Det indgår endvidere i bedømmelsen, at pårørende fortæller, at der skæres ned på antallet af 
medarbejdere i bofællesskabet, og dermed at der ikke er tid til det sociale fællesskab i bofællesskabet. 

Vedøvej 1
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der er 2 medarbejdere til at dække vagterne. Medarbejderne er til stede på 
skift og der er under normale omstændigheder en medarbejder til stede fra kl. 14 - 20 på hverdage, kl. 12-19 lørdag 
og søndag. Det oplyses endvidere, at der kan være dage, hvor der ikke kommer medarbejdere i bofællesskabet, 
hvis medarbejderen skal til møde eller lignende. Dette forekommer ca. to gange om måneden. 

Grenåvej 12, stuen
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der er 2 medarbejdere der dækker vagterne i bofællesskabet, med dækning 
alle hverdage fra kl. 10 – 18. I weekender er der dækning, alt efter hvad borgerne har af ønsker. Det fremgår, at 
medarbejderne er fleksible i forhold til ændring af mødetider. 

Grenåvej 12, 1. sal
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der er medarbejdere i bofællesskabet i perioden 
fra kl. ca. 11-19 hver dag. 
Det fremgår, at borgerne har forskellige behov, men at alle bliver tilgodeset ved den aktuelle medarbejderdækning. 
Medarbejderne er medvirkende til, at der tilberedes aftensmad i fælleskøkkenet, hvor nogle borgere er deltagende i 
madlavningen og andre hjælper med borddækning og opvask. 

Præstevænget
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der er medarbejder til stede i bofællesskabet fra 
kl. 10 -18 på alle hverdage og kl. 10-19 i weekender. Det fremgår, at arbejdsplanen dækkes ind med fast vikar hver 
tredje weekend. 

Vedøvej 3
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der er 2 faste pædagoger, der dækker 
bofællesskabet. Der er medarbejdere til stede på hverdage fra kl. 14-19 og i weekenden fra kl. 12-19. Hver tredje 
weekend dækkes af vikar og der er lørdage, hvor der ikke er medarbejdere i bofællesskabet. Det oplyses 
endvidere, at der er dage, hvor der ikke er medarbejdere til stede bl.a. i ferieperioder, men at dette ikke forekommer 
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2 dage i træk.

Rebslagervej 18
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der er ansat tre pædagoger i bofællesskabet. Der 
er medarbejdere tilstede i bofællesskabet i tidsrummet kl. 14-19 på hverdage undtagen tirsdag, hvor der ikke er 
medarbejdere i bofællesskabet. I weekenden er der medarbejdere i bofællesskabet lørdage kl. 14-19 og søndage 
kl. 12-19. Medarbejderne fortæller desuden, at de kan planlægge fleksibelt såfremt der er behov for det.

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

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen 
fortæller, at ancienniteten blandt medarbejderne er meget høj, og der er tale om lav personalegennemstrømning. 
Dette bekræfter medarbejderne og fortæller, at 1 medarbejder er gået på efterløn og 1 medarbejder har skiftet 
afdeling. Det fremgår ligeledes på Tilbudsportalen, at der er en personalegennemstrømning på 3,4%, hvilket 
bedømmes at være på et lavere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det på 
Tilbudsportalen fremgår, at sygefraværet er på 7, 38 dag pr. medarbejder, hvilket er på niveau med 
sammenlignelige arbejdspladser. Medarbejderne fortæller, at de meget sjældent er syge eller oplever, at deres 
kolleger er det. Det fremgår i dialogen med medarbejderne, at der skal meget til før den enkelte medarbejder 
melder sig syg, og at der er en høj moral omkring sygemeldinger. Ledelsen bekræfter, at medarbejderne sjældent 
er syge, og at der i den samlede periode er tale om ikke arbejdsrelateret sygdom fordelt på 3 medarbejdere.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set har en erfaren medarbejdergruppe med relevante 
kompetencer i forhold til målgruppen. Medarbejderne har indsigt og viden omkring målgruppen samt tilbuddets 
faglige tilgange og metoder, som er medvirkende til at skabe et udviklende miljø for borgerne, hvor der er respekt 
omkring borgernes individuelle behov.  
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kontinuerligt vedligeholder og opkvalificerer medarbejdernes kompetencer i 
forhold til allerede anvendte metoder og tilgange, samt tilfører ny viden på området. Tilbuddet tilbyder 
medarbejderne kompetenceudvikling og vægter, at alle nye medarbejdere modtager introduktion i den 
neuropædagogiske tilgang, som er tilbuddets faglige fundament. Medarbejderne har i forskellig grad mulighed for at 
tilegne sig viden ad hoc, igennem VISO, supervision samt deltagelse i relevante temadage og kurser.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring, 
der modsvarer målgruppens behov og tilbuddets faglige tilgang, der tager udgangspunkt i neuropædagogik, hvor 
struktur og dialog indgår som bærende elementer.
Det er socialtilsynets vurdering, at de fastansatte medarbejdere generelt er kompetente medarbejdere, der udfører 
et pædagogisk arbejde, som fremmer trivsel og udvikling hos borgerne. Socialtilsynet vurderer tillige, at der er 
overensstemmelse mellem det ledelsen og medarbejdere beskriver som målsætningen, værdier og den 
pædagogiske indsats. 
Det er samtidig tilsynets vurdering, at der i et bofællesskab savnes kompetencer til at varetage en borgers særlige 
problemstillinger, hvilket der er ledelsesmæssig opmærksomhed på. (Jf. kriterium 3)

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
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Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt
Fælles for alle afdelinger
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der igennem oplysningsskemaet fremgår, at der i 2016 har været afholdt 
temadage for hele personalegruppen. Der har i den periode, hvor tilsynet har afholdt tilsynsbesøg været afholdt 
temadag for alle medarbejder vedr. konflikthåndtering.
Det fremgår endvidere igennem interview med medarbejdere fra alle bofællesskaber, at indførsel af  FKO - Faglige 
Kvalitets Oplysninger, i hele Randers kommune har fyldt meget og været omdrejningspunktet for udvikling - jf. 
indikator 3b.
Der er ligeledes i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at medarbejderne samlet set har relevant 
uddannelse, opdateret viden og erfaring med tilbuddets målgruppe, faglig tilgang og metoder.
Der er i bedømmelsen indgået, at ledelsen oplyser, at medarbejderne har gennemført diplom uddannelse i 
neuropædagogik og efterfølgende har valgt to ressourcepersoner, som fortsat opkvalificeres igennem kurser og 
konferencer. Ressourcepersonerne varetager endvidere neuroscreeninger på borgere i hele organisationen. Det 
oplyses endvidere, at en medarbejder er uddannet seksualvejleder, som varetager vejlederopgaver i hele 
organisationen og deltager i kurser og konferencer, for at være opdateret på nyeste viden. 
Det vægtes endvidere, at der i det tilsendte materiale fremgår,  at der er iværksat et projekt omkring udvikling af 
"bostøtte i grupper" med fokus på, at borgerne skal få øje på hinanden som ressourcepersoner.
Det vægtes, at der i kompetenceoversigten over medarbejderne fremgår, at størstedelen har en pædagogisk 
grunduddannelse samt en efteruddannelse i neuropædagogik.

Skelvangsvang
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderen lyser, at de to fastansatte medarbejdere er uddannet 
socialpædagoger. De har fået en del efteruddannelse og har mangeårig erfaring med målgruppen. Det oplyses, at 
medarbejderne har forskellige kompetencer og borgerne bruger dem som medarbejdere på forskellig måde. Det 
fremgår, at medarbejderne bliver klædt på til at løse opgaverne f.eks. gives der eksempler i forhold til tilførsel af 
viden omkring psykiatri og begyndende demens. Ligeledes fremgår det, at der sker løbende opfølgning i forhold til 
den neuropædagogiske tilgang.
Endvidere indgår det, at medarbejderne indenfor det sidste år har brugt tid på indførsel af FKO, som har medført en 
øget bevidsthed omkring målene for borgerne. 

Nordstjernen
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at de har en pædagogisk uddannelse med 
efteruddannelse samt på relevant vis fremstår, som kompetente til at løse opgaverne omkring borgerne. Der gives 
relevante eksempler i forhold til, hvordan der arbejdes med borgernes selvstændiggørelse ved at støtte borgerne i 
konkrete opgaver og langsomt minimere støtten. 
Medarbejderne oplyser endvidere, at de har mange års erfaring med målgruppen og har deltaget i en del 
kompetenceudvikling. Der er mulighed for at deltage i kurser og efteruddannelse, hvis der er behov for at  mere 
viden.
Det fremgår endvidere, at en medarbejder er ressourceperson i forhold til neuropædagogik og har bl.a. til opgave at 
udarbejde neuropædagogiske screeninger på borgere i hele organisationen. Det fremgår, at medarbejderen 
løbende bliver opdateret på ny viden igennem kurser og konferencer.

Rebslagervej 12
Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderne oplyser, at de alle har en pædagogisk grunduddannelse. Ligeledes 
har de alle diplom i neuropædagogik, som anvendes i hverdagen. Der bliver udarbejdet neuroscreeninger på 
borgerne, som er et nyttigt værktøj til at forstå borgernes adfærd og anvendes igennem de jeg-støttende samtaler.
Derudover har de mange års erfaring og har deltaget i såvel interne som eksterne temadage og kurser. I nærmeste 
fremtid skal de deltage i fælles temadag omkring emnet konflikthåndtering. Det indgår endvidere, at FKO har fyldt 
meget i medarbejdernes hverdag indenfor det sidste år.

Niels Brocksgade 
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at de alle er uddannet pædagoger og har diplom i 
neuropædagogik. Det fremhæves, at det er en fordel for medarbejderne, at de har det samme udgangspunkt og 
samme begrebsforståelse. Det indgår endvidere, at der i organisationen er medarbejdere, der er uddannet 
seksualvejleder og to medarbejdere der kan udarbejde neuropædagogiske screeninger på borgerne. 
Det indgår endvidere, at medarbejderne oplyser, at der afholdes fælles faglige temadage og stopopdage, som er 
medvirkende til et fælles kompetenceløft. Derudover har de mulighed for at erhverve specialviden, når behovet 
opstår. Det fremgår endvidere, at medarbejdergruppe har fået to nye medarbejdere indenfor det sidste år, som har 
tilført gruppen ny viden. 

Vedøvej 1
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Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at de begge er uddannet pædagoger og har diplom 
i neuropædagogik. Derudover har de en del års erfaring og har deltaget i forskellige relevante kurser. 
Det oplyses endvidere, at medarbejderne på relevant vis fortæller om deres anvendelse af redskaber de har fra 
neuropædagogikken. (Jf. indikator 3a)

Grenåvej 12 stuen
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det generelt fremgår det, at medarbejderne har en del erfaring med 
målgruppen og har deltaget i kurser og temadage. Det indgår, at medarbejderne fortæller, at den ene medarbejder 
er uddannet pædagog og har diplom i neuropædagogik. Den anden medarbejder er uuddannet hjemmevejleder, 
hvor det fremgår, at der nogle gange er mangel på viden og kompetencer,  for at kunne udføre opgaverne. 
Medarbejderne oplyser endvidere hvorledes den neuropædagogiske tilgang anvendes til at forstå borgerne 
vanskeligheder. ( jf. indikator 3a)

Grenåvej 12 1. sal
Der er i bedømmelsen vægtet, at medarbejderne oplyser, at de har en grunduddannelse som pædagoger og 
erfaring med målgruppen. En medarbejder har været ansat i bofællesskabet over en længere periode og har 
gennemført diplom i neuropædagogik. En medarbejder er nyansat og skal på introkursus i neuropædagogik. 
Medarbejderne oplyser endvidere, at de løbende bliver opdateret med ny viden igennem temadage og kurser. Der 
er bl.a. planlagt temadag for alle medarbejdere om konflikthåndtering. 
Det oplyses endvidere, at ledelsen er lydhøre, såfremt medarbejderne har ønsker om kurser og efteruddannelser. 
F.eks. fremgår det, at der blandt medarbejderne manglede viden omkring psykotisk adfærd hos en borger, hvilket 
blev tilgodeset og der blev tilført viden. 

Præstevænget
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne fremhæver erfaring med målgruppen og den 
neuropædagogiske efteruddannelse som basis for deres tilgang til borgerne. Det oplyses, at de deltager i fælles 
temadage, som berører faglig udvikling indenfor området f.eks. har de deltaget i temadag vedr. konflikthåndtering. 
Det indgår endvidere, at medarbejderne oplyser, at de oplever det kræver mange kompetencer i forhold til at kunne 
tilfredsstille borgernes individuelle behov. De har borgere der svinger i sindsstemning, som medarbejderne 
tilrettelægger deres indsats efter. 
Det indgår samtidig, at medarbejderne oplyser, at der i bofællesskabet bor en borger, der udover 
udviklingshæmning har et adfærdsmønster med tourette syndrom. Det vurderes, at medarbejderne med fordel 
kunne understøtte borgerens udvikling igennem større indsigt i relevante pædagogiske redskaber, i forhold til at 
arbejde med borgerens sociale kompetencer. 
Ligeledes indgår det, at der i bofællesskabet bor en borger, der har specifikke problemstillinger og har manglende 
trivsel. Det fremgår igennem interview, at medarbejderne har faglige udfordringer i forhold til at imødekomme 
borgerens behov for hjælp og støtte.  

Vedøvej 3
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der er ansat to pædagoger i bofællesskabet, der begge har erfaringer med 
målgruppen og diplom i neuropædagogik. Det fremgår igennem interview, at medarbejderne er opmærksomme på 
borgernes behov for hjælp og støtte og har f.eks. taget initiativ til udarbejdelse af en neuroscreening for at optimere 
støtten til borgeren. De fremhæver faglige temadage som givtige til at kunne styrke indsatsen, f.eks. ser de 
temadag om konflikthåndtering har givet redskaber til at håndtere borgernes uoverensstemmelser, hvor borgerne 
skal have hjælp til indgå i dialog med hinanden. Ligeledes ses det anvendeligt i forhold til, at give borgerne 
redskaber, der kan bruges i mange sammenhænge og blive bedre til at forstå, at andre borgere kan have det 
ligesom dem selv. 

Rebslagervej 18
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at alle medarbejdere i bofællesskabet er uddannet 
pædagoger og har diplom i neuropædagogik. Det oplyses endvidere, at det altid er muligt at blive dygtiggjort, 
såfremt der mangler kompetencer til at løse opgaverne. Bl.a. har bofællesskabet haft kontakt med VISO i forhold til 
en borger, der har OCD problematik. 
Det oplyses endvidere, at en af medarbejderne er udannet seksualvejleder og har seks timer om ugen til at 
varetage denne funktion i organisationen. Det fremgår, at medarbejderen løbende bliver opdateret med nyeste 
viden igennem relevante konferencer, kurser samt tilknytning til en netværksgruppe.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt
Fælles for alle afdelinger
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen fremhæver, at medarbejdernes samspil og relation til borgerne 
viser, at der arbejdes med respekt og værdighed overfor de enkelte borgere. Det fremhæves endvidere, at 
samspillet og relationen er det bærende i forhold til at skabe motivation hos borgerne.
Det indgår endvidere, at der generelt igennem de tilsendte handleplaner fremgår en respektfuld og anerkendende 
tilgang til borgerne.
 
Skelvangsvej
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne som tilsynet talte med fortæller, at de har en god kontakt til 
medarbejderne. De er altid parate til at hjælpe og støtte med det de har brug for. Borgerne giver udtryk for, at der er 
en god stemning i bofællesskabet og de er glade for medarbejderne. De fortæller endvidere, at der bliver opstillet 
mål, som de er med til at udarbejde og de snakker med medarbejderne, hvis der er noget de har brug for.
Det indgår endvidere i bedømmelsen, at medarbejderen oplyser, at de er medvirkende til, at der er en god tone i 
fællesskabet med særlig fokus på at skabe en god relation til borgerne. Borgerne har en kontaktperson, som tager 
sig af aftaler og konkrete opgaver.
 

Nordstjernen
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgeren som tilsynet talte med fortæller, at personalet hjælper med at 
komme til læge og tandlæge. Der er altid en god stemning og både personalet og borgerne kan lide, at der sker 
noget sjovt. Han fortæller endvidere, at der altid er mulighed for at snakke med medarbejderne, når der er brug for 
hjælp. Ligeledes fremgår det, at der afholdes husmøder, hvor borgerne i fællesskab er med til tage beslutninger 
f.eks. er det bestemt, at de gerne vil have deres aftensmad leveret, fremfor selv at tilberede maden. Borgeren kom 
hjem fra arbejde under tilsynsbesøgt og blev mødt med smil og imødekommenhed fra medarbejdernes side. 
Det fremgår endvidere, at medarbejderne tager individuelle hensyn til de enkelte borgere. Ved tilsynsbesøget var 
der igangsat opsætning af klimaanlæg i såvel fællesrummet som i borgernes bolig, som havde været et stort ønske 
fra borgernes side.
Endvidere fremgår det igennem dialog med medarbejderne, at de har særlig fokus på respekten for de enkelte 
borgere og sætter fokus på borgernes selvstændiggørelse, så de deltager i eget liv og ikke er tilskuer. Ligeledes 
fremhæver de vigtigheden i borgerne rettigheder i forhold til private oplysninger f.eks. NemId og bankoplysninger.

Rebslagervej 12
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, hvordan de involverer borgerne i de mål der 
arbejdes med. Det fremgår, at medarbejderne griber fat i det positive omkring borgerne for at styrker deres selvtillid. 
Det indgår endvidere, at medarbejderne fortæller om de støtteopgaver de udfører mht. at hjælpe borgerne i forhold 
til økonomi, forstå breve og post generelt, hjælp til at træffe aftaler med familier og opretholde sociale kontakter. 
Borgerne som tilsynet talte med fortæller, at de altid kan få den hjælp de har brug for og de ved, hvornår deres 
kontaktperson kommer i deres lejlighed. De fortæller, at de kan bruge alle de medarbejdere, der er i 
bofællesskabet. 
De pårørende som tilsynet talte med oplyser, at der i bofællesskabet er en god atmosfære og de bliver mødt 
positivt fra personalet. Der er respekt omkring, at det er borgernes eget hjem som medarbejderne kommer i og de 
er med at skabe udvikling og styrke borgernes selvtillid.  

Niels Brocksgade
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, hvordan de arbejder med borgerne og tager 
hensyn til deres individuelle behov. F.eks. hos en borger, der har lang latenstid gives der ro og plads til samtaler. 
Eller når en borger kommer oprevet hjem fra arbejde, hvor medarbejderne oplyser, hvordan de får borgeren til at 
fortælle, hvad der er sket og trådene redes ud. Det indgår endvidere, at medarbejderne fortæller om deres måde at 
skabe tillid hos borgerne og har særlig fokus på, at der er en god dialog og stemning.
Der er samtidig i bedømmelsen lagt vægt på, at pårørende generelt er i tvivl om, hvilken rolle vejlederne har i 
forhold til den støtte, der gives borgerne i bofællesskabet. Der er generelt et behov for at få præciseret, hvilke hjælp 
og støtte borgerne kan få.
Det vægtes endvidere, at en borger fortæller, at det opleves, at medarbejderne ikke har tid til at vente og alting går 
for stærk, når der gives bostøtte. Andre borgere fortæller samtidig, at de altid ved, hvornår de kan få hjælp og støtte 
og er glade for de udflugter, der bliver arrangeret. 

Vedøvej 1
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne fremhæver respekten for det andet menneske og 
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vigtigheden i at opnå et tillidsforhold og derigennem møde borgerne med de forudsætninger de har. Medarbejderne 
har et godt kendskab til borgerne og de fortæller om episoder, hvor de møder borgerne f.eks. hvordan en borger 
mødes i det at blive bekræftet, hvor medarbejderne gør det tydeligt, at borgeren er blevet set og hørt. 
Det fremgår endvidere igennem samtaler med borgerne, at de trives i bofællesskabet og er glade for 
medarbejderne. Det fremgår, at der er en god stemning i bofællesskabet og borgerne oplever tydeligt, det er deres 
hjem.

Grenåvej 12 stuen
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne giver eksempler på, hvordan de arbejder med borgerne 
f.eks. hvordan en borger har fået redskaber til at komme afsted på arbejde uden støtte fra medarbejderne. Et andet 
eksempel, hvor en borger ikke ønskede at komme på arbejde, hvor der blev prioriteret samtaler tre gange om ugen, 
for der igennem at give borgeren mere selvtillid og troen på sig selv. Det fremgår endvidere, at medarbejderne 
fortæller om, hvordan de tager hensyn til borgernes udviklingsalder og tilpasser tilgangen derefter. 
Det indgår samtidig i bedømmelsen, at borgeren som tilsynet talte med fortæller, at hun godt kan lide at lave mad 
og vil gerne have flere opgaver selvstændigt, men at medarbejderen har for travlt til borgerens tempo. Ligeledes 
laver medarbejderne for mange opgaver ved madlavningen og borgeren bliver forvirret under opvask i køkkenet, 
når medarbejderen er til stede. 

Grenåvej 12 1. sal
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne på relevant vis oplyser omkring den anerkendende tilgang, 
hvor de fremhæver, at det er borgerne der er eksperter i deres eget liv. Det fremgår, at medarbejderne igennem 
deres tilgang tager hensyn til borgernes ønsker og finder frem til, hvad de gerne vil. Der gives eksempel i forhold til 
en borger, hvor der arbejdes omkring rengøring af egen lejlighed. Der arbejdes med at løfte borgeren til 
selvstændigt at udføre opgaverne og derigennem får en oplevelse af succes. Det fremgår, at medarbejderen 
igennem deres indsigt og viden formår at støtte borgerne ved at opfordre til at løse opgaverne selv. 
Det indgår endvidere i bedømmelsen, at en borger som tilsynet talte med fortæller, at medarbejderne altid har tid til 
at snakke og er glad for, at der holdes husmøder, hvor medarbejderne efterfølgende tager med på restaurant.

Præstevænget
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne som tilsynet talte med fortæller, at medarbejderne har hjulpet med 
til, at de er blevet bedre til at hjælpe hinanden. F.eks. tager flere borgere selvstændigt initiativ til at hjælpe med 
opvasken. En borger fortæller, at han ikke har kunnet passe et arbejde i en længere periode, men at 
medarbejderne har hjulpet ham til at finde et dagtilbud. 
Det fremgår også, at medarbejderne har hjulpet en borger, der havde svært ved at komme udenfor bofællesskabet. 
En borger der har været udenfor beskæftigelse er nu motiveret til at komme på dagtilbud. Endvidere fremgår det, at 
medarbejderne arbejder med borgernes selvstændighed og der er borgere, der har lært at bruge NemId.
Borgerne fortæller samtidig, at der bor en borger i bofællesskabet, som de oplever, at medarbejderne ikke kan 
hjælpe og de giver udtryk for at være utrygge i forhold til denne borger.
Det indgår ligledes, at medarbejderne oplyser, at der bor en borger i bofælleskabet, som ikke trives optimalt og 
ønsker at flyttet til et andet sted. Det fremgår, at borgeren ikke fungere godt sammen med de øvrige borgere og 
primært holder sig for sigselv.

Vedøvej 3
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne fremhæver, at de kan se, at borgerne trives f.eks. ved at de 
er åbne overfor medarbejderne, både når det er svært og til at fortælle de gode ting. Borgerne har lyst til at være 
sammen og have en god relation med hinanden. Det fremgår, at borgerne er trygge og tager udenfor bofælleskabet 
og magter selvstændige opgaver. Det fremhæves, at medarbejderne er med til at give borgerne selverkendelse i 
forhold til, hvad de gerne vil have hjælp til. De bliver mødt med respekt og anerkendelse, hvilket medfører at 
borgerne kommer til medarbejderne, når der er noget de ikke forstår og har brug for hjælp til at komme videre. 
Det fremgår endvidere, at der i bofællesskabet bor en borger, der er på vej til at flytte i et mere beskyttet tilbud 
grundet alder og behov for mere hjælp og støtte. Medarbejderne oplyser om den begyndende proces, hvor der 
snakkes med borgeren, som forberedes og der gives plads til at borgeren skal have tid til at vænne sig til flytningen. 

Det indgår i bedømmelsen, at en borger fortæller, at medarbejderne har hjulpet med at mindske stress, ved at blive 
mødt med forståelse og hjælp til at få struktur i hverdagen. 
Det vægtes endvidere, at pårørende oplever, at der er kompetente og dygtige medarbejdere i bofællesskabet, som 
er med til at skabe udvikling hos borgerne. Det opleves, at medarbejderne er gode til at kommunikere med 
borgerne og med dem som pårørende.  

Rebslagervej 18
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne fremhæver samspillet og relationen til borgerne, som det 
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bærende i motivationen hos borgerne. Det fremgår, at medarbejdernes samspil med borgerne ses igennem 
borgerens trivsel og udvikling. Der gives eksempel i forhold til en borger, der har været usikker i trafikken, som har 
lært at færdes ved hjælp af rollator og struktureret træning i at færdes alene i trafikken.
Det indgår endvidere i bedømmelsen, at borgerne fortæller, at de kan bruge medarbejderne til det de ikke selv kan 
finde ud af. De er gode til at lytte og til at snakke om det der er svært.
Det indgår, at pårørende oplever at medarbejderne har de kompetencer der skal til for at tilgodese borgernes behov 
og der bliver iværksat tiltag, så borgerne kan blive i bofællesskabet f.eks. tilknytning til hjemmeplejen. Det fremgår 
også, at pårørende kunne tænke sig at borgerne lærte mere omkring at kunne gøre noget sammen og i fællesskab 
f.eks.  købe rundstykker i weekender.

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

Det er Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på tilbuddet bidrager til borgernes trivsel og udvikling. De 
fysiske rammer giver mulighed for understøttelse af borgernes udvikling af selvstændighed. Der gives mulighed for 
privatliv samtidig med, at borgerne kan opsøge sociale relationer og deltage i aktiviteter med hinanden.  Alle 
bofællesskaber er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til tilbuddets målgruppe og understøtter indsatsens formål og 
indhold. 
Borgerne trives med de fysiske rammer, ligesom de fysiske rammer imødekommer borgernes særlige behov for et 
fysisk miljø, med fællesarealer, der ligger i tilknytning til borgernes lejligheder.  Borgerne har deres egne lejligheder, 
som afspejler, at det er borgernes hjem med individuel indretning efter deres ønsker og behov.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det er Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer i bofællesskaberne understøtter borgernes trivsel og
udvikling. Ved vurderingen er der blevet lagt vægt på, at rammerne både giver borgerne mulighed for at trække
sig/opholde sig i egen bolig eller at opsøge fællesskabet med andre borgere. Både fællesrummene og borgernes 
lejligheder afspejler, at bofællesskaberne er borgernes hjem.
Det indgår ligeledes i vurderingen, at der i bofællesskabet på Niels Brocksgade bør foretages en undersøgelse af 
ventilationsanlægget samt emhætter i borgernes lejligheder. Endvidere bør der i bofællesskabet på Nordstjernen 
undersøges mulighed for opstilling af luftrenser i fællesarealet.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.
Det indgår i bedømmelsen, at borgerne fortæller, at de er glade for at bo i bofællesskaberne. De fortæller, at der er 
forskel på lejlighederne og nogle borgere syntes, at deres lejligheder er lidt små, hvor andre er helt tilfredse med 
størrelsen på lejlighederne. 
De pårørende oplyser, at borgerne trives med de fysiske rammer, hvor nogle er bekendte med forskellen på 
indretning og størrelse på lejlighederne. En pårørende fortæller f.eks., at de som pårørende var betænkelige i 
forhold til at deres pårørende skulle flytte ind i bofællesskabet, men at det efterfølgende har vist sig at være det 
rigtige sted.
Medarbejderne i alle bofællesskaberne oplyser, at borgerne trives med de fysiske rammer og er glade for at bo i 
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bofællesskaberne. 
Ved besigtigelse af de fysiske rammer observeres der ligeledes en forskellighed i indretning og størrelse på såvel 
fællesarealer som i borgernes lejligheder.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at:
I bofællesskabet på Præstevænget fortæller borgerne, at de ofte bruger fællesrummet til at mødes og se fjernsyn 
udover de fælles måltider. En borger fremviser det fælles køkken og fortæller, at det er småt og det er svært at lave 
mad til mange mennesker. De har dog samtidig fundet ud af, at det ikke kan være anderledes. Hun fortæller, at det 
var meningen, at borgerne skulle have den varme mad bragt ud, da det ikke var hensigten, at der skulle fremstilles 
varmt mad i det fælles køkken. 
Det fremgår ved rundvisning, at der i borgernes lejligheder er gode badeværelser, hvor der installeres de 
nødvendige hjælpemidler i form af f.eks. håndtag til de borgere, der har behov for det. Endvidere er der plads til at 
komme rundt med kørestole og rollator såvel i borgernes lejligheder, gangarealerne og i fællesrummet.  

I bofællesskabet på Skelvangsvej er indrettet således, at borgerne har gennemgang i fællesarealet for at komme til 
deres egen lejlighed. Borgerne viser deres lejligheder frem og de fortæller, at der er de faciliteter de har brug for. 
Der er god plads til at gå for sig selv og en lille terrasse ved hver lejlighed. Borgerne fortæller, at de har en 
havemand der slår græsset, da de ikke selv vil gøre det. 

I bofællesskabet på Rebslagervej 18 er borgernes lejligheder fordelt på to etager med fællesarealer begge steder. 
Borgerne fortæller, at det er nemt at overskue og de kan bruge elevatoren.
Medarbejderne oplyser, at der er fællesspisning i et af fællesrummene og at der udelukkende bliver fremstillet mad i 
det ene køkken, da der ikke er personaledækning i forhold til at lave mad i begge køkkener. Det andet fællesrum 
bliver benyttet i mindre grad til bl.a. spil, film ol.

I bofællesskabet på Rebslagervej 12 oplyser medarbejderne, at borgernes særlige behov bliver tilgodeset igennem 
de hjælpemidler, som der er brug for. Der er elevator som benyttes af borgere der er gangbesværet. Det oplyses 
endvidere, at hos en borger, der er blind, er der installeret lydskærm og borgeren modtager hjælp fra synskonsulent 
for at tilgodese særlige behov.

Bofællesskabet på Nordstjernen er indrettet således, at borgernes lejligheder støder op til fællesarealerne og 
borgerne skal gå igennem fællesarealerne, for at komme til deres lejligheder. I bofællesskabet bor to borgere, der 
er rygere og det oplyses, at der er faste aftaler om, at borgerne udelukkende ryger i deres egne lejligheder. Det 
fremgår, at aftalen om rygning bliver overholdt. 
Under tilsynsbesøget bemærker Socialtilsynet, at der lugter af cigaretrøg i fællesarealet, hvilket kan være 
generende for de øvrige borgere, der ikke er rygere. Det anbefales, at der installeres luftrenser i fællesarealet.

I bofællesskabet Vedøvej 1 oplyser medarbejderne, at borgernes lejligheder er indrettet med store badeværelser, 
så der er mulighed for at give støtte, hvis det bliver nødvendigt. Borgerne fortæller, at de bruger det fælles køkken 
til at spise sammen, men at de også har eget køleskab, så de kan have deres egen mad til morgenmad samt 
sodavand ol. 

I bofællesskabet på Vedøvej 3 fortæller borgerne, at de er meget glade for deres lejligheder og hele 
bofællesskabet. Der er god plads og de kan være i egne lejligheder og hele tiden være tætte på de andre borgere. 
En borger fortæller, at det er svært for hende at være alene, og er derfor glad for at der bor andre borgere tæt på.
Medarbejderne oplyser, at det skaber trivsel for borgerne på den måde huset er indrettet med indgang til fælles 
fordeling af lejlighederne og fællesarealet. Ligeledes er der gode udendørsarealer med både fælles terrasse og 
egne terrasser ved lejlighederne. 

I bofællesskabet på Niels Brocksgade fortæller borgerne, at de er glade for deres lejligheder. Nogle borgere giver 
udtryk for utilfredshed med, at der er forskel på lejligheder, hvor nogle lejligheder har altaner og andre udelukkende 
en fransk altan. 
Nogle borgere fortæller, at der er dårlig udsugning i lejlighederne og at emhætterne ikke virker optimalt. 
Medarbejderne oplyser, at borgernes lejligheder er indrettet, så der er plads til, at de kan indrette efter eget ønske. 
Fællesrummet er blevet indrettet med fire caféborde i stedet for en sofagruppe. Det er funktionelt, da der er mange 
deltagere til fællesspisning og pladsen bliver bedre udnyttet. 
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I bofællesskabet på Grenåvej 12, stuen fortæller borgerne, at de er glade for deres lejligheder. Der er god plads og 
de kan indrette lejligheden, som de selv ønsker. 
Medarbejderne oplyser, at borgerne er glade for beliggenheden med tæt til bymidten og let adgang til bybusser. 
Der er etableret dørtelefon, som har medført, at det kun er dem som borgerne ønsker at få besøg af, som kommer 
ind.

I bofællesskabet på Grenåvej 12 1. sal fortæller borgeren, at det er en god lejlighed, der er god plads og der er 
separat køkken. Der er en svalegang, hvor der er mulighed for at have en stol og et bord stående.
Medarbejderne oplyser, at lejlighederne har forskellig størrelse, men at der i begge typer er god plads også til de 
borgere, der har brug for hjælpemidler som rollator og kørestol.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.
Det indgår i bedømmelsen, at: 
Samtlige bofællesskaber fremstår ved rundvisning i fællesarealerne, at der er ryddeligt og pænt, med plads til, at 
borgerne kan mødes og have et fællesskab. Fællesarealerne i alle bofællesskaberne er indrettet med spiseplads og 
de fleste steder hyggekroge efter borgernes ønsker og de fremstår som hyggelige og hjemligt indrettet. 
Borgernes lejligheder er indrettet forskelligt med borgernes egne møbler og pyntegenstande efter deres individuelle 
ønsker og er tilpasset deres behov. 
Det indgår i bedømmelsen, at borgerne samstemmende tilkendegiver, at de er glade for at bo i egen lejlighed og 
lejlighederne er indrettet med udgangspunkt i deres individuelle ønsker.
De pårørende fortæller, at det er deres samlede indtryk, at borgerne er glade for deres lejligheder, som de omtaler 
som deres hjem. De indretter deres lejligheder efter deres egne ønsker og behov.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Overordnet vurderes kommunale tilbud at have en bæredygtig og gennemsigtig økonomi. Kommunale tilbud skal 
ikke indsende regnskab til tilsynet, hvorfor vurderingen af tilbuddets økonomiske bæredygtighed er baseret på de 
indberettede nøgletal fra årsrapporten. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets budget understøtter fortsat 
økonomisk bæredygtighed. Der er ved godkendelsen af budgettet lagt vægt på, at tilbuddets budget ikke vurderes 
at indeholde poster, der er uvedkommende for tilbuddets virksomhed, og at der vurderes at være sammenhæng 
imellem pris og kvalitet.
Socialtilsynet har godkendt tilbuddets budget for 2019 på det foreliggende grundlag uden bemærkninger.
Tilsynet vurderer, at det, på baggrund af budgettets økonomiske rammer og afhængigt af tilbuddets økonomiske 
prioriteringer, er muligt at levere en socialfaglig kvalitet, der er tilfredsstillende set i forhold til tilbuddets målgruppe 
og takst.
Af tilbuddets indberettede årsrapport for 2018 fremgår, at tilbuddet har haft et underskud på ca. 1,1 mio. kr. på 
trods af, at omsætningen var ca. 2% højere end budgetteret og personaleomkostningerne svarede til det 
budgetterede. Således vurderer socialtilsynet, at underskuddet er fremkommet som følge af væsentlig højere 
omkostninger til øvrige poster, herunder administration.
Socialtilsyn Midt vurderer i øvrigt, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig for tilsynet på det niveau Lov om 
socialtilsyn lægger op til for så vidt angår regnskabsnøgletal for 2018 og budget for 2019.

Økonomisk bæredygtig?

Kommunale tilbud skal ikke indsende regnskab til tilsynet, hvorfor vurderingen er baseret på de indberettede 
nøgletal fra årsrapporten. Socialtilsyn Midt har gennemgået tilbuddets indberettede nøgletal for 2018 og har ingen 
bemærkninger til disse udover de i konklusionen anførte. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk 
bæredygtige, hvilket skal ses i lyset af, at der er en kommunal økonomi, der understøtter bæredygtigheden. 
Tilsynet har desuden godkendt tilbuddets budget for 2019, da det vurderes at understøtte den økonomiske 
bæredygtighed.

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

Der vurderes at være en økonomisk ramme for så vidt angår budgetterede personaleomkostninger, 
borgerrelaterede omkostninger samt kompetenceudvikling af personale, som, afhængig af tilbuddets økonomiske 
prioriteringer, giver mulighed for at yde en socialfaglig kvalitet, der er tilfredsstillende set i forhold til tilbuddets 
målgruppe og takst.
80,6% af omsætningen budgetteres anvendt direkte borgerrelateret via udførende personale og borgerrelaterede 
omkostninger, i 2018 blev 83,8% af omsætningen budgetteret anvendt direkte borgerrelateret.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Tilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig for tilsynet i det omfang Lov om socialtilsyn lægger op til. 
Ved denne vurdering har tilsynet lagt vægt på, at tilbuddets regnskabsnøgletal ikke har givet anledning til 
væsentlige bemærkninger fra tilsynet udover de i konklusionen anførte. 
Tilbuddets budget vurderes ligeledes at være gennemsigtigt for tilsynet.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Bilag 1 – Personaleoversigt (fastansatte og vikarer)
Bilag 2 – Borgeroversigt. 
Bilag 3 – Episode omkring magtanvendelse. 
Bilag 4 – Rygepolitik. 
Bilag 5 – Statusrapport for Center for Handicapindsats og Tværgående Funktioners 
virksomhedsplan 2017 – 2018 Område Nord. 
Bilag 6 – Virksomhedsplan for Center for Handicapindsats og Tværgående 
Funktioner 2017 – 2018 Socialområdet, Randers Kommune. 
Bilag 7A + 7B + 7C – VUM, status samt dagbogsnotater. 
Bilag 8 – CV konstitueret leder Thomas Borup
Bilag 9 - Mødereferater

Observation

Interview Borgere:
32 borgere deltog i gruppe- eller enkeltmandsinterview 
47 borgere har svaret på et Smileyspørgeskema
Pårørende:
4 pårørende er interviewet
1 pårørende har afgivet svar pr. mail
Ledelsen:
Centerleder for Voksenhandicap
Konst. afdelingsleder
Administrativ leder
Medarbejdere:
20 medarbejdere deltog i gruppeinterview
Socialtilsynet har bedt 7 myndighedsrådgivere om udtalelser om tilbuddets kvalitet
1 myndighedsrådgiver har afgivet svar

Interviewkilder Anbringende kommune

Beboere

Ledelse

Medarbejdere

Pårørende
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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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