Tilsynsrapport

Tilbuddets navn:

Den almennyttige fond
Tornsbjerggård

Tilsynet er gennemført:
Status for godkendelse:

Rapporten er udarbejdet af:

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg

Tilsynsrapport
Indholdsfortegnelse
Læsevejledning

3

Stamoplysninger om tilbuddet

4

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

5

Resultat af tilsynet

5

Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse

7

Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer

9

Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater

12

Vurdering af temaet Sundhed og Trivsel

15

Vurdering af temaet Organisation og ledelse

19

Vurdering af temaet Kompetencer

22

Vurdering af temaet Fysiske rammer

24

Økonomisk Tilsyn

26

Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet.

27

Rapporten er udskrevet

13-10-2017

2

Tilsynsrapport
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

Den almennyttige fond Tornsbjerggård

Hovedadresse

Tornsbjergvej 098
8350 Hundslund

Kontaktoplysninger

Tlf: 86550405
E-mail: boris@tornsbjerggaard.dk
Hjemmeside: www.tornsbjerggaard.dk

Tilbudsleder

Boris Jakobsen

CVR nr.

16350249

Virksomhedstype

Privat

Tilbudstyper

§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)
§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

Afdelinger

Afdeling

Adresse

Tornsbjerggård

Pladser i alt

Tilbudstyper

10

midlertidigt botilbud
til voksne (§ 107),

Pladser på afdelinger

10

Pladser i alt

10

Målgrupper

18 til 50 år (erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, udviklingshæmning,
autismespektrum)
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Tilsynsrapport
Resultat af tilsynet
Status for godkendelse
Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter

Annie Lehim Laursen (Tilsynskonsulent)
Helle Eberlin Sørensen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg

15-08-17: Tornsbjergvej 098, 8350 Hundslund (Anmeldt)

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
Socialtilsyn Midt vurderer i det årlige drifttilsyn, at Tornsbjerggård i forhold til den eksisterende godkendelse lever
op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn.
Tornsbjerggård er godkendt som socialt botilbud i henhold til §107 i Lov om social service. Der er 9 pladser på
Hadrupvej 62, kaldet Steffenshus, og 10 pladser på Tornsbjerggård, med blandt andet Silas hus.
Tornsbjerggaard er godkendt til at modtage 19 borgere fra 18 år til 50 år med psykisk og eller fysisk
udviklingshæmning med en eventuel overbygning indenfor autismespektrum forstyrrelse, medfødt- eller erhvervet
hjerneskade. Tornbjergård kan endvidere godkendes til at have 19 borgere i Samvær -og aktivitetstilbud, jf.
Servicelovens §104.
Der er i vurderingen af godkendelsen lagt vægt på :
At tilbuddet under hensyntagen til beboeres behov og forudsætninger stimulerer beboernes udvikling og læring
gennem understøttelse af deres deltagelse i samvær- og aktivitetstilbuddet på stedet.
I tilbuddet arbejdes der med at styrke beboernes mulighed for at leve et selvstændigt liv i og udenfor tilbuddet i
overensstemmelse med beboernes egne ønsker. Tornnsbjerggård tilbuddet har sit udgangspunkt i Rudolf Steiners
helhedsorienteret menneskesyn og dens afledte pædagogiske metode , med socialterapien som danner grundlag
for arbejdet.
Det vurderes, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og deres faglige tilgange fører til positive resultater
hvori beboerne trives både i botilbud og igennem beskyttet beskæftigelse.
Socialtilsyn Midt vurderer, at beboerne bliver hørt, respekteret og anerkendt på en varm og omsorgsfuld måde.
Tilbuddet har en alsidig og kompetent ledelse, der prioriterer medarbejderinddragelse og indflydelse, samt bidrager
til at sætte rammen for tilbuddets udvikling. Tilbuddets medarbejdergruppe gældende for både botilbud og
samvær-og aktivitetstilbuddet har en stor faglig bredde og erfaring indenfor målgruppen. Der er en variation af både
pædagogisk og sosu uddannet personale samt kombineret med relationelle kompetencer som imødekommer
beboernes behov og yder en professional og kompetent indsats overfor målgruppen.
De fysiske rammer er velegnede til beboergruppen samt understøtter indsatsens formål om at yde hjælp, omsorg
og støtte i nuværende midlertidig botilbud samt i samvær- og aktivitetstilbuddet.
Tilsynet har godkendt budget 2017, herunder den væsentlige ændring med tilførsel af § 104 pladser.
Det er samtidig tilsynets vurdering, at tilbuddet har den økonomiske ramme til at kunne levere den fornødne kvalitet
i forhold til prisen i det ny godkendte § 104 tilbud.
Særligt fokus i tilsynet
Der er særligt fokus på tilbuddet fusion af fonden imellem midlertidig botilbud og samvær - og aktivitetstilbud. Der er
derfor søgt om at få godkendt §104 tilbuddet.
Tilbuddet ønsker at hedde Tornsbjerggård fonden.
Bedømmelserne er som udgangspunkt gældende for både botilbud og samvær - og aktivitetstilbud, medmindre
andet er noteret.
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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 Socialtilsyn Midts vurdering, at tilbuddet under hensyntagen til beboeres behov og forudsætninger stimulerer
beboernes udvikling og læring gennem understøttelse af deres deltagelse i samvær- og aktivitetstilbuddet på
stedet, samt evt. STU- forløb. Tilbuddets samvær - og aktivitetstilbud er åben for visiteringer for borgere udenfor
Tornsbjerggårds botilbud.
Det er tilbuddets mål at alle beboere udnytter deres fulde potentiale i forhold aktivitetstilbuddet. Alle beboere er i
beskæftigelse, der er et individuelt afsæt hvor mange timer den enkelte beboer deltager i aktivitetstilbuddet om
ugen. Der er samvær- og aktivitetstilbud i tilbuddets nyere værksted fra 2015, mulighed for udehold, køkkenhold,
keramik og kreativ værksteder.
Det vurderes, at tilbuddet tilbyder beboere i botilbuddet muligheder for at være i beskæftigelse under hensyntagen
til den enkelte beboers behov og funktionsniveau.
Der opstilles i samarbejde med beboeren mål for uddannelse- og beskæftigelse, som evalueres årligt med
anbringende kommune.
Der er fokus på inddragelse af både beboere og pårørende, og tilbuddet forpligter sig i samarbejdsrelationen for at
understøtte de mål i beskæftigelse, der formuleres for de indskrevne beboere.
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 bedømmes, at tilbuddet på de årlige handleplansmøde understøtter beboeren i tilbuddet i at udnytte deres
fulde potentiale i forhold til samvær- og aktivitetstilbud evt. STU- forløb.
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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
Indikatoren bedømmes i høj grad som opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at Tilbuddet opstiller i samarbejde med beboeren konkrete mål for beboerens
beskæftigelse og STU-forløb. Der følges op på målene via samtaler med beboeren, stedet og den anbringende
kommune på årlige status- og handleplansmøder. Der er set eksempel herpå i tilsendt
beboerbeskrivelse/handleplan. Pårørende deltager til møderne efter invitation.
Der vil uanset borgerens indskrivningsparagraf være de samme mål for borgeren, såfremt borgeren ønsker en form
for beskæftigelse. På handleplansmøder med kommunerne drøftes beskæftigelsen og den enkelte borgers trivsel
på værkstedet. Tilbuddet ønsker, at understøtte beboerne både socialt og fagligt. Det er vigtigt for tilbuddet, at de
forpligter sig på samarbejdsrelationer, der er nødvendigt for at understøtte, at målene for beboernes uddannelse og
eller beskæftigelse opnås. Tilbuddet laver beboer gennemgang på faste møder og Socialtilsynet har modtaget nyt
skema/skabelon , som tilbuddet er startet med at afprøve i praksis.
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
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at alle beboere er i et beskæftigelses- eller aktivitetstilbud. Det er et centralt
mål med den sociale indsats i tilbuddet, at beboerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Det er
individuelt afsæt hvor mange timer den enkelte beboer deltager i beskyttet beskæftigelse om ugen.
Lederne fortæller, at et centralt mål med den sociale indsats i tilbuddet er, at beboerne i videst muligt omfang
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og beskæftigelse er et væsentligt aspekt. De tager derfor udgangspunkt i
de mål, der er for den enkelte beboer, under hensynstagen den enkeltes udvikling, læring og parathed. De ønsker,
at understøtte beboerne både socialt og fagligt. Det er vigtigt for tilbuddet, at de forpligter sig på
samarbejdsrelationer, der er nødvendigt for at understøtte, at målene for beboernes uddannelse og eller
beskæftigelse opnås.
Fra lederens skriftlige besvarelse angives der, at beboere der arbejder på værksteder i 35 timer om ugen, og andre
evner ikke en så lang arbejdsuge, hvorfor de hele tiden forsøger at afstemme beboernes evner, muligheder og
ønsker med deres fysiske formåen, hvilket betyder at der tages store individuelle hensyn.
Fra september 2014 forventer tilbuddet at 2 af stedets beboere vil være i gang med hver sin STU, hvor de
samarbejder med Fabos i Odder om bl.a. edb og it. Uddannelserne sker ligeledes under kyndig vejledning og
opfølgning fra UU Skanderborg / Odder.
Der kan visiteres borgere fra andre tilbud til den beskyttede beskæftigelse på Tornsbjerggård.
De beboere der er adspurgt under tilsynet, deltager i beskæftigelse på stedet og er med til handleplansmøder.
Indikator 01.c

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

Temavurdering

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

Vurdering af tema
Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddet i det omfang beboernes psykosociale funktionsniveau tillader det, forsøger at
styrke beboernes mulighed for at leve et selvstændigt liv i og udenfor tilbuddet i overensstemmelse med beboernes
egne ønsker.
Det er tillige Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter og inddrager kontakt til beboernes familie og
netværk.
Det vurderes, at borgerne har mulighed for at udvikle deres selvstændighed igennem afpassede aktiviteter i
beskyttet beskæftigelse.
Gennemsnitlig vurdering

4

Udviklingspunkter

Kriterium 02

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

Bedømmelse af kriterium
Det bedømmes, at Tornsbjerggård, i det omfang beboernes psykosociale funktionsniveau tillader det, styrker
beboernes selvstændighed og sociale relationer i og udenfor botilbuddet.
Det er Socialtilsyn midts oplevelse, at tilbuddet understøtter et individualiseret pårørendesamarbejde med respekt
for den enkelte beboers selvbestemmelsesret.
Det bedømmes endvidere at der samarbejdes med beboerne, deres familie og kommuner omkring beboernes
sociale kompetencer og selvstændighed.
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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 opfyldt.
Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet under hensyntagen til beboerens forudsætninger for at indgå i et
samarbejde opstiller konkrete mål for beboerens sociale kompetencer og selvstændighed. Der er eksempel fra
medarbejderne på det daglige arbejde med en konkret beboer, hvorpå der støttes i samvær med netværk.
Tilbuddet finder det centralt for beboernes udvikling, at de understøtter beboerens kontakt og samvær til netværk.
Indikatoren vurderes i middel grad opfyldt.
Ud fra lederens skriftlige besvarelse beskrives, at der samarbejdes med beboerne, deres familie og kommuner
omkring beboernes sociale kompetencer og selvstændighed.
Da beboernes grad af udviklingshæmning er meget forskellige, er der beboere som ikke har konkrete individuelle
mål.
Der beskrives endvidere, at et mål med den sociale indsats er at understøtte, at beboerne 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 beboerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv
deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at beboerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i
aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i
dagligdagen, i personalets adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og
involvering i og af det omkringliggende lokal-og civilsamfund. Der udtales, at det er centralt for beboernes
selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter beboerne kontakt til og samvær med familie og netværk.
Medarbejderne fortæller, hvor de i samarbejde med en beboer, konkret støtter hende i muligheden for at se og
omgåes kæresten. Nogle gange er personalet med ude i det andet tilbud hvor kæresten bor. Personalet fortæller,
at de konkret støtter beboeren i kommunikationen, hvor hun har sine vanskeligheder i at udtrykke sig.
Der oplyses fra medarbejderne, at de støtter beboerne til at blive selvstændig igennem den daglige botræning, bla.
gennem guidning til tandbørstning, tage bad, gangtræning, og i den sociale kontakt til hinanden.
Med afsæt og udgangspunkt i beboerens udviklingsstadie og evne til refleksion og forståelse laves der individuelle
aftaler med den enkelte beboere for det, der skal arbejdes med.
Der laves opfølgning og samarbejdes med beboerne, deres familie ved deltagelse i statusmøderne.
Dokumenter: bilag 2, samt de to eksempler på handleplaner og beboerbeskrivelser.
Indikator 02.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b
Bedømmelsen er gældende for både botilbud og beskyttet beskæftigelse.
Ud fra beskrivelse fra både medarbejdere og beboere kan det konstateres og bedømmes, at beboerne indgår i
relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund primært i grupper med andre udviklingshæmmede og
eller handicapgrupper. Der er også deltagelse i lokale kulturelle arrangementer, samt cafebesøg på den
nærliggende gårdbutik. Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
Der er fra lederens side udtalt at der i 2016 er blevet et tættere samarbejde med Hertha, og andre tilbud i Norden.
Blandt andet er der lavet opvisning af fyrtøjet i samarbejde med Hertha. Her i gennem har borgerne fået flere
venner og en netværk udvidelse.
Lederne beskriver, at de fleste af beboerne deltager i ugentlig bowling aften i den lokale handikapforening ±enkelte
spiller turneringer, ligesom der hver uge er folkedans på Tornsbjerggård, hvor der jævnligt deltager beboere fra
andre tilsvarende bosteder.
Beboerne er hvert år på Sølund musikfestival og deltagere endvidere i mange forskelligartede kulturelle aktiviteter
gennem året
Medarbejder beskriver endvidere at der er samvær og fællesskab beboerne i mellem og på tværs af husene.
Beboerne deltager i bowling hver uge og til årlig festival på Sølund. Tilbuddets beboere mødes ligeledes med andre
tilbud heri blandt Hadruplund, Steiner skolen i Århus, samt Hertha. Der køres til Fodboldkampe, koncerter, byfester,
teater i lokalsamfundet. Der er flere beboere som benytter Troldgården, (det økologiske landbrug), hvor der er
åben cafe om lørdagen.
Der er flere borgere som fortæller, at de deltager i bowling, festivaler på Sølund samt teaterforestillinger.
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Tilsynsrapport
Indikator 02.c

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
Det er Socialtilsyn Midts bedømmelse, at pårørendesamarbejdet tilrettelægges under hensyntagen til beboernes
selvbestemmelsesret og ønsker. Det er individuelt tilrettelagt hvorledes den enkelte beboer ønsker og har kontakt til
netværk og familie. Der er tæt kontakt mellem botilbud og forældre/pårørende, som planlægges individuelt mellem ,
botilbud , beboer og pårørende.
Lederen fortæller, at alle beboere har en tæt og givende kontakt til forældre og pårørende, enkelte med faste
ringetider, og andre mere løse aftaler. De fleste er hos deres familier i pårørende weekends hver 4. weekend,
ligesom mange er hos familien i højtider og ferier.
Medarbejder udtaler, at beboerne efter konkret behov har den kontakt og samvær med familie og netværk som de
har ønsker og har brug for. Beboerne er hjemme hos pårørende hver 2 eller 4 uge. Der er samarbejde mellem
kontaktperson og forældre. Der kan være en fast ringedag med forældrene, både mellem beboer og forældre- og
mellem medarbejder og forældre.
Ved netværk i andet botilbud støtter medarbejderne op omkring samværet for den enkelte beboer, samt sørger
efter behov for transporten.
Det fortælles, at pårørende er velkommen i tilbuddet og der inviteres også til spisning. Beboerne understøtter
ovenstående.
Indikator 02.d

Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.e

Udgået fra d. 1 januar 2017.
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Tilsynsrapport
Vurdering af temaet
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

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

Vurdering af tema
Tilbuddets beboergruppe består af 19 udviklingshæmmede, hvoraf der er 17 indskrevne ved tilsynets besøg. Nogle
beboere har en fysisk og eller psykisk overbygning.
Det vurderes at tilbuddet tilbyder målgruppen den rette tilgang og metode, med deres nuværende indsigt og viden
på målgruppen.
Tornsbjerggård tager sit udgangspunkt i Rudolf Steiners helhedsorienteret menneskesyn og dens afledte
pædagogiske metode socialterapien, som danner grundlag for arbejdet.
Det vurderes, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og deres faglige tilgang fører til positive resultater, hvor
beboerne trives både i botilbud og igennem beskyttet beskæftigelse.
Det vurderes, at tilbuddet arbejder med relevante metoder og opnår positive resultater og tilbuddet arbejder ud fra
klart formål og indsats til beboeren. Den måde personalet møder beboerne på, tager udgangspunkt i den enkeltes
behov, ressourcer og udviklingsmuligheder, som er medvirkende til, at beboerne trives.
I forhold til at §107 borgerne ældes og funktionsniveauet forringes, er der brug for fokus på flere hjælpemidler og
eventuelle ændringer i de fysiske rammer for at skabe tilgængelighed til alle aktiviteter og fællesskaber.
Tilbuddet arbejder med beskrivelse og handleplaner som et konkret redskab, som ligeledes bruges som
dokumentation for indsatsen. I udarbejdelse af mål bliver beboerne efter deres formåen inddraget. Tilbuddet er i
fortsat udvikling på dette område.
Gennemsnitlig vurdering

3,8

Udviklingspunkter

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
Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse som er den samme for både botilbud og samvær- og aktivitetstilbuddet.
Målgruppen er beboere med udviklingshæmning, som kan profiterer af et midlertidig botilbud.
Der er 19 pladser i alt og på nuværende tidspunkt er der 17 beboere indskrevet på de midlertidige pladser.
Borgerne er i det daglige indskrevet i tilbuddets samvær- og aktivitetstilbud.
Tilbuddets faglige tilgange og metoder bevirker, at der opnås positive resultater for de indskrevne beboere.
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Tilsynsrapport
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
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet anvender faglige tilgange og socialterapeutiske metoder med
afsæt i Rudolf Steiners menneskesyn, der er relevante i forhold til målgruppen.
Der arbejdes udfra en struktureret og forudsigelig hverdag og rutiner og der benyttes både tegn til tale og
piktogrammer om nødvendigt i kommunikationen med den enkelte beboer. Der er pt. indskrevet 17 borgere i
botilbud og samvær-og aktivitetstilbuddet.
I lederens beskrivelse af tilbuddets faglige tilgang og metoder har Tornsbjerggård sit udgangspunkt i Rudolf
Steiners menneskesyn (antroposofi) og den deraf afledte pædagogiske metode (socialterapien) som grundlag for
arbejdet.
Helhedssynet på mennesket medfører en overbevisning om at det udviklingshæmmede menneske i sig har en sund
og uantastet indre kærne, som man i hele omgangen med disse mennesker tager hensyn til. Samværet præges
derfor af en grundlæggende respekt for den enkelte beboer og at det er medarbejdernes rolle, at støtte og hjælpe
den enkelte ud fra hvor det står med sine individuelle problematikker. Det beskrives, at der ikke er en fast skabelon
for behandlingen af de enkelte beboere men en dynamisk tilgang til opgaven, men kunst og kultur er bærende
element i det pædagogiske tilbud. Beboerne har en udviklingshæmning, nogle med psykisk overbygning.
Beboerne inddrages i hverdagens gøremål, og alle har en fast ugeskema. Nogle beboere har et piktogram på eget
værelse. Der anvendes tegn til tale. Fra ledelsen skriftlige beskrivelse, er det afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at
der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i
den ønskede udvikling for borgerne.
Medarbejderne oplyser, at de arbejder ud fra det enkelte menneske. De arbejder med den enkeltes borgers historie
og udfordringer. Medarbejderne arbejder ud fra en fælles viden om den enkelte beboer og gruppe arbejder videre
med, hvad skal der ske med den enkelte på kort og lang sigtet. Tovholderen er typisk kontaktpersonen, eller
værkstedslederen.
Der anvendes Tegn til tale bl.a. til morgen samling idet flere beboere anvender tegn til tale som
kommunikationsform.
Dette bliver eksemplificeret med en konkret borger som førhen slå folk oveni hovedet, idet han ikke viste hvad der
foregik. Efter tilbuddet er begyndt med tegn til tale, reagere pågældende ikke længere uhensigtsmæssigt.
Der er under tilsynet netop set eksempel på tegn til tale under morgensamlingen.
Indikator 03.b

Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for
borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse

3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b
Det vurderes, at indikation er opfyldt i middel grad.
Det er tilsynets bedømmelse, at Tornsbjerggård er i god udvikling med, at blive bedre til dokumentere resultater ud
fra de mål der opstilles med den enkelte beboer. De arbejder ud fra konkrete individuelle mål med beboerne, og de
er fortsat i proces på at dokumentere de pædagogiske tiltag, som de anvender i praksis. Lederen udtaler, at der er
beskrevet mål i planen for den enkelte. Hver beboer har en kontaktperson.
I det daglige anvendes planner4you. Der laves løbende opfølgninger på pædagogiske planer og indsatsmål. Der er
ligeledes husmøder omkring beboerne.
Med Planner4you, har alle medarbejder mulighed for at skrive og opdatere hinanden., alle har adgang og skal føre
ajour, så de kan følge beboeren. Både det fast personale og vikarer blive opdateret. Ud over de regelmæssige
møder af både pædagogisk og praktisk karakter, samles hele medarbejderkredsen hver 6.uge for at belyse en
enkelt beboers status og problematik. Leder fortæller , at gennem opfriskning af biografi, konkret beskrivelse af
beboerens indsats i værksteder og på tilbuddet i øvrigt, dannes et aktuelt fællesbillede af beboeren ±med dennes
styrker og problematikker. Ud fra dette fælles billede arbejder en lille gruppe (kontaktperson og de som i øvrigt
arbejder tættest sammen med beboeren i hus/værksted) med at konkretisere de kommende mål for den enkelte
beboer.
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
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Tilsynsrapport
Det er Socialtilsyn Midts bedømmelse, at tilbuddet i høj grad kan dokumentere positive resultater i forhold til
opfyldelse af de mål de visiterende kommune har opstillet for beboeren.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der er handleplan for borgere fra visiterende kommuner. Der arbejdes ud fra
handleplanen med i praksis at formulere konkrete mål.
Medarbejderne udtaler, at der laves pædagogiske planer med beboeren ud fra deres forudsætninger. Tilbuddet
laver beboer gennemgang på faste møder for medarbejdere fra botilbud og samværs og aktivitetsdelen.
Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget modtaget nyt skema/skabelon , som tilbuddet er startet med at
afprøve i praksis.
Indikator 03.d

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
Der er lagt vægt på, at der samarbejdes med andre lignende tilbud for at understøtte borgernes mål. Der
samarbejdes med pårørende og visiterende kommuner.
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Tilsynsrapport
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 Socialtilsyn Midts vurdering, at beboerne bliver hørt, respekteret og anerkendt på en varm og omsorgsfuld
måde. Det vurderes, at tilbuddets ledelse og medarbejdere løbende drøfter, hvordan beboernes ønsker og behov
bedst tilgodeses.
Det opleves, at beboernes fysiske og mentale sundhed understøttes ved at tilbyde forskelligartede aktiviteter og
behandlings metoder. Der er dagligt fokus på motion, hvor der hele året startes med en gåtur.
Der er fokus på individuelle behov og tiltag både hvad angår kost og motion.
Tilbuddet ligger stor vægt på økologi og biodynamisk kost og sundhed.
Tilbuddet forebygger, at magtanvendelser og overgreb forekommer og dette ligger implicit i den anerkende og
konfliktnedtrappende antroposofiske tilgang.
Gennemsnitlig vurdering

4,5

Udviklingspunkter

Kriterium 04

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet bedømmes til at understøtte beboerens medinddragelse og indflydelse gennem løbende vejledning og
støtte fra beboerens kontaktpersoner og jævnlige beboermøder.
Både pårørende og beboere beskriver, at medarbejderne lytter til dem og er til rådighed ved behov.
Indikator 04.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a
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Tilsynsrapport
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Det er Socialtilsyn Midts bedømmelse, at beboerne bliver hørt, respekteret og anerkendt på en varm og
omsorgsfuld måde. Det vurderes, at tilbuddets ledelse og medarbejdere løbende drøfter, hvordan beboernes
ønsker og behov bedst tilgodeses.
At borgeren føler og bliver hørt, respekteret og anerkendt bekræftes af både borger og pårørendes udsagn.
Der afholdes husmøder i hver af de 4 huse om mandagen, her tages emner op af enhver slags. Ligeledes har alle
beboere en kontaktpædagog, der er tovholder i den løbende dialog med beboer og pårørende.
Den anderkendende tilgang er for dem den naturlige tilgang. Beboerne får valgmuligheder om hvad er der af
muligheder og som den enkelte kan tage beslutning om Beboerne har selv valgt hvor de vil på ferie. Beboeren har
selvbestemmelse på, om de ønsker at deltage i ferie.
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
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
Der er lagt vægt på, at beboerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i
overensstemmelse med deres ønsker og behov. Beboerne inddrages i fællesskabet, og der afholdes fælles
husmøde, hvor der tages hensyn den enkeltes behov og konkrete ønsker. Beboerne er med til at tage beslutninger
om blandt andet feriedestination og aktiviteter i hverdagen. Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
Af lederens beskrivelse fremgår det, at der afholdes husmøder i hver af de 4 huse hver mandag, her tages emner
op af enhver slags.
Ligeledes har alle beboere en kontaktpædagog, der er tovholder i den løbende dialog med beboer og pårørende.
Tilbuddet tager stor hensyn til den enkelte beboers ønsker og behov i alle forhold på Tornsbjerggård. Det være sig i
forhold til hvilket beskæftigelsestilbud beboeren ønsker, det være sig kontakten til pårørende, det være sig
deltagelse i kulturelle aktiviteter.
Der er variation i hvordan dette sker, afhængig af hvor handicappet / udviklingshæmmet den enkelte beboer er,
hvorfor tilbuddet har en tæt kontakt til pårørende som de finder nyttig og givende.
Beboerne fortæller under interviewet, at de selv er med til at bestemme, hvad de vil. Blandt andet i forhold til ferie,
aktiviteter og besøg ved kæreste, venner og familie.
Der er husmøde om mandagen, og de snakker om alt mulig, eks taler de om fødselsdage. Beboerne fortæller at de
/man får sin ynglingsmad, bla. lasagne . De er glade for at fejre sommerfest og Skt. Hans fest.
Kriterium 05

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet støtter beboernes fysiske og mentale sundhed og trivsel ved understøttelse og ledsagelse til relevante
sundhedspersoner og pædagogiske aktiviteter, så som daglig ledsagelse ved motion samt vejledning og fokus på
økologi og sund ernæring.
Indikator 05.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Det er tilsynets bedømmelse, at beboerne i tilbuddet trives.
Dette er underbygget af konkrete udsagn fra flere beboere og pårørende, samt den observation på glæde og varme
mellem beboer og medarbejderne som opleves under tilsynets besøg i tilbuddet.
De beboere som interviewes udtrykker i tale og kropssprog at de er glade for at bo på Tornsbjerggård og trives i
tilbuddet.
Under observation fra morgenen, hilses alle godmorgen, og borgerne inddrages i fællesmorgensamling og
fællestekstoplæsning og sang. Der er både knus og håndtryk beboerne imellem og beboere og medarbejdere
imellem.
Der er en åbenlys varme og glæde iblandt de tilstedeværende.
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Tilsynsrapport
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
Bedømmelsen er gældende for begge afdelinger/målgrupper.
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt
Der er lagt vægt på, at beboerne med støtte fra personale fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelse
både hvad angår tand- og lægehjælp, fysioterapi samt anden alternativ behandling.
Lederne fortæller, at beboerne støttes individuelt. En bestemt medarbejder har ansvaret for at der følges op på den
enkelte, og der bliver skrevet ind i planner4you.
Der bliver kørt til nødvendig fysioterapi, tandlæge og læge.
Tilbuddet anvender både musikterapi og heileurytmik som helbred- og behandlingsform.
Alle beboere er tilknyttet det offentlige sundhedssystem og en stor del af beboerne er desuden tilknyttet en
antroposofisk læge. Beboerne kan også tilbydes en bred vifte af terapier som massage, heileurytmi, musikterapi,
bowtech mv. Dette for at tilgodese de særlige behov den enkelte beboer måtte have.
Indikator 05.c

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Der er blandt andet lagt vægt på, at der er dagligt fokus på motion,
hvor der hele året startes med en gåtur.
Tilbuddet lægger stor vægt på økologi og biodynamisk kost og sundhed. Der serveres varieret kost baseret på
økologi. Lederne beskriver, at de ser og oplever den enkelte beboer- De går morgentur hver morgen.
Der er lavet ny sti ned til det andet hus. Der er en beboere som er ude at cykle hver dag.
Alle skal have motion på en naturlig måde. Nogen har det individuelt i deres plan, eks. En borger cykler hver dag 10
km. Hvis den enkelte har en lidelse skal de ikke ud og gå, men det er afstemt efter behov og hvad de kan.
Tilbuddet dyrker grøntsager og har en æbleplantage. Der er fokus på sund , varieret og økologisk kost.
Flere af beboerne går til fitness i Odder ±1-2 gange om ugen for at opøve et større fysisk overskud i hverdagen,
styrke deres muskulatur og forbedre deres generelle kondition. Endvidere er næsten alle beboere med til den
ugentlige folkedans, mange går til bowling og en stor del har ugentlig svømning, så tilbuddet forsøger at tilpasse
aktiviteter og tilbud til beboernes fysiske og mentale tilstand
Kriterium 06

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Der anvendes en anerkendende og konfliktnedtrappende tilgang i tilbuddet som bidrager til en tilfredsstillende
håndtering og forebyggelse af episoder med magt.
Der er etablereret skærmning af beboer i et af husene for at konfliktnedtrappe og skabe ro for den enkelte og af
hensyn til de andre beboere.
Der har ingen magtanvendelser været det sidste år.
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 er opfyldt i høj grad, idet tilsynet bedømmer, at tilbuddets pædagogiske indsats bl.a. ved skærmning og
voldsforebyggende handleplan sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.
Der er stor opmærksomhed fra medarbedjerne i at tolke og reagerer på udhensigtmæssig adfærd.
Der er lagt vægt på, at medarbejderne arbejder med en anderkendende og konfliktnedtrappende tilgang.
Indikator 06.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b
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Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad, da der ved eventuelle magtanvendelser laves indberetningen,
samt følges op i dialog med beboerne og personalet imellem.
Ledelsen oplyser, at magtanvendelserne indberettes. Der er dialog på husmøder og møde med enkelte samt i
personalegruppen, såfremt disse forekommer. Der har ikke været magtanvendelse det sidste år.
Kriterium 07

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Det findes, at tilbuddet forebygger overgreb, blandt andet gennem individuelle og konkrete handleplaner for
beboerne.

Indikator 07.a

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a
Det er Socialtilsyn midts bedømmelse ,at indikatoren opfyldes i høj grad, da tilbuddet i deres daglige pædagogiske
indsats arbejder ud fra konfliktnedtrapning.
Medarbejderne har med deres indgående kendskab til beboerne viden og erfaring med den enkelte som de tager
forholdsregler i mødet mellem beboerne og medarbejderne. Der er om nødvendigt individuelle voldsforebyggende
handleplaner for beboerne.
Der har i 2016 været kursus for alle medarbejdere og der er lavet en voldsprocedure i tilbuddet. Endvidere
anvendes belastningsskema og opfølgning med leder efter episoder.
Der er lavet konkret voldsforebyggende handleplan på en konkret borger, og der er ved gennemgang i huset, set
eksempel på skærmning ved skillevæg i spisestuen. Idet beboeren har brug for reduktion af sanseindtryk under
spisning for at kunne være i samme rum med flere beboere.
Indikator 07.b

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

Temavurdering

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

Vurdering af tema
Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at tilbuddet har en alsidig og kompetent ledelse, der prioriterer
medarbejderinddragelse og indflydelse, samt bidrager til at sætte rammen for tilbuddets udvikling. Det er oplyst, at
tilbuddet benytter sig af ekstern fagspecifik supervision på opgaveløsningen samt har en mødestruktur i form af
overlap og personalemøde, der tillige understøtter intern vidensdeling og sparring.
Det er tillige Socialtilsyn MIdts vurdering, at beboerne sikres tilstrækkelig kontakt i forhold til deres omsorgs og
støttebehov.
Det vurderes, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering.
Personalegennemstrømningen og sygefraværet er lavt i tilbuddet.
Det vurderes, at tilbuddet har en aktiv, kompetent og sammensat bestyrelsen, med variation af faglig baggrund og
tilgang. Der sammensat en bestyrelse med forskellige kompetencer og erfaringer.
Gennemsnitlig vurdering

4,4

Udviklingspunkter
Det er socialtilsyns Midts anbefaling, at tilbuddets ledelse arbejder med at få skabt en tydelig opgave og
ansvarsfordeling imellem forstander og viceforstander.

Kriterium 08

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Det bedømmes, at ledelsen har forskellige og relevante kompetencer som supplere hinanden i hverdagen. Der er i
ledelsestemaet samlet set et flere årigt kendskab til målgruppen og arbejdet hermed. Medarbejderne efterspørger
en fordeling af ledernes ansvarsopgaver, der kan derfor arbejdes med at synliggør, hvem der har ansvar for de
forskellige lederopgaver.
Tornsbjerggård har en ny aktiv og kompetent bestyrelsen, med variation af faglig baggrund og erhvervserfaring.
Indikator 08.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a
Indikatoren vurderes i høj grad som opfyldt.
Det er Socialtilsynets bedømmelse, at Tornsbjerggårds ledelse har relevante ledelseskompetencer i forhold til at
lede tilbuddet. Der er i bedømmelsen , lagt vægt på, at lederteamet har stor erfaring med målgruppen samt
pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer. Viceforstanderen har taget ledelseuddannelse og der er arbejdes
med at styrke tilbuddets kerneområde og med fokus på pædagogikken.
Fordelingen af funktioner har hidtil været at forstander påtager sig rollen som den administrerende og udviklende
leder og afholder MUS med medarbejderne, samt økonomiansvarlig og kontakten med kommunerne og
bestyrelsen. Viceforstander skal til at overtage arbejdet omkring arbejdsmiljø samt ansvarlig for at afholde
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fællesmøde og gruppemøder. Medarbejdere tilkendegiver, at der kan være brug for en tydeliggørelse af
ansvarsfordeling imellem forstander og viceforstander.
Indikator 08.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Det er tilsynets bedømmelse, at tilbuddet benytter sig af ekstern fagspecifik supervision på opgaveløsningen samt
har en mødestruktur i form af overlap og personalemøde, der tillige understøtter intern vidensdeling og sparring.
Lederteamet afholder ledermøde ugentligt samt sparring efter behov. Både leder og medarbejdere får ekstern
supervision Medarbejderne oplyser, at der er ekstra supervision som bevilges efter behov. Kan både foregå i
gruppe og /eller individuelt.
Indikator 08.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Der er i bedømmesen lagt vægt på, at bestyrelsens medlemmer har variation af forskellig baggrund og erfaring i
forhold til målgruppen.
At medarbejdere fortæller, at bestyrelsen er synlig i forbindelse med blandt andet æblehøstfest og det generelt
bedømmes at tilbuddet har en uvildig, aktiv og kompetent bestyrelse til at drive en virksomhed.
Kriterium 09

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Det er Socialtilsyns Midts bedømmelse , at borgerne sikres kontakt til medarbejdere med tilstrækkelige
kompetencer og personaledækningen vurderes som tilstrækkelig til at varetage opgaverne med hjælp og støtte til
borgerne både i botilbud og beskyttet beskæftigelse. Personalegennemstrømningen og sygefraværet er lavt.
Det bedømmes, at den daglige drift i tilbuddet varetages med en kompetent tilgang.
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
Det er Socialtilsyn Midts bedømmelse, at beboerne i forhold til deres behov har tilstrækkelig kontakt til personale
med relevante kompetencer. Indikatoren vurderes i høj grad som værende opfyldt.
Der er bl.a. lagt vægt på,
Fra lederens skriftlige besvarelse:
´Som det fremgår af vores ugeskema er der personaler omkring beboerne i alle døgnets 24 timer. Der er pleje ±og
omsorgspersonale i tidsrummet 16.30±09.00±og værkstedspersonale i tidsrummet 09.00±16.30. Alle beboere
møder deres kontaktperson mindst én gang om ugen /helst flere, ligesom værkstedslederen ofte er gennemgående
i ugens løb´
Det oplyses endvidere, at beboerne efter behov kan ringe efter hjælp eller kalde på nattevagten i huset.
Endvidere fortæller to adspurgte beboere, at der adgang til personaler og kan kontakte personalet, når de har brug
for.
Der er to sovende nattevagt med forskellig uddannelse. Ved tidligere tilsyn har pårørende udtalt, at de oplever, at
medarbejderne kan svare spørgsmål, og de kan løse deres opgave. Personalet er gode til at kontakte og
tilbagemelding til pårørende. Der er modtaget dokumentation over de ansatte, som har relevant social eller
pædagogisk uddannelse og erfaring indenfor målgruppen..
Indikator 09.b

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end
sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 09.b
Det er Socialtilsyn midts bedømmelse, at personalegennemstrømningen ikke er højere end på sammenlignelige
arbejdspladser. Indikatoren vurderes i høj grad som opfyldt.
Ledelsen udtaler, at der er ansat 14 fuldtidsansatte på §107. Der har gennem det seneste år været 3 nye
fastansættelser grundet tilgang af beboere, 1 medarbejder er blevet opsagt indenfor de seneste 12 måneder
Indikator 09.c

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c
Indikatoren bedømmes som opfyldt i høj grad.
Det er Socialtilsyn Midts bedømmelse, at sygefraværet blandt medarbejderne er på niveau på sammenlignelige
arbejdspladser. Der er lagt vægt på, at det oplyses fra lederen, at der indenfor det sidste kalenderår har været
under 40 sygedage, hvilket svarer til omkring 3 % i forhold til antal samlede arbejdsdag.

21

Tilsynsrapport
Vurdering af temaet
Kompetencer

Temavurdering

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

Vurdering af tema
Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at medarbejdergruppen i både botilbud og samvær-og aktivitetstilbuddet har en
stor faglig bredde og erfaring indenfor målgruppen. Der er en variation af både pædagogisk og sosu uddannet
personale samt kombineret med relationelle kompetencer som imødekommer beboernes behov og yder en
professional og kompetent indsats overfor målgruppen. Det er tillige Socialtilsyn midts vurdering, at medarbejderne
omtaler og omgås beboerne med respekt og anerkendelse, hvilket blandt andet viser sig i en undersøgende og
støttende tilgang i samarbejdet og omsorgen for borgerne.
Gennemsnitlig vurdering

4

Udviklingspunkter

Kriterium 10

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

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets medarbejdere har relevante pædagogiske, relationelle og pleje/omsorgs kompetencer, der understøtter
og videreudvikler tilbuddets metoder og tilgang i forhold til at understøtter målgruppens behov både i botilbud og
beskyttet beskæftigelse.
Tilbuddet skal til stadighed have fokus på at relevante plejekompetencer er til stedet for at sikre at beboerne med
aldersrelaterede sygdomme og generel funktionsforværrelse fortsat kan få den nødvendige støtte og pleje.
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
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt og gældende for medarbejdere som er tilknyttet botilbud og samvær og
aktivitets tilbud.
Det er tilsynets bedømmelse, at den samlede medarbejdergruppe udgør 14 ansatte. De har samlet set relevant
uddannelse, samt viden om tilbuddets metoder og begge målgrupper. Langt de fleste medarbejdere har en
pædagogisk eller sosu uddannelse. Medarbejderne har erfaring med målgruppen og flere medarbejdere har en
Rudolf Steiner tilgang.
Det vægtes, at medarbejder får opdateret viden og uddannelse i blandt andet medicinhåndtering og har fået
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uddannelse/kurser i socialterapi og første hjælp.
Lederen oplyser, at der er 6 helseterapi, og 6 med pædagogisk eller sosu baggrund. Ledelsen tænker det er godt
med sosu eks. Med en beboer som har brug for den sundhedsfaglige tilgang, da han er i dialyse. dialyse. De ser på
den enkelte medarbejders kompetance i forhold til beboerens behov. Det er en proces og i bevægelse i forhold til
personalet gerne vil og i fht til beboerens behov.
Ledelsen ønsker, at medarbejderne har baggrund og eller kendskab til Rudolf Steiner tilgang, men det er ikke altid
det de får.
Der forsøges at få uddannelse i fællesskab. Nogen gange er der kursus på stedet, bla. i medicinhåndtering og den
gode relation. De bygger ovenpå den basisviden de har omkring den socialpædagogiske opgave.
De fleste nyansatte kommer med erfaring for målgruppen. De fleste starter som vikar og fastansættes.
Heraf er 6 med baggrund i helsepædagogik /socialterapien og 8 med baggrund i sosu- uddannelser og / eller
pædagoguddannelsen, heraf flere med forskellige efteruddannelser.
I dagtilbuddet er der 6 ansatte ±med hovedvægten af timer lagt i beskæftigelsen. Her har 3 afsæt i det
antroposofiske og 3 har andre kvalifikationer. Medarbejderne fra samvær og ativitetstilbuddet har relevant viden og
uddannelse indenfor blandt andet havebrug, keramik samt en gennemgående pædagogisk indsigt.
Indikator 10.b

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b
Indikatoren bedømmes i høj grad som værende opfyldt.
Der er lagt vægt på, at medarbejderne under morgensamling og i samspil med borgerne har en inddragende og
anerkendende tilgang. Der anvendes bla. tegn til tale i sang under morgensamling som tilsynet deltager i.
Under rundvisningen ser tilsynet eksempler på medarbejdernes samspil med borgerne. Kendetegnede er, at
medarbejderne agerer nysgerrigt, anerkendende og rummende, og inddrager borgerne under rundvisningen.
I interview med medarbejderne gives flere eksempler på hvordan medarbejdernes viden om borgernes særlige
udfordringer takles og omsættes i individualiserede tilgange, som virker for den enkelte.
Flere borgere finder piktogrammer hjælpesomme i hverdagen, der ses flere eks. herpå. Der er under rundvisning et
eks. På omsorgsgivende tilgang til borger, hvor et snørebånd bliver bundet, for at undgå at borgeren snubler.
Samme borger er blevet bange da vi kommer op på gangen. Det opleves, at medarbejderne trøster beboeren som
får et knus.
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 Socialtilsyn Midts vurdering, at de fysiske rammer er velegnede til beboergruppen samt understøtter
indsatsens formål om at yde hjælp, omsorg og støtte i nuværende midlertidig botilbud. Tilbuddets fysiske rammer
understøtter beboernes udvikling og trivsel gennem personligt indrettede beboerlejligheder samt gennem en
gruppering af beboerne i 4 mindre enheder, som søger at imødekommer beboergruppens forskelligartede
udfordringer og psykosociale funktionsniveau.
Der er ligeledes lagt vægt på, at samtlige afdelinger i tilbuddet er indrettet individuelt og hyggeligt.
De beboere, som Socialtilsynet mødte, gav udtryk for, at de trives med de fysiske rammer både i bodelen og i
samvær- og aktivitetstilbuddet.
Socialtilsyn Midt vurderer, at borgerne har gode muligheder for at opholde sig privat og ugenert på eget værelse,
eller søge fællesskab i tilbuddets fællesarealer, såvel i den enkelte boenhed, som i hele tilbuddet. Der er gode og
varierede muligheder for beskæftigelse og aktivitet inde som ude i tilbuddet.
Gennemsnitlig vurdering

4,7

Udviklingspunkter

Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er Socialtilsyn Midt bedømmelse at de fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel, såvel inde
som ude. Der er lagt vægt på, at borgerne i midlertidig botilbud har eget værelse, og kan indrette dette efter eget
ønske, smag og særlige behov. Der er lavet gruppering af beboere i 4 mindre bo enheder, som imødegår
beboernes særlige behov for relevant skærmning og mulighed for at få kontakt til personale hele døgnet. Der er
faciliteter og fysiske rammer, som understøtter beboernes mulighed for fællesskab og understøtter kulturen i
tilbuddet.
Ligeledes bedømmer Socialtilsynet, at tilbuddets har mange og forskelligartede fælles arealer, såvel inde som ude,
eksempelvis dagligstuer, spisestuer, græsarealer, terrasser, køkkenhave, kreative værksteder og aktivitetstilbud.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets hovedhus er af ældre dato, men fremstår brugbart.
De fysiske rammer i samvær- og aktivitetstilbuddet er varierede og kan imødekomme borgerne behov for enten ude
eller inde aktiviteter af forskellig art. Der er i indeværende år indrettet kontorbygning i lejet mobil enhed ved siden af
aktivitetstilbuddets værksted.
Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a
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Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at de beboere som bor i midlertidig tilbud på
stedet giver udtryk for, at de er glade for deres værelser og glade for rammerne . De er ikke utilfredshed med noget.
Det vurderes, at nuværende beboerne i høj grad trives i de fysiske rammer på Tornsbjerggård.
Tilbuddets beboere er også tilfredse med de omgivelse og muligheder som samvær- og aktivitetstilbuddet giver
dem. Medarbejdere understøtter at nogle beboere elsker at være ude og det har en stor betydning, at de kan gå til
og fra deres arbejde af stier imellem husene.
Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b
Det er Socialtilsyn Midts bedømmelse, at tilbuddets fysiske rammer i botilbuddet i høj grad understøtter beboernes
udvikling og trivsel gennem personligt indrettede beboerlejligheder samt gennem en gruppering af beboerne i 4
mindre enheder, som søger at imødekommer beboergruppens forskelligartede udfordringer og psykosociale
funktionsniveau.
Der er i alt 4 boenheder: Aneshus, Elseshus, Silashus og Steffenshus, samt hovedbygning med køkken, spisestue
og
administrationsbygning.
Stefanshuset er bygget udfra Rudolf Steiner filosofi og arkitektur. Hovedbygningen er en ældre trelænget gård, som
både huser adm., værksted, og boenheder.
Jorden er forpagtet til Troldgården som er et økologisk landbrug. Tronsbjerggård, har en æbleplantage og et areal
hvor de dyrker grøntsager, blomster og urtehave.
Der er 2 forskellige adresser. Borgernes værelser er på ca.12-15 km2. Værelserne er ikke ens.
I alle enheder deler borgerne bad og toilet to og to. Der er i hvert bofællesskab, fælles køkken, ophold og spisestue.
Der spises morgenmad og aftensmad i enhederne og varm middagsmad i hovedbygningen.
Der er mulighed for skærmning af beboere i spisesituation.
Der er to vagtværelser. Det ene anvendes ligeledes som kontor.
Der er motionscykler i boenhederne.
I bedømmelsen har Socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddets afdelinger fremstår velindrettede til tilbuddets
målgruppe og deres særlige behov på de midlertidige pladser. Eksempelvis har tilbuddet eget centralkøkken, eget
aktivitetscenter og haver. Der er opholdsenheder såvel inde som ude samt et hovedhus hvor borgerne spiser
frokost.
Både i Silashus og Steffenshus kan borgerens mulighed for at bevæge sig rundt på forskellige niveauer og etager
vanskeliggøres og begrænses hvis/når en borger med alderen kan få yderligere funktionsnedsættelser og har brug
for hjælpemidler, gang stativ, kørestol eller lign. Ledere har ligeledes skrevet , at de fysiske rammer medfører at de
ikke kan modtage udviklingshæmmede med store begrænsninger i bevæg apparatet.
I forhold til de fysiske rammer for beskyttet beskæftigelse er der lagt vægt på, at der er gode og forskellige
muligheder for opholde sig inde som ude i løbet af dagen. Der er både keramikværksted, udehold med bl.a. æble
produktion samt køkkenhold og kreativt værksted.
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 som værende opfyldt.
Der er lagt vægt på, at de fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er beboernes hjem.
Observation ud fra nuværende midlertidig boliger.
Tilsynet har set de forskellige boenheder samt fælles- og udearealer.
De sete lejligheder er personligt indrettet med beboeren egne ejendele og bar præg af beboerens særlige
interesser, f.eks. computer, idoler, musik og film.
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Økonomisk Tilsyn
Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi
Tilsynet vurderer, at tilsynets økonomi er bæredygtigt i 2017 på baggrund af budget 2017, herunder den væsentlige
ændring om tilførsel af § 104 ved fusion af fondene, samt regnskab 2016.
Tilsynet har godkendt budget 2017, herunder den væsentlige ændring med tilførsel af § 104 pladser.
Tilbuddets økonomi er rimelig gennemskuelig for socialtilsynet.
Socialtilsyn Midt vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede i det omfang
Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed for, idet der ikke skal
indberettes budgettal.
Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige
aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år for så vidt angår tilbuddets
opholdstilbud.
Det er samtidig tilsynets vurdering, at tilbuddet har den økonomiske ramme til at kunne levere den fornødne kvalitet
i forhold til prisen i det ny godkendte § 104 tilbud.
Der er i 2017 øget fokus på kompetenceudvikling og supervision.
Økonomisk bæredygtig?
Den almennyttige fond Tonsbjerggård , der i 2016 alene rummer botilbuddet, har ultimo 2017 en egenkapital på
566 tkr. og en soliditetsgrad på 20,3 %.
Senest den 1. maj 2018 skal der indsendes et samlet regnskab for fonden og dens samlede aktiviteter, derudover
skal der indsendes delresultatopgørelse for de aktiviteter, der er underlagt tilsyn af Socialtilsyn Midt. Denne
delresultatopgørelse skal danne grundlag for de regnskabsnøgletal, der skal indberettes på Tilbudsportalen i
årsrapporten for 2017.
Tilsynet vurderer, at tilsynets økonomi er bæredygtigt i 2017 på baggrund af budget 2017, herunder den væsentlige
ændring om tilførsel af § 104 ved fusion af fondene samt regnskab 2016.
Tilsynet har godkendt budget 2017, herunder den væsentlige ændring med tilførsel af § 104 pladser. Fremadrettet
skal der indsendes et samlet budget for de aktiviteter i fonden, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt (§ 107
og 104), hvis der foreligger delbudgetter skal de også indsendes.
Tilsynet vil se velvilligt på budgettering med yderligere konsolidering, som kan understøtte bæredygtigheden i
økonomien.
Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige
aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år for så vidt angår tilbuddets
opholdstilbud.
Det er samtidig tilsynets vurdering, at tilbuddet har den økonomiske ramme til at kunne levere den fornødne kvalitet
i forhold til prisen i det ny godkendte § 104 tilbud.
Der er i 2017 øget fokus på kompetenceudvikling og supervision.
Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
Tilbuddets økonomi er rimelig gennemskuelig for socialtilsynet.
Socialtilsyn Midt vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er til stede i det omfang
Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomi-oplysninger om tilbuddene giver mulighed for, idet der ikke skal
indberettes budgettal.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet.
Dokumenter

borgerliste
Eks.på handle/status planer i nyt format

Observation

De fysiske rammer er besigtiget.

Interview

interview med forstander og viceforstander.
interview med to beboere
interview med 5 medarbejdere, fra bo- og dagtilbud

Interviewkilder

Beboere
Ledelse
Medarbejdere

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.

27

