
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Syd

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne 
for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

1. Stamoplysninger

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen

Skolegade 12
7620 Lemvig
Tlf.: 96631980
E-mail: Tina.Mette.Dominicussen@Lemvig.dk
Hjemmeside: www.borgerskolen-lemvig.dk

§ 107 (rehabiliteringstilbud)

§ 110 (forsorgshjem/herberg)

Anette Møller (Socialtilsyn Syd)

04-11-2015

Pladser i alt: 22

*Målgrupper: 18 til 80 år (hjemløshed)

18 til 80 år (misbrug af andre rusmidler)

18 til 80 år (andet socialt problem)

18 til 80 år (alkoholmisbrug)
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter:

Observation

Interview

Interviewkilder

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse:

*Samlet vurdering:

Godkendt

I medfør af lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, jf. §§ 6 og 12-18, godkender Socialtilsyn Syd, Borgerskolen, som egnet til at 
drive tilbud, i henhold til lov om social service § 107 og § 110.
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato Start: 30-10-2015. Slut: 04-11-2015.

Oversigt over tilsynsbesøg 30-10-15: Skolegade 12, 7620 Lemvig

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Anette Møller

Afdeling §107

Afdeling §110

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af ansøgning om opnormering med 6 pladser efter Servicelovens § 
107. Der er aflagt tilsynsbesøg den 30. oktober 2015, med henblik på besigtigelse af de fysiske rammer.
Der er indarbejdet ny målgruppen i rapporten, og der er, i forhold til tidligere rapport,  ændret under følgende:
Indikator 1b, 1c, 2a, 3a, 11a,b,c, 12a, 13a og 14b
Kriterium 11, 12, 13
Tema 6.

Side 4 af 42

Tilbud: KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen



5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

4 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet efter 
borgerens indflytning, støtter dem ved hjælp af 
udarbejdelse af individuelle mål og opholdsplan på 
baggrund af den modtagne handleplan fra borgerens 
betalingskommune. Denne vil efterfølgende danne 
grundlag for den videre indsats for borgeren.

Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet 
formår at hjælpe og støtte borgerne i en grad, så 
borgeren formår at udnytte sine potentialer og 
ressourcer ift uddannelse og beskæftigelse til fulde.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Kriterium 01: Tilbuddet støtter 
borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse

Det vurderes, at tilbuddet understøtter borgerne og har fokus på, at borgerne udnytter deres fulde potentiale i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet samarbejder derfor tæt med arbejdsmarkedsafdelingerne i 
kommuner omkring den lovbundne kommunale aktivering. Tilbuddet udarbejder en foreløbig opholdsplan 2 
hverdage efter borgeren er flyttet ind, og borgerens handleplan danner grundlaget for den videre indsats for 

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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borgeren.

Det vurderes ligeledes, at tilbuddet støtter borgeren ved at de løbende 1 gang ugentlig kigger målene efter, og i 
samarbejde med borgeren og dennes hjemkommune samt andre relevante samarbejdspartnere bliver der lavet 
kontinuerlige evalueringer af dem.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, uddannelse 
eller beskæftigelse, og der følges 
op herpå

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt at være opfyldt i høj grad.

Der er lagt vægt på, at tilbuddet opstiller mål i samarbejde med jobcenteret, når dette er relevant for 
den enkeltes forløb. Andre borgere forsørges af pension og andre igen er på kontanthjælp. Det er 
dog ikke altid, at det kan lade sig gøre at stille nogle konkrete mål for borgeren ift uddannelse og 
beskæftigelse, da der er mange andre faktorer der spiller ind på borgernes situation og som skal 
løses først, når vedkommende kommer til tilbuddet.

Det vægtes, at tilbuddet altid får en § 141-handleplan for borgeren. De anvender Bosted-systemet 
som har opholdsplanen indbygget, og det er de temaer de går frem efter.
Tilbuddet oplyser, at de altid har fokus på, hvad borgerens forsørgelsesgrundlag er, og de får hurtigt 
et billede af, præcis hvilken indsats de skal understøtte borgeren i vedr. deres job/uddannelse. Fx er 
der nogle der skal have hjælp til fastholdelse af job, mens andre skal støttes i at blive klar til at 
komme tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Endeligt er der nogle, der har brug for ro og en 
pause i en længere periode. Det vigtigste for tilbuddet er, at de forsøger at hjælpe borgeren til den 
bedste løsning for vedkommende.

Der er ligeledes lagt vægt på, at borgerens opholdsplan udarbejdes kort tid efter indskrivningen. I 
planen beskrives de mål for det borgeren gerne vil opnå ved deres ophold på tilbuddet. Nogle er 
gode til at beskrive det, men ofte skal borgerne hjælpes og guides i at formulere målene. Der sker en 
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løbende opfølgning af disse, og det opleves som meget forskelligt ift hvilket fokus og behov den 
enkelte har.

Der pågår desuden et tæt samarbejde med Jobcenteret, idet det kan være svært for borgeren at 
overskue de kommunale beskæftigelsestilbud. Tilbuddet er også godkendt som beskæftigelsestilbud, 
og de oplever, at kommunen er gode til at anerkende dem som dette.

Via samtale med borger, oplyser vedkommende, at han har været i praktik med hjælp fra 
Jobcenteret. Tilbuddet har tilmed hjulpet ham med at få ham udredt, hvilket førte til en diagnose 
med ADHD, og det har nu resulteret i, at vedkommende får den rette hjælp.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det er bedømt, at indikatoren er opfyldt i høj grad.

Der er lagt vægt på, at tilbuddet har fokus på borgernes beskæftigelse eller aktivitetstilbud, når de 
indskrives på tilbuddet. Tilbuddet er ligeledes selv godkendt som beskæftigelsestilbud. Borgerne er 
dog ofte præget af mange problematikker når de henvender sig som fylder meget i deres liv og som 
skal afklares yderligere, inden de får overskud til også at kunne fokusere på uddannelse eller 
beskæftigelse.

Borgere der indskrives efter Servicelovens §107, vil skulle deltage i Borgerskolens
ugeprogram såfremt borgeren ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.
Borgerskolen er godkendt som beskæftigelsestilbud.
Borgerskolen samarbejder med lokale virksomheder der modtager Borgerskolens beboere
i praktik med mulighed for senere arbejdsprøvning i skåne eller flexjob.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med 
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og relationer udvikling af borgernes sociale kompetencer både internt 
på tilbuddet via støtte og guidning i de sociale relationer, 
og eksternt via samarbejde med diverse lokale 
samarbejdsparter, foreninger, netværk og organisationer 
m.v.

Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet arbejder på 
at gøre borgerne så selvstændige som muligt via bl.a 
praktikophold og arbejdsprøvninger i lokalsamfundet 
samt internt på tilbuddet, hvor ansvaret lægges mere og 
mere tilbage til borgerne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Det vurderes, at tilbuddet har fokus på og arbejder med borgernes sociale kompetencer og selvstændighed i 
dagligdagen. Arbejdet tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, og der udarbejdes nogle konkrete og 
individuelle mål for den enkeltes ophold på tilbuddet.

Det vurderes, at tilbuddet giver borgerne mulighederne for at kunne udvikle deres sociale kompetencer med den 
hjælp og støtte der er nødvendig for at det kan lykkedes og blive en positiv udvikling for borgeren. Derudover er der 
via tilbuddets samarbejde med diverse lokale samarbejdsparter, mulighed for at udvikle på borgernes 
selvstændighed via praktikophold og arbejdsprøvninger ud fra en hensyntagen til borgerens vanskeligheder og 
ressourcer. Der arbejdes derudover med borgernes selvstændighed internt på tilbuddet, så det overordnede mål 
om at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt kan realiseres.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad.
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borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

Der er lagt vægt på, at det overordnede mål for borgernes ophold på tilbuddet er, at de bliver så 
selvhjulpne som muligt. De individuelle mål udarbejdes ud fra hvad borgeren har af ønsker - nogle 
gange er det vigtigt, at "store mål" laves til delmål, som man først arbejder på, inden de store mål 
bliver realistiske.

Det vægtes ligeledes, at idet tilbuddet har en miljøterapeutisk tilgang, betyder dette, at de støtter 
borgerne i at håndtere livet med alle de forskellige facetter der er i det. Dette betyder, at de også 
støtter borgerne mht. indkøb og øvrige praktiske opgaver, såsom hvordan man betaler en regning, 
går i banken, opretter en NEM-ID m.v. Her er borgerne meget selv- og medbestemmende.

Tilbuddet arbejder med borgernes sociale kompetencer via dialog. Fx har de en borger med meget få 
sociale kompetencer, der tidligere har været hard-core stiknarkoman og som nu er på permanent 
metadon. Denne borger skal indlære nye sociale kompetencer gennem daglig dialog. Tilbuddet 
oplever, at de adfærdsregulerer på den gode måde.

Medarbejderne oplever, at der er mange borgere der har det vanskeligt med det sociale liv og det at 
skulle deltage i et fællesskab med andre mennesker. Det hjælper tilbuddet dem med ved fx at støtte 
dem i samtalerne med deres socialrådgiver. Nogle gange oplever medarbejderne også, at de er nødt 
til at bremse borgerne i deres iver efter "det nye liv."

Medarbejderne oplyser, at de ofte samarbejder med kommuner som er hurtige til at afkræve nogle 
resultater, og måske ikke altid giver dem tiden til at opnå dem.

For de borgere der indskrives efter § 107, gælder følgende ligeledes:
Et 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.
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Et væsentligt led heri er, at Borgerskolen medvirker til, at borgerne sikres mulighed for
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at borgerne opnår de 
sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver.
Borgerskolens indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål, og at det afspejles i
aktiviteter i dagligdagen, i personalets adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets 
åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund.
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet
understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i høj grad.

Borgerne anvender især aktivitetshuset som er beliggende i tilbuddets baggård. Aktivitetshuset 
hører også under KFUM´s Sociale Arbejde.

Det oplyses, at de som medarbejdere forsøger at få borgerne meget integreret i det omgivende 
samfund. Det lokale motionscenter er også en stor del af borgernes ophold på tilbuddet, hvor 
tilbuddet har 7 medlemskort som bliver brugt meget flittigt. Medarbejderne oplever, at borgerne 
socialiserer sig gennem stedet, og der er en borger der pt. er i jobprøvning på motionscenteret.

Derudover samarbejdes der meget med de lokale erhvervsdrivende, så pt. er der en der er i 
jobprøvning på Chiminova, én i Vestas, én i børnehave og en der er frivillig i en genbrugsbutik.

Derudover er tilbuddet medlem af den lokale kajakklub samt golfklub, hvilket de oplever fungerer 
rigtig fint og uden problemer.

Tilbuddets har ligeledes nogle internes aktiviteter, hvor deres Lynghytte også bliver brugt til hygge 
såvel som aktivitet for borgerne.
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Det oplyses, at det også er muligt for borgerne at have gæster på stedet. Der må dog ikke være 
overnattende gæster i weekenden - og det må ikke være mennesker med misbrug.

Indikator 02.c: Borgerne har med 
udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt at være opfyldt i meget høj grad.

Der er lagt vægt på, at der er samarbejde med forældre og pårørende ud fra borgerens ønsker. 
Tilbuddet støtter dog ikke etablering af samvær med børn - borgerne må dog gerne have samvær 
med deres børn på stedet, men medarbejderne gør ikke noget aktivt for at få etableret et samvær 
under borgerens ophold. De pårørende føler oftest, at der kommer mere ro på borgerens situation, 
når vedkommende kommer på tilbuddet.

Tilbuddet har nogle generelle regler om, at borgerne gerne må have børn, kæreste og andre i 
netværket på besøg. Da det er et misbrugsfrit tilbud, gælder dette også for borgere, der har deres 
børn på weekend der. Borgerne skal selv kunne tage vare på dem - og have overskuddet til det, og 
det foregår fuldt ud på borgerens eget ansvar.

Tilbuddet er bevidste om, at mange af deres borgere har haft et problematisk forhold til deres 
netværk, og derfor er det et punkt, som de støtter op omkring, og de arbejder en del med at få 
genetableret borgernes kontakt med deres netværk.

Medarbejderne oplyser, at de understøtter borgernes kontakt til deres sociale liv og netværk. Det er 
nogle mål der ofte indskrives i opholdsplanen. Nogle cutter forbindelsen til deres "gamle" netværk, 
og arbejdet bliver så at understøtte arbejdet med at etablere nyt eller genetablere forbindelse til 
familie og børn.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 4,6 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i 
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metoder og 
resultater

en klar målgruppebeskrivelse og med nogle relevante 
socialfaglige metoder og faglige tilgange som er relevante 
ift arbejdet med målgruppen.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet, med afsæt i 
målgruppens vanskeligheder og særlige behov, opnår 
positive resultater ud fra de mål som borgerne har sat for 
deres ophold.

Socialtilsynet vurderer ligeledes, at borgerne i høj grad 
trives på stedet, og at der er en høj grad af 
medbestemmelse og medinddragelse under borgerens 
ophold.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder 
med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange 
og metoder, der fører til positive 
resultater for borgerne

Det er vurderingen, at tilbuddet tager afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, hvorefter de arbejder systematisk med 
relevante faglige tilgange og metoder, som fører til, at der sker en positiv udvikling for borgerne. Tilbuddet arbejder 
med det grundlæggende KFUM´s værdisæt, som er baseret på et kristent livs- og menneskesyn, og i dagligdagen er 
det især den miljøterapeutiske tilgang, som gør sig gældende.

Det vurderes, at tilbuddet har fokus på faglig sparring og udvikling af medarbejdernes kompetencer, så de hele 
tiden matcher den målgruppe der arbejdes med.

Det er ligeledes vurderingen, at tilbuddet dokumenterer, at de arbejder med borgernes opsatte mål i deres 
handleplaner, og at de har fokus på en løbende evaluering af målene til udvikling og forbedring af indsatsen.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 
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Indikator 03.a: Tilbuddet 
anvender faglige tilgange og 
metoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets målsætning 
og målgruppe

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt at være opfyldt i meget høj grad.

Tilbuddet oplever, at der er sket et skift ift deres målgruppe, hvor ca. halvdelen er unge 
hashmisbrugere under 35 år. Målgruppen er dog stadig borgere som er ædru og clean, hvilket er et 
krav for at kunne benytte sig af et ophold på tilbuddet.
Målgruppen bor typisk på stedet i 3-6 måneder, men de har også oplevet, at der er nogle borgere 
der har boet på stedet i op til 2 år mhp rehabilitering. Tilbuddet har ca. 60-80 indskrivninger pr. år, 
hvoraf nogle bare er der i nogle få dage.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet overordnet arbejder ud fra KFUM´s værdier, som er 
baseret på et kristent livs- og menneskesyn.
Ledelsen oplyser, at det især er den miljøterapeutiske tilgang der gør sig gældende. Herudover har 
alle medarbejdere KRAP uddannelse.

Det vægtes ligeledes, at medarbejderne oplyser, at det især er den anerkendende tilgang der præger 
dagligdagen på tilbuddet. Derudover har de en miljøterapeutisk tilgang, hvor de især har fokus på 
vigtigheden i at lære borgerne i at kunne begå sig socialt. Det opleves som værende en form for 
social træning, hvor almindelige sociale acceptable spilleregler læres mhp at borgerne skal kunne 
lære at begå sig ude i samfundet.

Medarbejderne giver udtryk for, at der på stedet godt kan være specielle og individuelle "regler" for 
den enkelte borger, men de gør meget ud af, at der i de tilfælde, hvor der er specielle aftaler, meldes 
det ud til de øvrige, så de også ved hvorfor.

Medarbejderne arbejder derudover med at skabe en struktur og forudsigelighed for borgernes 
hverdag på stedet.
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Der er desuden lagt vægt på, at borgerne har en oplevelse af, at medarbejderne og ledelsen "passer 
på" dem ved fx at gribe fat om tingene i opløbet.

Ved opnormeringen med 6 pladser efter § 107 beskrives at der ydes hjælp og vejledning til en 
struktureret hverdag / udredning / arbejd vurdering / træning i at være alene uden at være isoleret / 
personlig hygiejne / social træning /, hvilket giver følgende resultat:
- At borgere over 18 år i en afgrænset periode modtager tilbud om midlertidigt ophold i boform for 
at afhjælpe problemer eller tilbyde træning og udvikling, der ikke kan
løses ved ophold i en almindelig bolig med støtte.
- At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres.
- Afklaring af behov for støtte
- Afprøvning af fremtidige bomuligheder
- Fastholdelse af kompetencer og videreudvikling
- Formål, udviklingsmål og tidsplan for opfølgning skal fremgå
- Afprøvning af job / uddannelsesmuligheder
- Træning i sociale kompetence
Socialpædagogisk støtte og træning i/til
- Stå op, personlig pleje, indkøb og kost, økonomi, rengøring, planlægning af aftaler, 
netværksdannelse – kontakt og samvær, tilgang til offentlige instanser, medicinhåndtering, praktiske 
opgaver i hjemmet.
Opfølgning af den sociale handleplan jf. § 141 i lov om social service.

Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det er bedømt, at indikatoren er opfyldt i høj grad.

Der er lagt vægt på, at tilbuddet anvender Bosted-systemet som deres dokumentationsredskab. I 
dette system ligger borgernes opholdsplan også.
Tilbuddet afrapporterer ligeledes til Ankestyrelsen og andre nationale indberetningssystemer.
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Forstanderen af tilbuddet sidder ligeledes i flere fora, der giver viden om hvad der virker indenfor 
området. Fx. har der været meget opmærksomhed på de borgere, der ikke kan betale sin kost og 
logi. Det er blevet drøftet hvad der gøres i de situationer, og så er der et forstanderforum der også 
kommer med indspark - "rundmails" m.v.

Der er ligeledes lagt vægt på, at borgeren i fællesskab med sin kontaktperson ved indskrivningen 
laver en handleplan i fællesskab og i samarbejde med borgerens handlekommune. Der laves en 
gennemgang af handleplanen med ca. 14 dages mellemrum.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokumentere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 
mål, de visiterende kommuner 
har opstillet for borgernes 
ophold

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren er bedømt at være opfyldt i middel grad.

Det vægtes, at der via det indsendte datamateriale kan dokumenteres, at tilbuddet arbejder med de 
opsatte mål, som handlekommunen i samarbejde med borgeren har opstillet for borgerens ophold 
på stedet. Idet handleplanen tages op med 14 dages mellemrum sikres det, at målene bliver 
opdaterede og justerede, hvis dette findes nødvendigt. 

Det kan dokumenteres, at de opsatte mål er realistiske for den enkelte borger ud fra borgerens 
funktionsniveau, og at borgeren selv har været med til sætte disse mål.

Det vægtes dog også, at det ikke altid er positive resultater der kan dokumenteres ift de opsatte mål, 
da tilbuddets målgruppe er borgere med mangeartede og komplekse problemer, hvor det ikke altid 
er muligt at opnå positive resultater, men hvor der mange gange skal flere ophold på tilbuddet 
førend de positive resultater viser sig.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 

Det vurderes, at tilbuddet arbejder med borgernes opsatte mål der tager afsæt i borgernes ønsker og behov. 
Borgerne giver i høj grad udtryk for, at de bliver hørt og medinddraget i hverdagene på tilbuddet, og de oplyser, at 
de har stor indflydelse på deres eget liv og de beslutninger der tages i den henseende.
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på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 04.a: Borgerne bliver 
hørt, respekteret og anerkendt

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det er bedømt, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

Det vægtes, at både ledelse og medarbejdere oplyser, at de har fokus på, at borgerne har rigtig 
meget selv- og medbestemmelse på stedet. Idet borgerne har retten til at selvhenvende sig og 
herved ønske et ophold på tilbuddet, er opholdet også baseret meget på borgerens egen motivation 
og medbestemmelse.

Der er lagt vægt på, at borgerne oplever, at de i høj grad har indflydelse på deres dagligdag på 
stedet. Der er fx altid en personale på, som er ansvarlig for fx køkkenet, men det er alligevel 
borgerne der selv skal sørger for, at der er mad.

Borgerne oplever, at de bliver behandlet som voksne mennesker, og at de bliver mødt med respekt.

Borgerne giver udtryk for, at de trives med de åbne og klare regler der er på stedet. Selvom det er 
nogle regler der er gældende for alle på stedet, er det oplevelsen, at de bliver behandlet som det 
enkelte individ de er.

Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og hverdagen 
i tilbuddet i overensstemmelse 
med deres ønsker og behov

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt at være opfyldt i høj grad.

Borgerne har medbestemmelse på fx indretning, aktivitets- og madplan på stedet. 

Der afholdes borgermøde ca. hver 14. dag, hvor forslag til aktiviteter kan drøftes. Der er bl.a fokus 
på, at aktiviteter på stedet skal have et socialt sigte.
Overordnet opleves det, at der er en fast struktur på stedet, men hvor borgerne er 

Side 17 af 42

Tilbud: KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen



medbestemmende i dagligdagen. Fx kommer der en medarbejder og vækker dem om morgenen, 
hvis de ikke lige er stået op til tiden, computerne på stedet bliver slukket kl. 23, men deres egne 
computere på deres værelser må godt være tændte.
Hvis de er syge, skal de som udgangspunkt blive på værelset, men det er hver gang et individuelt 
skøn fra medarbejderne.

De borgere der får § 85-hjælp af tilbuddet, kan bl.a få hjælp til at administrere deres penge eller 
smøger. Fx hvis der er en borger der er blevet clean, men som har fået et nyt misbrug i spil, bliver der 
lavet en form for "kontrakt" med borgeren der beskriver, at borgerne skal have hjælp til at 
administrere sine penge. Der er dog ingen tvungen administration, men en administration ud fra 
borgerens egne ønsker.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Det vurderes, at tilbuddet har fokus på borgernes generelle fysiske og mentale sundhed og trivsel både via deres 
samarbejde med relevante eksterne sundhedsydelser, men også internt på stedet, hvor de har fokus på sund mad, 
motion, god døgnrytme, søvnvaner, rygestop m.v.

Det er ligeledes vurderingen, at borgerne i meget høj grad trives på tilbuddet, med de muligheder og personlig 
udvikling et ophold på stedet åbner op for og understøtter. Borgerne oplyser samstemmende, at de alle trives på 
stedet, at de er i en positiv udvikling og at de føler sig hørt og accepteret som de mennesker de er, med alle deres 
udfordringer og problemfyldte forhold bag sig.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det er bedømt, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

Der er lagt vægt på, at der ud fra interviews af borgere på tilbuddet gives et tydeligt billede af, at de 
hver især i høj grad trives på stedet. De oplyser, at de føler sig hørt og forstået på en måde, som de 
ikke oplever andre steder. Borgerne ønsker selv at komme på tilbuddet, da de oplever, at det er med 
til at hjælpe dem med de ting de synes er svære, og de oplever, at de alle udvikler sig positivt. Det 
oplyses, at tilbuddet hjælper dem med at få styr på deres liv som fx at holde sig ude af misbrug, at få 
en permanent bolig, at komme igennem sundhedssystemet, at få dialogen med sagsbehandleren, at 
få skabt kontakt til et godt netværk eller genskabt kontakt med sin familie m.v.

Det vægtes ligeledes, at borgerne har en gensidig respekt - både overfor hinanden, men også ift 
personalet, så de oplever meget sjældent, at der er problemer eller konflikter på stedet, hvilket de 
mener er fordi, at de som brugere af stedet holder så meget af det, så de ikke vil risikere at ødelægge 
noget.

På tilsynsbesøget opleves det, at borgerne på stedet omgås hinanden med en gensidig respekt og 
accept af hinanden. Omgangstonen imellem dem og medarbejderne opleves som behagelig og 
afslappet.

Indikator 05.b: Borgeren har med 
støtte fra tilbuddet adgang til 
relevante sundhedsydelser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt at være opfyldt i meget høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet samarbejder med læger, misbrugsbehandling, 
psykologer og tandlæger, hvor de kontakter borgerens hjemkommune for at få økonomisk støtte til 
tandlægehjælp. Tilbuddet har erfaret vigtigheden i, at borgerne ikke kommer med dårlige tænder, 
hvis de fx skal have et job og være en del af et fællesskab.
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Tilbuddet oplyser, at de er med i et projekt sammen med "Toften" i Slagelse, hvor de via 
Socialministeriet har fået midler til at ansætte psykoterapeut/psykolog på stedet 2 dage om ugen til 
"mænd i krise."

Det vægtes ligeledes, at tilbuddet understøtter rygestopkursus og sund mad og livsstil. Fx laves der 
madplan for en uge ad gangen - og den har borgerne stor indflydelse på. Det oplyses dog, at der ikke 
er nogen der er blevet røgfrie endnu.

Tilbuddet kan desuden tilbyde behandling med NADA, hvor der er 2 medarbejdere der har taget 
uddannelsen til det.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes at være opfyldt i meget høj grad.

Det vægtes, at tilbuddet har fokus på sund kost, motion og en sund livsstil i sin helhed. De er 
bevidste om, at borgerne skal holde fast i en god døgnrytme, hvor de ikke kommer til at vende om på 
nat og dag, men at de alle skal stå op om morgenen. Derudover er der altid frisk frugt på stedet, og 
der tilbydes sund mad.

Tilbuddet er desuden med i hjemløse-netværket, hvor der også arrangeres OL og Summercamp, som 
begge er alkohol- og stoffrie arrangementer.

Medarbejderne oplyser samstemmende, at de har fokus på sund kost og motion på stedet. Der er fx 
altid en kostansvarlig medarbejder med når der skal lægges madplan og laves mad, men at 
medarbejderens ansvar hovedsageligt er at lave maden.

Derudover har stedet 5 cykler som borgerne kan benytte, og der er også mulighed for at de kan gå til 
spinning i det lokale motionscenter
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Det vurderes, at tilbuddet har fokus på at forebygge konflikter og magtanvendelser på stedet. Idet medarbejdere og 
ledelse kontinuerligt på fællesmøder drøfter borgerne, deres indbyrdes relationer, omgangstonen, stemingen i 
øvrigt på stedet m.v. er dette med til at forebygge, at der sker magtanvendelser på tilbuddet.

Det er vurderingen, at tilbuddet har nedskrevne procedurer og handleplaner ift forebyggelsen og håndteringen af 
magtanvendelser på stedet, og idet alle medarbejdere har et konflitkhåndteringskursus, vurderes det, at der er de 
nødvendige kompetencer på stedet til varetagelsen af dette.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 
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Indikator 06.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats sikrer, at 
magtanvendelser så vidt muligt 
undgås

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes at være opfyldt i meget høj grad.

Både ledelse og medarbejdere oplyser, at de ingen magtanvendelser har på stedet. De tror på, at det 
er fordi deres værdisæt og tilgange til borgerne virker forebyggende på konflikter og 
magtanvendelser. Medarbejderne overvejer altid meget grundigt, inden de bevidst vælger at gå ind i 
en konflikt. Hvis de som medarbejder er alene på arbejde, venter de med at tage kontakt til borgeren 
til dagen efter. Forstanderen tror på, at det er fordi borgeren føler og oplever sig respekteret, at de 
ingen magtanvendelser har. De oplever, at der er rigtig meget tillid mellem borgere og 
medarbejdere. Den afslappede og respektfulde omgangstone virker også på borgernes adfærd 
overfor hinanden.

Det vægtes ligeledes, at der i huset er et værdisæt om, at de skal opføre sig ordentligt over for 
hinanden, og at der på stedet skal være plads til alle. Borgerne kan godt blive utilfredse, men så 
hjælper de som personale til, at borgerne kan få indsigt i, hvordan de kan løse problemer uden fysisk 
konfrontation.

Tilbuddet er meget bevidste om signalværdien på stedet ift at der ikke lås på rundt omkring i huset, 
der er ingen TV der er boltet fast, eller knive i køkkenet der hænger i kæder. Dette mener ledelsen 
også er med til at konfliktnedtrappe på stedet.

Det vægtes, at ledelsen oplyser, at alle medarbejdere har været på konflikthåndteringskursus. 

Tilbuddet har ligeledes nogle husregler ift forebyggelse af magtanvendelser og overgreb, som 
borgerne bliver præsenteret for forud en indskrivning.

Medarbejderne og borgere bekræfter ovennævnte. De oplever ingen konflikter af særlig værdi i 
huset, og der er en rigtig god tone i huset, hvilket hjælper rigtig meget.
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Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det bedømmes, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

Det oplyses, at der ingen magtanvendelser har været på tilbuddet, men at der på fællesmøderne er 
et fast punkt omhandlende dette, hvor de drøfter, hvordan det går med borgerne på stedet, hvordan 
stemningen er blandt dem, om der er konflikter m.v. Dette opleves som værende 
konfliktnedtrappende og forebyggende.

Der er lagt vægt på, at alle medarbejdere har kursus i konflikthåndtering, og det vægtes ligeledes, at 
tilbuddet har udarbejdet procedurer og handleplaner i tilfælde af magtanvendelser på stedet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Det er vurderingen, at tilbuddet forebygger konflikter på stedet og har nogle meget strukturerede rammer og 
tydelige grænser som betyder, at det er noget borgerne respekterer og overholder.

Det er ligeledes vurderingen, at borgerne selv er gode til at få løst de stridigheder og konflikter der måtte 
forekomme, og med lidt støtte og guidning fra medarbejderne, er det sjældent, at der opstår konflikter eller anden 
grænseløs adfærd på stedet, men i stedet er der en rolig atmosfære, hvor der tales om tingene og man respekterer 
hinanden.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 07.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats 
understøtter, at der ikke 
forekommer overgreb i tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt at være opfyldt i meget høj grad.

Det vægtes, at tilbuddets pædagogiske indsats, hvor de arbejder med meget strukturerede hverdage 
for borgerne, er med til at understøtte, at rammerne på stedet er tydelige, reglerne er klare og 
kendte af alle, samtidig med, at der er nogle grænser, som alle respekterer og overholder.

Det vægtes ligeledes, at borgerne føler sig mødt der hvor de er, og de oplever ikke nogen former for 
grænseløs adfærd eller situationer, hvor der kunne forekomme overgreb eller grænseløs adfærd på 
stedet.

Efter ønske fra borgerne, er der nu kommet en sovende nattevagt på stedet. Dette har været et stort 
borgerønske i lang tid, og de giver udtryk for, at det giver dem en stor grad af tryghed - og de oplever, 
at det reducerer tilbagefald.

Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab i forhold til at 
forebygge overgreb er tilpasset 
målgruppen og er kendt af 
medarbejderne

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt at være opfyldt i høj grad.

Der er lagt vægt på, at medarbejdere og ledelse oplever, at borgerne er gode til selv at få løst de 
interne stridigheder og konflikter der måtte være på stedet. Medarbejderne opfordrer dem som 
regel til at de går hver til sit, og så tale om tingene efterfølgende. Det opleves også, at borgerne er 
gode til at få vendt de situationer der måtte være på beboermøderne.

Det vægtes ligeledes, at både medarbejdere og ledelse har kendskab til tilbuddets procedurer ift 
forebyggelsen af overgreb på stedet, og de oplyser, at eventuelle hændelser skrives i 
personalemappen.
Ledelsen oplyser, at de har et abonnement, så de altid med det samme kan få krisehjælp.
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Medarbejdere og ledelse oplyser samstemmende, at de ikke har mange tilfælde ift overgreb på 
stedet, hvilket de vurderer er grundet det stoffrie miljø der er på stedet.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,9 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en socialfaglig 
kompetent og erfaren ledelse, som varetager driften af 
tilbuddet på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Der 
er ligeledes vurderingen, at tilbuddets medarbejdere 
besidder relevante kompetencer og erfaring ift arbejdet 
med målgruppen.

Socialtilsynet vurderer ligeledes, at borgerne på tilbuddet 
får hjælp af kompetente medarbejdere, og at de i høj 
grad føler sig hjulpet og understøttet i deres udvikling og 
videre forløb.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Det vurderes, at tilbuddet har en faglig kompetent og erfaren ledelse, som i det daglige varetager driften af stedet 
på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

Det er ligeledes vurderingen, at der tilbydes relevant faglig supervision og sparring til medarbejdere, så det hele 
tiden sikres, at der er de kompetencer og ressourcer på tilbuddet som er nødvendige ift arbejdet med målgruppen.

Det er også vurderingen, at tilbuddet har en aktiv og synlig bestyrelse, hvor der befinder sig medlemmer med 
relevant erfaring, uddannelse og kompetencer ift tilbuddets målgruppe.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 08.a: Ledelsen har 
relevante kompetencer i forhold 
til at lede tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det er bedømt, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

Forstanderen af tilbuddet har mange års erfaring indenfor området, og har været forstander af 
tilbuddet siden 2012.

Der er lagt vægt på, at medarbejderne oplever deres ledelse som nærværende og som nogle der 
tager ansvar. Medarbejderne føler sig taget godt af, og de oplever, at lederens dør altid er åben, så 
man kan komme og få sig en snak.

Fra kl. 16 - 07 om morgenen, er man som medarbejder alene på arbejde, men man kan altid komme 
i kontakt med ledelsen i dette tidsrum ved behov. Der er bl.a en fast regel om, at der aldrig indskrives 
nye borgere op til en weekend.

Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt at være opfyldt i høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne tilbydes supervison hver 3. måned.
Ledelsen har herudover en sundhedsordning - "dansk sundhedssikring/doctorservice", hvilket 
betyder, at hvis der er brug for krisehjælp, kan de få psykologhjælp med det samme. Det er ikke en 
beslutning som forstanderen behøver at være med ind over, så medarbejderne kan bare selv 
kontakte dem og få det sat igang.

Forstanderen har også adgang til samme supervisor som medarbejderne, hvis der vurderes at være 
et behov. Derudover har forstanderen adgang til at få supervison via KFUM´s Sociale Arbejde.

Indikator 08.c: Tilbuddet har en 
kompetent og aktiv bestyrelse

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det er bedømt, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

Der er bestyrelsesmøde 4 x om året. Ved behov afholdes der ekstraordinært møde.
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Sammensætningen i bestyrelsen er 5 eksterne medlemmer. De er selvsupplerende indenfor 
rammerne af vedtægterne. Formand og forstander mødes altid forud for møderne.

Der er lagt vægt på, at der beskrives et godt og aktivt samarbejde og samarbejde mellem bestyrelse 
og forstander, og der er en løbende dialog med formanden.

Tilbuddet har en procedurer om at der altid er 1-2 bestyrelsesmedlemmer der er med til 
ansættelsessamtaler.

Forstander har ikke stemmeret i bestyrelsen.

1 x årligt er der samarbejdsmøde mellem alle medarbejdere og bestyrelsen. Her kan der hentes 
ekstern underviser udefra. Så spises der sammen om aftenen - også med borgerne.

Ved særlige administrative udfordringer tilkøbes hjælp fra KFUM´s Sociale Arbejde (fx. økonomisk og 
juridisk bistand.)

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Det er vurderingen, at tilbuddets daglige drift varetages af en socialfaglig kompetent og erfaren ledelse.

Det vurderes ligeledes, at borgerne har mulighed for kontakt med kompetente medarbejdere med relevante 
kompetencer og erfaring med målgruppen, hvor borgerne føler sig accepteret og hjulpet.

På baggrund af tilbuddets lave personalegennemstrømning og sygefravær, vurderes det, at tilbuddet opfylder 
kriteriet i meget høj grad.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 09.a: Borgerne har i 
forhold til deres behov 
tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante 
kompetencer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det er bedømt, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

Der er lagt vægt på, at samtlige medarbejdere på tilbuddet har relevant uddannelse og erfaring med 
målgruppen, og at borgerne giver udtryk for, at der altid er en medarbejder de kan snakke med eller 
få kontakt til, når de har behov for det. Borgerne giver udtryk for, at de er meget tilfredse med 
medarbejderne og den hjælp de får af dem på tilbuddet. Der er flere der giver udtryk for, at hjælpen 
på tilbuddet er bedre end den de kan få på lignende steder. Forskellen bliver beskrevet i måden 
borgerne bliver mødt på af medarbejderne, respekten og anerkendelsen af dem, som de mennesker 
de er.

Ved opnormeringen med 6 pladser efter § 107, ansættes 1 medarbejder yderligere og afdelingen vil 
dele personale med Borgerskolen. I dagtimerne vil der være tilknyttet en fast personale til §107 
afdelingen.
I forhold til aften, nat og weekend vil personalet blive delt med Borgerskolen.

Borgerskolen har personale dækning 24 timer i døgnet. Hovedparten af personaledækningen ligger i 
dagtimerne. Der vil altid være mulighed for kontakt til personale idet Borgerskolen har sovende 
nattevagt.
Personalet har erfaring i alene arbejde

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at personalegennemstrømningen på tilbuddet er på et lavt 
niveau ift sammenlignelige arbejdspladser.

Forstander har været her siden 2012, hvor tidligere forstander blev opsagt. Stedfortræderen blev 
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opsagt sidste år. I forbindelse med forstanderskiftet kom der nogle opsigelser, men i det sidste år har 
der kun været 1 opsigelse. Ledelsen giver udtryk for, at det har været en svær periode at skulle 
igennem, men det var vurderingen, at det var nødvendigt for at tilbuddet igen skulle blive en god 
arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø for alle parter.

Der er ligeledes lagt vægt på, at medarbejderne oplyser samstemmende, at der nu er blevet et bedre 
arbejdsmiljø på tilbuddet, og der er stort set ingen snak i krogene længere.

Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det er bedømt, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet har et meget lavt sygefravær.

Tilbuddet bruger 2 faste vikarer, hvoraf den ene har enkelte faste weekendvagter.

Det vægtes ligeledes, at medarbejderne oplever, at der er en god personalepleje på stedet fx er det 
let at få fri, når man har behov for det. Medarbejderne oplever også, at der stort set aldrig er nogen 
syge.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere 
besidder nogle relevante kompetencer og erfaring ift 
arbejdet med målgruppen. Med udgangspunkt i 
borgernes behov, arbejdes der med relevante 
socialfaglige metoder og faglige tilgange.

Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddets 
anvendelse af kontaktpersonsordning og nattevagt er 
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med til at sikre, at borgernes særlige behov tilgodeses, 
og det sikres, at borgerne får mulighed for en positiv 
udvikling under deres ophold.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

Kriterium 10: Tilbuddets 
medarbejdere besidder 
relevante kompetencer i forhold 
til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder

Det vurderes, at tilbuddets medarbejdere har nogle relevante socialfaglige kompetencer og erfaring ift arbejdet 
med målgruppen. Medarbejderne tager udgangspunkt i borgernes behov og udfra disse, arbejdes der med afsæt i 
relevante socialfaglige metoder og faglige tilgange.

Det vurderes ligeledes, at tilbuddets kontaktpersonsordning tilgodeser borgernes særlige behov og sikrer, at der 
sker en kontinuerlig opfølgning på de aftaler der laves. 

Iværksættelse af nattevagt på stedet vurderes at være et relevant tiltag ift målgruppen og dennes behov, og 
borgerne giver udtryk for at være glade for denne ordning, idet den sikrer en øget grad af tryghed og 
tilgængelighed for borgerne på stedet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

Indikator 10.a: 
Medarbejdergruppen har samlet 
set relevant uddannelse, 
opdateret viden og erfaring med 
målgruppen og tilbuddets 
metoder

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det er bedømt, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

Der er lagt vægt på, at alle medarbejdere har KRAP-uddannelse, 2 medarbejdere har NADA-
uddannelse, og størstedelen af medarbejdergruppen har derudover været på Ringgården på 
efteruddannelse vedr. mennesker med misbrug. 
Som særlig ressource og kompetence der tilføres tilbuddet, har 1 medarbejder taget en 
kajakinstruktør uddannelse.

Forstander og stedfortræder har taget en kognitiv efteruddannelse, og stedfortræderen har også 
taget en lederuddannelse.

Forstanderen udtaler, at de ser det som vigtigt, at de har nogle medarbejdere med de rette 
kompetencer, men at det også vægtes lige så højt, at det er nogle medarbejdere der vil arbejde med 
det her område, og som kan møde borgerne i øjenhøjde.

Der er ligeledes lagt vægt på, at medarbejderne i høj grad oplever, at de tilbydes efter- og 
videreuddannelser.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt at være opfyldt i meget høj grad.

Det er vægtet, at tilbuddet anvender en kontaktpersonsordning, hvor ledelsen "matcher" borger og 
kontaktperson ud fra medarbejderens kompetencer. Det er en ordning der fungerer rigtig godt. 
Medarbejderen er kontaktperson for ca. 3-4 stk. I ordningen ligger der en aftale om, at 
kontaktpersonen har ugentlige samtaler med de borgere, som vedkommende er ansvarlig for. 
Lederen samler op og "checker" efter mhp. at sikre, at der sker den aftalte opfølgning.
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Borgerne giver udtryk for, at de er rigtig glade for nattevagten, da det giver dem en ekstra tryghed, at 
der også er personale på stedet fra kl. 23-07.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 4,7 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er 
gennemskuelig og bæredygtigt i forhold til de aktiviteter 
der er på stedet, og at den giver tilbuddet den fornødne 
kvalitet i forhold til deres målgruppe.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Kommunale og regionale tilbud skal ikke indsende regnskaber til Socialtilsyn Syd.
Overordnede set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, idet det må formodes at kommunen til 
enhver tid vil understøtte tilbuddets økonomiske bæredygtighed.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. 5

Kommunale og regionale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov 
om Socialtilsyn § 17 og 18. 

Tilbuddet har indgået driftsaftale med Lemvig Kommune. Der foreligger revideret årsrapport 2014 
udarbejdet vedr. de kommunale pladser udvisende et tilgodehavende hos Lemvig Kommune på kr. 
14.515.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. 5

Det vurderes at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på 
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ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

både kort og lang sigt. 

Socialtilsyn Syd forudsætter, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets bæredygtighed på 
kort og mellemlang sigt fordi bæredygtigheden garanteres af den samlede økonomi i kommunen.
Det vurderes, at der således ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager.

Planlagte investeringer vedrørende kommunale tilbud vil som udgangspunkt indarbejdes som 
kommunale anlægsprojekter og afskrives via taksten over en længere fastlagt årrække.

Der oplyses, dog ikke om store planlagte investeringer i den nærmeste fremtid.
Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. 5

Jfr. Bekendtgørelse om Socialtilsyn skal dette punkt ikke udfyldes for kommunale og regionale tilbud. 
Tilbuddet betragtes som kommunalt ved vurderingen grundet driftsaftale med kommunen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

Det vurderes, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet.
Det vurderes, at det samlede budget giver mulighed for den nødvendige kvalitet i forhold til målgruppen.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgruppe, 
metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større 
ændringer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad. 4
Der er ved vurderingen lagt vægt på, at tilbuddets budget 2016 afspejler tilbuddets målgruppe og 
aktiviteterne på stedet, og det giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til 
målgruppen
Personale:
Den primære udgift er relateret til løn – svarende til 67,4 % af omsætningen.
Der er i 2016 budgetteret med 22 pladser i et tilbud efter SEL § 110 (16 pladser) og § 107 (6 pladser). 
Jfr. Tilbudsportalen er der en normering svarende til 9,0 fuldtidsstillinger som fast personale for 
2016. Ud fra en gennemsnitsberegning af lønudgifter i forhold til antal ansatte vurderes budgetteret 
at være retvisende. 
Kompetenceudvikling:
Der er samlet afsat kr. 60.000 til kompetenceudvikling, Det svare til 1,0 % af omsætningen, hvilket 
vurderes på niveau med lignende tilbud. 
Aktivitetsomkostninger:
Der er samlet afsat kr. 528.750 til aktivitetsomkostninger. Det svare til 9,0 % af omsætningen, hvilke 
vurderes på niveau med lignende tilbud. 
Ejendomsudgifter:
Der er afsat kr. 1.092.000 til ejendomsudgifter svarende til 18,6 % af omsætningen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

Styringen af tilbuddets økonomi er fastlagt i retningslinjerne i styringsaftalen for Region Syddanmark.
Overordnet set anses tilbuddet økonomi derfor for værende gennemskuelig for Socialtilsyn Syd.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonomiske nøgletal, som 
fremgår af tilbuddets årsrapport, 
er i overensstemmelse med 
regnskabet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad. 5
Nøgletallene vedr. årsrapporten på Tilbudsportalen kan afstemmes til det indsendte regnskab for 
2014.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 4,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer 
generelt understøtter borgernes udvikling og trivsel. 
Rammerne er velegnede både i forhold til den centrale 
placering i byen, de relevante faciliteter og 
aktivitetstilbuddene der forefindes. Det vurderes, at 
tilbuddets fysiske rammer både giver mulighed for at 
borgerne kan deltage i fællesskabet og også vælge at 
være alene.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ikke tilgodeser 
borgere med nedsat gangfunktion eller udfordringer med 
balancen grundet de mange trapper i bygningen.

Socialtilsynet vurderer også, at værelserne, hvor der er 
fundet skimmelsvamp, ikke er tilfredsstillende, men det 
vurderes til gengæld, at tilbuddet har handlet relevant og 
der er iværksat de fornødne tiltag ift renovering og 
genoprettelse af værelserne, så de igen kan blive 

Side 35 af 42

Tilbud: KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark - Borgerskolen



beboelige.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Det er vurderingen, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel.
Borgerne trives i meget høj grad i tilbuddet, som socialt fungerer godt for borgerne. Der tilbydes relevante 
aktiviteter både i og udenfor tilbuddets rammer.

Det vurderes også, at udslusningslejligheden, som ligger i gåafstand fra tilbuddet, understøtter, at borgerne kan få 
støtte til at bibeholde deres positive udvikling.

Det vurderes, at værelserne med skimmelsvamp ikke er tilfredsstillende, men at ledelsen har handlet relevant ved 
at lukke værelserne af og påbegynde renovationen. Det bemærkes, at de mange trapper i tilbuddet kan være en 
hindring og udfordring for borgere med et ganghandicap.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det vurderes, at borgerne i meget høj grad trives i tilbuddet, hvilket betyder, at indikatoren 
bedømmes at være opfyldt i meget høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der ved observation ses borgere, der opholder sig i fællesrum, 
på kontoret med medarbejder, i køkkenet og på egne værelser. Alle borgere, som tilsynet møder, 
virker tilfredse. Samtlige borgere udtrykker ved interview stor tilfredshed med deres ophold og de 
fysiske rammer. Borgeren oplever ikke et problem ved at dele badeværelser med andre, heller ikke 
evt. ventetid.

Borgerne giver udtryk for, at der er gode muligheder for at de kan være sammen, og også mulighed 
for, at de kan trække sig tilbage til eget værelse. Borgerne deles om rengøring efter et skema, hvilket 
fungerer upåklageligt. Ifølge en medarbejder er de nuværende borgere sociale og har god omsorg for 
hinanden.
En borger, som netop et flyttet i udslusningslejligheden, er grundlæggende tilfreds med lejligheden. 
Han imødekommes i forhold til ønsker til lejlighedens møblering og udstyr. Lejligheden skal være 
røgfri, hvilket borgeren accepterer.

Indikator 14.b: De fysiske 
rammer og faciliteter 
imødekommer borgernes særlige 
behov

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt at være opfyldt i høj grad.

Der er lagt vægt på, at de fysiske rammer og faciliteter i høj grad vurderes som egnede til 
målgruppen, såfremt de ikke har et ganghandicap. De rum, som tidligere var lukkede på grund af 
skimmelsvamp, er nu færdigrenoverede og borgerne er tilbage i værelserne.

Borgerne oplyser at der er mulighed for at være sammen i fællesrum og at trække sig tilbage til eget 
værelse. Hvis man ikke magter at spise sammen med de øvrige, kan man tage maden med på 
værelset eller til et andet lokale.
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Medarbejderne oplyser, at deres centrale placering i byen er rigtig god for tilbuddets målgruppe, og 
mange oplever, at de gamle bygninger er hyggelige.

Medarbejderne vurderer, at fællesrum og aktivitetsrum generelt fungerer tilfredsstillende til 
borgergruppen. Der er indrettet en ekstra TV-stue, hvilket er fint.

Tilbuddets mange trapper vurderes ikke som velegnede for gangbesværede, hverken for borgere 
eller medarbejdere. Til tider kan der også være pres på de 4 fælles baderum.

Ved rundvisning ses fællesrum, aktivitetsrum, industrikøkken og medarbejderfaciliteter, som generelt 
fremstår rene, ryddelige og vedligeholdte. Ifølge lederen er der fokus på ryddelighed, hvilket 
beboerne fungerer bedst med.
Udenfor er der en gårdhave med blandt andet cykelskur og rygepavillon med varme.

Lynghytten beses også under tilsynet. Lynghytten er et landligt fristed ca. 7 km. fra tilbuddet. Der er 
mulighed for mange slags aktiviteter med en hytte, drivhus, køkken- og frugthave, bålplads, shelter 
under opførelse, boldbane mv. Ifølge ledelsen bliver stedet flittigt brugt med positive resultater.

I kort gåafstand fra tilbuddet ligger en udslusningslejlighed på første sal. Der er 3 værelser, fælles 
stue/køkken, bad, 2 toiletter, hvilket fremstår i orden. Ifølge lederen kan borgeren i 
udslusningslejligheden få støtte/samtaler på tilbuddet, men evt. også i lejligheden. Ifølge lederen vil 
lejligheden normalt kun blive brugt af to borgere af gangen, da det ene værelse er lille. Denne 
udslusningslejlighed er i oktober 2015 ændret til 2 pladser efter § 107, iht. nedenstående. 

Der er i oktober 2015 oprettet 6 nye pladser efter Servicelovens § 107 som er beliggende i:
• 4 pladser i Skolegade 12, hvor 3 pladser er placeret i nye istandsatte lokaler i hovedbygningen. Der 
er 6 værelser tilegnet 3 borgere. 
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Hver borger får 2 sammenhængende værelser (stue/soveværelse) med fælles køkken/ opholdsstue 
og bad.
1 plads, placeret i tilhørende bygning i Skolegade 12, med egen indgang, bestående af 2 
sammenhængende værelser, lille the- køkken og eget toilet/bad. Pladsen er tilegnet 1 borger.
• 2 pladser i Bredgade 5, tæt ved Skolegade. Der er 4 værelser tilegnet 2 borgere.
Hver borger får 2 sammenhængende værelser (stue/soveværelse) med fælles køkken/alrum, eget 
toilet/bad og med egen indgang.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgradkr. 5.578.749,00

Overskud

Lønomkostninger

-

Lønomkostninger, fast 
personale

69,30

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

1,23

9,70

-

21,50

1,23

1,89

8,33

Ja

-

5,13

01-01-2015

Takster
Tilbudstype: . Afdeling: Afdeling §107

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Afdeling §107
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Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 praktisk hjælp 266,50

socialpædagogisk støtte 266,50

Tilbudstype: § 110. Afdeling: Afdeling §110

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 personlig hjælp og pleje 533,00

socialpædagogisk støtte 533,00
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