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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: Aktivitetscentret Skovly, Violvej 2a, 7800 Skive 

Leder: Karina Tandrup Hostrup 

Tilbudstype og juridisk grundlag: Serviceloven § 104 og §103 

Antal pladser:  

Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL § 103 - 27 borgere 

Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL § 104 - 75 borgere 

Målgruppebeskrivelse: Borgere med varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser 

Dato for tilsynsbesøg: Den 22. september 2021, kl. 08.30 - 11.30 

Deltagere i interviews: 

• Leder 

• To medarbejdere 

• Tre borgere 

Tilsynet talte ligeledes med flere borgere rundt i tilbuddets forskellige afdelinger.  

Tilsynsførende: 

Manager Lone Tidemand, Socialrådgiver 

Manager Gitte Stentoft, Pædagog og PD. i Specialpædagogik 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Leder er tiltrådt i starten af 2021 og varetager også ledelsen på et andet lignende dagtilbud. Leder har 
siden start i dagtilbuddet været optaget af ny organisering i forbindelse med etablering af et nyt over-
ordnet center og herunder at ensrette personalepolitikker.  

Ligeledes er leder optaget af kommunens etablering af et seniortilbud til borgere i dagtilbud, som bor-
gerne skal tilbydes ved habiliteringsmødet, når de bliver 64 år. Derved har borgerne mulighed for at 
vælge deres seniorliv enten i det nye seniortilbud på Cafe KURS, dagbeskæftigelse i egen bolig eller der 
kan være faglige argumenter for, at borgeren skal forblive i dagtilbuddet.  

Generelt er der stabilitet i medarbejdergruppen, og sygefraværet har været præget af tre langtidssyge-
meldinger i et team og en langtidssygemeldt medarbejder i hvert af de andre teams.  

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Tilsynet fastholder anbefaling fra 2019 i forhold til dokumentation.  

Vedrørende anvendelse af de fysiske rammer i team Sandia oplyser leder, at enkelte borgere er stoppet 
i tilbuddet, og øvrige borgere er fordelt på flere rum, og således er udfordringen med mangel på plads 
løst.  
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Skovly. BDO er kommet frem til føl-
gende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, ob-
servationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at borgerne trives i fælles og individuelle aktiviteter og beskæfti-
gelse. Medarbejderne er engagerede og fagligt reflekterende med blik for blandt andet borgernes sundhed, 
selvstændighed og samlede trivsel. Dokumentationen er ligesom ved tilsynet i 2019 et udviklingspunkt. 

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 konsekvent anvender tags i dokumentationen, opretter del-
mål, samt at der er en tydelig struktur og ansvarsfordeling i arbejdet med dokumentationen. 
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3. VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Målgruppe, meto-
der og dokumen-
tation 

 

Score: 3 

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

Målgruppen er borgere med funktionsnedsættelse i varierende grad. Der har 
været lidt udskiftning i borgergruppen, idet enkelte borgere i højere grad pro-
fiterer af at deltage i dagsbeskæftigelse i deres respektive døgntilbud, og nye 
borgere er visiteret til tilbuddet, fx efter endt STU. 

Den faglige tilgang tager afsæt i KRAP (kognitiv- ressourceorienteret-anerken-
dende-pædagogik), hvilket afspejler sig ved at være motiverende ud fra den 
enkelte borgers ressourcer. Medarbejderne anvender skemaer som Ressource-
blomst og Broen, dels i samarbejdet med borgerne, og dels som pædagogisk 
analyseredskab. Ligeledes giver viden fra neuropædagogik opmærksomhed på 
betydningen af arbejdet med borgernes sanser, herunder anvendelse af sanse-
rum, massage og berøring. Tilsynet iagttager, at en borger anvender kuglebad 
som aktivitet.  

I dokumentationen arbejder medarbejderne ud fra myndigheds habiliterings-
plan indeholdende indsatsmål, der nedbrydes i delmål. Der udarbejdes som ud-
gangspunkt opfølgning på delmål hver tredje måned, dette har aktuelt været 
udfordret af bl.a. COVID-19. Medarbejderne skal anføre notater i relation til 
delmålene og anvende såkaldte tags, så det er tydeligt, hvornår der er noteret 
vedrørende delmålene. I de enkelte grupper er det forskelligt, hvordan de for-
deler ansvar og systematiserer deres arbejde med dokumentationen. 

Tilsynet gennemgår tre stikprøver. I første stikprøve er der oprettet et delmål 
på baggrund af indsatsmålet, men der er ikke anvendt tags i relation til nota-
terne. I anden stikprøve er der indsatsmål fra myndighed, der er to måneder 
gammelt, men der er endnu ikke oprettet et delmål. I tredje stikprøve er ind-
satsmålet fra dagen før tilsynet, hvorfor der endnu ikke er oprettet et delmål. 

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante parter omkring den enkelte borger, 
såsom sagsbehandler, bostøtte, botilbud og eventuelt pårørende.  

Tema 2: 

Sundhed og triv-
sel 

 

Score: 5 

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

Borgerne giver indtryk af og udtryk for, at de bliver hørt, respekteret og aner-
kendt. Det afspejles fx ved, at borgere med latenstid gives tid til selvstændigt 
at komme med et svar på tilsynets spørgsmål.  

Borgerne inddrages og har indflydelse i dagligdagen afhængig af funktionsni-
veau. Nogle borgere kan selv vælge en aktivitet/opgave, mens andre borgere 
har behov for en defineret ramme at vælge ud fra og følger fx boardmaker sy-
stem. Der er borgermøder i de enkelte grupper.   

Borgerne trives i tilbuddet, og tilsynet observerer en respektfuld og humoristisk 
tilgang til borgerne, som udmønter sig i engagement i aktiviteter og opgaver.  

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed 
modsvarer borgernes behov, og der er relevant opmærksomhed på fx sund kost 
og bevægelse, hovedsageligt i form af dans og gåture, og blik for borgernes 
mentale trivsel gennem den pædagogiske tilgang.  

Leder oplyser, at de har forhåndsgodkendte magtanvendelser ved fx seler i kø-
restole, og derudover er der ikke magtanvendelser.  
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Medarbejderne forebygger magtanvendelse gennem et indgående kendskab til 
og afkodning af borgernes adfærd. Medarbejderne har kendskab til reglerne på 
området, og på møder drøftes emner og eventuelle dilemmaer. 

Tema 3: 

Aktiviteter og be-
skæftigelse 

 

Score: 5 

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

I samværs- og aktivitetstilbuddet understøttes borgerne i et alsidigt og indivi-
duelt tilrettelagt hverdagsliv med relevante aktiviteter, såsom socialt samvær, 
yoga, dans, sansestimuli, lave perler, årtidsbestemte aktiviteter, og under til-
synet laves der kranse af tørrede blomster. Medarbejderne redegør for, at flere 
af borgerne også profiterer af at være observerende samt røre ved materialer 
og derigennem være deltagende.  

I den beskyttede beskæftigelse har aktiviteterne karakter af arbejde, og flere 
borgere er optaget af at pakke og samle varer for private virksomheder. Medar-
bejderne redegør for, hvordan de udarbejder hjælperedskaber til fx at kunne 
tælle og dermed løse en pakkeopgave. Herudover er der årtidsbestemte aktivi-
teter i drivhus, på mark og i skov, og aktuelt arbejdes der med brændekløvning 
og høst af grøntsager.  

Tema 4: 

Selvstændighed 
og relationer 

 

Score: 5 

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

Medarbejderne understøtter borgernes sociale kompetencer, og de er opmærk-
somme på, hvordan de sammensætter grupper af borgere. Tilsynet observerer 
ligeledes, at to borgere i hver deres kørestol sidder med hinanden i hånden. En 
større gruppe af kvinder på samme alder har deltaget i fælles gåtur og derigen-
nem styrket kendskabet til hinanden. 

Borgernes selvstændighed styrkes fx ved, at borgerne på værkstedet kan få kø-
rekort til de forskellige maskiner. Andre borgere kan løse mindre opgaver i fæl-
lesskabet eller individuelt, som fx selv at skifte sko efter gåtur. 

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund senest har de 
deltaget i Royal Run med et nærliggende plejehjem og en skole, hvilket var en 
positiv oplevelse, der skaber samhørighed med lokalområdet. Borgerne inddra-
ges i at levere de varer, som de producerer, til forskellige virksomheder, og 
ligeledes betjener borgerne kunder i drivhuset.   

Tema 5: 

Kompetencer 

 

Score: 5 

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

Tilbuddets medarbejdere har samlet set relevant uddannelse, og flertallet af 
medarbejderne er pædagoger, de øvrige medarbejdere har relevant hånd-
værksmæssig baggrund, og der er ansat en social-og sundhedshjælper. Medar-
bejdernes kompetencer afspejler sig i samspillet med borgerne gennem nær-
vær, faglig viden og engagement. 

Leder udtrykker, at der i en periode har været rekrutteringsudfordringer, men 
at det er ved at løse sig, særligt har det været svært at fastholde vikarer. Til-
synet observerer under tilsynet, hvordan en fast medarbejder introducerer en 
vikar til diverse procedurer. 

Leder har erfaring med målgruppen, er uddannet pædagog og har ledelseserfa-
ring fra døgntilbud. Medarbejderne har et godt indtryk af leder, som er til stede 
flere dage ugentligt, og derudover er leder tilgængelig på mail og mobil.  

Medarbejderne er inddelt i tre teams, og der er fast struktur på møder. Medar-
bejderne deltager i supervision teamvis, men aktuelt søges der efter en ny su-
pervisor.  

Der er kompetenceudvikling i form af temadag om udviklingsdialoger affødt af 
den nye organisering i centret. Ligeledes kommer nyere medarbejdere på kurser 
i KRAP. 
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Tema 6: 

Fysiske rammer 

 

Score: 5 

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

Borgerne trives i de fysiske rammer, som rummer mange større og mindre rum. 
Medarbejderne er bevidste om at finde løsninger i forhold til de borgere, der 
har behov for skærmning. Senest har erfaringer fra perioden under COVID-19 
vist, at det er en fordel, at en del af borgerne spiser frokost i deres grupper, 
frem for i kantinen, hvor borgerne ofte blev overstimulerede.  

Der er store udearealer i forbindelse med drivhus, mark og værksted, som mu-
liggør, at borgerne kan færdes med god afstand. Der er en god og behagelig 
stemning i tilbuddet, der afspejler aktivitet, engagement og trivsel. 
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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 borgere 

• 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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