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Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 

Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider finder en række faktuelle oplysninger om 
tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om tilbuddet. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observatio-
ner og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de 
indsamlede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala findes sidst i rapporten. 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

 

På bagsiden findes information om BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Birgitte Hoberg Sloth  Kirsten Marquardsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0436 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: kmq@bdo.dk 
Partneransvarlig  Projektansvarlig 

  

Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:kmq@bdo.dk
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1. OPLYSNINGER  

Generelle oplysninger om tilsynet 

Navn og Adresse: Bofællesskabet Sydhjørnet, Grønnegade 3, 6580 Vamdrup 

Leder: Knud Dideriksen 

Tilbudstype og juridisk grundlag: Godkendt efter Friplejeboligloven. Tilbuddet yder hjælp og støtte,  
jf. SEL § 83 og § 85 

Antal pladser: 13, hvoraf 1 aktuelt er ledig 

Målgruppebeskrivelse: Borgere med en autismespektrumforstyrrelse og borgere med erhvervet eller 
medfødt hjerneskade 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 7. september 2021, kl. 15.00 – 17.30 

Deltagere i interviews: 

• Leder 

• To medarbejdere 

• To borgere 

Tilsynsførende:  

Manager Gitte Stentoft, pædagog og PD i Specialpædagogik 

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, pædagog og plejer 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Leder oplyser, at den nye tilbygning står færdig, og en borger med særlige behov har sin lejlighed med 
egen indgang i tilbygningen. Boligen er indrettet med bl.a. farvevalg efter anvisning fra en psykolog. 
Dette har haft en positiv effekt på borgerens adfærd, magtanvendelser er betydeligt nedbragt og borge-
ren har nu et eksternt dagtilbud.  

I forbindelse med udvidelsen af en bolig forventer leder, at der i nærmeste fremtid kan visiteres en ny 
borger. Tilbuddet har afvist at tage imod en borger med udadreagerende adfærd, da leder vurderede, at 
det aktuelt ville have for store omkostninger for de øvrige borgeres tryghed og medarbejdernes trivsel.  

Ledelsesmæssigt er en tidligere stedfortræderfunktion afløst af en souschef. En medarbejder er tiltrådt 
stillingen, og vedkommendes arbejdstid er delt mellem ledelse og pædagogiske timer. Der er generelt 
stabilitet i medarbejdergruppen fraset, at enkelte medarbejdere har været sygemeldt med stress. De er 
tilbage på arbejdet, og der er iværksat individuel supervision.   

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Ved tilsynet i 2020 blev givet følgende anbefalinger:  

Tilsynet anbefaler, at evaluering af delmål fremgår tydeligt og struktureret af statusbeskrivelsen. 

Ifølge leder og medarbejdere arbejder de kontinuerligt med at kvalificere dokumentationen, herunder 
bl.a. systematik og målrettet opfølgning på borgernes delmål.  
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Tilsynet anbefaler, at leder og medarbejdere drøfter formålet med den omfattende opgave i forhold til 
fremstilling af aftensmåltidet.  

Hertil oplyser leder, at de har drøftet anbefalingen i medarbejdergruppen, hvorefter de har valgt at 
fastholde praksis omkring fremstilling af måltider med inddragelse af borgerne.  

 

Tilsynet anbefaler, at lovgivning vedrørende magtanvendelse gennemgås årligt med medarbejderne. 

Anbefalingen er imødekommet, og gennemgang af reglerne er på dagsordenen til personalemødet igen 
sidst i denne måned.  

 

Tilsynet anbefaler, at der med baggrund i målgruppens kompleksitet bør være opmærksomhed på det 
metodemæssige afsæt og medarbejdernes fortsatte faglige udvikling. 

Medarbejderne har siden tilsynet i 2020 deltaget i flere VISO-forløb, der ifølge leder har medvirket til at 
løfte fagligheden. Endnu et VISO-forløb påbegyndes ugen efter tilsynet.  
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Kolding Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn med i Bofællesskabet Syd-
hjørnet. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er 
indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at borgernes trivsel og udvikling understøttes i tilbuddet. Der an-
vendes relevante faglige tilgange og metoder, hvor det vægtes højt at styrke borgernes ressourcer gennem 
individuelle interesser. Leder og medarbejdere er engagerede og kompetente, og de fysiske rammer er 
velegnede og imødekommer borgernes behov.  

2.2 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den 
bedste. Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne 
for hvert tema. (Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den 
samlede vurdering). 

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, 
jo højere kvalitet.  

 

 

1

2

3

4

5

Målgruppe, metoder og
resultater

Sundhed og trivsel

Aktiviteter og
beskæftigelse

Selvstændighed og
relationer

Kompetencer

Fysiske rammer
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2.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Målgruppe, meto-
der og resultater 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at bofællesskabet i høj grad lever op til indikatorerne. 

Tilbuddet arbejder med afsæt i faglige tilgange og metoder, der er relevante 
for målgruppen. Medarbejderne redegør for, at tilgang og metodevalg afhænger 
af borgernes individuelle behov, men at de overordnet tager afsæt i KRAP. Krav 
og forventninger til borgerne tilpasses for at støtte motivation og overblik. Det 
gælder både i dialogen med borgerne og i forhold til løsning af praktiske opga-
ver, hvor det vægtes højt at understøtte borgernes egne ressourcer og idéer. 
Dette eksemplificeres med beskrivelsen af en konkret situation vedrørende en 
borger, der skal pakke til en forestående ferie.  

KRAP-redskaber anvendes aktivt, hvor fx ressourceblomsten visualiserer borge-
rens ressourcer. Aktuelt anvendes måltrappen sammen med en borger, der gerne 
vil i gang med en fritidsaktivitet.  

Medarbejderne arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter 
borgernes mål og kvaliteten i daglig praksis. Tilsynet gennemgår tre stikprøver, 
hvor der i alle tilfælde er udarbejdet enkle og relevante delmål med tilhørende 
metodebeskrivelse. Notater og evalueringer i relation til delmålene fremgår, 
fraset at der i en af stikprøverne ikke er evalueret rettidigt på et af delmålene. 
Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog.  

Tilbuddet inddrager relevante samarbejdspartnere i forhold til den enkelte bor-
ger, herunder primært myndighed, sundhedsfagpersoner og VISO.   

Tema 2: 

Sundhed og trivsel 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at bofællesskabet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne giver udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager, og 
de omtaler medarbejderne meget positivt. En borger udtrykker konkret, at man 
kan snakke med dem om alt, og at de også respekterer, hvis man ikke har lyst 
til at snakke. Desuden oplever borgeren, at medarbejderne er meget opmærk-
somme og omsorgsfulde i forhold til alle borgeres behov og trivsel.  

Ved anvendelse af kontaktpersonsordning og individuelle dagsskemaer sikres der 
kontinuitet i indsatsen. En borger oplyser, at vedkommende har sit dagsprogram 
på sin iPad.  

Der er relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, og tilbuddet samar-
bejder tæt med lægehuset og kommunens sygeplejersker, bl.a. omkring borger-
nes sundhedsfaglige dokumentation og medicindosering. Medarbejderne redegør 
for et helhedsorienteret perspektiv på borgernes såvel fysiske som mentale 
sundhed, fx har de iværksat et individuelt forløb med en sexolog. Desuden næv-
nes hyppige cykelture som vedligeholdende træning, og borgerne har mulighed 
for at benytte tilbuddets træningsmaskiner. Derudover tilbyder en medarbejder 
pædagogisk massage til borgerne.  

Medarbejdernes pædagogiske tilgang medvirker til, at magtanvendelse så vidt 
muligt undgås. Tilbuddet indberetter en magtanvendelse ca. hver eller hver an-
den måned. Der er tale om lettere fastholdelse af kort varighed, og magtanven-
delserne relaterer sig til en konkret borger. Medarbejderne er bekendte med 
gældende regler og procedurer, og de redegør for systematisk efterbearbejdning 
af hver enkelt magtanvendelse med henblik på læring og forebyggelse.  
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Tema 3: 

Aktiviteter og be-
skæftigelse 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at bofællesskabet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne har mulighed for et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv med 
relevante aktiviteter og beskæftigelsesmuligheder i og uden for tilbuddet. Ho-
vedparten af borgerne er visiteret til et eksternt aktivitets- eller beskæftigel-
sestilbud, og for enkelte borgere arbejdes der målrettet på at finde et relevant 
tilbud. Flere borgere varetager desuden opgaver i lokalmiljøet. Fx arbejder en 
borger som frivillig i kirken, og en anden borger hjælper en ældre medborger 
med indkøb.  

Borgerne støttes i at dyrke deres interesser, fx tilbringer en borger meget tid 
med sin scooter, og en anden borger går til badminton. En tredje borger er me-
get optaget af at lave perlebilleder, der blev udstillet i forbindelse med tilbud-
dets sensommerfest. Endnu en borger passer tilbuddets høns og fører statistik 
over, hvor mange æg de lægger.  

Tema 4: 

Selvstændighed 
og relationer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at bofællesskabet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Tilbuddet understøtter borgernes selvstændighed, bl.a. ved at inddrage dem i 
praktiske opgaver, som borgerne kan varetage mere eller mindre selvstændigt. 
Således er fire borgere, efter eget ønske, ansvarlige for at slå græs, og have-
traktoren er udstyret med en særlig foranstaltning, der gør det muligt for alle 
fire borgere at betjene den selvstændigt. Alle borgere har desuden faste opga-
ver, såsom at dække bord og deltage i madlavning.  

Borgernes sociale kompetencer og interne relationer understøttes ligeledes, fx 
omkring måltiderne, hvor de spiser i to mindre grupper. En borger oplyser, at 
vedkommende nogle gange selv laver mad, og borger inviterer en eller flere af 
de andre borgere til at spise i lejligheden. Borgerne giver udtryk for, at de kom-
mer godt ud af det med hinanden, og at de også er gode til at hjælpe hinanden, 
fx med elektronik.  

Tilbuddet afholder sociale arrangementer, bl.a. i form af årstidsbestemte fe-
ster, og i den uge tilsynet afvikles er et mindre hold af borgere og medarbejdere 
på ferie sammen i Dronningens ferieby.  

Tema 5: 

Kompetencer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at bofællesskabet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Ledelse og medarbejdere har relevante kompetencer i kraft af deres uddannelse 
og erfaring. Hovedparten af medarbejdergruppen er uddannede pædagoger, og 
der er desuden ansat social- og sundhedsassistenter.  

En medarbejder er med i en netværksgruppe på tværs af organisationens tilbud 
med henblik på at sikre en kvalificeret implementering af KRAP. Aktuelt plan-
lægges en pædagogisk dag med fagligt indhold og julefrokost om aftenen.  

Der er, ifølge medarbejderne, et velfungerende samarbejde med gode mulighe-
der for faglig sparring og vidensdeling, fx om autisme. Alle deltager desuden 
kontinuerligt i teamsupervision, ligesom individuel supervision 1-2 gange årligt 
er obligatorisk.  

Tema 6: 

Fysiske rammer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at bofællesskabet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

De fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling. Boligerne er for-
delt på to gange. Der er desuden rummelige og anvendelige fællesarealer, be-
stående af et køkken, et stort opholds- og spiserum samt en relativ nyetableret 
havestue med direkte udgang til terrasse og have. En mindre stue er indrettet 
med træningsmaskiner i den ene del af rummet og tv-stue i den anden del.  
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Tilsynet vises rundt af en borger, der udtrykker stor tilfredshed med såvel sin 
bolig som fællesarealer inde og ude. Der er en god atmosfære og et tilpas sti-
mulerende miljø med afstemt efterårspynt på bordene. Rammerne fremstår vel-
ordnede og med en tilfredsstillende hygiejnisk standard.  

2.4 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at borgernes delmål konsekvent evalueres med fast interval. 
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3. VURDERINGSSKEMA 

I tilsynene i Kolding Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala: 

 

Score/vurdering 

 

 

Forklaring  

 

Bemærkninger  

 

I meget høj grad 
opfyldt 

Scoren: 5 

Udtømmende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

- Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyl-
delsen 

- Indikatoren er opfyldt i forhold til alle borgere 

- Alle elementer i indikatoren er opfyldt 

- Tilsynet har ingen anbefalinger 

- Der kan komme enkelte udviklingspunkter, som drøftes 
ved tilbagemeldingen og evt. noteres under bemærknin-
ger i rapporten 

I høj grad opfyldt 

Score: 4  

Omfattende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

- Der er få mangler i opfyldelsen 

- Indikatoren er opfyldt i forhold til størstedelen af bor-
gerne 

- Størstedelen af elementerne i indikatoren er opfyldt 

- Tilsynet har en eller flere anbefalinger 

I middel grad op-
fyldt  

Score: 3  

Delvis opfyl-
delse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

- Der er en del mangler i opfyldelsen 

- Indikatoren er opfyldt i forhold til en del af borgerne 

- En del elementerne i indikatoren er opfyldt 

- Tilsynet har en eller flere anbefalinger 

I lav grad opfyldt 

Score: 2 

Mangelfuld 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

- Der er mange mangler i opfyldelsen 

- Indikatoren er opfyldt i forhold til få af borgerne 

- Få elementer i indikatoren er opfyldt 

- Tilsynet har mange bemærkninger til opfyldelsen 

I meget lav grad 
opfyldt 

Score: 1 

Meget man-
gelfuld opfyl-
delse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

- Der er omfattende mangler i opfyldelsen 

- Indikatoren er opfyldt for få eller ingen af borgerne 

- Borgernes sikkerhed og autonomi er truet i en grad, der 
kræver øjeblikkelig handling 

- Tilsynet har flere anbefalinger 
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OM BDO 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række 
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kom-
munale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til 
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx 
økonomi, ledelse, evaluering m.m. 
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