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Forord 
 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering 

af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter 

følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det 

konkrete tilbud. 

Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer 

og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den 

indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som 

nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. 

 

 
  

Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede, og skal derfor vurderes ud 
fra dette. 
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BDO har på vegne af Kolding Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Sydhjørnet. BDO er kommet frem 
til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews 
og observationer. 
 
Det overordnede indtryk af Sydhjørnet er, at det er godt botilbud til målgruppen af borgere. Både leder og 
medarbejderne fremstår dedikerede for og til deres arbejde. Borgerne udtrykker glæde for den indsats 
som de modtager og deres botilbud som samlet hele. 
 
Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis 
Det er tilsynets vurdering, at Sydhjørnet anvender relevante faglige metoder og tilgange. Tilsynet har no-
teret sig, at tilbuddet har været igennem et fælles efteruddannelsesforløb i KRAP, som har haft en god 
betydning i den fortsatte metodiske kvalitetsudvikling. Det samme gør sig gældende for flere VISO-forløb, 
da disse har givet god sparring og mulighed for fælles refleksion.  
Det vurderes dertil, at Sydhjørnet på relevant vis sørger for at opsætte mål, delmål og med rette fokus på 
progression for den enkelte borger. Der er endvidere etableret en god systematisk praksis for at gennemgå 
alle borgere i en form for turnus. 
 
Hverdagens praksis 
Tilsynet vurderer, at borgerne tilbydes en hverdag som både er varieret og struktureret – alt i en god 
balance og at balancen er tilpasset den enkelte borger.  
Sydhjørnet vægter en høj grad af beskæftigelse eller uddannelse til deres borgere. De tager ofte selv teten 
og arrangere sådanne ting igennem eget netværk, hvorefter kommunen kontaktes for at få alt formelt på 
plads.  
Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet har relevant fokus på at øge borgernes selvstændighed, hvilket både med-
arbejdere, leder og borgere giver flere gode eksempler på igennem det samlede tilsyn.  
Der er en fin og god omgangsform på tilbuddet. Dette understøttes i særlig grad af tilsynets observationer 
på dagen, hvor alle borgerne er samlet med leder og personale i fællesstuen til julehygge. Her er en positiv 
og god atmosfære samt stor rummelighed. Det er tilsynets vurdering, tilbuddet via flere forskellige tiltag 
tilbyder borgerne tilbud om sundhedsfremmende aktiviteter. Der er både gruppeorienterede tilbud samt 
mere individuelle tilbud. 
 
Procedure og retningslinjer  
Det er tilsynets vurdering, at Sydhjørnet følger Kolding Kommunes medicihåndterings politik, hvorfor de 
blandt andet ikke giver pn-medicin før dette er godkendt af en sygeplejerske. 
Når det gælder magtanvendelsesområdet, vurderes det, at tilbuddet arbejder pædagogisk konfliktforebyg-
gende fx via deres fortløbende refleksive håndtering medarbejderne imellem.  
 
Organisatoriske og personalemæssige forhold 
Tilsynet vurderer, at Sydhjørnets personalegruppe har gode og relevante kompetencer til målgruppen af 
borgere, ligesom der er et godt samarbejde på Sydhjørnet, som er kendetegnet ved en åben, rummelig og 
imødekommende kultur. Det er endvidere tilsynets vurdering, at der er relevant fokus på kvalitets- og 
kompetenceudvikling og at dette er en fast implementeret del at tilbuddet. 
 
Fysiske rammer 
Tilsynet vurderer, at tilbuddet på god vis får de fysiske rammer til at understøtte borgernes trivsel. Her 
er både mulighed for socialisering og private forhold, ligesom køkkenet er indrettet på en sådan vis, at 
flere borgere kan blive aktiveret i dette. 

1. TILSYNETS SAMLEDE VURDE-
RING 
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1.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud:  

Bemærkninger 

Tilsynet bemærker at tilbuddet har været igennem et fælles efteruddannelsesforløb, som har 
medført et øget og fælles fokus på at skærpe den pædagogiske praksis 

Anbefalinger   

Ingen anbefalinger 

Anbefaling om påbud 

Ingen anbefaling om påbud 
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2. OPLYSNINGER  
 
 
 

Adresse  

Grønnegade 3, Vamdrup 

Leder 

Knud Didriksen 

Tilbudstype og juridisk grundlag 

Tilbuddet er Friplejeboligleverandør 

Tilbuddets juridiske grundlag tager afsæt i LBK nr 1058 af 31/08/2015 og ydelsen overfor borgerne 
gives efter SEL §§ 83, 85, 86, 87 og 97 

Antal pladser 

12 pladser 

Takst pr. døgn 

Taksten er individuel beregnet efter borgerens behov. 

Målgruppebeskrivelse 

Målgruppen for Sydhjørnet er mennesker med Aspergers Syndrom eller en anden beslægtet udvik-
lingsforstyrrelse eller andre med brug for samme type støtte som disse. 

Antal ansatte og personalesammensætning 

Personalegruppen består af 16 fastansatte, bestående af lærere, pædagoger, social - og sundhedsas-
sistent. Heraf er ni pædagogisk uddannet, to lærere, tre SSA og en diakonelev og en medarbejder i 
ressourceforløb. 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 15. december 2016 kl. 15 til 18 

Deltagere i interviews 

Ledelse: 
• Leder er uddannet lærer, har arbejdet i mange år som efterskoleforstander, ansat siden opstart 

(marts 2012) 
Medarbejdere:  
• Medarbejder som også er stedfortræder og praktikvejleder, uddannet socialpædagog/diakon, an-

sat i tre år,  
• Medarbejder, uddannet pædagog, ansat siden 1/10-2016, tidligere ungdomskonsulent i en folke-

kirke 
Borgere:  

• To borgere som begge har boet i flere år på Sydhjørnet samt flere andre borgere under et måltid 
 

BDO blev vist rundt på stedet af: Tilsynet gik selv rundt 

Tilsynsførende  

Helen Jønsson (Director, cand.pæd., PD og socialpædagog) 
Rikke Due (Senior Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) 

 

  



6 KOLDING KOMMUNE | UANMELDT TILSYN, SYDHJØRNET                                                         DECEMBER 2016 

 

3. DATAGRUNDLAG  
 
 

3.1 JURIDISK GRUNDLAG - CERTIFICERING 

Data  Tilbuddet har certificering til at levere følgende ydelser efter SEL paragraffer (tilsendt 
forud for tilsynet af Kolding Kommune):  

1) Personlig hjælp efter SEL (§§ 83 og 87) 
2) Praktisk bistand efter SEL (§§ 83 og 87) 
3) Socialpædagogisk bistand og træning efter SEL (§ 85) 
4) Genoptræning efter SEL (§ 86) 
5) Ledsagelse efter SEL (§ 97) 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet har noteret sig informationerne og har ingen yderligere kommentarer. 

 
 
 

3.2 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data  Der er er tidligere ført tilsyn med Sydhjørnet i december 2015, hvilket medførte to 
anbefalinger:  
 
1. Tilsynet gentager sin anbefaling om, at medarbejderne systematisk drøfter og spar-

rer gråzonetilfælde på personalemøderne for derved at drage fælles læring og re-
fleksion. 

Leder fortæller, at de siden sidste tilsyn har haft en borger med en udadreagerende 
adfærd, hvorfor de har haft og fortsat har VISO tilknyttet til at yde sparring. Situati-
onen gav ikke anledning til en magtanvendelse, men de har øget deres opmærksom på 
magtanvendelse/gråzoner og voldsforebyggelsesområdet. 

Rådgivningen fra VISO har medført nogle konkrete tiltag, som giver den pågældende 
borger øget trivsel og dermed minimeres risici for udadreagerende adfærd. De har 
dertil udarbejdet nogle ’sociale historier’ til vedkommende.  

Specifikt i relation til gråzonetilfælde, oplyses det, at de ikke har haft systematiske 
drøftelser omkring dette. Begrundelsen for dette er, at det ikke har været aktuelt og 
leders tilgang er, at som udgangspunkt drøfter de det som rør sig i tilbuddet og dermed 
de aktuelle temaer. 

  

1. Tilsynet anbefaler at visualisere den pædagogiske handleplan for dermed at 
fremme forståelsen for de beboere, som ikke kan læse. 

Leder oplyser her, at de har arbejdet med dette. Fx har de optaget flere af de ting 
som de arbejder med på telefon. Visualiseringen fremgår endnu ikke i de pædagogiske 
planer, men er mere noget som sker i praksis. Generelt er piktogrammerne blevet 
elektroniske på tilbuddet. 

 

I forhold til væsentlige ændringer oplyses det af leder, at de har arbejdet med en 
versionsplan sammen med bestyrelsen fx hvordan Sydhjørnet skal indgå med nærmil-
jøet. De har desuden haft flere borgere som ønskede at blive visiteret til deres tilbud, 
hvorfor de har drøftet at udvide. Der er dog endnu ingen aktuelle planer for dette. 
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Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet har noteret sig informationerne og har ingen yderligere kommentarer. 

 

 

3.3 DEN PÆDAGOGISKE, OMSORGS- OG PLEJEMÆSSIGE 
PRAKSIS 

3.3.1 Referenceramme, pædagogik og metode 

Data Ved sidste tilsyn er det oplyst, at leder drøfter den pædagogiske referenceramme med 
bestyrelsen og medarbejderne på et årligt møde. De har her blandt andet arbejdet med, 
hvad de gerne vil være kendt for i nærmiljøet og der blev formuleret nogle retningslin-
jer. 

Værdigrundlaget er som udgangspunkt det kristne livssyn, hvilket blandt andet kommer 
til udtryk ved, at man ved måltiderne begynder med et bordvers. Der er også et tilbud 
om fælles sang, læsning og bøn, som de fleste borgere benytter sig af. 

Det blev endvidere oplyst, at medarbejderne var i færd med at uddanne sig inden for 
KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik). 

Ved dette tilsynet oplyses det dertil, at de arbejder ud fra nærmeste udviklingszone og 
møde den enkelte borger her. 

Forløbet med KRAP er nu færdigt og er fremadrettet en del af deres referenceramme. 
Adspurgt til hvordan man kan se KRAP i praksis oplyser leder, at helt konkret kan man 
se, at informationerne på opslagstavler er forenklede. Ligesom de anvender konkrete til-
tag fra KRAP, såsom ressourceblomsten. 

Ydermere har de haft VISO til rådgivningsopgaver og denne rådgivning har gjort, at de er 
blevet klogere på deres egen pædagogiske praksis om helhed. 

Medarbejderne oplyser, at deres praksis er kendetegnet ved, at værdisættet har stor be-
tydning fx vægtes anerkendelse og det at være i øjenhøjde med den enkelte borger. 
Med dette menes, at der kan og skal være forskel på struktur og kommunikation, så den 
tilpasses borgernes kognitive niveau. Her ud over, arbejdes der med TEACCH og KRAP. 

Medarbejderne er opdelt i teams, og hvert team har så fire borgere. Hver borger har så 
en kontaktperson i teamet. Og Kontaktpersonens primære funktion er at have fokus på 
borgerens trivsel og hvordan den fortsat kan højnes. De øvrige i teamet støtter så op 
omkring de valgte tiltag for at opnå dette. 

Adspurgt til hvad de har opnået igennem KRAP-forløbet oplyses det, at det har givet dem 
gode analyseredskaber til at se på, hvorfor en given praksis måske ikke er optimal, lige-
som de også oplyser at de anvender flere af KRAPs konkrete værktøjer fx ressourceblom-
sten.  

Medarbejderne fortæller desuden, at de har haft tre VISO-forløb, som har givet dem god 
indsigt i og øget deres forståelse for borgernes udfordringer og ressourcer. De giver der-
til mere udførlige konkrete eksempler på deres øgede viden og hvordan den har betyd-
ning for pædagogiske praksis i hverdagen. 

Tilsynets 
vurdering  

Det er tilsynets vurdering, at Sydhjørnet anvender relevante faglige metoder og til-
gange. Tilsynet har noteret sig, at tilbuddet har været igennem et fælles efteruddannel-
sesforløb i KRAP, som har haft en god betydning i den fortsatte metodiske kvalitetsud-
vikling. Det samme gør sig gældende for flere VISO-forløb, da disse har givet god spar-
ring og mulighed for fælles refleksion. 

 

3.3.2 Pædagogiske planer – dokumentation, effekt og resultater 

Data Ved sidste tilsyn oplyses det, at der afholdes møder med sagsbehandler og pårørende en 
gang om året. Det er leders erfaring, at borgerne inddrages i valg af mål og delmål i det 
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omfang, de magter dette, men det er dog oftest medarbejderne, der igennem deres ind-
gående kendskab til beboerne i samråd med beboerne vælger de enkelte mål og delmål.  

Leder oplyser, at medarbejderne drøfter mål og delmål på team-møderne, og at målene 
evalueres og justeres efter behov. På den måde bliver de pædagogiske handleplaner et 
godt redskab i hverdagen samtidig med, at de skaber et fælles fundament at arbejde ud 
fra. 

Ved dette tilsyn oplyses det, at leders væsentlige funktion er at yde sparring til medar-
bejderne i udarbejdelsesfasen. Når der er samtaler med visiterende myndighed, er leder 
normalt i huset, men ikke aktivt deltagende ved møderne, da leder gerne vil overdrage 
denne funktion alene til den for borgeren primære medarbejder. Leder kan dog kontak-
tes, såfremt der er behov for det. 

Medarbejderne som er kontaktpersoner for borgerne udarbejder planerne. De anvender 
her Bostedssystemet og dette er sat op til VUM. 

Adspurgt til opfølgning på planerne, fortæller leder, at der fast årlig opfølgning eller ved 
behov. Det er blandt andet på baggrund af disse opfølgninger, at de har valgt at mod-
tage rådgivning fra VISO. 

Der afholdes personalemøde hver tredje uge, hvor de fælles drøfter indsats og trivsel for 
den enkelte borger. Leder deltager i disse møder og får herigennem indsigt i praksis. 

Medarbejderne oplyser vedvarende flere gange igennem tilsynet, at de ofte anvender en 
analyserende tilgang overfor borgerne, sådan at de gradvis får øget deres selvstændig-
hed. 

Adspurgt til hvordan de arbejder med mål og delmål, oplyses det, at de anvender Bo-
stedssystemet til udarbejdelse af delmål. Det er kontaktpersonen som varetager dette 
og så siden kan drøfte udarbejdelsen med sine kolleger, ligesom borgeren naturligvis er 
inddraget. 

Adspurgt til om de overfører myndighedsmålene direkte oplyses det, at dette afhænger 
af hvor konkret eller overordnet målene er udarbejdet. Der er opfølgning på målene på 
deres teammøder, hvor hver borger indgår i en turnus. En borger får en grundig gennem-
gang hver gang og de øvrige den hurtige evaluering. Ved næste teammøder, skifter de så 
rundt på borgerne. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at Sydhjørnet på relevant vis sørger for at opsætte mål, del-
mål og med rette fokus på progression for den enkelte borger. Der er endvidere etable-
ret en god systematisk praksis for at gennemgå alle borgere i en form for turnus. 

 
3.4 HVERDAGENS PRAKSIS 

3.4.1 Hverdag og aktiviteter – tilrettelæggelsen og afspejler den pædagogikken  

Data Medarbejderne oplyser, at de har en hverdag, som er tilrettelagt efter en fast struktur 
så den matcher borgernes behov og med flere forskellige tilbud fx motion. Dertil kom-
mer, at borgerne inddrages i almene daglige aktiviteter, såsom at tage med på forbræn-
dingen, ordne have, være med i køkkenet mm. 
Tilsynet observerer, at det af en opslagstavle fremgår hvem der er på arbejde og i hvil-
ket tidsrum. Personalet er angivet med fotos. Tilsynet oplyses endvidere om, at der er 
fast struktur for spise- og hyggetider. Ligesom der hver aften er tilbud om aftenandagt. 
Den ene borger som deltager i tilsynet oplyser, at vedkommende modtager den hjælp 
som han har behov for. Vedkommende går på arbejde to dage om ugen og to andre dage 
spilles der badminton. Der er også faste aftaler for deltagelse i madlavning og rengøring. 
Vedkommende fortæller at han er meget glad for sit arbejde og at det er det bedste ar-
bejde som han kunne have. Adspurgt til hvad vedkommende godt kunne tænke sig på et 
andet tidspunkt, så oplyses det, at vedkommende godt kunne tænke sig at hjælpe andre 
med pc’er og der er planer om besøg på Nordhøj (beskyttet beskæftigelse). 
Endeligt besøger denne borger sine pårørende flere gange ugentligt. Der cykles frem og 
tilbage på egen hånd. 
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Den anden borger oplyser, at vedkommende får hjælp til rengøring, idet han ikke selv vil 
det. Aktuelt er borgeren kommet til skade og er nu i gang med at bliver rehabiliteret. 
Før uheldet var borgeren i job og skal nu snart genstarte. Vedkommende fortæller me-
get detaljerigt omkring denne funktion og at det er et arbejde der kræver en høj grad af 
systematik.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at borgerne tilbydes en hverdag som både er varieret og struktureret – 
alt i en god balance og at balancen er tilpasset den enkelte borger.  

 

3.4.2 Uddannelse og beskæftigelse – støttes borgerne til dette 

Data Alle borgere har en form for dagtilbud. Det kan enten være som beskyttet beskæfti-
gelse, arbejde i den lokale kirke i tilkobling til deres paraplyorganisation, arbejde i det 
lokale supermarked – gerne flere timer end aftalt, i et landbrug eller i en STU. Tilbuddet 
oplyser i den forbindelse, at de er gode til at finde job til borgerne enten via netværk i 
nærmiljøet eller igennem deres netværk i Kristelig Handicapforening. Når arbejdet er 
fundet, så kontaktes kommunen, som så får etableret det formelle. 
Tilsynet samtaler med en borger, som til daglig er i gang med STU i en anden nærlig-
gende by. Borgeren formår selvtransport noget af vejen. Vedkommende oplyser, at han 
er glad for sin uddannelse og fortæller om de fag han har. 
Den anden borger oplyser, at vedkommende er på arbejde to dage om ugen i den lokale 
kirke og er meget glad for dette. Der er planlagt et besøg til Nordhøj i den kommende 
måned, idet vedkommende godt kan kede sig af og til. 

Tilsynets 
vurdering  

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet vægter en høj grad af beskæftigelse eller uddan-
nelse til deres borgere. De tager ofte teten selv her og arrangere sådanne ting igennem 
eget netværk, hvorefter kommunen kontaktes for at få alt formelt på plads. 

 

3.4.3 Understøttelse af borgernes frie valg – selvstændighed og relationer 

Data Medarbejderne oplyser, at de afholder borgermøder månedligt. Det kan dog være svært 
for alle borgere at deltage i dette på samme tid. Medarbejderne redegør derfor for, at 
de afholder formøder med nogle af borgerne. Den generelle holdning er, at borgerne har 
en stor grad af selvbestemmelse. De inddrages alle de steder, hvor de kan.  
Tilsynet oplyses om, at borgerne har mulighed for at deltage i store arrangementer med 
ligesindede under deres paraplyorganisation.  
Den ene borger oplyser, at han får fin støtte til det at bliver yderligere selvstændig og 
redegør for flere ting her. Vedkommende ved, at han og kontaktpersonen skal til at an-
vende et nyt redskab, som kan øge selvstændigheden. Borgeren ser frem til dette. 
Den anden borger oplyser, at han kan mange ting selv og glad for den støtte og hjælp 
som vedkommende modtager. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet har relevant fokus på at øge borgernes selvstændighed, 
hvilket både medarbejdere, leder og borgere giver flere gode eksempler på igennem det 
samlede tilsyn. 

 

3.4.4 Omgangsform og sprogbrug 

Data Ved tilsynets ankomst er der gang i det store klejnebageri. Efter endt bagning/kogning 
serveres disse i fællesstuen sammen med en kop kaffe og lidt frugt/grønt. Borgere og 
personale sidder sammen fordelt ved mindre borde. Der er en livlig samtale på kryds og 
tværs.  
Medarbejderne oplyser omkring omgangsformen, at de er opmærksomme på borgernes 
enten signalerer eller direkte kommunikation for, hvordan de ønsker kontakt og om-
gangsform. De kommer med konkrete eksempler på dette, som viser deres refleksivitet 
på området. 
Ydermere kommer medarbejderne ind på, at de har fokus på, at alle borgerne skal have 
det samme fokus. Der kan være borgere som kræver en øget opmærksomhed, men de 
glemme ikke de øvrige.  
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Medarbejderne fortæller desuden om, at de ønsker en generel god og konstruktiv dialog. 
De forholder sig alert til, hvornår de skal gribe ind, såfremt en ukonstruktiv adfærd er 
under opsamling. 
Den ene borger oplyser, at de generelt har det godt sammen. De har en husregel om, at 
man ikke diskuterer ude i fællesarealet, så går man i egen bolig, sådan at folk ikke bli-
ver generet af en diskussion.  
Borgeren finder, at de har et godt personale og det kan ikke blive meget bedre, udover 
at alle jo altid kan blive dygtigere. 
Den anden borger oplyser, at han i dag har det godt sammen sine medboere. Især er 
vedkommende glad for én bestemt medborger. I starten var det dog svært for vedkom-
mende at flytte ind i et fællesskab jf, at borgeren kom fra egen bolig. Alt er godt i dag 
og vedkommende er glad for at bo på tilbuddet. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at der er en fin og god omgangsform på tilbuddet. Dette un-
derstøttes i særlig grad af tilsynets observationer på dagen, hvor alle borgerne er samlet 
med leder og personale i fællesstuen til julehygge. Her en positiv og god atmosfære 
samt stor rummelighed. 

 

3.4.5 Sundhedsfremmende aktiviteter 

Data Tilsynet observerer, at personale og borgere er i samtale omkring at de skal til svømning 
inden så længe og at dette er en tilbagevendende aktivitet. Medarbejderne oplyser se-
nere om, at de vanligt er en del deltagere til dette, men aktuelt er luften gået lidt ud af 
ballonen. De fastholder dog fortsat tilbuddet. 
Medarbejderne redegør desuden for, at de fået tre fitness-kort til et lokalt center. De 
skal derfor finde frem til hvornår dette tilbud kan tilbydes, så der kan komme struktur 
på dette. Flere borgere løbere gerne flere gange om ugen. En borger endda hver dag. 
Adspurgt til kosten oplyses det, at de laver god mad fra bunden. Der købes ikke færdige 
retter. Ligesom der altid er tilbud om grønt. Der ud over tages der hensyn til borgernes 
allergier. Det er indtænkt i den generelle kost, så de ikke skal ud i og lave flere retter. 
Den ene borger har faste aftaler omkring at komme ud at gå en halv time hver dag. Ved-
kommende finder, at der er noget personale som godt kan finde på at hoppe over hvor 
gærdet er lavest, såfremt det regner. Andre gør ikke. Adspurgt til om borgeren kan gå 
sine ture selv, så bekræftes dette. Det er stort ønske for lige denne borger, at persona-
let gør hvad de skal – nemlig overholde aftalen. 
Den anden borger oplyser, at vedkommende cykler ture og er glad for det. Vedkom-
mende deltager ikke i andre former for motionsaktiviteter, da han ikke vil. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, tilbuddet via flere forskellige tiltag tilbyder borgerne tilbud 
om sundhedsfremmende aktiviteter. Der er både gruppeorienterede tilbud samt mere 
individuelle tilbud. 

 

 

3.5 PROCEDURER OG RETNINGSLINJER 

3.5.1 Medicinhåndtering 

Data Leder oplyser, at de lige har haft et medicintilsyn af to konsulenter fra Kolding Kom-
mune. Kolding Kommune har bestemt, at der skal være en sygeplejerske tilknyttet medi-
cinhåndteringen for et botilbud som Sydhjørnet. Dette har tilbuddet ikke, hvorfor de er 
koblet op på en sygeplejerske i et nærliggende plejecentre. 
Aftalen er blandt andet her, at tilbuddet ikke må give pn-medicin uden af få dette god-
kendt via denne ordning. 
Tilsynet observerer under selve tilsynet, at Sydhjørnet 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at Sydhjørnet følger Kolding Kommunes medicihåndterings po-
litik, hvorfor de blandt andet ikke giver pn-medicin før dette er godkendt af en sygeple-
jerske. 
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3.5.2 Magtanvendelser og konflikthåndtering 

Data Medarbejderne oplyser, at de ikke har nogen form for magtanvendelser. Adspurgt til grå-
zoner, oplyses det, at de drøfter det ikke som sådan, men de tænker over det. Fx hvor-
dan man kan finde på at manipulere og kommer med et konkret eksempel, som tilsynet 
nu tolker som pædagogisk motiverende. 
De fortæller dertil om, at de fortløbende er opmærksomme på, at de jo har ”magten”, 
alene ved at de har en nøgle og har adgang til alt. Det er derfor vigtigt fortløbende at 
reflekterer over dette. 
Ydermere oplyses det, at de som medarbejdere er gode til at spørge ind til hinandens 
praksis, såfremt der er noget som de undrer sig over. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder pædagogisk konfliktforebyggende i rela-
tion til magtanvendelsesområdet fx via deres fortløbende refleksive håndtering. 

 

3.6 ORGANISATORISKE OG PERSONALEMÆSSIGE FORHOLD  

3.6.1 Personale- og ledelsesmæssige kompetencer 

Data Personalegruppen har siden sidste tilsyn færdiggjort et fælles efteruddannelsesforløb i 
KRAP. Som de redegør for har givet dem en øget palet af muligheder i den pædagogiske 
værktøjskasse. Tilsynet observerer herunder, at medarbejderne reflekterer på et godt 
niveau. 
Medarbejdernes holdning er, at der en masse gode kompetencer i deres medarbejder-
stab, både igennem de forskellige uddannelse og erfaringsmæssigt. De fremhæver desu-
den, at de har jævn kønsfordeling. 

Tilsynets 

vurdering 

Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet personalegruppe har gode og relevante kompetencer til 
målgruppen af borgere. Tilsynet har dertil noteret sig, at Sydhjørnet har et fortløbende 
fokus på hele tiden at dygtiggøre sig yderligere, hvilket anerkendes. 

 

3.6.2 Samarbejde og kommunikation 

Data Medarbejderne oplyser, at deres leder har en god styring i forhold til have de aftalte 
emner med på deres personalemøder. De husker derfor alle på det væsentlige under-
vejs. 
Medarbejderne oplyser, at de har et godt internt samarbejde og de er gode til at være 
der for hinanden. Det er er i orden at være ærlig, at være skæv, at sige fra. Det er fx ok 
at sige, at jeg gjorde det for borgerne, idet jeg ikke havde energien til at gøre det med 
hende. 
De finder, at de har god tid til at sparre med hinanden. Fælles er holdningen, at de al-
drig har været på så god en arbejdsplads som denne. 

Tilsynets 

vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er et godt samarbejde på Sydhjørnet, som er kendetegnet ved 
en åben, rummelig og imødekommende kultur. 

 

3.6.3 Kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling 

Data Leder oplyser, at de vanligt har haft supervision hver sjette uge. Det har dog siden sidste 
tilsyn været sat lidt på standby, idet de har haft travlt med VISO-forløbene. Der er dog 
planer om at genstarte dette igen, efter endt VISO-forløb. 
Leder modtager ledelsesmæssig sparring via Kristelig handicapforening, hvor han mødes 
med andre leder indenfor samme organisation. De mødes her tre gange årligt. 
Adspurgt til om der er nogle særlige emner som rør sig her, så oplyses det, at de har fo-
kus på det ledelsesmæssige. 
Den ene medarbejder redegør på god vis for hvordan de er blevet godt inspireret af ’so-
cial stories’ tilgangen og hvordan disse skal udarbejdes. En stor gevinst ved dette, at det 
både kan indeholde billeder, fotos og det skrevne ord. Ligesom det giver en kognitivt 
styring. 
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Aktuelt har de en kollega som er i gang med lederuddannelse og en anden med en ud-
dannelse til pædagogisk massør.  
De bliver desuden spurgt til deres ønsker for efteruddannelse, ikke fordi de mangler no-
get, men ud fra lysten til mere eller anden viden. 

Tilsynets 

vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at der er relevant fokus på kvalitets- og kompetenceudvikling 
og at dette er fast implementeret del at tilbuddet. 

 
 

3.7 FYSISKE RAMMER 

3.7.1 Det fysiske miljøs understøttelse til borgernes trivsel 

Data Det oplyses, at der som ved sidste tilsyn ingen væsentligt ændringer af de fysiske ram-
mer er. Overalt fremstår rammerne hyggelige og hjemlige. Der er opstillede borde i fæl-
lesrummet, som giver mulighed for mindre samtaler borgerne imellem. Køkkenet er ind-
rettet med mulighed for god borgerinddragelse i madlavningen. Ligesom der flere steder 
er ophængt tavler med relevant borgerrettet kommunikation.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet på god vis får de fysiske rammer til at understøtte bor-
gernes trivsel. Her er både mulighed for socialisering og private forhold, ligesom køkke-
net er indrettet på en sådan vis, at flere borgere kan blive aktiveret i dette. 
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4. FORMÅL OG METODE 
 
 

4.1 LOVGIVNING PÅ OMRÅDET 

Tilbud som Friplejeboligleverandør drives efter BEK nr. 986 af 03/08/2007 og LBK nr 1058 af 
31/08/2015. En certifikation giver ret til at levere ydelser efter SEL §§ 83 og 87, men kan endvidere 
også indeholde retten til at levere socialpædagogisk bistand, genoptræning, ledsagelse, SKP for døvblinde 
og behandlingsmæssige tilbud.  
 
 

4.2 FORMÅL MED TILSYNET 

Det overordnede formål med tilsynet er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem den gældende 
lovgivning på området, de beskrevne og vedtagne rammer og den praksis der udføres på stedet.  For fri-
plejeboligbebyggelser gælder desuden, at der føres tilsyn med, at den service, der leveres, er i overens-
stemmelse med friplejeboligleverandørens certifikation. Tilsynet vægter samtidigt beboernes hverdagsliv, 
tryghed og trivsel, ligesom der er fokus på forhold som beboernes livskvalitet, respekt for forskellighed, 
selvbestemmelse mv.   
Helhedsstilsynet rummer på den ene side en gennemgang af udvalgte pædagogiske planer og anden doku-
mentation (stikprøve) og på den anden side en kvalitativ afdækning af hverdagslivet og tilfredsheden med 
dette samt med personalets faglige tilgange og metoder, og disses omsætning til forskellige indsatser i 
hverdagen. BDO foretager dialogbaserede interviews, observationer og deltagelse i aktiviteter, hvor det er 
relevant.  
Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område 
har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en 
højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er 
anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor alle områder.  
 
 

4.3 METODE 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt 
i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. 
Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der 
virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressour-
cer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på 
at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og 
ledelsens muligheder og rammer. 
Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret 
og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt 
i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, 
fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. 
Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrunds-
materiale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til 
de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger.  
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4.4 BDO’S DEFINITION PÅ BEMÆRKNINGER OG ANBEFALIN-
GER  

Bemærkninger 

Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være 
forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem 
til det næste tilsyn.  Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. 

Anbefalinger   

Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde 
med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan 
de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at 
tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. 
 

Anbefaling om påbud 

BDO kan anbefale Kolding Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given 
grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire 
uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 
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5. PRÆSENTATION AF BDO 
 
 
  
BDO er den største uafhængige private leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn 
på ældreområdet og socialområdet.  
 
BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommu-
ner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, her-
under aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  
 
BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver 
inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 
konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og 
tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 
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