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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold
Tilsynsrapporten er udarbejdet af Socialtilsyn Hovedstaden og indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering
af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.
For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.
Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af
kvalitetsmodellens temaer.
Følgende temaer indgår i tilsynet:
- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysisk rammer
Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen
i tilbuddet. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet,
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.
Vurderingen af tilbuddets kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer skal understøtte socialtilsynets samlede
vurdering af, om tilbuddet har den fornødne kvalitet.
Bedømmelsen på indikatorniveau er angivet ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.
Mandag den 6. maj 2019:
Kl. 09.00 – 10.30 Åbningsmøde og interview med centerleder
Kl. 10.30 – 12.00 Rundvisning og interview med borgere i Café Nema (Next Job)
Kl. 12.00 – 12.30 Pause og observation i kantinen, Café Nema
Kl. 12.30 – 13.30 Interview med medarbejdere og afdelingsleder i Café Nema
Kl. 13.30 – 14.00 Interview med medarbejdere i Café Nema
Onsdag den 8. maj 2019:
Kl. 09.00 – 10.30 Rundvisning og observation i Sansning og samvær (§ 104)
Kl. 10.30 – 11.30 Interview med medarbejdere og afdelingsleder i Sansning og samvær
Kl. 11.30 – 12.00 Interview med medarbejdere
Kl. 12.00 – 12.45 Pause
Kl. 12.45 – 14.00 Rundvisning og interview med borgere i Snedkeri og Montage (§ 103)
Kl. 14.00 – 15.00 Interview med medarbejdere og afdelingsleder i Snedkeri og Montage
Kl. 15.00 – 15.30 Interview med medarbejdere i Snedkeri og Montage
Kl. 15.30 – 15.45 Socialtilsynets opsamling / pause
Kl. 15.45 – 16.00 Socialtilsynets tilbagemelding til tilbuddet
Job-, Aktivitets- og kompetencecentret er ikke en del af Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsansvarsområde, men har
fået besøg af Socialtilsyn Hovedstaden i forbindelse med tilsyn foranlediget og på vegne af Gentofte kommune.
Tilsynsrapporten danner grundlag for kommunens øvrige vurdering af kvaliteten på tilbuddet og eventuelle
udviklingstiltag eller sanktioner.
Tilsynet er en bestillingsopgave fra Gentofte Kommune, og rammerne for tilsynet er aftalt mellem Socialtilsyn
Hovedstaden og Gentofte Kommune.
I rapporten vil borgerne i beskyttet beskæftigelse § 103 blive omtalt medarbejdere, og for Aktivitets- og
samværstilbud § 104 som borgere, medarbejdere vil blive betegnet som personaler af hensyn til tilbuddets daglige
omtale af parterne.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn:

Job-, Aktivitets- og kompetencecentret

Hovedadresse:
Driftskommune/
Hjemkommune:

Gentofte kommune

Tilbuddet er af
kommunen godkendt
til:

Lov om social service §§ 103 og 104

Afdelinger

Afdeling

Adresse

Aktivitets- og samværstilbud:
Bevægelse og samvær
Kreativitet og samvær
Udeliv og samvær
Sansning og samvær
Nærvær og samvær
Struktur og samvær

BankMikkelsens Vej
5 og
Sandtoften 3,
2820 Gentofte

Beskyttet beskæftigelse:
Tekstilværkstedet
Raastof Medie
Snedkeri/Montage
Vintappergården

Sandtoften 3,
2820 Gentofte

Next job:
Gartnerteamet
Café Nema
iGenbrug
Pedelteamet
STU
Afklaringsteam

Placeret på
forskellige
adresser

Omfattet af årets tilsyn

Omfattet af årets tilsyn

Omfattet af årets tilsyn

Pladser

Tilbudstyper
§ 104 /103

8
30 / 2
8
20
10
7
§ 103 / 104
31 / 4
18 / 3
34 / 3
16 / 9
§ 103
6
12
16
6
9
62

Pladser i alt

232 I følge tilbudsportalen
325 I følge oplysninger fra tilbuddet pr. 23.4.-19, hvilket indeholder Afklaringsteam og
STU

Målgrupper

Personer med udviklingshæmning med varierende funktionsevne og støttebehov.
Planlagt personale normering fra 1:1 til 1:7.
Ses nærmere uddybet på hjemmesiden og ydelsesbeskrivelserne.

Sidste tilsyn

3. og 4. oktober 2018
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Resultat af tilsynet
Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter

Marianne Grube og Christina Dahl

Indebar tilsynet et fysisk
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg

6. maj 2019 Café Nema
8. maj 2019 Snedkeri og Montage samt Sansning og samvær

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
Socialtilsynet har været på anmeldt tilsyn den 6. og 8. maj 2019 på vegne af Gentofte kommune.
JAC er Job-, Aktivitets- og kompetencecenteret som rummer over 20 forskellige tilbud med uddannelse, aktiviteter,
beskæftigelse og behandling til mennesker med særlige behov. Der er 170 fuldtidspladser som er fordelt på ca. 80
værksteds plads (§103) og 90 aktivitet- og samværspladser (§104). Derudover er der tilknyttet over 100 borgere til
Nextjob og 100 tilknyttet snoezelhuset og center for specialterapi. Pladserne er fysisk placeret på Sandtoften 3-7.
Vintrappergården Lyngbyvej 485. Bank-Mikkelsens Vej 15 og 17, samt 2b og 2c., Hartmannsvej 23.,
Stolpegårdsvej 24, Ørnegårdsvej 15, Ahlmann Alle 6, og Ikea.
Der er i indeværende år, efter aftale med Gentofte kommune, afholdt tilsyn med en gruppe i hver af de tre
afdelinger i Aktivitets- og samværstilbuddet med gruppen Sansning og samvær (§104), i Beskyttet beskæftigelse
med Snedkeri og montage (§103) og i Next job i Café Nema (§103).
Borgerperspektivet er inddraget gennem observation under aktivitet i Sansning og samvær og under frokosten i
kantinen, Café Nema. Desuden har der været dialog med flere medarbejdere under rundvisningen i Café Nema og
på Snedkeri og montage samt foretaget semistruktureret individuelt interview med udvalgt medarbejder fra Café
Nema. Dette er trianguleret med fremsendt dokumentation og offentligt tilgængelige oplysninger, semistruktureret
individuelt interview med centerleder, samt fælles interview af personale og afdelingsleder i hver afdeling, ud fra
refleksionskort med ord som socialtilsynet har udvalgt. Hvilket tilsammen har udgjort baggrunden for dette tilsyn.
Det er socialtilsynet samlede konklusion, at tilbuddet i høj grad sikrer borgere og medarbejderes trivsel. Borgere og
medarbejdere fremstår glade og trygge og giver udtryk for at have indflydelse på egen arbejdsdag og tilbud om
aktivitet samt mulighed for udvikling i form af kurser både faglige og ud fra interesser. Personalet har kompetence
til at varetage borgere og medarbejders behov og at anvende tilbuddets faglige tilgange og metoder og tilbydes
løbende mulighed for kompetenceudvikling.
Socialtilsynet konkluderer også, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevant for målgruppen.
Faglige tilgange og metoder benyttet ud fra den enkelte borger og medarbejders individuelle behov. Der opsættes
mål for indsatsen ud fra myndigheds bestilling og medarbejdere og borgeres ønsker. Medarbejdere og borgere
inddrages i målopsættelsen enten ved direkte deltagelse eller indirekte gennem observation og personalets
erfaring. Tilbuddet har en systematik for effektmåling i kompetencekompasset, men refleksion over indsatsen, med
henblik på læring og forbedring af indsatsen, fremstår fortsat ikke tydelig i de fremsendte stikprøver til socialtilsynet,
og meget refleksion foregå fortsat i en mundtlig kultur.
Tillige konkluderes, at tilbuddet fortsat har fokus på borgeres og medarbejders fysiske og mentale trivsel, og har
iværksat flere tiltag der understøtter emnet. Tilbuddet har også i meget høj grad fokus på borgeres og
medarbejders selv- og medbestemmelse og sikrer det dels gennem tilbuddets forskellige mødefora og gennem
individuelle samtaler med personalet. Ligeledes arbejder tilbuddet forebyggende i forhold til magtanvendelse og
vold og overgreb.
Socialtilsynet konkluderer endvidere, at ledelsen fortsat har relevante kompetencer til at varetage den daglige drift
og herunder at sikre udvikling og trivsel for medarbejdere og borgere. Der pågår proces med reorganisering som
led i at en afdelingsleder ophører, hvilket personalet er inddraget og oplever stor samskabelse omkring ud fra de
fælles visioner og ledelsen strategi. Personalet oplever i øvrigt høj grad af medledelse.
Endelig vurderes det, at de fysiske rammer i høj grad er medvirkende til at understøtte borgeres og medarbejderes
trivsel og udvikling, og proces omkring renovering af Sansning og samvær har bevirket at de fysiske rammer i øget
omfang imødekommer borgernes behov. Der kan i den fremtidige proces omkring renovering af Café Nema og
Montagen, være opmærksomhed på udfordringen omkring larm, plads og tilgængelighed.

5

Tilsynsrapport

Særligt fokus i tilsynet
Hele kvalitetsmodellen med udgangspunkt i de tre udvalgte grupper fordelt med en i hver afdeling jf. ovenfor.
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 uddannelse og beskæftigelse som forskellige
former for uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud.
Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er
nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at Job-, Aktivitets- og kompetencecentret fortsat i meget høj grad lever op til tilbuddets
filosofi, om at alle mennesker kan lære noget nyt. Både for borgere i aktivitets- og samværstilbud § 104 og
medarbejdere i beskyttet beskæftigelse § 103, ses fokus på at udnytte det fulde potentiale samt at borgere og
medarbejdere udvikler sig gennem tilbud om kompetenceudvikling via kurser og praktikforløb fx på private
arbejdspladser. Der pågår proces med at udvikle samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere omkring
sidstnævnte, da det opleves at have stor værdi for medarbejderen at deltage i eksterne praktikker. Der ses opsat
mål for den enkelte borger og medarbejder med henblik på at understøtte udvikling og læring omkring konkrete
arbejdsprocesser eller kundskaber af relevans for arbejdet og under hensyn til den enkelte borger og
medarbejders behov og forudsætninger.
Gennemsnitlig vurdering
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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 beskæftigelses-,
aktivitets- og samværstilbud. Det vægter, at medarbejdere og borgere fortsat tilbydes løbende kurser rettet mod
den enkelte medarbejder og borgers potentiale for udvikling. Der udarbejdes kursuskatalog og gives diplom for
gennemførte kurser, som overrækkes ved en årlig begivenhed.
Tillige vægter, at medarbejdere fortæller, at de tidligere også var i bibliotekets café, men ikke har samarbejde
omkring dette længere, hvilket en medarbejder savner. Medarbejder fortæller, at det var rart med afveksling og
flere arbejdspladser. Personalet oplyser, at der pågår proces omkring at få flere nye samarbejdspartnere, og der er
dialog med flere andre private arbejdspladser for at etablere praktikforløb m.m.. Af hjemmesiden ses nævnt Ikea og
Sterling, og personalet nævner også Brugsen og et konditori. Personalet beskriver, at arbejdet på de private
arbejdspladser giver høj arbejdsidentitet hos medarbejderne, og fortæller, hvordan medarbejderne hjælper
hinanden på arbejdet, mens personalets rolle er mere guidende, støttende og observerende.
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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
Socialtilsynet vægter, at der i fremsendte stikprøver fra:
Café Nema:
Ses der opsat mål i pædagogisk plan udarbejdet i november 2018. Et mål omkring støtte til at fastholdes i at løse
en opgave af gangen. Borger er inddraget heri gennem en MUS (medarbejderudviklingssamtale), og der er
udarbejdet kompetencekompas november 2018. Heri er ligeledes foretaget den årlige evaluering af sidste års mål.
Der ses udtræk af logbog indeholdende opfølgning på målene i april, og personaler nævner dette kun udgør et
mindre udsnit af den samlede opfølgning.
Snedkeri og montage:
Ses opsat to mål for arbejdet i værkstedet. Et omkring at gennemføre snedkerikursus og et andet at fastholde
dagsstruktur. Borger er inddraget gennem MUS, og der er udarbejdet kompetencekompas januar 2019 med
visualiseret oversigt. Heri er foretaget den årlige evaluering af sidste års mål.
Sansning og samvær:
Ses opsat mål omkring mobilitet som en del af aktiviteten i tilbuddet, herunder brug af maywalker. Borger er
inddraget ved observation gennem tolkning på adfærd, vurdering og kendskab, og der er udarbejdet
kompetencekompas oktober 2018. Heri er foretaget den årlige evaluering af sidste års mål.
I alle stikprøver ses foretaget årlig evaluering af de faglige kompetencer og udførsel og handling og i Café Nema
ses ligeledes målt på arbejdsidentitet.
Tillige vægter, at alle medarbejdere i Café Nema og på Snedkeri og montage oplyser, at de er glade for deres
arbejde. De fortæller, at personalet støtter dem med overblik og struktur over deres arbejdsopgaver. Der gives
mulighed for praktik indenfor andre arbejdsområder og der er samarbejde med eksterne samarbejdspartnere for at
skabe flere praktikforløb. Medarbejderne fortæller om de gennemførte kurser, og den kompetenceudvikling de har
fået derigennem, fx indenfor brug af de forskellige maskiner og apparater på værkstedet eller i køkkenet. I
Snedkeriet er basiskursus ifølge personalet obligatoriske, for at maskinerne kan betjenes, hvilket også fremgår af
hjemmesiden.
En medarbejdere fortæller og fremviser visualiseret hjælpemiddel udarbejdet til brug for at støtte medarbejder, når
pågældende betjener kassen i Caféen. Dette fremgår at være en del af borgers mål jf. ovennævnte stikprøve.
Medarbejdere fortæller, hvordan de inddrages gennem MUS samtaler.
Endvidere indgår, at borgerne i Sansning og samvær ses at trives med de pågældende aktiviteter der observeres i
gang på dagen for tilsynet. Der ses struktureret overblik på tavlen over de enkelte borgeres aktiviteter på dagen
som ses at kunne have sammenhæng med opsatte mål. Flere omhandler mobilitet eller sansemotoriske
stimulering.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, da det der italesættes af medarbejdere og observeres af aktiviteter
med borgerne er samstemmende med det ledelse og personale fortæller, samt det beskrevne på hjemmesiden og i
ydelseskataloget, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Temavurdering

Selvstændighed og relationer
Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk. Det er vigtigt,
at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og
opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes
livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare
sig selv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende
lokal- og civilsamfund.
Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgere og medarbejdere i at indgå i sociale
relationer og leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Der opsættes mål for
borgere og medarbejdere for at sikre personlig udvikling og deltagelse i sociale aktiviteter, samt opfølgning
omkring fx sociale relationer i kompetencekompasset. Der afholdes sociale arrangementer med kolleger i tilbuddet
og der er mulighed for deltagelse i planlagte ture i det omgivende samfund enten arbejdsrelateret eller ud fra et
socialt perspektiv, for de enkelte afdelinger.
Gennemsnitlig vurdering
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Udviklingspunkter

Kriterium 02

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgår i sociale relationer og opnå
selvstændighed. Det vægter, at medarbejdere og borgere har mulighed for at deltage i kurser på tværs af
afdelingerne ud fra interesser, ligesom der afholdes årlige ture og arrangementer. Medarbejdere fortæller fx om
deltagelse i dansekursus og fitness.
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
Socialtilsynet vægter, at der i fremsendte stikprøver fra:
Café Nema:
Ses opsat tre mål ud fra borgers ønsker for selvstændig udførsel af arbejdsopgaverne. Borger ses inddraget
gennem en MUS samtale. Der ses foretaget opfølgning på målene i april, og personaler nævner dette kun udgør et
mindre udsnit af den samlede opfølgning.
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Snedkeri og montage:
Ses der mål omkring tegn til tale kursus af hensyn til at bedre kommunikationen på værkstedet, samt at der
arbejdes på relationer til kolleger og psykisk trivsel. Borger er inddraget gennem MUS samtaler, og evaluering er
foretaget årligt, og der er anvendt visualiseret oversigt hvori det under kollegaer er angivet, hvem borger er særligt
glad for at arbejde sammen med.
Sansning og samvær:
Ses opsat mål omkring socialt liv. Borger beskrives ikke at have deltaget i udarbejdelse af den pædagogiske plan,
men at være inddraget gennem tolkning, vurdering og kendskab, og evaluering er foretaget årligt.
Tillige vægter, at der fremgår, af stikprøver fra alle afdelinger, at der anvendes kompetencekompas til evaluering,
hvori sociale kompetencer indgår med tre målepunkter om sociale spilleregler, relationer og fællesskaber. Selv- og
medbestemmelse fremgår af kompetencekompas fra Snedkeriet og Sansning og samvær.
Endvidere indgår, at det af tilbudsportalens oplysninger om faglig målsætning fremgår, at JAC skal være med til at
sikre livskvalitet og socialt netværk. På hjemmesiden omkring Sansning og samvær fremgår, at der omkring sociale
kompetencer arbejdes med at styrke borgernes relationer og dermed også deres venskaber og fællesskabsfølelse,
hvilket sker gennem fælles små aktiviteter i små og større grupper.
Personalet fra Café Nema fortæller, at en medarbejder der ikke havde venner, har fået en veninde på tilbuddet.
Ydermere indgår, at medarbejderne og personalet i Café Nema og Snedkeriet fortæller, at de afholder MUS
samtaler, og der drøfter hvilke kurser medarbejderne kunne have ønske om. Kurserne foregår enten med nære
kolleger eller kolleger fra andre afdelinger.
På denne baggrund fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Indikator 02.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b
Det vægter, at der i stikprøver i borgersager ses flere eksempler på, at borgere og medarbejdere indgår i sociale
aktiviteter i det omgivende samfund:
Café Nema:
Ses beskrevet, at medarbejder deltager i fællesarrangementer og ture med kollegerne, og særligt er glad for at tage
på ture.
Snedkeri og montage:
Ses beskrevet i visualiseret evaluering, at borger ikke er interesseret i praktik, men går med over til Sterling og
henter ting.
Tillige vægter, at det af hjemmesiden fremgår, at der på Snedkeriet foregår en række årlige arrangementer som på
andre arbejdspladser. Der ses på afdelingens tavle ophængt et udsnit af disse tilbud. Det kommende arrangement
er et grillarrangement. Hjemmesiden beskriver en heldagsudflugt hver sommer til fx Bakken eller i skoven. Og at
der til jul holdes julefrokost med julemad og hygge. Desuden er der mulighed for at deltage i JAC's
fællesarrangementer. Her ses opslag på tavlen om dimissionsfest, hvor der ifølge leder og personale bliver overrakt
kursusbeviser.
I Café Nema fortæller personalet, at der er ture, hvor de fx besøger lignende virksomheder samt en sommertur.
Dertil er der faste arrangementer med brunch og julefrokost samt biograftur mm. Desuden går mange
medarbejdere i klub og nogle medarbejder får også støtte til at kontakte klubber, og herigennem at støtte op
omkring sociale relationer udenfor arbejdstiden.
Endvidere fremgår det i det nyeste kursuskatalog, at der er mulighed for deltagelse i kurset ”Sjov med motion”, som
afholdes for borgere fra beskyttede værksteder. Desuden ses opslag på tavlerne i afdelingerne omkring
onsdagsdans, fitness m.m.
På baggrund heraf fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Vurdering af temaet
Målgruppe, metoder og
resultater

Temavurdering

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

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et klart formål med indsatsen idet der arbejdes for inklusion på
arbejdsmarkedet på alle niveauer for alle borgere, medarbejdere og kursister. Der anvendes relevante faglige
tilgange og metoder, og det vægtes, at se den enkelte borger og medarbejder i forhold til zonen for nærmeste
udvikling. Dette af hensyn til at sikre den enkelte medarbejder og borgers ønsker for udvikling, og ses at medvirke
til at understøtte trivsel.
Tilbuddet arbejder systematisk med dokumentation i form af pædagogisk planer og kompetencekompas. Heri
opsættes mål ud fra den visiterende myndigheds bestilling og foretages årlig evaluering. Der ses flere eksempler
på positive resultater, men det kan fremgå tydeligere i den årlige evaluering samt de løbende notater, om de
iværksatte indsatser har haft effekt med henblik på egen læring og forbedring af indsatsen.
Tillige vurderes, at der samarbejdes med relevante eksterne aktører som medvirker til udvikling og trivsel hos
medarbejdere og borgere. Dette bidrager ligeledes til tilbuddets formål om udvikling af de tværfaglige miljøer i
tilbuddet og medvirker til øget gearing til markedsvilkår.
Gennemsnitlig vurdering

4,8

Udviklingspunkter
Tydeligere dokumentation af resultater med henblik på egen læring og forbedring af indsatsen.

Kriterium 03

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige
tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.
Det vægter, at der er en tydelige faglig målsætning og et værdigrundlag for tilbuddet, som det gennem dialog med
medarbejdere og personaler samt ved observation ses praktiseret fx gennem de individuelt tilrettelagt
læringsmiljøer.
Socialtilsynet vurderer, at der foretages en systematisk dokumentation af indsatsen og evalueres, men
dokumentation af resultater med henblik på egen læring og forbedring af indsatsen kan fremstå tydeligere.
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Indikator 03.a

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a
På tilbudsportalen ses målgruppen beskrevet som personer med udviklingshæmning med varierende
funktionsevne og støttebehov. Planlagt personalenormering fra 1:1 til 1:7. Personalet i Café Nema beskriver, at
medarbejderne også har psykiatriske diagnoser, hvilket ligeledes fremgår af tilbuddets hjemmeside.
Det vægter, at det af stikprøver i borgersager ses, at der anvendes sanseprofil, tegn til tale og struktur samt brug af
visualisering. En medarbejder fremviser sit billedmateriale som pågældende med støtte fra personale har
udarbejdet til at understøtte sine arbejdsprocesser i Café Nema. Dertil observeres visualisering anvendt af flere
medarbejdere under arbejdet i køkkenet.
Dette stemmer overens med de faglige tilgange og metoder beskrevet på tilbudsportalen. I øvrigt er de faglige
tilgange beskrevet som anerkendende, empowerment, gentle teaching, inklusionspædagogisk,
kommunikationspædagogisk, neuropædagogisk, rehabilitering, relationspædagogisk, ressourceorienteret,
sanseorienteret, social læring, strukturpædagogisk og socialpædagogik. Metoder beskrives som TEACCH og Tegn
til Tale (TTT).
Om den faglige målsætning som har sammenhæng med værdigrundlaget er beskrevet på tilbudsportalen, at JAC
er et kompetencecenter, der:
- har individuelle læringsmiljøer for alle brugere, medarbejdere og kursister
- er videnscenter på udvalgte områder inden for de områder, vores mission omfatter
- har forskningstilknytning til relevante uddannelsessteder, forskningsmiljøer o.lign.
Det angives, at tilbuddet skal arbejde for inklusion på arbejdsmarkedet på alle niveauer for alle brugere,
medarbejdere og kursister, udvikle sine tværfaglige miljøer og geares til markedsvilkår.
Medarbejdere fra Café Nema og Snedkeri og montage fortæller, at de arbejder faste dage på JAC og enten
arbejder enkelte dage i private virksomheder, leverer varer til private leverandører eller kommer i praktik, hvilket er
i overensstemmelse med tilbuddets målsætning om inklusion på arbejdsmarkedet.
Personalet fortæller, at der både i Café Nema og Snedkeri og montage anvende sidemandsoplæring, og metoder
og tilgange som anvendes afhænger af den enkelte medarbejders behov fx beskrives brug af farver for de enkelte
arbejdsopgaver fremfor tekst.
I Snedkeriet beskriver personalet, at medarbejderne guides i at sidemandsoplære nye medarbejdere og personalet
har funktion som mentorer.
I Café Nema oplyser personalet om opmærksomhed på brug af eventuelle neuropædagogisk udredninger og det
kognitive funktionsniveau hos medarbejderne.
I Sansning og samvær beskriver personalet, at de tager udgangspunkt i borgernes udviklingspotentialer ud fra
zonen for nærmeste udvikling. De beskriver vægten på den anerkendende tilgang med eksempler og oplyser om
brug af sanseprofiler, anvender kommunikationspas samt dagsskema og har opmærksomhed på det
neuroaffektive og anvender low arousal. Brugen af sansestimulering ses ligeledes beskrevet på tilbuddets
hjemmeside.
Ledelsen har ved tidligere tilsyn tilkendegivet, at det er med vilje, at de har så mange faglige tilgange, da der så
kan ”plukkes” efter behov. De arbejder som udgangspunkt i forskellige læringsarenaer og med fokus på borgere og
medarbejders nærmeste zone for udvikling, hvilket stemmer overens med det personalet oplyste om anvendte
tilgange og metoder. Under indeværende tilsyn forklarer centerleder, at personalet arbejder metodisk stærkt men
ikke enstrenget og ud fra en bred pallette.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Indikator 03.b

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b
Det vægter, at det af tilbudsportalen fremgår, at alle borgere på Job og aktivitetscentret får udarbejdet individuelle
læringsmål. Læringsmålene tager udgangspunkt i de daglige aktiviteter og produktion på tilbuddet, og har til formål
at sætte konkrete mål for borgerens udvikling. Der findes en lang række særligt tilrettelagte kurser i Job og
aktivitetscentret. Kurserne har fokus på udvikling af kompetencer i forhold til henholdsvis produktion samt
personlige interesser.
Der udarbejdes en indsatsplan på samtlige borgere på job og aktivitetscentret en gang årligt. Indsatsplanen har til
formål at beskrive og dokumentere, hvordan indsatsen i §141 handleplanen/bestillingsmålene konkretiseres og
omsættes i praksis. Planen danner samtidig ramme om det konkrete samarbejde mellem borger og medarbejder
om de ydelser borgeren modtager. Som supplement til indsatsplanen anvender job og Aktivitetscentret et eget
udviklet kompetencekompas til dokumentation og effektmåling af den pædagogiske indsats.
Kompetencekompasset består af 10 forskellige dimensioner, der tilsammen giver et dækkende billede af de emner,
der er relevante for pædagogisk arbejde med målgrupperne i et dagtilbud.
Medarbejderne bekræfter, at de har en indsatsplan, og at der bliver fulgt op gennem MUS samtaler og
kompetencekompasset, samt at der er mulighed for kompetenceudvikling i form af forskellige typer kurser enten
omkring konkrete arbejdsfunktioner og brug af maskiner eller ud fra interesse.
Tillige vægter, at i forhold til udviklingspunkt, om en tydeligere refleksion over anvendte faglige tilgange og metoder
i dokumentationen med henblik på løbende læring, er det i notatark med opfølgning beskrevet, at der skal i hver
FKO angives hvilken faglig metode og handling, man anvender for at opnå den konkrete målsætning. Denne bliver
evalueret ud fra et givet tidsperspektiv, hvor det vil fremgå om hvorvidt den faglige tilgang har imødekommet
borgerens behov for støtte til at opnå målet. ”Vi har denne gang vedlagt evaluerede FKO’er med på de
pågældende borgere således at den systematiske opfølgning på borgernes målsætning fremstår tydeligere.”
I fremsendte stikprøver fra:
Café Nema:
Ses opsat konkrete og klare mål for medarbejderen og evaluering af målet ses i den pædagogisk plan og
kompetencekompasset samt i notater fra logbog. Der ses beskrivelser som angiver brug af struktur for at støtte
medarbejder i udførsel af opgaver omkring målene, men ses ikke evaluering heraf.
Snedkeri og montage:
Ses opsat konkrete og klare mål for medarbejder og evaluering af målet ses i den pædagogiske plan,
kompetencekompasset og visualiseret oversigt. Der ses angivet behov for støtte til at håndtere afvigelser fra
dagsstruktur, men ses ikke evaluering heraf.
Sansning og samvær:
Ses opsat konkrete og klare mål for borger og evaluering af målet ses i den pædagogiske plan og
kompetencekompasset. Det angives, at der følges op på omfanget af tilbud om aktiviteter, hvilket som mål angives
i et indikatorskema med henblik på evaluering.
Der ses ikke i de pædagogiske planer eller notater i logbog oplysninger omkring den pædagogisk indsats med
henblik på faglig læring og forbedring af indsatsen.
Centerleder oplyser, at det er bevidst, at de ikke konsekvent anvender logbog ud fra et arbejdsgiverperspektiv.
Personalet oplyser, at der på Café Nema beskrives metoden i logbog som understøttes af en mundtlig kultur på
personalemøder. I Snedkeri og montage oplyser personalet at de faglige tilgange italesættes men i mindre grad
angives i logbog. I Sansning og samvær fremvises indikatorskema som anvendes til evaluering omkring enkelte
indsatser for borgerne. Personalet oplyser, at de videndeler også ved personalemøder og her gennemgås en
borger fx ud fra videoklip og sker refleksion omkring egen forholdemåde. Det oplyses, at oplysninger om borgerne
skrives i personalemødereferater, og de ting der skal overføres skrives ind i EKJ på borgers journal, herunder fx
om en ændret tilgang m.m. Desuden oplyses, om brugen af risikobeskrivelser omkring enkelte borgere, hvori der
angives handlestrategier udarbejdet på baggrund af refleksioner i personalegruppen.
På baggrund af ovenstående, med vægt på at der ikke i dokumentation kan ses tydelige refleksioner eller
evaluering af de faglige tilgange og metoder, fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
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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
Det vægter, at det af tilbudsportalen fremgår, at der udarbejdes en indsatsplan på samtlige borgere på job og
aktivitetscentret en gang årligt. Planen udarbejdes på baggrund af kommunens konkrete bestilling ud fra VUM og
en evt. § 141 handleplan. Indsatsplanen har til formål at beskrive og dokumentere, hvordan indsatsen i §141
handleplanen/bestillingsmålene konkretiseres og omsættes i praksis. Som supplement til indsatsplanen anvender
Job og Aktivitetscentret et eget udviklet kompetencekompas til dokumentation og effektmåling af den pædagogiske
indsats.
I forhold til udviklingspunkt, om at det kan fremstå tydeligere i dokumentationen, at der arbejdes med afsæt i
myndigheds aktuelle bestilling samt resultatet af indsatsen omkring målet, er i notatark med opfølgning oplyst, at
dette vil altid fremgå af FKO’en. ”Vi oplever dog ofte, at sagsbehandler gerne vil have at vi udarbejder målene,
sammen med borgerne, inden mødet, hvor sagsbehandler derefter sender en bestilling indeholdende disse mål.”
I fremsendte stikprøver fra:
Café Nema:
Ses at foreligge en bestilling fra visiterende kommune, om at borger er i beskæftigelse og udvikler sine
kompetencer. Der er i evalueringen i den pædagogiske plan samt logbogen beskrevet flere positive resultater i
forhold til de med medarbejderen aftalte mål omkring fx kompetenceudvikling.
Snedkeri og montage:
Ses at foreligge bestilling i form af § 141 handleplan fra visiterende kommune med mål om at medarbejder ud fra
eget ønske skal tilmeldes fitnesshold samt Tegn til tale kursus. Der er i evalueringen i den pædagogisk plan
beskrevet positive resultater i forhold til mål om at skabe relationer til kolleger og er beskrevet et fortsat behov for
støtte til at håndtere afvigelser fra dagsstrukturen.
Sansning og samvær:
Ses at foreligge en bestilling med ændret takst fra 1:2 til 1:1. Der er i evalueringen i den pædagogiske plan
beskrevet fremgang i forhold til flere mål for borger, men at indsatsen skal fortsætte.
Der ses i alle stikprøver foretaget evaluering årligt. Personalet fortæller, at sagsbehandler ikke kommer til mødet
hvert år.
Tillige vægter, at medarbejder fra Café Nema fortæller hvordan handleplansmøder afvikles, først med en samtale
med personalet og efterfølgende møde med hjemmevejleder, pårørende og sagsbehandler, hvilket bliver fulgt op
af møde med personalet omkring planlægning af de aftalte indsatser. Personalet bekræfter denne
fremgangsmåde.
Endvidere indgår, at medarbejderne fortæller om flere konkrete arbejdsfunktioner, de er blevet bedre til at udføre,
samt om den betydning det har haft, at de har fået kompetenceudvikling gennem kurser fx til betjening af maskiner
samt omkring kommunikation.
På baggrund af ovenstående, med særlig vægt på, at der ses opnået positive resultater i forhold til mål fra
visiterende myndighed samt foreligger bestillinger i alle sager, hæves scoren fra 3 til 5, og indikatoren bedømmes
opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 03.d

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d
Det vægter, at der på tilbudsportalen beskrives samarbejde i forhold til handleplansmøder, samarbejdet i
hverdagen og aftaler der skal følges op på, hvilket personalet og medarbejderne bekræfter. Centerleder nævner
som del heraf samarbejde med pårørende, bosteder samt hjemmevejledere. Dette samarbejde ses i stikprøver,
hvor der er angivet, hvilke samarbejdspartnere der har deltaget i møderne og foreligger samtykke fra medarbejdere
til at udveksle oplysninger.
Tillige beskrives på tilbudsportalen etablering af arbejdspladser på det almindelige arbejdsmarked og opfølgning af
dette. Centerleder, personalet og medarbejderne fortæller om samarbejdet med lokalt supermarked, Ikea og
Sterling. En ekstern samarbejdspartner, som der leveres opgaver fra montagen til, observeres på besøg på dagen
for tilsynet. Medarbejderne fortæller, at de selv tager med, når varer leveres til deres samarbejdspartnere. Dette
ses i stikprøve i en evaluering af mål for en borger i Snedkeri og montage. I stikprøve fra Café Nema ses
beskrevet, at for medarbejder som ønsker kompetencer indenfor konditorfaget tilmeldes pågældende kursus
herom. Medarbejder fortæller, at pågældende på sigt gerne vil i praktik indenfor området.
Endvidere vægter, at der på hjemmesiden er beskrevet omkring Sansning og samvær, at de arbejder tæt sammen
med fysioterapeuter og ergoterapeuter. Dette bekræfter personale, leder og centerleder og de uddyber brugen af fx
ergoterapeut når der laves sanseprofil. I stikprøve fra Sansning og samvær ses beskrevet samarbejde med Center
for specialterapi omkring sanseprofil, med hvilken der er opsat mål for sansestimulering.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Vurdering af temaet
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel
Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed,
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes og medarbejdernes fysiske og mentale
sundhed og trivsel. Borgere og medarbejdere trives, og der anvendes relevant tilgange og metoder som low
arousal, risikovurderinger og sanseprofil samt er opmærksomhed på borgeres behov for skærmning for at undgå
udadreagerende adfærd.
Tillige vurderes, at borgere og medarbejdere inddrages i beslutninger omkring arbejdsopgaver og aktiviteter fx
gennem opsætning af mål ud fra MUS samtaler og brugerbestyrelsens møder samt andre fora, hvor
medarbejderne koordinerer dagens eller ugens opgaver.
Endvidere vurderes, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, vold og
overgreb, og har viden om hvordan indberetning af hændelser skal foretages.
Gennemsnitlig vurdering

4,7

Udviklingspunkter

Kriterium 04

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. Borgerne
mødes anerkendende og ligeværdigt, hvilket observeres og beskrives af medarbejderne.
Der er for medarbejderne mulighed for indflydelse på eget arbejde eller at give udtryk for ønsker for aktiviteter for
gennem MUS samtaler og brugerbestyrelsen og der er hos personalet opmærksomhed på kommunikationsform og
tegn som udtryk for ønsker hos både borgere og medarbejdere.
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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
Det vægter, at medarbejdere i både Café Nema og Snedkeri og montage fortæller, at personalet lytter til deres
ønsker og har tid til en snak, hvis medarbejder har udfordringer enten omkring arbejdet og privat. Der observeres
under rundvisning i alle afdelinger en respektfuld og anerkendende tone både mellem medarbejdere og fra
personalet, hvilket har sammenhæng med det på tilbudsportalen anførte omkring tilgange. Dialogen fremgår
ligeværdig, hvilket også fremgår af personalets omtale af medarbejdere og borgere under interview og rundvisning.
Medarbejder fra Café Nema fortæller, at omgangstonen er ordentlig og regler og retningslinjer er nærmere angivet
i medarbejderhåndbogen.
Centerleder beskriver hvordan der enkelte gange kan fremkomme retorik som fremstår mindre anerkendende,
hvilket de løbende har fokus på og italesætter.
Tillige vægter, at centerleder fortæller, at der har været afviklet kursus med brugerbestyrelsesuddannelse.
Medarbejderne bekræfter at have deltaget i dette. Leder fortæller at medarbejdere og borgere har indflydelse på
hele tilbuddet, og det er tydeligt meldt ud, hvad rammen for indflydelse er, set i forhold til den økonomiske ramme.
Dialog er ud fra forventninger og funktionsniveau. Af fremsendte stikprøver ses kommunikation anført som et fast
punkt i den pædagogiske plan for, men er ikke udfyldt i fx Snedkeri og montage.
Endvidere indgår, at personalet fortæller om samtaleteknikker i forhold til samtaler med hinanden, og beskriver
baggrunden for at personale og medarbejdere ikke spiser frokost sammen. Ud fra et hensyn om at personalet da
tog for meget plads fra medarbejderne. Frokosten observeres i kantinen, og der ses en høj grad af ansvar i den
samlede medarbejdergruppe omkring at få afviklet frokost samtidig med at andre kolleger skal have betjening.
Ydermere vægter, at personalet i Sansning og samvær fortæller, at grundet borgernes funktionsniveau er de
nemme at ”styre”, og den største opgave for personalet er, at se hvor de kan inddrage borgerne og øge borgernes
deltagelse med henblik på selvhjulpenhed. Personalet beskriver, at de sætter ord på alt hvad de gør sammen med
borgerne, og aflæser signaler. Der er fokus på lang latenstid og at have tålmodighed til at vente og se borgers
reaktion, så personalet ikke kommer til at overtage borgernes egne ”opgaver”. Leder nævner empati som en vigtig
egenskab hos personalet.
Af hjemmesiden fra Sansning og samvær ses nævnt, at der anvendes totalkommunikation som fx enkelte ord,
mimik, lyde, kropssprog, naturlige tegn og hjælpemidler som piktogrammer og konkreter.
Det omtalte fra personalet og angivne på hjemmesiden observeres i praksis under dagens aktiviteter.
På baggrund af ovenstående fastoldes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Indikator 04.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b
Det vægter, at medarbejder i Café Nema fortæller, at de har personalemøder hver måned og i Snedkeri og montage
fortæller personale og medarbejder, at de har medarbejdermøde hver mandag. Dette fremgår ligeledes af tilbuddets
hjemmeside. Her kan, ifølge medarbejdere, alle emner af relevans for arbejdet eller ønsker for aktiviteter tages op
og der træffes beslutning på demokratisk vis ud fra flertal. Der foreligger dagsorden og laves referat.
Tillige vægter, at der er nedsat en brugerbestyrelse og er særlig uddannelse for bestyrelsens medlemmer.
Personalet fortæller, at der er udpeget repræsentanter fra de enkelte afdelinger, og medarbejderne kan bede
repræsentanten tage punkter og ønsker med til mødet. Medarbejderne bekræfter, at de deltager i brugerbestyrelsen
og har taget særligt kursus herom.
Ydermere indgår, at personalet fortæller, at i forhold til valg omkring de daglige arbejdsopgaver tages ønsker
alvorligt og de forsøges imødekommet og planlagt, men under hensyntagen til at støtte medarbejderne i udvikling
og alsidige arbejdsopgaver. Personalet nævner med eksempel hvordan medarbejderne til dels også kan have
indflydelse på menuen i Café Nema.
Desuden fortæller medarbejdere, at de har indflydelse på ønsker for arbejdsopgaver og kompetenceudvikling i MUS
samtalen, hvilket har sammenhæng med tilbuddet faglige målsætning om at give valgmuligheden og
medbestemmelse (karrieremuligheder) for alle bruger medarbejder og kursister.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Kriterium 05

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Medarbejdere oplyser, at være glade for arbejdet i både Café Nema og Snedkeri og montage, og der observeres
trivsel for borgere i Sansning og samvær, hvilket i øvrigt ifølge personalet kommer til udtryk i udvikling hos
borgerne.
Der er mulighed for at deltage i fysisk aktiviteter enten i form af bevægelse i egen afdeling eller interessekurser på
tværs. Ligesom sund kost prioriteres i kantinen og også ud fra de nødvendige hensyn for særlig tilberedning for
borgere med synkebesvær i Sansning og samvær. Der er fokus på borgere med behov for sanseprofiler og
samarbejdes med fysioterapeut og ergoterapeut herom.
Indikator 05.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a
Det vægter, at medarbejdere og borgere under rundvisning og interview giver udtryk for at trives. Det observeres,
at der er god stemning, når medarbejdere ankommer til kantinen før åbning. På arbejdet i værksteder og køkken
ses borgerne at trives både kollegialt og med arbejdsopgaverne, hvilket de også fortæller. I Sansning og samvær
observeres, at borgerne fremstår trygge ved socialtilsynets tilstedeværelse. Borgere som har behov for at blive
skærmet får tilbud i sanserum eller haven som en del af den fastlagte struktur, mens andre deltager i kaffe, fælles
oplæsning eller musik i fællesrummet.
I Café Nema fortæller nyansat personale, at medarbejderne trives meget godt, hvilket kan ses på at de er
mødestabile, ringer hvis de bliver syge, og der er en god stemning, høj arbejdsidentitet og lyst til at løse opgaver
også udover de planlagte og de er gode til at tale sammen. I stikprøve ses noteret, at medarbejder har færre
sygedage.
I Snedkeri og montage fortæller personalet, at de er opmærksomme på medarbejdernes trivsel og om de kan
håndtere arbejdsopgaverne. Det er meget sjældent, at medarbejderne er syge, hvilket de ser som et tegn på
trivsel. Personalet oplyser, at medarbejdere som ikke trives, tilbydes samtale om mulighed for praktikforløb på
andet værksted eller eksternt. Nogle medarbejder få udarbejdet fx sanseprofil ved behov for udredning af særlige
behov i arbejdssituationen.
Tillige vægter, at personalet i Sansning og samvær omtaler en borgers habituelle tilstand og på adfærd kan aflæse,
om borger trives og kan deltage i den fælles gåtur i området. Personalet oplever at borgerne trives, men enkelte
kan have udfordringer grundet somatiske problemstillinger. Personalet beskriver udvikling hos flere borgere, hvilket
angives som et tegn på trivsel.
Endvidere indgår, at centerleder fortæller, at der årligt laves APV om medarbejdere og borgeres trivsel. Dette er et
godt værktøj til at tilrette indsatser og der måles fx på tillid og forskelsbehandling. Det generelle billede viser en høj
trivsel, hvor medarbejdere og borgere oplever, at have fået større selvtillid, er stolte af deres arbejde og generelt er
positive. Personalet bekræfter gennemførsel af brugerundersøgelsen som ligner personalets APV, men tilrettes og
læses højt for medarbejdere der har behov for dette.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Indikator 05.c

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c
Der er lagt vægt på, at der i stikprøver i borgersager ses eksempler på, at tilbuddet har viden og indsatser
vedrørende borgerne og medarbejderes fysiske og mentale sundhed:
Café Nema:
Ses beskrevet at borger har øget fysisk velbefindende.
Snedkeri og montage:
Ses noteret at en borger har ønske om at blive tilmeldt fitnesshold.
Sansning og samvær:
Ses at borger tilbydes dybdemassage og dagligt har aktivitet omkring mål med mobilitet herunder brug af
maywalker. Desuden ses udarbejdet en sanseprofil som medvirker til udvikling hos borger.
Tillige vægter, at der i kantinen fortsat serveres sund mad. I Sansning og samling fortæller personalet, at borgerne
har madpakker med og enkelte borgere har synkebesvær, hvor de er instrueret i at blende eller på anden måde
tilberede den medbragte mad.
Endvidere indgår, at medarbejderne fortæller, at de er tilfredse med de interessekurser der er med fx fitness og
dans samt maden der serveres i kantinen. I Café Nema ses etableret motionscykel og massagestol.
Ydermere indgår at centerleder fortæller, at der for så vidt angår seksualvejledning henvises til botilbuddet.
Personalet på § 104 tilbydes løbende kurser i medicinhåndtering og følger procedure og retningslinjer, som
bevirker, at de i nogle situationer bliver opmærksomme på, at nogle borgere er forkert medicineret, hvilket de
kontakter botilbud eller læge om. I forhold til forflytning samarbejder personalet med ergo- og fysioterapeut, ligesom
der i det interne kursuskatalog tilbydes kompetenceudvikling for fagpersoner herom.
I Sansning og samvær beskriver personalet, at det altid er en uddannet til medicinhåndtering der varetager opgaver
omkring dette, og flere borgere får medicin til deres frokost. Der beskrives med eksempel samarbejde med bosted
omkring borger som fik kramper, som der skulle foretages løbende registreringer af.
På denne baggrund fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Kriterium 06

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser og følger gældende regler samt reflekterer
løbende over hændelser.
Tilbuddet forebygger magtanvendelser gennem relevant pædagogisk intervention i form af low arousal, skærmning
m.m.
Videre vurderes, at personalet har kendskab på procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelser og der
er udarbejdet en pixiudgave til afdelinger som sjældent håndterer indberetninger.
Indikator 06.a

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a
Det vægter, at der af de fremsendte oplysninger ses at have været 8 magtanvendelser det sidste år.
Der anmodes på tilsynet om indsigt i disse og fremvises 4 eksempler på indberetninger fra Sansning og samvær.
I en situation vurderes det, at medarbejder kunne have flyttet sig og en anden ses at være konfliktoptrappende og
alene at vedrøre tingsskade. I en tredje ses beskrevet lovligt nødværge, mens der i en fjerde ses samarbejde med
bosted omkring risikoskema og fremstår relevante refleksioner.
Endvidere vægter, at centerleder fortæller, at der er magtanvendelser og løbende arbejdes på at sikre den rette
personalesammensætning og relevante kompetencer således at borgerne opnår højest mulig trivsel.
I Sansning og samvær fortæller personalet om brugen af low arousal, skærmning, risiko- samt sanseprofiler.
I Café Nema oplyses, at de hindrer brug af magt ved at foregribe og aflæse situationer der kan være udløsende,
ligesom der sker afledning.
I Snedkeri og montage oplyser leder, at de sjældent anvender magt og har fokus på at personalet har de relevant
kompetencer til håndtering heraf.
På denne baggrund, med vægt på enkelte hændelser som kunne have været håndteret anerledes pædagogisk,
fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
Indikator 06.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b
Det vægter, at der har været 8 magtanvendelser det sidste år.
I de 4 fremviste eksempler på indberettede magtanvendelser, ses at være indberettet efter gældende regler, og
noteret at der er foretaget drøftelser efter hændelserne på personalemøder.
Leder oplyser omkring indberetning som visiterende kommune fandt ulovlig, har der været yderligere drøftelser og
sparring omkring med henblik på forbedring af indsatsen.
Tillige vægter, at leder i Snedkeri og montage oplyser, at der er udarbejdet en pixiudgave omkring håndtering af
magt og overgreb som alle personale har kendskab til.
Det bemærkes, at der i en indberetning er angivet indberetning fra vikar. I tilfælde hvor der anvendes vikarbureau
henledes opmærksomheden på regler med baggrund i ankestyrelsens praksis herom. Ledelsen oplyser, at ville
have en opmærksomhed på, at akut fastholdelse efter servicelovens § 126 er en myndighedsafgørelse, og
vikarbureau alene kan assistere i sådanne situationer, da de ikke har bemyndigelse til at træffe afgørelse som
ekstern aktør.
På baggrund heraf fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Kriterium 07

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger vold og overgreb gennem relevant pædagogisk intervention.
Hændelser registreres og politianmeldes, hvis det har en grovere karakter.
Der er ved tidligere tilsyn beskrevet, at der er udarbejdet ambulanceplan for medarbejdere, borgere og personaler.
Indikator 07.a

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a
Det vægter, at det af fremsendt oplysninger ses, at der har været en voldsepisode siden sidste tilsyn, som er
anmeldt til politiet. Centerleder fortæller, at der forekommer overgreb og løbende arbejdes på at sikre den rette
personalesammensætning i forhold til relevante kompetencer, således at borgerne opnår højest mulig trivsel. Der
berettes om tilfældet hvor en medarbejder i en afdeling er anmeldt til politiet og efter overgreb er blevet udskrevet
af tilbuddet. Der er løbende konflikter i afdelingerne, men de håndteres pædagogisk af personalet og ledelsen
involveres sjældent.
Tillige vægter, at medarbejdere i Café Nema fortæller, at der er meget larm i køkkenet, men man kan altid bede en
kollega dæmpe sig, ved at sige det på en pæn måde. Det forekommer, at kolleger kan blive irriteret på hinanden,
her støtter personalet ved at deltage i en snak med begge parter.
I Café Nema fortæller personalet, at medarbejdere kan blive vrede men aldrig fysisk udadreagerende. Personalet
forebygger gennem aflæsning af situationen samt afledning og være omsorgsfuld.
I Snedkeri og montage fortæller personalet, at medarbejderne godt kan være højrøstede, men ikke har situationer
med psykisk vold, men får konflikter afværget gennem samtaler. Medarbejderne beskrives at være gode til at
afstemme med hinanden.
I Sansning og samvær beskriver personalet, at de løbende registrerer overgreb og herunder krads, hvilket
observeres at ske på dagen for tilsynet. Hvor en personale bliver slået af en borger. Personalet oplyser, at de
løbende udarbejder og opdaterer risikovurderinger. Der laves ikke systematisk opsamling på hændelser med
registreres også nrævedhændelser.
Ledelsen fortæller, at der foreligger en voldspolitik som omhandler overgreb på personalet, andre borgere eller
medarbejdere. Den drøftes løbende på personalemødet.
På baggrund heraf, med særlig vægt på der sker enkelte hændelser, fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes
i høj grad opfyldt.
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Vurdering af temaet
Organisation og ledelse

Temavurdering

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

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering med en centerleder og afdelingsleder
fungerende for flere værksteder eller grupper. Ledelsen er samlet set kompetent og ansvarlig og har fortsat
tydelige rammer for tilbuddets strategiske udvikling og den daglige drift. Personalet oplever sig medinddraget i alle
beslutningsprocesser, hvilket særligt kommer til udtryk i den igangværende proces omkring ny organisering, og er
i den forbindelse med til at sikre borgere og medarbejderes trivsel og udvikling.
Videre vurderes, at ledelsen fortsat har blik for at sikre personalet har kompetencer til at varetage målgruppens
forskellige behov. Personalet organiserer selv fordelingen af personale i afdelingerne og bistår hinanden fremfor at
anvende vikarer i nogle grupper. Der hvor der anvendes vikarer i perioder, sikres grundig introduktion i forhold til
medarbejders og borgers behov. Der er fortsat en lav personalegennemstrømning og sygefravær.
Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter

Kriterium 08

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har en kompetent ledelse, der har kompetencer til at varetage den
daglige drift og sikre målgruppens trivsel og udvikling.
Tillige vurderes, at ledelsens strategier og visioner er tydelige, og personalegruppen beskriver dem samstemmende
med det af ledelsen oplyste. Medarbejdere gengiver de rammer og mulighed der med organiseringen gives omkring
kompetenceudvikling, samt andre arbejdsfunktioner ved ønske herom, som underbygge filosofien om at alle kan
lære noget nyt. Ligesom der for borgere i Sansning og samvær observeres fokus på livskvalitet.
Ledelsen fremstår fortsat tillidsbaseret og personalet oplever i meget høj grad at være inddraget, i alle beslutninger
der vedrører arbejdspladsen og målgruppen, hvilket fx kan ses i den igangværende proces omkring ny
organisering. Centerleder fortæller, at ledelsens fornemmeste opgave er at facilitere processerne.

Indikator 08.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a
Der er ifølge tilbudsportalen fire ledere på 148 timer i alt. Dertil er der ansat en strategisk projektleder. Centerleder
er Ann-Christina Matzen Andreasen.
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Det vægter, at centerleder fortæller, at en afdelingsleder efter mange års ansættelse har fået andet arbejde. Hvilket
har bevirket, at de har fået mulighed for at reorganisere og se på behovet og fordeling af ledere. I øvrigt er der ikke
ændret på ledelsen sammensætning, og de har fortsat relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.
Som led i den flade ledelsesstruktur pågår proces omkring fremtidig organisering. Personalet er som led i dette i
proces omkring udarbejdelse af et nyt organisationsdiagram ud fra filosofien om samskabelse. Desuden berettes
om den senest gennemførte lønforhandling, som blev varetaget personalerne imellem samt om at en øget grad af
de økonomiske midler er lagt ud til de enkelte afdelinger. Centerleder oplever ikke et merforbrug som følge heraf,
men at personalerne oplever en høj grad af tillid til deres beslutninger. Personalet bekræfter den flade
ledelsesstruktur og proces om organisering og de udlagte ledelsesrum omkring økonomi, personaleressourcer og
lønforhandlinger. Det beskrives hvordan der som led i dette har været taget initiativ til at se over skulderne på
hinanden i de enkelte afdelinger for at skabe vidensdeling og sparring.
Tillige vægter, at centerleder er tydelig omkring den udlagte ledelsesramme, og hvilke opgaver der varetages af
center- eller afdelingsleder. Personalet beskriver, at ledelsen er gode til at italesætte strategien, og visioner og
faglige målsætninger er tydelige og levende. I øvrigt beskrives ledelsen af personalet som meget til stedet,
inviterende og nærværende.
Ydermere vægter, at tilbuddet siden sidste tilsyn er blevet kåret til 2018s bedst offentlige arbejdsplads, og er
indstillet til Europas bedste arbejdsplads for mellemstore virksomheder. De har som led i dette haft mange besøg
udefra, hvilket personalet varetager ud fra ledelsesfilosofien.
På baggrund heraf fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes meget høj grad opfyldt.
Indikator 08.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b
Det vægter, at i følge tilbudsportalen har ledelse og personale mulighed for ekstern supervision. Personalet har ved
tidligere tilsyn fortalt, at de også har mulighed for supervision og sparring med ledelsen, det gælder både faglige
emner og samarbejdsproblematikker. Personalet værdsætter sparring med ledelse. Det vægtes, at supervision
også kan være fælles kompetenceudvikling for hele teamet. Centerleder fortæller under indeværende tilsyn, at der
er mulighed for supervision til ledere i gruppe eller individuelt. Personalet tilbydes individuel supervision, men gives
det ofte på borgerniveau.
På denne baggrund fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 09

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at den daglige drift varetages kompetent.
Det vægter, at personalet er fag- eller pædagogisk uddannet og har kompetencer til at anvende tilbuddets faglige
tilgange og metoder samt sikres mulighed for løbende kompetenceudvikling.
Tillige vægter, at personalegennemstrømningen og sygefraværet er lavt set i forhold til sammenlignelige
arbejdspladser.
Der udarbejdes fortsat APV hvert år, for at sikre trivsel for personale, medarbejdere og borgere.
Tilbuddet er kåret til Danmarks bedste arbejdsplads de sidste 3 år og er indstillet til en pris for Europas bedste
arbejdsplads.
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Indikator 09.a

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a
Det vægter, at Ifølge tilbudsportalen er der i Café Nema ansat svarende til 86 timer specialpædagogisk arbejde og
omsorg for handicappede og 37 timer andre faggrupper. Personalet fortæller, at der er tre personaler på dagen for
tilsynet og i alt er ifølge fremsendt materiale ansat tre jobcoaches og to køkken medarbejdere, hvoraf en er i
skånejob og en anden i flexjob samt vikar efter behov. Der er 12 medarbejdere.
I Snedkeri og Montage er der ansat svarende til 185 timer specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede.
Af fremsendte materiale ses, at der er ansat to værkstedsassistenter og to socialpædagoger. Der er 21
medarbejdere i montagen og 16 på snedkeriet ifølge personalet. Der er nednormeret med en stilling, i forbindelse
med at enkelte borgere er tilbudt støtte efter § 104 fremfor arbejde i værkstedet. Der er vikardækning fx når en
personale er med som støtte til ansat i Brugsen, men ellers fordeler de ressourcer mellem de to værksteder eller
tilbyder arbejde kun i montagen, hvis der mangler personale i snedkeriet.
I Sansning og samvær er der ansat svarende til 173 timer specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede.
Af fremsendt materiale ses ansat 6 socialpædagoger og en omsorgsmedhjælper, hvilket personalet bekræfter. Der
er 20 borgere. Personalet fortæller, at borgerne har én til én og én til fire. Der anvendes vikarer, som er introduceret
på introdage, og er en overordnet struktur til alle borgere, hvor der ligeledes vurderes om de kan støttes af en vikar,
herunder foretages risikovurderinger i forhold til alenearbejde som varetages af vikarbureau.
Centerleder oplyser, at de helst ikke bruger vikarer og har et fald i denne budgetpost, men anvender det efter
behov.
Tillige vægter, at medarbejderne fortæller, at personalet altid har tid til at snakke, og lytter når de ved
arbejdsdagens begyndelse eller i løbet af dagen får udfordringer eller spørgsmål. Det observeres, at personalet har
opmærksomhed på borgere og medarbejderes behov i de konkrete arbejds- og aktivitetssituationer.
På baggrund af ovenstående, med vægt på en stabil personalegruppe med opmærksomhed på borgere og
medarbejderes behov og et generelt lavt forbrug af vikarer, hæves scoren fra 4 til 5, og indikatoren bedømmes til at
være opfyldt i meget høj grad.
Indikator 09.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b
Det vægter, at der i fremsendt materiale ses en stigning i ansat personale fra perioden 1.1.-18 til 1.1.-19 med 4
ansatte, fra 107 til 111. Centerleder oplyser, at de ekspanderer en lille smule hvilket tilgangen af personale er
udtryk for. Der berettes af personalet i Café Nema om et nyt personale, og det beskrives at have stor betydning for
medarbejderne og er svært når der kommer nye, da strukturen bliver brudt. I Snedkeri og montage er en personale
ny men overflyttet fra anden afdeling ifølge personalet.
På baggrund af ovenstående, med vægt på en generel lav personalegennemstrømning, fastholdes scoren, og
indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
Indikator 09.c

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c
Det vægter, at der i fremsendt materiale oplyses, at sygefraværet er på 4.76 % for hele organisationen, hvilket er
lavt i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Centerleder oplyser at sygefraværet er faldet men ikke har
sammenhæng med faldet i vikarbudgettet.
På denne baggrund fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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Temavurdering

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

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at personalet har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i
forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe. Personalet er fagligt uddannet enten pædagogisk eller
håndværksmæssigt eller har erfaring fra arbejdet med målgruppen. Ligesom der løbende er mulighed for
opkvalificering omkring anvendt metoder og tilgange enten i form af interne kurser eller ekstern uddannelse ud fra
borgere og medarbejderes behov. Desuden har ledelsen og personalet et fortsat fokus borgere og medarbejderes
behov og samarbejder med eksterne aktører, når der er behov herfor.
Tillige vurderes, at personalet møder borgere og medarbejdere respektfuldt i en ligeværdig og anerkendende
relation og har fokus på borgernes retssikkerhed.
Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter

Kriterium 10

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at personalet besidder kompetencer og erfaring til at varetage borgere og
medarbejderes behov, samt at kunne anvende tilbuddets faglige tilgange og metoder. Det vægtes, at personalet
har relevant pædagogisk og fagfaglig uddannelse, samt tilbydes kompetenceudvikling i forhold til målgruppens
behov og tilbuddets valgte faglige tilgange og metoder.
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a
Af fremsendt materiale ses i Café Nema ansat 5 personaler, (3 jobcoach og 2 køkkenmedhjælpere heraf 1 på
skånejob -1 på Flexjob), i Snedkeri og montage er ansat 4 personaler, (2 værkstedsassistenter og 2
socialpædagoger) og i Sansning og samvær er ansat 7 personaler, (6 socialpædagoger og 1
omsorgsmedhjælper).
Det vægter, at centerleder fortæller, om flere interne planlagte kurser og kortere temaoplæg omkring forskellige
relevante emner. Personalet tilbydes materiale om relevante emner ud fra ønsker om at tilegne sig mere viden
omkring emner, som der har været holdt foredrag om. Personalet bekræfter dette, og oplever det godt, at alle
tilbydes at høre det samme omkring nogle emner.
Personalet fortæller i øvrigt, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling, og ledelsen er gode til at
understøtte kompetencerne og se muligheder for personalets udvikling af hensyn til borgernes behov fx nævnes en
er uddannet til danseinstruktør og andre har fået sansekursus, viden om medicin eller neuropædagogik. Personalet
oplyser, at medarbejdere tilbydes kompetenceudvikling fx i at være medundervisere på interessekurser, hvilket
giver andre mulighede for personalet i undervisningen omkring interessebårne emner. Der er personaler, som
opsamler erfaringer for sådanne projekter af hensyn til at videregive oplysninger til hele huset af hensyn til det
videre arbejde.
På baggrund heraf fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Indikator 10.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det vægter, at der under observation i Sansning og samvær og Café Nema samt under rundvisning i Snedkeri og
montage ses, at personalet har en respektfuld og anerkendende tilgang til borgere og medarbejdere, og de
fremstår ligeværdige. Medarbejdere og borgere fremstår trygge og ses at have tillid til personalet, som er
imødekommende og hjælpsomme. Der er for borgere med verbale udfordringer opmærksomhed på
kommunikationsformer som skal understøttes med tegn, billeder eller hvor adfærd skal aflæses. Personalet i
Sansning og samvær koordinerer løbende omkring indsatser og aktiviteter med borgerne og fortæller, hvilke tegn
borgerne udviser når de fx ikke ønsker deltagelse i aktivitet længere. Desuden ses anvendt en del fysisk guidning
og italesættes af personalerne hver gang de flytter en borger i kørestol eller lifter og får bekræftet ved tegn fra
borger om de er indforstået og om de sidder behageligt.
Tillige vægter, at medarbejderne fortæller, at personalet er gode til at hjælpe dem og støtter ud fra den enkelte
medarbejderes behov samt har fokus på medarbejdernes ressourcer.
På denne baggrund fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Temavurdering

Fysiske rammer
De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at
tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets omgivelser, indretning og faciliteter og stand understøtter målgruppens behov
og formålet med indsatsen.
De fysiske rammer gør det muligt at tilgodese borgere og medarbejderes forskellige behov og sikre trivsel og
udvikling. Sansning og samvær som er nyrenoveret afspejler i meget høj grad målgruppens behov for
afskærmning og sansemotorisk udvikling i særligt indrettede lokaler samt mulighed for socialt samvær i fællesrum.
I Café Nema og Snedkeri og montage er køkken og værksteder indrettet med mulighed for arbejde ved mindre
borde alene omkring en opgave samt at lave større produktioner sammen, men der opleves til tider larm og
udfordringer omkring pladsen, hvilket der ved den kommende renovering, kan være en opmærksomhed på.
De fysiske rammer fremstår i øvrigt indbydende, og socialtilsynet vurderer, at tilbuddets hensigt med at ligne en
almindelig arbejdsplads fortsat i meget høj grad er opfyldt.
Gennemsnitlig vurdering

4

Udviklingspunkter

Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i meget høj grad understøtter målgruppens behov og formålet med
indsatsen og understøtter borgere og medarbejderes udvikling og trivsel.
Det vægter, at borgere med behov for afskærmning, under aktivitet eller som led i udførsel af en konkret
arbejdsopgave eller ved behov for pause, kan tilbydes dette. Desuden er der mulighed for at indgå i et fællesskab
med de øvrige borgere og medarbejdere.
De fysiske rammer fremstår indbydende særligt i Sansning og samvær. De lever op til en almindelig arbejdsplads i
Café Nema og Snedkeri og montage, men der kan opstå meget larm, som der ved den kommende renovering kan
være opmærksomhed på.
Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a
Tilbuddet er beliggende på i alt 7 geografisk adskilte adresser i henholdsvis Gentofte og Gladsaxe kommuner.
Hovedadressen ligger i et industrikvarter, hovedparten af de øvrige tilbud ligger i nabofælleskab med en række
botilbud for børn og voksne der er udviklingshæmmede og/eller mennesker indenfor autismespektret.
Det vægtes, at centerleder ved tidligere tilsyn fortæller, at de fysiske rammer skal understøtte læringsmiljøet, og
derfor skal tilbuddet ligne en arbejdsplads og ikke en institution. Tilbuddet har været igennem en større renovering,
og personalet tilkendegive, at det har stor betydning for borgere og medarbejdernes trivsel. Socialtilsynet
observerer et indbydende æstetisk udtryk, som lever op til intentionen om at alle personaler, medarbejdere og
borgere skal være stolte af deres arbejdsplads.
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Der berettes under indeværende tilsyn, at der fortsat pågår proces omkring renovering og Café Nema og Snedkeri
og montage er ikke blevet dette endnu.
Tillige vægter, at medarbejdere fortæller, at der er en del larm i Café Nema og montage, hvilket de løbende drøfter.
Personalet bekræfter dette og oplyser, at de desuden er udfordret på pladsen, hvorfor der forsøges etableret flere
eksterne arbejdspladser på enkelte dage. Pladsudfordringerne observeres under rundvisningen, hvor der også ses
meget lidt plads til at komme omkring i en kørestol i kantinen.
Endvidere vægter, at i Sansning og samvær, som er nyrenoveret, observeres borgere at trives i de fysiske rammer.
Dette kan se på borgernes glæde ved at deltage i de forskellige aktiviteter i de enkelte sanserum samt have samt
den ro det giver for enkelte borgere at have mulighed for ophold i afskærmet lokale.
På denne baggrund sænkes scoren fra 5 til 4. Det er særligt vægtet, at der omkring lokalerne til Café Nema og
montage opleves larm, og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b
På tilbudsportalen beskrives, at hovedparten af tilbuddets fysiske rammer er indrettet til formålet, det gælder såvel
værksteder, aktivitets- og samværstilbud og servicetilbuddene. Enkelte af tilbuddene er placeret i fysiske rammer
der ikke tager højde for indholdet (tilgængelighed primært). Der er god handicaptilgængelighed i øvrigt.
Det vægter, at af hjemmesiden ses, at Sansning og samvær har 350 kvadratmeter i et plan, som er indrettet med
to store grupperum, et fællesrum og fem flex-solo-rum. Flex-solo-rummene giver mulighed for særligt målrettede
aktiviteter og læringsforløb og tæller et rum med kuglebassin, et skovrum, et fokusrum, et gyngerum og et
musikrum. Huset er indrettet med loftliftsystem, og som er fuldt tilgængeligt for kørestolsbrugere. Der tilbydes
stillingsskift til kørestolsbrugere, da mange af borgerne har behov for at hvile ryggen eller få en lille pause. Der er
også en have med frugttræer, gynger og grill, som bruges meget om sommeren.
Under rundvisning og observation i Sansning og samvær, ses beskrivelsen at stemme overens med det på
hjemmesiden beskrevne og personale og leder forklarer om baggrunden for de valgte sanserum og
aktivitetsmuligheder i de enkelte lokaler. Personalet nævner at der grundet høje lyde til tider anvendes høreværn.
Centerleder beskriver med baggrund i erfaring fra at aktiviteter i Sansning og samvær med fordel kan foregå ude,
at det vægtes, at der er mulighed for at komme ud via tilbuddet busser og køb af ny er planlagt.
Tillige vægter, at personalet i Café Nema fortæller, at de er udfordret på pladsen. Hvilket observeres under
rundvisning og observation i forbindelse med kantinens åbning.
I Montage fortæller personalet, at de glæder sig til nye fysiske rammer, og der pågår proces med ergoterapeut
omkring hvordan der kan skabes øget mulighed for afskærmning i rummet og arbejde med sanseprofiler. I
Snedkeriet oplever personalet, at de fysiske rammer fungerer godt i forhold til antallet af medarbejdere. Der er
særlige rum til nogle opgaver.
Centerleder fortæller, at omklædningsrummene er i begge afdelinger nyrenoverede, hvilket medarbejderne
fortæller de er glade for.
Endvidere indgår, at der i tilbuddet fortsat tages højde for læringsmiljø, hvorfor der fortsat er indrettet kursuslokaler
(etage). Centerleder fortæller ved tidligere tilsyn, at medarbejdere og borger skal væk fra de almindelige rammer
for at lære (være på kursus). Meget af renoveringen og ændringerne i lokalerne er foretaget af medarbejderne
selv.
På denne baggrund sænkes scoren fra 5 til 4. Særligt er det vægtet, at der omkring rammerne for værksted og
køkken pågår proces med renovering for i øget omfang at imødekomme borgernes behov. Indikatoren bedømmes i
høj grad opfyldt.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet.
Dokumenter

Tilsynsrapport fra 2018
Tilsynsrapport vedr. Sansning og samvær fra 2015
Tilbudsportalen
Hjemmeside
Mail af 23.4.-19 med bilag:
Forud for tilsynet, indeholdende oplysninger om borgere og ansatte,
personalegennemstrømning og sygefravær samt magtanvendelser og vold.
Notatrak med opfølgning på udviklingspunkter.
Stikprøve i borgersager fra:
Sansning og samvær, kompetencekompas, bestilling, indsatsplan og evaluering
Snedkeri og Montage, MUS-skema, kompetencekompas, bestilling, indsatsplan,
evaluering
Café Nema, opfølgning sagsbehandler, bestilling, pædagogisk plan, logbog

Observation

Café Nema:
Observation under igangværende arbejde i køkkenet samt under frokosten
Snedkeri og montage:
Observation under igangværende produktion
Sansning og samvær:
Observation under aktivitet og morgensamlingen

Interview

Leder:
Centerleder for JAC, Anne Christina Matzsen, uddannet lærer og cand.mag. i
pædagogik og psykologi ansat i 7 år
Funktionsleder for Beskyttet beskæftigelse § 103, uddannet pædagog og diplom i
ledelse, ansat i fem år i nuværende stilling, og tidligere ansat 10 år i nextjob.
Funktionsleder for Specialterapien, snoezelhuset og § 104, uddannet pædagog og
cand.pæd.soc. ansat i 12 år, leder i 6 år.
Funktionsleder af Nextjob, STU, § 103 de små produktionsteams, uddannet
projektleder, ledelsesuddannelse, ansat i 3 ½ år.
Personale:
Nextjob, Café Nema:
Socialpædagog med uddannelse som kognitiv psykoterapeut , erfaring fra arbejdet
med unge og i psykiatrien, ansat i ? år.
Bachelor i ernæring, erfaring fra arbejdet som virksomhedskonsulent, ansat 2
måneder.
Beskyttet beskæftigelse, Snedkeri og montage:
Pædagog, ansat i 10 år
Snedker og møbelpolstrer, ansat i 2 ½ år.
Aktivitets- og samværstilbud, Sansning og samvær:
Pædagog i gruppe 1 ansat i to år
Pædagog i gruppe 2, ansat i 4 måneder
Pædagog i gruppe 2, ansat i 3½ år
Medarbejdere/borgere:
Nextjo, Café Nema:
Talt med 5 medarbejdere alle ansat gennem flere år samt en der er i praktik.
Interviewet en medarbejder ansat i 3 år.
Beskyttet beskæftigelse, Snedkeri og montage:
Talt med 5 medarbejdere på montageværkstedet alle ansat gennem flere år.
Talt med 3 medarbejdere på snedkeriet alle ansat gennem flere år.
Det var ikke muligt at interviewe borgere i Sansning og samvær.
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Interviewkilder

Ledelse
Medarbejdere/borgere
Personale

Score

Tema 7

Tema 1
5
4
3
2
1
0

Tema 2

Tema 6

Tema 3

Tema 5

Tema 4

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