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 Forord 

 

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

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering 
og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget samt om det konkrete 
tilbud. 

 

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. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som 
nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

 

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

 

Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Birgitte Hoberg Sloth  Gitte Stentoft 
Partner   Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 2429 5037 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: gst@bdo.dk 

Partneransvarlig  Projektansvarlig  

 

 

 

  

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

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

Generelle oplysninger om tilsynet 

Navn og Adresse: Magneten, H.C. Ørstedsvej 2, 7900 Skive 

Leder: Karina Tanderup 

Tilbudstype og juridisk grundlag: Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL § 104 og §103 

Antal pladser: 44, hvoraf 3 pladser er halvtids §103, øvrige pladser er §104. 

Målgruppebeskrivelse: Borgere med funktionsnedsættelse 

Dato for tilsynsbesøg: Den 11. august 2021, kl. 12.45 - 15.15 

Deltagere i interviews: 

• Leder 

• To medarbejdere 

• To borgere 

Tilsynsførende:  

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, Pædagog og Plejer 

Manager Gitte Stentoft, Pædagog og PD. i Specialpædagogik 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Leder har ikke mulighed for at deltage i tilsynet, men leder får dagen efter tilsynet en telefonisk tilba-
gemelding på tilsynsbesøget.  

Medarbejderne har varetaget arbejdet på kommunens botilbud, mens dagtilbuddet var lukket grundet 
COVID-19. På grund af omstrukturering i kommunen og nedgang i antal af borgere er det såkaldte Metal-
hus, i en separat bygning med plads til 18 borgere, lukket i foråret 2021, og alle borgere er nu samlet i 
en bygning. Antallet af borgere i tilbuddet er reduceret, blandt andet fordi borgerne under COVID-19 var 
i deres botilbud, og enkelte borgere vendte derefter ikke tilbage grundet deres funktionsniveau. 

Der er tiltrådt ny leder i starten af 2021, og leder har været optaget af overordnede og lokale omstruk-
tureringer.  

Medarbejderne er stabile, fraset at enkelte er gået på efterløn, og en medarbejder er langtidssygemeldt.  

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Leder oplyser, at de fortsat arbejder med opmærksomhed på dokumentationen, herunder at dokumentere 
relevant under delmål.  

Den nye leder tilgodeser medarbejdernes trivsel ved at være tilgængelig og opmærksom på eventuelle 
udfordringer. Leder opfordrer medarbejderne til at benytte kommunens Sundhedsordning ved behov.  
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Magneten. 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 borgerne via medarbejdernes faglige tilgang understøttes i deres 
ressourcer og trivsel. Tilbuddet har gennemgået sammenlægning og ændringer i borgergrupper og medar-
bejderfordelingen, ligeledes har der været et lederskifte. Tilsynet vurderer samlet set ændringerne som 
fagligt konstruktive.    

2.2 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bed-
ste. 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 vurde-
ring). 

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
dokumentation

Sundhed og trivsel

Aktiviteter og beskæftigelse

Selvstændighed og
relationer

Kompetencer

Fysiske rammer
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2.3 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne kontinuerligt dokumenterer opfølgning i forhold til delmålene. 
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3. VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Målgruppe, meto-
der og dokumen-
tation 

 

Score: 4 

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

De faglige metoder og tilgange vurderes relevante for målgruppen, og de har 
afsæt i neuropædagogik og KRAP. Fra sidstnævnte metode anvendes skemaer i 
samarbejdet med borgerne for fx at visualisere opgaver. Medarbejderne redegør 
ligeledes for, at de i praksis har en individuel tilgang til borgerne, og de struk-
turerer dagligdagen gennem tavler og Boardmaker-billeder.  

Der foreligger indsatsmål fra myndighed, og medarbejderne udarbejder delmål 
for og sammen med borgerne. Medarbejderne oplyser, at de systematisk drøfter 
mål og handling i relation til målet for at efterprøve, om en af delene skal ju-
steres.  

En medarbejder er aktuelt ved at udarbejde et overblik over, hvor der er mang-
ler i delmål, grundet fusion og COVID-19. Leder er bekendt med, at dokumenta-
tionen ikke er prioriteret det seneste år. 

Stikprøverne viser, at der er oprettet delmål for alle tre borgere med beskrevet 
handling, metodevalg og medarbejder- og borgerindsats. I to stikprøver er der 
fulgt op med notater i relation til delmålet, og i én stikprøve mangler der nota-
ter.  

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante parter omkring den enkelte borger, 
herunder botilbud, pårørende og rådgivere, for at understøtte, at borgernes mål 
opnås. Ved borgernes habiliteringsmøder deltager botilbuddene.  

Tema 2: 

Sundhed og trivsel 

 

Score: 5 

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

Borgerne giver udtryk for og indtryk af, at de bliver hørt, respekteret og aner-
kendt, hvilket bekræftes af tilsynets observationer under rundvisning af to bor-
gere.  

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet. Ugentligt afholdes der husmøde i de to afdelinger, hvor-
efter borgernes valg af aktiviteter noteres eller visualiseres på en oversigtstavle. 
Borgerne udtrykker, at de trives i tilbuddet, og to borgere viser hjemmevant 
rundt i tilbuddet. 

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed 
modsvarer borgernes behov. Borgerne deltager i gåture og ridefysioterapi, og de 
benytter husets sanserum til fysiske og psykiske stimuli. Borgerne omtaler posi-
tivt, at de igen efter COVID-19 restriktioner kan deltage i tilberedning af et fro-
kostmåltid ugentligt.   

Tilbuddets pædagogiske tilgang forebygger konflikter, og det overvejes fx nøje, 
hvilke borgere der profiterer af hinandens sociale samvær. Medarbejderne har 
kendskab til gældende regler omkring magtanvendelse, og de drøfter eventuelle 
dilemmaer på personalemøder. 

Tema 3: 

Aktiviteter og be-
skæftigelse 

 

Score: 5 

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

Tilbuddet understøtter borgernes mulighed for et alsidigt og individuelt tilret-
telagt hverdagsliv med relevante aktiviteter, der understøtter borgernes funkti-
onsniveau og interesser.  

Borgerne deltager i en bred vifte af aktiviteter, dels i huset, fx kreative aktivi-
teter og haveliv, og uden for huset med gå- og busture. 
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Tilbuddet har tidligere arbejdet efter et årshjul med temaer/aktiviteter, det er 
midlertidigt sat på pause, grundet COVID-19, og medarbejderne overvejer, om 
det skal genoptages. Tilsynet observerer udsmykning fra et tidligere tema om 
havet, hvor en havfrue mm. pryder fællesrummets loft til glæde og brug for 
samtale med borgerne.  

Tema 4: 

Selvstændighed 
og relationer 

 

Score: 5 

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

Efter fusion af to lokaliteter er borgergrupperne blevet sammensat på ny ud fra 
relevante match mellem borgerne i forhold til aktiviteter og socialt samvær. 
Medarbejderne har fagligt vurderet, at borgere med og uden verbalt sprog, samt 
med meget varierende funktionsniveau, kan profitere af hinanden, herunder fx 
at hjælpe hinanden.  

Borgerne giver indtryk af og udtryk for at fungere socialt, og flere har opnået 
venskaber i tilbuddet.  

På grund af COVID19 restriktioner oplever medarbejderne, at borgernes selv-
stændighed har været udfordret, og at det har medført, at borgerne ikke måtte 
deltage i praktiske gøremål, fx at dække bord og skænke kaffe. Aktuelt, og med 
stor glæde for borgerne, kan de igen deltage i daglige gøremål.  

I det omfang, det er muligt, deltager borgerne i sociale aktiviteter i det omgi-
vende samfund, dog mest i handicapregi. Aktuelt er der planlagt deltagelse i 
Handicapfestival.  

Tema 5: 

Kompetencer 

 

Score: 5 

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

Tilbuddets medarbejdere har relevant uddannelse i form af pædagoguddan-
nelse, mens enkelte har ergoterapeutuddannelse. Flertallet af medarbejderne 
har mangeårig erfaring med målgruppen, og deres kompetencer afspejles i sam-
spillet med borgerne under tilsynet, hvor medarbejderne udviser en anerken-
dende tilgang til borgerne.  

Leder er pædagoguddannet, og leder har mangeårig erfaring med målgruppen 
og ledelsesopgaven. Efter tiltrædelse har leder afholdt en individuel samtale 
med alle medarbejderne for at få indblik i tilbuddet og dets ressourcer.  

Morgenmøde afholdes dagligt i hvert team, og derudover er der med fast interval 
møder, også med deltagelse af leder. Der er planlagt en temadag sammen med 
et andet dagtilbud under samme ledelse i forhold til den overordnede organisa-
tionsændring. Medarbejderne deltager i supervision med udgangspunkt i KRAP.  

Grundet COVID-19 har det været sparsomt med kurser, men aktuelt skal flere 
medarbejdere på KRAP kursus af kortere og længere varighed.  

Tema 6: 

Fysiske rammer 

 

Score: 4 

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

Tilbuddet består af en større bygning delt i to afdelinger kaldet Syd- og Nordpo-
len, og mellem de to afdelinger er der et større lokale, der kan rumme alle 
borgere, samt et køkken. En central beliggende tilbygning er netop blevet fær-
dig, og medarbejderne overvejer, hvordan lokalet anvendes mest hensigtsmæs-
sigt.  

I Sydpolen har de netop fået nyt gulv efter en vandskade, og der mangler fortsat 
rumdelere, som afskærmning mellem to borgeres pladser. 

Overordnet set fremstår rammerne anvendelige, og der er fokus på at etablere 
individuelle pladser til de borgere, der har behov for skærmning.  

Under tilsynet er der en behagelig stemning og atmosfære, og flere borgere er 
beskæftiget med at tegne og lave puslespil udenfor i den indbydende have.  
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4. VURDERING 

I tilsynene i Skive Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala: 

Score/vurdering Forklaring  Bemærkninger  

I meget høj 
grad opfyldt 

Score: 5  

Udtømmende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er ingen mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til alle borgerne 

• Alle elementer i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har ingen bemærkninger til opfyldelsen 

I høj grad op-
fyldt 

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 enkelte bemærkninger til opfyldelsen 

I middel grad 
opfyldt  

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 af elementerne i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har del bemærkninger til opfyldelsen 

I lav grad op-
fyldt 

Score: 2 

Mangelfuld op-
fyldelse 

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 af elementerne i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har mange bemærkninger til opfyldelsen 

I meget lav grad 
opfyldt 

Score: 1 

Meget mangel-
fuld opfyldelse 

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 
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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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