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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 Autismecenter Syd

Hovedadresse savværksvej 52
6230 Rødekro

Kontaktoplysninger Tlf: 73768474
E-mail: ehoe@aabenraa.dk
Hjemmeside: www.autismecentersyd.dk

Tilbudsleder Erik Høst-Madsen

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper § 104 (aktivitets- og samværstilbud)

§ 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution)

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

Målgrupper 16 til 18 år (udviklingshæmning, autismespektrum)

18 til 25 år (udviklingshæmning, autismespektrum, anden intellektuel/kognitiv 
forstyrrelse)

18 til 85 år (udviklingshæmning, autismespektrum, anden intellektuel/kognitiv 
forstyrrelse)

18 til 85 år (udviklingshæmning, autismespektrum)

Pladser i alt 45

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Funkevej
 

8 almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig 
(ABL § 105, stk. 2), 
almindelig 
døgninstitution (§ 66, 
stk. 1, nr. 6), 

Rhedersborg Østermarkvej 1a
6230 Rødekro

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

Skovbo 54 - 58 Savværksvej 54 - 
58
6230 Rødekro

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

Skovbo Projektet
 

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

Skovbogård Vinkelvej 9
6230 Rødekro

42 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), 

Pladser på afdelinger 87
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. 
lov om socialtilsyn § 6.

Særligt fokus i tilsynet

Der har ved dette tilsyn været særlig fokus på tema 5, 6 og 7 i kvalitetsmodellen

Organisation og ledelse
Kompetencer
Fysiske rammer

Socialtilsyn Syd har desuden i forlængelse af tilsyn af 14. december 2016 været i dialog med tilbuddet om 
ansøgning om ændring af tilbuddet af 16. november 2016. 
Tilbuddet ansøgte om udvidelse med tre pladser og om mulighed for at anvende to pladser på tilbuddet til borgere 
indskrevet efter SEL § 66, stk. 1, nr. 6, når der er behov for det.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 16-03-2017

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Syd

Tilsynskonsulenter Peter Lund Hansen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 23-02-17: savværksvej 52, 6230 Rødekro (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter

Tilbuddet oplyste under tilsynsbesøget, at man har ændret planerne om udvidelse med tre pladser. Den oprindelige 
idé, som indebar opstilling af pavilloner på tilbuddets arealer på Rhedersborg, er opgivet. I stedet vil man oprette 
pladserne i eksisterende bygninger på Mejerihaven i Felsted.
Tilbuddet oplyste, at man vil fremsende ansøgning om dette snarest muligt. Det blev desuden oplyst, at disse 
pladser allerede er etableret, idet der skulle visiteres borgere til tilbuddet, som ikke kunne afvente sagsgangen 
omkring ansøgning om ændring af tilbuddet.
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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

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været 
nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet.

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet på relevant vis støtter op omkring borgernes uddannelse, beskæftigelse og 
aktivitetstilbud og er en kompetent og aktiv samarbejdspartner når der opstilles mål omkring dette og er altid en del 
af opfølgning på samme.
Socialtilsyn Syd vurderer tillige, at tilbuddet arbejder aktivt på, at inkludere borgerne i samfundslivet i det omfang og 
på et niveau borgerne i tilbuddet kan honorere. 
Socialtilsynet vurderer samtidig, at tilbuddet supplerer med tilbud i hverdagen, til de borgere der grundet 
funktionsniveau ikke profiterer af, at være en del af et beskæftigelses eller aktivitetstilbud, hvilket understøtter 
borgernes udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og 
beskæftigelse, og dette gælder også unge fra det 16 år. 
Tilbuddet har internt tilbud i beskæftigelsestilbuddet Skovbogård, hvor borgerne visiteres til ved indskrivning på 
tilbuddet. Det konstateres endvidere, at der tilbydes STU på tilbuddet, hvilket enkelte af borgerne benytter sig af. 
Socialtilsynet konstaterer at tilbuddet har et supplement til de borgere der ikke kan være en del af et 
beskæftigelsestilbud, så hverdagen for disse borgere bliver indholdsrig.
Det vurderes endvidere, at tilbuddet opstiller mål for alle borgere i forhold til uddannelse og beskæftigelse i 
samarbejde med den enkelte borger, samt at der er kontinuerlig opfølgning på disse.
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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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse såvel som medarbejdere oplyser at alle borgerne har mål for 
uddannelse eller beskæftigelse. 
Bestillingen ligger i de kommunale indsatsmål og oftest visiteres borgeren til uddannelse eller beskæftigelse, i 
forbindelse med visitation til tilbuddet. 
Det dokumenteres og følges op på målene i journal systemet Care 2, hvor de kommunale retningsgivende mål 
opstilles og ud fra disse mål, laver medarbejderne på tilbuddet i samarbejde med den enkelte borger nogle 
overordnede indsatsmål. 
Det ses endvidere af det fremsendte materiale, at der ud fra de overordnede indsatsmål, udarbejdes resultatmål i 
forhold til hvilke der udarbejdes indsatsplaner, ligeledes i tæt samarbejde med den enkelte borger. 
Denne proces ledsages af effektmåling, hvor der evalueres på om målet er nået.

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

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det oplyses af ledelsen, at alle borgere på tilbuddet er enten i uddannelse, 
beskæftigelse, eller aktivitets- og samværstilbud. 
Det oplyses endvidere at for de borgere der ikke har mulighed for at deltage i f.eks. beskæftigelse på 
beskæftigelsestilbuddet, sørger tilbuddet for at der er intern beskæftigelse på botilbuddet. Dette ses specielt i 
Projektafdelingen.

Skovbogård, som er en del af Autismecenter Syd, er et aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104. 
Skovbogård har til huse på tre forskellige adresser i Røde Kro og Aabenraa. 
Aktivitets- og samværstilbuddet benyttes af borgerne fra Rhedersborg, Skovbo, Projektet og Funkevej.
Her tilbydes bl.a. ridning, svømning og gymnastik, og herudover tilbydes STU forløb.  
Derudover varetager Skovbogård salg af brænde, hvor brugerne forarbejder træ til videresalg. Sluttelig tilbydes 
forskellige daglige og individuelle aktiviteter bl.a. køkkenaktiviteter. 
Skovbogård vægter endvidere brugen af de omkringliggende naturområder.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 01.d Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, 
grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.d

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at leder oplyser,  at de unge som udgangspunkt er tilknyttet et STU-forløb eller 
anden beskæftigelse/aktivitet. Borgerne støttes til at have et stabilt fremmøde da det er en prioritet på tilbuddet at 
borgerne profiterer af miljøskifte, dog altid med udgangspunkt i borgeren funktionsniveau og behov.
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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

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været 
nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet.

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet understøtter borgerne i at indgå i sociale relationer og at der opstilles 
indsatsmål med fokus på selvstændighed og sociale relationer. Borgerne har grundet deres funktionsniveau 
begrænsede muligheder, for at indgå i sociale relationer og selvstændige aktiviteter i lokalsamfundet, hvilket 
tilbuddet kompenserer for på relevant vis. 
Tilbuddet støtter desuden borgerne i at deltage i forskellige aktiviteter indbyrdes på tilbuddet, hvilket vurderes at 
understøtte udvikling af borgernes selvstændighed og sociale relationer. For de borgere som magter aktiviteter 
uden for tilbuddet er der fokus på at borgerne har mulighed for at dyrke disse interesser. 
Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at der er et konstruktivt og tæt samarbejde med pårørende, bl.a. i form af at 
tilbuddet har et aktivt kontaktråd, hvor der er repræsentanter af pårørende.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at udvikle og styrke borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed, og at dette opsættes som et specifikt mål i borgernes indsatsplaner. Det ses dog at være 
begrænset hvor meget borgerne indgår i sociale relationer, fællesskab og netværk i lokalsamfundet, men tilbuddet 
kompenserer for dette ved at benytte de lokale forretninger, restauranter og naturen i området, så borgerne på den 
måde kan være en del af lokalsamfundet.
Socialtilsynet konstaterer, at der arbejdes meget med at opstille muligheder for at de borgere der ikke verbalt kan 
give udtryk for egne ønsker og behov, alligevel kan være selvbestemmende og at tilbuddet i disse bestræbelser 
tager afsæt i en tilgang til det pædagogiske arbejde, som tilstræber ikke at overkompensere den støtte borgerne 
tilbydes. Det konstateres, at der benyttes relevante kommunikations hjælpemidler, til at fremme borgernes 
selvstændighed i hverdagen. 
Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne støttes i at deltage i sociale aktiviteter med hinanden på tilbuddet, 
hvilket vurderes understøtter udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.
Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at de mål der sættes sammen med borgerne vurderes i forhold til den 
enkelte borgers behov og ressourcer.

Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser under interview, at medarbejderne i samarbejde med den 
enkelte borger opstiller mål for sociale kompetencer og selvstændighed. 
Medarbejderne oplyser endvidere, at der altid opstilles konkrete og målbare mål i forhold til videreudvikling eller 
bibeholdelse af sociale kompetencer  og selvstændighed for den enkelte borger og der sker en jævnlig opfølgning 
af disse. 

Jf. fremsendt materiale ses det at, tilbuddet mener og ser at de fleste borgere med autismespektrum forstyrrelser, 
kan indgå i sociale relationer i et vist omfang, hvorfor der netop er fokus på den enkelte borger med henblik på at 
identificere den enkeltes kompetencer på området, samt hvor der er muligheder for at videreudvikle disse 
kompetencer hos den enkelte.

Det oplyses af ledelsen, at tilbuddet arbejder med afsæt i den rehabiliterende tilgang, som understøttes af konkrete 
pædagogiske metoder i arbejdet på at bibringe den enkelte borger yderligere kompetencer eller bevarelse af 
kompetencer længst muligt. 
Borgernes selvstændighed søges udviklet og understøttet bl.a. via kommunikations- og struktursystemer, hvor der 
kan være tale om teknologiske systemer, enten stationære i borgerens lejlighed eller transportable systemer.

Tilsynet observerer under tilsynet, at der i fælles arealerne er indrettet således, at borgerne har mulighed for at 
deltage i sociale aktiviteter med hinanden, f.eks. ved en stor skærm, hvor der kan spilles diverse spil.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt. 

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse såvel som medarbejdere oplyser at det er begrænset hvor meget 
borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i lokalsamfundet. Ikke mange af borgerne har 
mulighed for at benytte faciliteter i lokalsamfundet uden de er ledsaget af en medarbejder. 
Medarbejderne oplyser, at der bliver gået ture i lokalområdet og der handles i de lokale butikker, samt at de lokale 
restauranter benyttes. 
Der oplyses, at på Tilbuddet Rhedersborg er der en borger der har en ledsagerordning, hvor ledsager tager med til 
f.eks. til badminton. 
Ledelsen oplyser under interview, at alle naboer til tilbuddet inviteres til info møde hvert andet år. 

Såvel ledelse som medarbejdere oplyser, at der er en stor omsorg for tilbuddets borgere i lokalsamfundet. Hvis en 
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borger i byen ser at en af borgerne fra tilbuddet går alene et sted i byen, har tilbuddet oplevet at der bliver ringet til 
tilbuddet for at høre om de mangler en borger.

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

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser at pårørende altid er meget velkommen i tilbuddet, dog 
helst ikke omkring spisetid da det vil være meget forstyrrende for borgerne. Der oplevet er godt samarbejde med 
pårørende fra ledelsens side af, hvilket understøttes under interview af pårørende.

Medarbejderne oplyser endvidere at de indimellem oplever at der er meget sårbare pårørende, hvor det er vigtigt at 
der fra tilbuddets side af kun er en kontaktperson der har den promære kontakt. Dette for at støtte relationen og 
undgå misforståelser. 

Leder af projektafdelingen oplyser under interview, at det godt kan opleves som en udfordring i forhold til pårørende 
samarbejde, så de gør meget brug af, at der kun er en kontaktperson der har den primære kontakt. 

Der er endvidere lagt vægt på, at det ses af det fremsendte materiale at der i forbindelse med borgerne flytter ind, 
indgås aftaler omkring hvorledes og i hvilket omfang kontakt ønskes. 
Dette ses endvidere at der i begrænset omfang, tilknyttes frivillige, der tager borgerne med på oplevelser i 
lokalområdet. 

Af tilbuddets hjemmeside ses det, at der udarbejdes samarbejdskontrakter med pårørende, samt at der er et 
kontaktråd, hvor man som pårørende har mulighed for at få indflydelse i tilbuddet. 

Slutteligt lægges der vægt på, at under interview med pårørende oplyses det at der opleves et særdeles godt og 
konstruktivt samarbejde med tilbuddet, samt at pårørende altid føler sig velkomne på tilbuddet.

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

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

Indikator 02.f Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en 
positiv betydning for deres liv

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.f

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at leder og medarbejdere oplyser, at tilbuddet arbejder med en kontaktperson 
ordning, hvor alt efter borgerens funktionsniveau og problematikker er tilknyttet mellem 2-4 medarbejdere. I forhold 
til indskrivning af unge borgere, så tilknyttes der ligeledes kontaktpersoner, som også vil have rollen som en 
'fortrolig voksen' for den unge. Tilbuddet er samtidig opmærksom på at nogle borgere kan foretrække forskellige 
medarbejdere alt efter problematikken, og dette er helt acceptabelt.

10

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

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været 
nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet.

Socialtilsyn Syd vurderer, at Autismecenter Syd i meget høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppe, og at de 
metoder, faglige tilgange og indsatser tilbuddet anvender er i overensstemmelse med borgernes behov.
Det vurderes tillige,  at tilbuddet involverer borgerne i de mål der udarbejdes for borgeren, i det omfang det er 
muligt, samt at der altid tages udgangspunkt i bestillingen. Ligeledes dokumenterer og evaluerer tilbuddet de mål 
der sættes for borgerne, samt tilbuddet kan redegøre og dokumentere positive resultater.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet forventer, at medarbejderne bliver bekendt med magtbekendtgørelsen for børn og unge, således alle 
er bekendt med forskellene i forhold til magtbekendtgørelsen for voksne.

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

Socialtilsynets vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppe, og at de metoder, faglige tilgange og 
indsatser tilbuddet anvender er i overensstemmelse med borgernes behov.

Det vurderes tillige, at tilbuddet med afsæt i konkrete indsatsmål og delmål dokumenterer og evaluerer efter målets 
karakter og formål. Dette betydende, at der dokumenteres dagligt på nogle mål og ugentligt på andre mål, men det 
konkluderes, at tilbuddet har fokus på dokumentation i forhold til borgernes progression og løbende læring/tilretning 
af indsatserne.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. 
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(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på at ledelsen og medarbejdere oplyser, at tilbuddets målgruppe er borgere 
indenfor autismespektret, samt tilgrænsende forstyrrelser. En del af borgerne er primært kendetegnet ved en 
autismespektrum forstyrrelse, hvorimod andre borgere har en diagnose indenfor autismespektret, men hvor der er 
en anden forstyrrelse der fylder mere, eksempelvis mental retardering eller psykiske problematikker. 

Det er tillige vægtet at ledelsen og  medarbejdere oplyser at en værdi i tilgangen til borgerne er altid " mennesket 
først - så diagnosen", og det er ud fra dette grundlag borgernes individuelle indsatser tilrettelægges. Ligeledes 
oplyses det at tilbuddet både arbejder med vedligehold og udvikling efter borgernes funktionsniveau og formåen. 
Det oplyses bl.a. af leder for Projektet at to borgere er flyttet til mindre indgribende tilbud på centret og dette har 
især vist, at borgerne har gennemgået en stor udviklingsproces. 

Det er endvidere vægtet at ledelsen og medarbejderne oplyser, at der arbejdes med en bred palette af tilgange og 
metoder, og ledelsen tilføjer i den forbindelse at teoretisk tager tilbuddet afsæt i socialkonstruktionismen, der 
definerer anerkendelse, kommunikation og relationer som centrale faktorer i tilgangen.  Hvor medarbejderne tilføjer 
at der anvendes følgende metoder i den daglige praksis: Taparetmodellen, ABC-model, forskellige 
kommunikationsredskaber tilpasset den enkelte borger, kendt/ukendt, strukturpædaogik, isbjergemodeller, hvor der 
ses på det narrative, habitus mv. for at kunne underbygge borgernes selvudvikling, selvopfattelse, velvære og 
trivsel. 
Herudover benyttes relationspædagogik, hvor medarbejderne oplyser, at selv om borgerne har svært ved 
relationer, så skabes relationerne ud fra borgerne udgangspunkt og formåen, og dette er i høj grad bæredygtigt i 
arbejdet og udviklingen af borgerne.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen og medarbejdere oplyser, at der dokumenteres kontinuerligt efter 
målets karakter, dette kan for nogle mål være dagligt og andre ugentligt. Der opstilles konkrete klare mål, med 
udgangspunkt i anbringende kommunes bestilling, indsatsmål og indsatsplan, og dette bekræftes også af 
fremsendt materiale ( stikprøver på to borgere - indsatsplan og indsatsmål)
Målene opstilles i samarbejde med sagsbehandler, borgere, pårørende samt tilbuddets medarbejdere, og der er 
fokus på både vedligeholdende og udviklende mål. Medarbejderne oplyser endvidere, at det ikke altid er muligt at 
inddrage borgeren i processen omkring opstilling af mål, grundet borgerens funktionsniveau, men så er pårørende 
ofte mere inde over i de situationer. 

Det er endvidere vægtet at det ses i fremsendt materiale (indsatsplan, indsatsmål og status) fremgår, at tilbuddet 
løbende dokumenterer på borgermes mål og der løbende sker evaluering af målet til brug for løbende læring og 
forbedring.
Der er endvidere lagt vægt på at medarbejderne oplyser, at der tillige sker en naturlig opfølgning af effekten på de 
anvendte metoder og hvis det er nødvendigt, rettes der til i tilgange og metoder i forhold til den enkelte borger.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at såvel ledelse som medarbejdere oplyser, at for størstedelen af borgerne har 
modtaget bestilling/handleplaner på borgerne, indeholdende specifikke mål for borgerens ophold. Ledelsen oplyser, 
at det er klart en fordel at  Aabenraa kommune kan gå direkte ind i tilbuddets journaliseringssystem og opstille 
indsatsmål og se borgernes progression. Derudover oplyser medarbejdere, at der grundet samarbejde med 
forskellige kommuner også benyttes forskellige udtruk for fagbegreber, som kan skabe noget misforståelse ind i 
mellem. 
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Det er tillige vægtet at der dokumenteres positive resultater, hvilket bl.a. ses af de statusbeskrivelser der 
udarbejdes i forbindelse med statusmøder (indsatsplan, indsatsmål og status).

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

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
Der er i bedømmelsen lagt vægt på at ledelsen og medarbejderne oplyser, at tilbuddet samarbejder med forskellige 
eksterne aktører for at borgernes mål opnås. Dette ses ved  samarbejdes med  bl.a. ridefysioterapeut, jobcenter, 
fodterapeuter, motionscenter mv. for at borgerne opnår både udvikling og trivsel i hverdagen.

13

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

Temaet er overført uændret fra seneste tilsynsrapport, idet behandling på indikator- og kriterieniveau ikke har været 
nødvendig for en vurdering af tilbuddets samlede kvalitet.

Socialtilsyn Syd vurderer,  at tilbuddet er meget opmærksomme på borgernes trivsel og understøtter borgernes 
fysiske og mentale sundhed, samt borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser og tilbuddet sikrer 
ledsagelse.
Det vurderes samtidig, at tilbuddet arbejder forebyggende i forhold til magtanvendelser og overgreb, samt i de 
tilfælde hvor der begås overgreb eller magtanvendelse registreres episoderne.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har fokus på at understøtte borgernes medinddragelse og 
indflydelse på eget liv i hverdagen. Dette gøres ved kendskab til borgernes funktionsniveauer og dermed via 
forskellige kommunikations redskaber, hvor borgernes høres i de situationer hvor det er muligt , og derudover 
observeres og tolkes på de borgere der ikke har mulighed for at udtrykke sig verbalt. 

Socialtilsynet vurderer tillige, at borgerne ud fra den pædagogiske tilgang bliver hørt, respekteret og anerkendt i 
hverdagen. Det konstateres, at der anvendes relevante kommunikationshjælpemidler i hverdagen, som alle er 
tilrettet den enkelte borger, samt det ses på tilsynsbesøget at borgerne henvender sig til både medarbejdere og 
ledere både for at møde omsorg, skabe dialog og lave 'aftaler'. 
På det kollektive niveau, benytter tilbuddet sig af beboerrådet, som afholder møder 4 gange om året. Ligeledes 
samarbejdes der tæt med pårørende og kontaktråd.
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Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt.

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på at ledelsen udtaler, at med socialkonstruktionismen som et teoretisk fundament, 
indgår bl.a. kommunikation og anerkendelse som centrale begreber i tilgangen til borgerne. 

Det er tillige vægtet at ledelsen og medarbejderne oplyser, at borgerne bliver imødekommet og anerkendt 
individuelt. Dette ses især ud fra den strukturpædagogik og forskellige kommunationsredskaber, som planlægges 
ud fra borgernes behov, og ud fra dette fundament bliver borgerne både hørt og respekteret. Det er en prioritet at 
borgernes strukturer følges, da borgernes trives bedst i faste rammer. Det høres af både interview med 
medarbejdere og daglige beskrivelser på borgernes mål, at strukturen er både gældende verbalt- og 
skemastrukturer. 

Det er endvidere vægtet at borger oplyser, at de føler sig hørt og anerkendt i tilbuddet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser at man benytter sig meget af de forskellige 
kommunikations hjælpemidler, samt det skaber en vis tilgængelighed for at borgerne kan træffe et valg, ved at give 
overskuelige valg i de doser den enkelte borger kan magte, og dette bekræftes af ledelsen. 

Det er endvidere vægtet ledelsen og medarbejderne oplyser, at de beslutninger der træffes for hele tilbuddet 
orienteres borgerne, samt får en begrundelse for en eventuel beslutning. 
I forhold til overordnede og principielle beslutninger inddrages beboerrådet. Der afholdes møder 4 gange om året.

Det er tillige vægtet at medarbejderne oplyser, at borgerne har mulighed for at komme med ønsker til en madplan, 
hvis der er specielle ønsker til aktiviteter  og i forhold til egen lejlighed er det borgeren der bestemmer det hele. 
Dette bekræftes også på rundvisning og besigtigelsen af enkelte borgeres lejligheder, som i høj grad er indrettet 
efter borgernes behov/ønsker. Det observeres dog, at én borgers strukturplan er placeret i gangen, hvor den er 
synlig for besøgene i huset. 

Der er desuden et kontaktråd, med repræsentanter af pårørende fra samrådet, som inddrages i de større 
beslutninger.
Beskrivelse af kontaktråd ses på tilbuddets hjemmeside.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det 
konstateres, at der i hverdagen er fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed, hvilket ligger i tilgangen til 
borgerne og den daglige struktur som giver meget i forhold til at kunne holde fokus på dette, samt der kigges på 
borgernes individuelle ønsker og motivationer. 
Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet sikrer, at borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser, samt 
ledsagelse til sygehuse, tandlæger og andet. 
Det konstateres endvidere, at borgerne har mulighed for indflydelse på madplanen, men at der holdes fokus på at 
det skal være sund kost der serveres. 
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet med fokus på målgruppens problematikker har fokus på at understøtte 
borgernes trivsel ud fra de strukturer og rammer der er for ophold i tilbuddet.
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Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på at borgerne oplyser, at de trives i tilbuddet og udtrykker tilfredshed med 
medarbejderne. Borgerne kan tillige give eksempler på områder hvor de udvikler sig - dette både i forhold til at 
hjælpe andre borgere med at falde til i tilbuddet og ved egen personlig træning/udvikling.

Det er tillige vægtet at leder og medarbejdere oplyser, at det generelt opleves at borgernes trives. Borgerne har 
særlige problemstillinger og udfordringer, hvorfor det også er en værdi at tilbuddet kan tilrettelægge den rigtige 
indsats så borgeren opnår så høj trivsel som muligt.

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

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Oplyninger er overført for tilsyn d. 11.6.2015, som fortsat vurderes gældende:

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ses af det fremsendte materiale at der planlægges på årsbasis, med 
afsæt i taburetmodellen og årshjulet, hvornår læge- og tandlægebesøg o.lign planlægges for borgerne mest 
fordelagtigt.
Medarbejderne oplyser at de selvfølgelig altid er behjælpelig med at få bestilt tider, samt følge borgerne til 
behandling o.lign. 
Ledelsen oplyser, at der er et samarbejde med oligofreniteamet, huslægen og andre relevante instanser. 
Medarbejderne oplyser at de oplever at enkelte af borgerne bliver dårligere og mindre mobile, men at 
medarbejderne oplæres i brugen af lifte og forflytninger. Ledelsen oplyser desuden, at de medarbejdere der skal 
ansættes på Funkevej, vil en del af dem være sundhedspersonale.

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

Indikator bedømmes i høj grad opfyldt.

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der hver dag er fokus på borgernes fysiske og 
mentale sundhed, det ligger i tilgangen til borgerne og den daglige struktur giver meget i forhold til at kunne holde 
fokus på dette. Det ses også i fremsendt materiale ( indsatsplan), at medarbejderne er meget bevidste om at 
efterleve og beskrive struktureren for borgerne, således borgeren ikke bliver usikker, men fortsat kender rammerne. 

Det er tillige vægtet at medarbejderne i beskæftigelsesdelen oplyser, at der er fokus på fysisk og mental sundhed i 
hverdagen, og at man i den anledning bl.a. benytter sig meget af naturen i området, bl.a. til at gå ture.

Det er endvidere vægtet at tilbuddet via den fysiske ramme også sikre borgerne mental sundhed, ved der er 
mulighed for fleksibilitet og afgræsning af stimuli, som er individuelt tilpasset det enkelte hus.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynets vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har fokus på forebyggelse af magtanvendelser i tilbuddet. 
Tilbuddet har for flere år siden benyttet en juridisk konsulent i forhold til magtbegrebet mv. Det vægtes at tilbuddet i 
høj grad via deres kendskab og pædagogiske tilgang forebygger magt og det høres at medarbejderne på meget 
fornem vis kan redegøre for hvornår 'magt er magt'
Det høres i interview med medarbejdere, at tilbuddet i nogle situationer er udfordret i forhold til nogle borgere 'går 
egne veje', og i de situationer må medarbejderne på bedste måde få borgerne tilbage på rette kurs ved brug af 
afledning og motivation, men det kan i enkelte tilfælde være en udfordring og derfor forsøger tilbuddet at oprette 
forebyggende tiltag. 

Socialtilsynet konstaterer, at der forefindes procedurer på området og alle medarbejdere er bekendt med disse.
Det er desuden Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere sikrer, at 
den ansatte introduceres for magtanvendelsesbekendtgørelsen, samt gives introduktion til procedurer i forhold til 
overgreb.

Socialtilsynet konstaterer tillige, at tilbuddet ikke har konkret kendskab til magtbekendtgørelsen for børn og unge 
området, dog oplyser leder, at det vil blive prioriteret at ledelsen og medarbejderne bliver bekendt hermed snarest.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på ledelsen og medarbejdere oplyser i september 2016, at der i den pædagogiske 
indsats bl.a. anvendes afledning og motivation for at magt så vidt muligt undgås. Ligeledes er medarbejderne 
blevet undervist i magtanvendelse af en juridisk konsulent, hvor flere dilemmaer også er blevet diskuteret. Bl.a. 
hvor meget pres/skub på man lægge på en borger, før det kan betegnes som en magtanvendelse. 

Det er tillige vægtet at medarbejderne oplyser, at nogle borgere følger deres egne veje og kan blive distraheret 
forskellige ting, som de eventuelt forfølger, f.eks en kat. I de tilfælde udtrykker medarbejderne at der ikke bruges 
fysisk magt til at få borgerne væk fra bl.a. naboernes haver, men der i stedet er indgås dialog med naboer omkring 
målgruppen mv, og hvor medarbejderne afleder/motivere borgerne til at gå med dem. Ligeldes er medarbejderne 
været på PANIK kursus som er et konflikthåndteringskursus og samtidig undervist i frigørelsesgreb, så hvis der 
opstår en situation hvor en borger griber fat i en medarbejder, kan medarbejderne med bestemte teknikker frigøre 
sig fra borgerens greb.

Det er endvidere vægtet at leder og medarbejdere oplyser på tilsynet d. 14 december 2016 i forhold til unge 
borgere fra det 16 år, at der arbejdes fortsat efter mindskeindgriben princippet, hvor den pædagogiske indsats 
løbende bliver justeret, således at borgeren trives og magtanvendelser så vidt muligt undgås. Leder oplyser, tillige, 
at magtbekendtgørelsen for børn og unge skal gennemgås på et P-møde, så alle medarbejdere er bekendt 
hermed.

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

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at såvel ledelse som medarbejdere kan redegøre for procedurer vedr. 
magtanvendelser.
Hver afdeling har en procedurebeskrivelse liggende og det er noget der gennemgås med nye medarbejdere i 
introforløbet. 
Har der været en episode, tages den op og drøftes på næstkommende personalemøde, med henblik på intern 
læring og evt. tilpasning af den pædagogiske tilgang.
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Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at der i tilbuddet er fokus på at forebygge overgreb.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet løbende gør sig relevante refleksioner i forhold til at forebygge 
overgreb, og der handles på disse. Medarbejderne giver i høj grad udtryk for en kultur hvor alt registreres til brug for 
løbende læring og sikring af medarbejderne. 

Socialtilsynet vurderer tillige, at tilbuddet  arbejder pædagogisk med at justere forskellige handlemuligheder for 
enkelte borgere, så muligheden for at uhensigtsmæssige situationer opstår. Der sørges for at den enkelte borger 
har den nødvendige struktur og vilkår i hverdagen, samt muligheden for benyttelse af relevante 
kommunikationshjælpemidler, der gør at risikoen for overgreb mindskes. I de filfælde hvor er sket et overgreb 
handler tilbuddet hensigtsmæssigt på dette, både til sikring for borgerne og medarbejderne.

Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller 
overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på at ledelsen og medarbejderne oplyser, at den pædagogiske tilgang 
tilrettelægges således, at borgerne har den nødvendige struktur og vilkår i hverdagen, bl.a. ved benyttelse af 
informations- og kommunikationsredskaber der gør at risikoen for overgreb minimeres. 
Der er fokus på borgernes individuelle strukturer og behov og der observeres på borgernes adfærd, og derefter 
kigges og tilrettes indsatsplanen, hvis denne ikke længere er korrekt. 

Det er tillige vægtet at ledelsen og medarbejderne oplyser, at en del af den pædagogiske indsats til forebyggelse af 
overgreb også lægger i medarbejdernes mindset i forhold til borgerne, hvor medarbejdere skal være det 'rigtige' 
sted ellers påvirker det også borgerne, hvorfor det også er kulturen at kunne komme og sige hvis en bestemt 
opgave ikke er den rigtige i dag. Det er førsteprioriteren at borgernes strukturer holdes og medarbejderne har 
overskud.

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

Socialtilsyn Syd vurderer, at den samlede ledelse har de socialfaglige- og ledelsesmæssige kompetencer der 
kræves for at lede tilbuddet kompetent. Det vurderes også, at ledelsen lever op til sit eget mål om at give 
medarbejderne den nødvendige ramme og tilstrækkelig tid til at løse deres opgaver på et højt fagligt niveau. 
Det vurderes desuden, at medarbejderne tilbydes systematisk planlagt faglig sparring i et omfang, som bidrager til 
en god opgaveløsning. Medarbejderne tilbydes efter behov supervision i forhold til belastning i arbejdet.

Socialtilsyn syd vurderer desuden, at tilbuddets personalemæssige ressourcer svarer til borgernes behov. Det 
vurderes at borgerne modtager en støtte som faciliterer udvikling hos den enkelte. Det vurderes også, at tilbuddets 
personalegennemstrømning og sygefravær er lavt.

Gennemsnitlig vurdering 4,4

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd vurderer, at ledelsen samlet set  har relevante ledelsesmæssige og socialfaglige kompetencer. 
Ledelsen har desuden praktisk erfaring i arbejdet med målgruppen, og i forskellig grad erfaring med ledelse.
 Det vurderes også, at ledelsen har gjort sig klart hvilke værdier de sætter højest ift. ledelsesfunktionen. En central 
værdi er at lade medarbejderne tage så meget ansvar som muligt, og at give dem den nødvendige ramme og tid til 
at løse deres opgaver. Socialtilsyn Syd vurderer at dette er lykkedes, idet medarbejderne giver udtryk for at blive 
mødt med stor tillid, og frihed til at handle på dagligdagens udfordringer. Det er tilsynets vurdering, at 
medarbejderne generelt mener, at ledelsen er kompetent, nærværende og tilgængelig i hverdagen.
I forhold til faglig sparring og supervision vurderes det, at medarbejderne systematisk gennemgår og evaluerer 
borgernes mål, og herunder tager stilling til ændring i arbejdsmetoder ift. målopfyldelsen. Det vurderes også, at 
medarbejderne har adgang til relevant sparring med nærmeste leder og eksterne samarbejdspartnere når det er 
påkrævet.
Det vurderes, at der arbejdes mindre systematisk med supervision ift. den følelsesmæssige belastning i arbejdet, 
men det konstateres, at medarbejderne har adgang til ekstern supervision ved behov. Det konstateres også, at 
medarbejderne bruger hinanden til disse samtaler, og desuden har mulighed for at undgå kontakt med borgere som 
de føler sig belastet af i perioder.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a
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Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på følgende.

Ledelsen oplyser, at Centerleder er fratrådt og at stillingen forventes genbesat til sommer. En af tilbuddets 
afdelingsledere er pt. konstitueret Centerleder. Derudover består ledelsen af 3 afdelingsledere og en 
udviklingskonsulent.
Det oplyses at den konstituerede centerleder/afdelingsleder er pædagog, har et enkelt diplommodul omkring 
ledelse, og en intern lederuddannelse fra Sønderjyllands amt. Hun har desuden arbejdet på tilbuddet i mange år, 
og har dermed erfaring med målgruppen.
Afdelingsleder på Skovbo er uddannet socialpædagog, har en coachuddannelse og en intern lederuddannelse fra 
Sønderjyllands amt. Hun har været ansat på tilbuddet siden 1995.
Afdelingsleder på projektet er uddannet som Pædagog i 2002, har en Diplomuddannelse i ledelse og har været 
ansat i ca.10 år.
Afdelingsleder på Skovbogård er uddannet  Fritidspædagog, har en intern lederuddannelse fra Sønderjyllands amt, 
og har været ansat som leder på tilbuddet siden 1993. Hun har arbejdet på alle tilbuddets afdelinger i løbet af sin 
ansættelse.

Ledelsen mener, at de vigtigste kompetencer/opgaver de som ledere skal have er at:
- kunne give ansvaret fra sig, og lægge det ud til medarbejderne.
- give medarbejderne tid og rammer. At lede små projekter frem for store, giver medarbejderne ro og 
overskuelighed.
- at se medarbejderne, at spejle dem, at have kendskab til medarbejderne og sparre med dem.
- at have en flad ledelsesstruktur med inddragelse af medarbejderne, men også synlig ledelse da medarbejderne 
har brug for det.
- at skabe et miljø for faglig sparring.
- at have overblik over hvor indsatsen skal lægges.

Ledelsen oplyser desuden, at tilbuddet ikke har beskrivelser af beslutningsprocedurer. Tilsvarende er det heller ikke 
beskrevet hvilke beslutninger der kan træffes på de forskellige niveauer i organisationen. "Det er underforstået og 
implicit i tilbuddet hvordan ledelsesgangen er - fordi vi har det godt sammen ledelsesmæssigt". Det har været 
diskuteret i ledelsen om der skulle udarbejdes procedurer/beskrivelser ift. ledelsesområdet, men da det ikke har 
voldt problemer er det ikke blevet prioriteret. " Vi er meget handlingsorienterede i vores ledelse". "Nye 
medarbejdere mærker hurtigt miljøet og vores kultur".

Medarbejderne bekræfter at tilbuddet pt. har en konstitueret centerleder, som også er afdelingsleder for to 
afdelinger. 
Medarbejderne på disse afdelinger oplyser, at de ser deres leder i begrænset omfang, men hun kan altid træffes 
via telefon eller mail. Hvis medarbejderne har et akut problem er leder hurtig til at reagere. "Hun er ikke helt så 
synlig som hun tidligere var, men stadig meget synlig". Hun er desuden god til at sætte ord på sine tanker, kender 
medarbejderne godt og ved hvad de kan. Hun er også god til at uddelegere og sætte ord på, hvis hun ikke kan 
være tilstede.
Medarbejderne på Skovbogård, som har fået ny afdelingsleder, mener at denne har stor erfaring med ledelse og 
organisationen som helhed. 
Generelt mener medarbejderne, at ledelsen har relevante kompetencer i form af gode faglige kvalifikationer og stor 
erfaring omkring området. De har desuden gode relationer til borgerne. 
De interviewede medarbejderne mener at ledelsen generelt opleves som en god og retfærdig ledelse. Der er et  
godt samarbejde med AMIR og TR, og et godt arbejdsmiljø. "Vi er glade for vores arbejdsplads".
Endelig mener medarbejderne at de i stor grad kan træffe beslutninger på egen hånd. " Vi vises stor tillid". "Vi må 
hellere gøre noget end lade være". F.eks. kan medarbejderne selv beslutte at indkalde ekstra personale, når de 
vurderer at der er behov for det.

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 er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på følgende.
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Medarbejderne i boafdelingerne oplyser, at faglig sparring foregår struktureret idet alle borgere gennemgås på 
team- og personalemøder. Dette er ikke tilfældet i beskæftigelsestilbuddet, men her har medarbejderne mulighed 
for daglig sparring, da alle er på arbejde på samme tidspunkt.
Medarbejderne oplyser desuden, at ledelsen er tilgængelig for sparring. "De er altid til at få fat i". desuden deltager 
afdelingslederne i møder omkring borgerne. 
Herudover anvendes ekstern faglig sparring i form af VISO konsulent i specifikke sager vedr. borgere.
"Vi betragter os selv som et specialiseret tilbud, vi er dygtige".
Medarbejderne oplyser også,. at de ikke tilbydes fast supervision med ekstern supervisor. Supervision tilbydes ved 
konkret behov, og har senest været anvendt ift. samarbejdsprocesser. Medarbejderne tilbydes psykologhjælp hvis 
de har været udsat for voldsomme episoder. Derudover er ledelsen (særligt to personer) god til at tale med 
medarbejdere, som er følelsesmæssigt belastet. "Vi er gode til at fortælle om hvordan vi har det og om vi er fyldt 
op". Det er tilladt at bede om at blive fri for at arbejde med en specifik borger i en periode". Medarbejderne oplyser 
desuden at der er en trivselsrunde på personalemøderne, og at de afslutter dagen sammen hvor de taler om 
eventuelle ubehagelige episoder. 

Ledelsen bekræfter medarbejdernes oplysninger vedr. muligheder for sparring og supplerer med at oplyse at 
tilbuddet kan trække på en fagkoordinator i kommunalt regi, og samarbejder med oligofreniteamet.
Ledelsen bekræfter også, at tilbuddet ikke har en fast tilknyttet supervisor, men at medarbejderne kan tilbydes 
supervision ved behov.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd vurderer, at borgerne har adgang til medarbejdere i et omfang som modsvarer deres behov. Det 
vurderes også, at der er god opmærksomhed på at udnytte de fordele det giver ift. ressourcer at tilbuddet har et vist 
volumen.
Det konstateres at borgerne er tilfredse med den støtte de modtager, og generelt giver udtryk for at være glade for 
medarbejderne.

Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at tilbuddets personalegennemstrømning og sygefravær ligger lavt i forhold til 
sammenlignelige tilbud.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på følgende.

Ledelsen mener at tilbuddet har passende ressourcer ift. opgaven. Der er mellem 2 og 4 medarbejdere på arbejde 
ad gangen i hver afdeling. Det oplyses også, at ledelsen ser det som en fordel at centret har en vis størrelse da det 
giver medarbejderne mulighed for at hjælpe til på tværs af afdelingerne efter behov."Den store volumen giver en 
stor fordel ift. at dække borgernes behov og evt. omplacere medarbejderne når der er brug for det".
Ledelsen mener også, at medarbejderne har relevante kompetencer ift. at løse deres opgaver. (læs mere om 
kompetencer i indikator 10a.)

Medarbejderne mener tillige at der er ressourcer nok ift. opgaven. Medarbejderne oplyser desuden,. at borgerne 
kan være sikre på at få adgang til medarbejderne bl.a. fordi der er etableret strukturer (dagsrytmer mm.) der sikrer 
kontakt til borgerne. Desuden er der borgere der tilbydes ekstra timer / ressourcer med udgangspunkt i deres 
behov.
Medarbejderne mener at de er gode til at tilrettelægge deres indsats så den enkelte afdeling og centret samlet set 
fungerer. 

Den ene af de interviewede borgere oplyser, at vedkommende får hjælp af medarbejderne til at løse dagligdagens 
opgaver. Borgeren kender alle medarbejdere og de fleste af vikarerne.
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En anden borger oplyser, at medarbejderne hjælper med mange forskellige ting f.eks. at løse konflikter med de 
andre borgere.
En tredje borger oplyser, at man altid kan få fat i medarbejderne når der er brug for det. Der er altid 2 eller tre på 
arbejde ad gangen (til 7 borgere)

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på følgende.

Medarbejderne oplyser, at tilbuddet har en meget stabil medarbejdergruppe, hvor der ikke er mange udskiftninger. 
Dog her der været stor gennemstrømning i projektafdelingen. Medarbejderne mener, at det skyldes at der skal 
bruges en særlig type af medarbejdere i den afdeling; hvilket det har været svært at finde. Afdelingen skal bruge 
medarbejdere som i særlig grad er rolige, strukturerede, personligt stærke og en god kollega.

Ledelsen bekræfter medarbejdernes oplysninger vedr. gennemstrømning og supplerer med at oplyse, at nogle 
medarbejdere skifter timetal i takt med hvor mange timer der bevilges til borgerne. Ledelsen oplyser også, at der er 
en vis udskiftning af vikarer. "Vi kan holde på de unge i ca. et år".  

Disse justeringer i timetal kan også ses i de modtagne lister over medarbejdere. Det fremgår desuden af disse 
lister, at der har været relativ stor gennemstrømning i projektafdelingen, og at tilbuddet har studerende/elever som 
har korterevarende ansættelsesforhold.

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 er bedømt til at være opfyldt i høj grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på følgende.

Både medarbejdere og ledelse mener, at der ikke er meget sygefravær blandt tilbuddets ansatte.

Udleveret sygefraværsstatistik viser et fravær på 6,35 % i 2016. 
Fraværet er markant højere på Skovbo 54 - 58 i første halvdel af 2016, og en anelse højere end gennemsnittet på 
Rhedersborg samlet set. De øvrige afdelinger ligger på eller under gennemsnittet.
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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

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets medarbejdere generelt har relevante kompetencer og erfaringer i forhold til 
målgruppens behov. 
Det vurderes at tilbuddet, af hensyn til kvaliteten i opgaveløsningen, både vægter personlige og faglige 
kompetencer ved ansættelser. Det betyder at medarbejdere uden formelle faglige kvalifikationer kan ansættes hvis 
deres personlige kompetencer vejer tungt.  Der har derfor i en periode være en overvægt af medarbejdere uden 
formelle faglige kvalifikationer på én afdeling.

Socialtilsyn Syd vurderer, at medarbejderne tilbydes relevant og opdateret viden gennem tilbuddets interne 
uddannelse, og gennem deltagelse i relevante konferencer. Det vurderes, at der i tilbuddet er et passende 
strategisk fokus på hvordan de nødvendige kompetencer sikres både på kort og på lang sigt. 

Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at medarbejdernes kompetencer afspejles i deres samspil med borgerne, og i 
deres skriftlige arbejde ift. borgerne

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevante grunduddannelser og tilbydes intern 
uddannelse som retter sig specifikt mod målgruppen og de metoder der anvendes på tilbuddet.

Det konstateres at der er forskel på andelen af medarbejdere med socialfaglig uddannelse på de forskellige 
afdelinger. Det vurderes at ledelsen har foretaget en afvejning af borgernes behov på de enkelte afdelinger, og med 
udgangspunkt heri har ansat medarbejdere med relevante kompetencer. Det konstateres at den afdeling som 
tilbyder den mest specialiserede indsats i høj grad benytter sig af medarbejdere uden socialfaglig uddannelse. 
Disse medarbejdere har efter ledelsens vurdering personlige kompetencer som vejer tungere end formel 
uddannelse.

Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at medarbejderne tilbydes intern uddannelse som giver dem relevant viden i 
forhold til målgruppens vanskeligheder og de metoder der kan anvendes i arbejdet. Det vurderes også, at tilbuddet 
henter inspiration og opdateret viden om området gennem deltagelse i div. konferencer mv.

Endelig vurderes det, at medarbejdernes kompetencer ses afspejlet i den dialog mellem dem, tilsynet overværer 
under interviewet, og i de modtagene stikprøver. Desuden afspejler borgernes udsagn, at medarbejderne har 
kompetencer som er relevante ift. målgruppen.

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 er bedømt til at være opfyldt i høj grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på følgende.

Det fremgår af fremsendte lister over medarbejdere, at medarbejderne på tilbuddet primært har grunduddannelser 
som Pædagog eller Social og sundhedsassistent. Derudover er der ansat enkelte Ergoterapeuter og Pædagogiske 
Assistenter, og en del omsorgs- og pædagogmedhjælpere. Der er en overvægt af faguddannede medarbejdere på 
de fleste afdelinger, men på Skovbo projektet er der en markant overvægt af ufaglærte medarbejdere.

Medarbejderne bekræfter ovenstående sammensætning af medarbejdergruppen. De oplyser desuden, at alle 
medarbejdere har deltaget i tilbuddets interne grundkursus i autisme. Kurset varer en dag, og indeholder 
grundlæggende viden om autisme og relevante metoder ift. denne målgruppe. Ift. nye medarbejdere anvendes 
sidemandsoplæring, hvor en ansat med erfaring har ansvaret for sparring med den nye medarbejder. 
Medarbejderne har mulighed for at deltage i efteruddannelse, som har relevans ift. målgruppen. Medarbejderne 
nævner deltagelse i forskellige autisme konferencer (Skive, Sicon). Derudover har tilbuddet selv udarbejdet en 
autisme-navigator uddannelse, som nogle medarbejdere har deltaget i. Som noget nyt skal to afdelinger (Funkevej 
og Rhedersborg) i det kommende år begynde på dele af uddannelsen i KRAP (Kognitiv ressourcefokuseret 
anerkendende pædagogik).

Ledelsen bekræfter at der er relativt mange ufaglærte medarbejdere i projektafdelingen. Det har vist sig, efter en 
del gennemstrømning af medarbejdere,  at medarbejdernes personlige erfaringer/kompetencer er vigtige i denne 
afdeling. Der er behov for medarbejdere med en særlig robusthed/grounding ift. borgere som reagerer voldsomt og 
uforudsigeligt. 
Ledelsen mener at der er forskellige hensyn der skal vægtes ved ansættelse af medarbejdere. F.eks har man valgt 
at ansætte en Social og sundhedshjælper på en afdeling med ældre borgere, mens pædagogisk uddannede 
medarbejdere er bedst egnet til borgere hvor der arbejdes med et udviklingsperspektiv. Generelt har tilbuddet brug 
for medarbejdere af en særlig støbning og med den rette personlighed kombineret med uddannelse, da det giver en 
god ballast og gode forudsætninger for at udfylde jobbet.
Ledelsen oplyser desuden at tilbuddet nu er et attraktivt sted for studerende.
Ledelsen bekræfter at medarbejderne uddannes internt ift. autisme. Indholdet i uddannelsen er teori koblet op på 
praksis. Det bekræftes også, at medarbejderne kan deltage i en overbygning efter grunduddannelsen. Derudover 
kan der afholdes temadage ved specielle udfordringer 
Som noget nyt er der begyndt at komme meget fokus på borgernes relationer. I denne forbindelse bekræftes det at 
to afdelinger skal deltage KRAP uddannelse i 2017, med fokus på relation, anerkendelse og selvbestemmelse ift. 
borgere med autisme.

Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på følgende.

Centerleder læser medarbejdernes dagbogsnotater og kan ad den vej se medarbejdernes kompetencer afspejlet i 
praksis. Hun aflæser forskellige faktorer som viser at medarbejderne arbejder i overensstemmelse med tilbuddets 
værdier og faglige tilgang. Som eksempel nævnes en indsats overfor en udadreagerende borger som nu er rolig og 
i balance med sig selv.

Det ses i de modtagene stikprøver, at medarbejderne har reflekteret over deres samspil med en borger. Det er 
overvejet hvor store personlige forskelle i tilgangen borgeren kan håndtere, og der er fortaget en begrebsafklaring, 
så medarbejderne bruger begreber som aftaler, struktur, forlæg o. lign på samme måde. 

Borgerne beskriver at de får hjælp til mange forskellige ting. Det kan f.eks. være metoder de kan bruge til at løse 
eller undgå konflikter.

Under interviewet bemærkes det at medarbejderne reflekterer indbyrdes over anvendelsen af struktur i arbejdet. 
Hvad er betydningen af struktur i arbejdet og i hvilken grad skal struktur være det bærende element? Har relationen 
mellem borger og medarbejdere en større betydning end man tidligere har regnet med? 

Under tilsynsbesøget støttes to af borgerne af medarbejdere under interviewet med tilsynet. Borgerne spørges om 
de har behov for støtte, de opfordres til at svare selvstændigt og der spørges til hvor interviewet skal foregå.
Det observeres desuden, at mange af borgerne har dagsskemaer i forskellig form. En borger laver selv sit skema.
Det observeres desuden at borgernes middagshvil på værkstedet er tilpasset den enkelte, så de befinder sig et 
sted hvor de kan finde ro.

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

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Borgerne har 
mulighed for dels at leve et selvstændigt liv, og dels at have mulighed for fællesskab i fællesarealerne. De fysiske 
rammer i Projektafdelingen giver mulighed for at skærme borgerne, samt åbne op for fællesskab, når der bor 
borgere der kan rumme dette. 
I beskæftigelsestilbuddet understøtter de fysiske rammer ligeledes borgernes behov og interesser, samt der ses 
mulighed for at indrette de fysiske rammer løbende, så borgernes behov imødekommes.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at de gode fysiske rammer tilgodeser borgernes behov og interesser og understøtter 
borgernes udvikling og trivsel. De fysiske rammer understøtter tillige den indsats, der finder sted. 
Borgerne har mulighed for dels at leve et selvstændigt liv og dels at have mulighed for fællesskab i fællesarealerne.

Det vurderes endvidere, at beskæftigelsesafdelingen er indrettet således, at den enkelte borgers behov tilgodeses i 
hverdagen, samt at der er mulighed for at ændre på de indre rammer i tilbuddet løbende, så borgernes behov 
imødekommes.

Ligeledes ses det at der i Projektafdelingen er mulighed for at skærme den enkelte borger efter behov, samt åbne 
op for mulighed for fællesskab, når dette er muligt.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på følgende.

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
Ledelse og medarbejdere, oplyste samstemmende at det er deres opfattelse at borgerne trives på tilbuddet. 
Afdelingen Skovbo opleves som "bygget lidt tæt", men borgerne trives alligevel i det. 
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Der er endvidere lagt vægt på, at den borger tilsynet interviewede fortalte at han var glad for at bo på tilbuddet og 
glad for sin lejlighed og han kendte andre af borgerne der også var glade for at bo der. Dog oplever borgeren at 
hans lejlighed er meget varm om sommeren, grundet de store glasvinduer der er. 

Ligeledes oplyser pårørende under interview, at det er deres klare opfattelse at borgerne trives på tilbuddet. Hvis 
ikke de fysiske rammer var gode, ville det afspejle sig i borgernes trivsel i dagligdagen, hvilket pårørende på ingen 
måde oplever at det gør.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikator bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne i beskæftigelsen oplyser at der kan være et højt støjniveau 
på stedet, da man kan høre hvad der foregår alle steder pga. de flytbare skillevægge.

Der er også lagt vægt på, at tilsynet observerer, at der er indrettet specielle rum til de borgere som har størst 
problemer med manglende filtrering af sanseindtryk. Disse kan tilbydes pauser i deres eget lille rum.

I bedømmelsen er der lagt vægt på nedenstående oplysninger som er indhentet ved tidligere tilsyn.

Det ses under rundvisning at alle afdelinger er indrettet så der tages størst muligt hensyn til de borgere der bor der. 
Det virker forudsigeligt og overskueligt, samtidig med at der er kroge til at "gemme sig" i. 

Generelt for alle afdelinger er, at borgerne har deres egen lejlighed der er indrettet helt efter deres særlige behov, 
samt efter deres interesser og smag. Det er muligt for borgerne at vælge fællesskabet til efter behov, og samtidig er 
det nemt at trække sig tilbage i egen lejlighed. 

Projektet er bygget efter at kunne skærme og rumme de udafreagerende borgere. Afdelingen er bygget op, således 
at borgerne har mulighed for at vælge til eller fra, være privat og uforstyrret eller være en del af et fællesskab. I 
fællesarealerne er der indrettet et overskueligt miljø, så det er muligt at tilgodese den enkeltes og gruppens behov.

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 er bedømt til at være opfyldt i  i meget høj grad. 

(Overført fra tilsyn d. 14.9.2016)
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det ses under rundvisning at alle de fremviste lejligheder er individuelt 
indrettet og alle afspejler tydeligt borgerens egen smag og særlige behov. 

Det oplyses, at borgerne oftest ikke selv har mulighed for at indrette deres lejlighed, men hvor det er muligt hjælper 
de pårørende til. 

Borger fortæller under interview, at det er ham selv der har bestemt hvordan han gerne ville indrette sig, men at 
han fik lidt hjælp af personalet da han skulle på plads. Hans lejlighed var opleves som meget personligt indrettet og 
der var ingen tvivl om, at hans interesser skinnede igennem. Lejligheden var hyggeligt indrettet og afspejlede helt 
klart at det var et sted hvor borgeren trivedes.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Økonomisk bæredygtig?

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

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

Dokumenter Tilsynsrapport af 19. december 2017.
Tilbuddets oplysninger på tilbudsportalen.
Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn.
Borgerliste - Autismecenter Syd .
Vikarliste.
Medarbejderliste - månedslønnede.
Stikprøver vedr. to borgere indeholdende bestiling, delmålsbeskrivelser, evaluering 
og dagbogsnotater.

Observation

Interview Gruppeinterview med medarbejdere fra alle afdelinger.
Gruppeinterview med ledelsen.
Interview med 3 borgere hver for sig, i deres boliger.

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. 
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den 
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og 
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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