
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Hovedstaden

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.

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

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Bo - og dagtilbuddene Klintebo

Klintebovej 004
3720 Aakirkeby
Tlf.: 56926202
E-mail: pia.jonge@brk.dk
Hjemmeside: Bo- og dagtilbuddene Klintebo

§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)

ABL § 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig)

Marianne Grube (Socialtilsyn Hovedstaden)

05-08-2015

Pladser i alt: 84

*Målgrupper: 18 til 85 år (udviklingshæmning)

1. Stamoplysninger

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

Klintebo er et længere varende botilbud, hvor borgerne ydes støtte efter servicelovens § 85. Tilbuddet består af 35 
selvstændige lejligheder, fordelt på 4 huse, Kridthuset, Stjernehuset, Langhuset og Havehuset. Derudover dagtilbuddet 
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*Samlet vurdering:
Strøby/ Skovlyst, som er oprettet efter servicelovens § 104. 
Kridthuset, er både et botilbud og et dagtilbud og der bor 5 voksne udviklingshæmmede med 
autismespektrumforstyrrelse og Stjernehuset er et helhedstilbud.

Tilbuddet er organiseret med en overordnet leder og 4 daglige ledere, en for Strøby/Skovlyst, en for Havehuset, en for 
Langhuset og en fælles for Kridthuset og Stjernehuset. 
 Borgergruppen er bred, men der er forsøgt at skabe en form for homogenitet i de forskellige afdelinger. Langhuset er 
dog stadig udfordret af, at der bor enkelte borgere der ikke defineres som målgruppen, men socialtilsynets konklusion 
er at tilbuddet er opmærksomme på dette. 

Socialtilsynets konklusion er truffet på baggrund af to tilsynsbesøg en re-godkendelse i 2014, samt et uanmeldt 
driftorienteret tilsynsbesøg i 2015. 

Socialtilsynets konklusion er, at Klintebo har den fornødne kompetence og er medvirkende til at sikre borgernes 
udvikling og trivsel. Tilbuddets drift udføres kompetent af de nævnte ledere og medarbejdernes overordnet 
kompetencer matcher borgernes varierende behov. Tilbuddets sygefravær, samt personalegennemstrømning er ikke 
højere end sammenlignelige tilbud. 

De forskellige afdelinger arbejder kompetent med faglige tilgange og metoder, som er målrettet de borgere der bor i 
tilbuddet. Socialtilsynet konkluderer, at der er fokus på samarbejde med bo - og dagtilbud, hvilket medfører, at botilbud 
er medvirkende i forhold til at opstille mål for borgenes beskæftigelse. 

Endvidere konkluderer socialtilsynet, at tilbuddet arbejder aktivt på at understøtte borgernes mulighed for at indgå i 
sociale relationer med udgangspunkt i borgernes ønsker, behov og forudsætninger. På samme måde arbejder Klintebo 
med borgernes selvstændighed. Det pædagogiske arbejde dokumenteres i henhold til de opstillede mål, men 
socialtilsynet konstaterer, at enkelte mål fremstår overordnede og er deraf følgende vanskelige at måle. Generelt kan 
socialtilsynet læse, at tilbuddets indsats medfører positive resultater, i henhold til de mål der er opstillet, og tilbuddet 
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Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt

arbejder aktivt på, at målene i større grad skal være baseret på borgernes ønsker og behov samt fremstå konkrete og 
målbare. 

Videre konkluderer socialtilsynet, at medarbejderne besidder relevant viden, kompetencer og forholder sig etisk korrekt 
til borgerne. Der er viden om borgernes ret til selv - og medbestemmelse, samtidig med at der er opmærksomhed på 
omsorg og pædagogiske støtte. Integreret i den pædagogiske praksis er et fokus på borgernes fysiske og mentale 
helbred, hvilket der arbejdes aktivt og kompetent med. Tilbuddets indsats er med til at sikre, at der forekommer få 
magtanvendelser, men der er enkelte overgreb borgerne i mellem. Socialtilsynets konklusion er, at tilbuddet har fokus 
på temaet, og arbejder løbende med metoder og tilgange, der forebygger dette. 

Klintebos fysiske rammer understøtter indsatsen, og der er i det enkelte hus, gennemført tiltag der er med til at sikre 
borgernes udvikling og trivsel. Ligeledes er der i de fleste huse en hjemlig og hyggeligt stemning, der underbygges af 
borgernes personlige præg. Socialtilsynet konstaterer, at de fælles fysiske rammer i Langhuset, ikke på samme måde 
giver indtryk af at være borgernes hjem.

På baggrund af oplysninger fra 2014, er det socialtilsynets konklusion, at tilbuddets økonomi er bæredygtigt og med til 
at sikre den nødvendige kvalitet.
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Tilbuddet kan med fordel arbejde på at målene er konkrete og målbare. 

Tilbuddets arbejde med borgerinddragelse, kan med fordel tydelig beskrives i den enkelte borgers handleplan. 

Tilbuddets valgte pædagogiske tilgange og metoder, kan med fordel eksplicit beskrives i borgernes handleplan. 

Ledelsen bør diskutere hvorvidt borgerne skal give informeret samtykke til de drøftelser omkring personfølsomme 
oplysninger der drøftes på personalemøder. 

Ledelsen bør understøtte medarbejdernes dokumentation, ved at personfølsomme oplysninger ikke skrives i 
personalemøder referater, men derimod noteres i den enkelte borgers journal.

Tilbuddet kan arbejde på, hvordan de fælles rammer i Langhuset kan fremstå som mindre institutionelle
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: 3 personalemøde referater fra Langhuset, Stjernehuset og Kridthuset
Pædagogisk plan fra Langhuset, Stjernehuset og Kridthuset.

Observation Borgeraktiviteter i begge dagtilbud. 
Interaktion mellem borger- borger i Langhuset. 
Interaktion mellem borger- medarbejder i Langhuset. 
Interaktion mellem borger - medarbejder i Stjernehuset. 
De fysiske rammer i Kridthuset. 
De fysiske rammer i Havehuset

Interview Tilbuddets fire daglige ledere. 
Pædagog, havehuset, ansat et år. 
Pædagog kridthus, mange års erfaring fra området, været i tilbuddet i seks år. 
Pædagog langhuset, et års erfaring fra tilbuddet. 
Pædagog, stjernehuset. Flere års erfaring fra området, været i tilbuddet i otte år.

Interviewkilder Ledelse
Medarbejdere
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato Start: 04-06-2015. Slut: 05-08-2015.

Oversigt over tilsynsbesøg 04-06-15: 3720 (Uanmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Marianne Grube

Nina Andreassen

Klintebo

Strøby/Skovlyst

Besøgstype Uanmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer
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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

3 Socialtilsynet vurderer, at Klintebo har fokus på, at den 
enkelte borger skal have mulighed for deltagelse i 
relevant uddannelse eller beskæftigelse, som er et 
centralt mål med den sociale indsats, og tilbuddet 
medvirker til at borgerne i videst muligt omfang 
inkluderes i samfundslivet. For de borgere der, grundet 
deres handicap, har behov for særlig skærming, er der 
oprettet dagtilbud som en integreret del af borgernes 
botilbud. Samtidig er der for andre borgere tilrettelagt 
dagtilbud, som er tilpasset deres ønsker, behov og 
forudsætninger, alt for at støtte en udvikling for den 
enkelte borger. Tilbuddet opstiller mål for borgernes 
beskæftigelse, men socialtilsynet bemærker, at disse 
enkelte steder fremstår overordnede og beskrivende. 

Videre vurderer socialtilsynet, at der overordnet er et 
tæt samarbejde mellem dag - og botilbud, samtidig med 

Tilbuddet kan med fordel arbejde frem mod, at de mål 
der opstilles sammen med borgerne fremstår konkrete 
og dermed målbare.

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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der er fokus på, hvordan dette kan styrkes for at sikre 
indsatsen overfor den enkelte borger.

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at borgernes fulde potentiale skal udnyttes i henhold til et øget 
samarbejde mellem bo - og dagtilbud. Ledelsen fortæller, at det forventes af indførelsen af ICF - metoden, vil øge 
samarbejde omkring borgerne, da målene vil være tydelig for både dag- og botilbud.

Socialtilsynets videre vurdering er, at der opstilles mål for borgernes beskæftigelse, men disse fremstår enkelte 
steder overordnet og mere som beskrivelser end reelle mål. I 2014 blev socialtilsynet fortalt, at 2/3 af borgerne er 
tilknyttet beskæftigelses tilbud.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren er i middel grad opfyldt. I bedømmelsen er det lagt vægt på, at tilbuddet opstiller mål i 
henhold til borgernes beskæftigelse, men disse kan i enkelte tilfælde fremstå overordnet, og dermed 
ikke konkrete. Endvidere er der grundet borgernes funktionsniveau, varierende hvorvidt de deltager. 

I følge ledelsen deltager dagtilbud i borgernes handleplans møder og her aftales, hvilke mål der skal 
arbejdes med. Enkelte borgere har dagtilbud som en integreret del af botilbud, hvorfor der for disse 
borgere er fælles mål for bo - og dagtilbud. 

I dokumentanalysen kan socialtilsynet læse, at der er opstillet mål for borgernes beskæftigelsestilbud 
og disse fremgår i handleplanen, som er kendt af både dag- og botilbud. Borgerne er inddraget i 
henhold til deres funktionsniveau. Enkelt mål fremstår overordnet.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, hvorfor bedømmelsen og data er overført 
fra tilsynet 2014. Indikatoren blev i 2014 bedømt til at være opfyldt i middel grad. 
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beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

I det skriftlige materiale fremgår der, at  2/3 af beboerne er brugere af øens aktivitets- og 
beskæftigelsestilbud eller af Kommunikationscenteret.
Et af husene på Klintebo har eget dagtilbud, Kridthuset. Udover dette, er der fire borgere der bor i 
helhedstilbuddet Stjernehuset.
Lederen informerer om, at der er borgere som på grund af alder har fravalgt dagtilbud.
Strøby/Skovlyst har 44 borgere i tilbuddet.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

3,7 Socialtilsynets vurdering er, at Klintebo understøtter den 
enkelte borger i at kunne indgå i sociale relationer og 
leve et selvstændig liv i overensstemmelse med deres 
ønsker og behov. 

Socialtilsynets vurdering er, at tilbuddet via 
implementering af ICF har relevant fokus på at opstille 
konkrete mål sammen med borgerne. Socialtilsynets 
vurdering er, at dette på sigt vil kunne opkvalificere 
tilbuddets arbejde med temaet. 

Klintebo har borgere der er aktivt deltagende i 
lokalsamfundet og selv opsøger deres familie og 
netværk, samt borgere der grundet deres handicap er 
udfordret i henhold til selvstændighed og relationer. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med at 
understøtte borgerne med udgangspunkt i deres ønsker, 
behov og forudsætninger. 

Tilbuddet kan arbejde med, at de mål der stilles for 
borgerne er konkrete, og direkte omhandler temaet 
selvstændighed.
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på, at 
kontakten med de pårørende skal tage udgangspunkt i 
borgernes ønsker, og støtter derfor borgerne i henhold til 
deres ønsker om kontakt til de pårørende.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Socialtilsynet vurderer, at Klintebo i deres pædagogiske indsats, har fokus på tiltag, metoder og faglige tilgang som 
styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. 

Tilbuddet er i proces med at indføre ICF, som en metode til at opstille konkrete mål for borgerne, hvilket 
socialtilsynet vurdere som relevant, da flere af målene nu fremstår beskrivende og kan være ufordrende at kunne 
mål på.  Gennem implementeringen af ICF er der ligeledes kommet fokus på, at de mål der opstilles, skal være 
borgernes mål. 

Socialtilsynet vurderer videre, at enkelte afdelinger på Klinteo, arbejder med borgere der grundet deres handicap er 
særlig udfordret i henhold til sociale kompetencer og selvstændighed, men bemærker, at der her arbejdes med 
faglige tilgange, som har fokus på at vedligeholde og udvikle kompetencer i relation til dette.

Socialtilsynet vurderer, at Klintebo understøtter borgernes deltagelse i lokalsamfundet, herunder kontakt med 
pårørende, netværk og familie.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

3 (i middel 
grad opfyldt)

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i middel grad er opfyldt. I bedømmelsen er det lagt vægt på, 
at der for enkelte borgere er opstillet mål i henhold til temaet, men Socialtilsynet konstaterer, at 
borgerne ikke nødvendigvis er inddraget, samt, at målene ikke altid fremstår konkrete. Der følges fast 
op på borgernes mål ved det årlige handleplans møde. 

Socialtilsynet kan i dokumentanalyse læse, at der sammen med en borger i Langhuset er et ønske i 
henhold til selvstændighed, som beskrives som et mål. Det er en overordnet beskrivelse af, hvordan 
der arbejdes med de udfordringer der medfører, at borger p.t. ikke kan opnå målet. I konceptet vil 
målene evalueres årligt. Endvidere er der beskrevet konkrete mål i henhold til samme borgers 
selvstændighed som der arbejdes med. 

I henhold til en borger i Stjernehuset, arbejdes der aktivt med tiltag, som medfører at borger kan 
opnå sit mål i forhold til at færdes i butikker.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i middel grad er opfyldt. I bedømmelsen har socialtilsynet 
lagt vægt på, at der er borgere som har sociale relationer og deltager i det omgivende miljø, men at 
der også er borgere, der grundet deres behov og forudsætninger, ikke benytter det omgivende 
samfund og heller ikke indgår i netværk eller sociale fællesskaber. 

Socialtilsynet blev i 2014 fortalt, at flere borgere benytter lokalmiljøet, hvilket bekræftes i 
dokumentanalysen, hvor der beskrives at en borger selvstændigt søger netværk og en anden borger, 
benytter lokalmiljøet aktivt til eksempelvis fritid og indkøb. Samtidig er der andre borgere der, 
grundet deres handicap, ikke indgår i netværk i det omgivende samfund. 

I 2014 blev socialtilsynet gjort opmærksom på, at der er en hytte i have, som kan benyttes til 
overnattende gæster, hvis de af forskellige årsager ikke sover i borgernes lejligheder.
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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 i meget høj grad opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderen 
fortæller, at det er fokus på at understøtte borgernes ønsker i henhold til kontakt med deres 
pårørende. Dette bliver bekræftet i 2014, hvor socialtilsynet taler med en pårørende.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

3,8 Klintebo består af fire boafdelinger og to dagtilbud. 
Målgruppen i de forskellige afdelinger har varierende 
behov for støtte. Tilbuddets formål, og deraf følgende 
indsats, varierer alt efter borgernes behov, ønsker og 
forudsætninger. Der er valgt fælles faglige tilgange og 
metoder samt fælles dokumentationspraksis, som 
tilpasses den enkelte afdeling. Tilbuddet arbejder 
overordnet med afsæt i en neuropædagogisk 
referenceramme. Socialtilsynets vurdering er, at den 
enkelte afdelings indsats sikrer borgernes trivsel, samt 
understøtter den ønskede udvikling for borgerne. Dog 
bemærker socialtilsynet, at målene for enkelte borgere 
fremstår overordnet, og er dermed svære at måle på. 
Socialtilsynet bliver gjort opmærksom på, at dette er et 
tema for tilbuddet, hvorfor der arbejdes på metoder, 
som sikrer konkrete mål for den enkelte borger. 
Socialtilsynets videre vurdering er, at tilbuddet redegør 
for og arbejder efter, de mål der er sat for den enkelte 
borgers udvikling. Socialtilsynet bemærker, at der ikke 

Socialtilsynet anerkender de tiltag, der er sat i gang, i 
henhold til at arbejde på at målene skal være konkrete 
og målbare. 

Tilbuddet kan være undersøgende på, hvordan borgeren 
i større grad kan inddrages i at opstille mål for deres 
udvikling, samt at dette fremgår i det skriftlige materiale. 

Ledelsen skal sikre, at borgerne er inddraget i henhold til, 
hvilke personfølsomme oplysninger der videregives og 
diskuteres på eksempelvis personalemøde. 

Ledelsen kan overveje, hvorvidt et overlap for 
medarbejderne ville give mulighed for en systematisk 
erfaringsopsamling til forbedring af indsatsen.
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systematisk beskrives, hvordan borgerne er inddraget, og 
vurderer at tilbuddets indsats kunne tydeliggøres, ved at 
dette fremgår eksplicit. Ligeledes kan tilbuddet arbejde 
på, at de aftalte pædagogiske indsatser fremgår i det 
skriftlige materiale. Socialtilsynet vurderer videre, at de 
skriftlige overleveringer er særdeles relevante for 
tilbuddet grundet begrænset overlap og mødeaktivitet. 
Socialtilsynet konstaterer, at Klintebo arbejder 
professionelt og systematisk med borgernes fysiske og 
mentale helbred, og vurderer temaet er en integreret del 
af den pædagogiske praksis. 

Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet arbejder 
professionelt med borgernes selvbestemmelsesret og er 
opmærksomme på at understøtte dette, samtidig som de 
er bevidst om, at der for enkelte borgere er nødvendigt 
med struktur for at have overskud til at være 
medbestemmende. Som tidligere nævnt, er det enkelte 
steder ikke tydeligt, hvordan borgerne inddrages i 
henhold til beslutninger omkring eget liv.

Endelig vurderer socialtilsynet, at tilbuddets fokus på 
magtanvendelser viser at tilbuddet har en professionel 
og reflekteret tilgang til borgerne. Dog bemærker 
socialtilsynet, at der forekommer enkelte 
magtanvendelser, som socialtilsynet ikke er orienteret 
om. Socialtilsynet har i nærværende tilsyn ikke berørt 
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overgreb mellem borgerne, men blev i 2014 gjort 
opmærksom på, at dette forekommer. Disse bliver 
dokumenteret, og der arbejdes med tiltag, som 
reducerer antallet.

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

Socialtilsynet vurderer, at der i de forskellige afdelinger på Klintebo, arbejdes med relevante faglige tilgange og 
metoder, i forhold til den enkelte afdelings målgruppe. Klintebo har fælles dokumentationspraksis, hvor der, som 
noget nyt, dokumenteres i henhold til de mål der er sat for den enkelte borger. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets dokumentationspraksis til en vis grad sikrer en systematisk tilgang til borgerne, 
men konstaterer, at relevant information og viden kan gå tabt, grundet begrænset mødeaktivitet og mulighed for 
overlevering mellem medarbejderne. 

Socialtilsynet vurderer videre, at Klintebo arbejder efter mål og dokumentere løbende, hvilke mål der opfyldes og 
hvilke der skal arbejdes videre med. Dog bemærker socialtilsynet, at tilbuddet ikke konsekvent benytter faglige 
termer og beskrivelser i det skriftlige materiale, men at dette i større grad består af konkrete beskrivelser og 
handlingsanvisninger, uden at der nødvendigvis er beskrevet den faglige refleksion der ligger til grund for de 
beslutninger der tages.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 03.a: Tilbuddet 
anvender faglige tilgange og 
metoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets målsætning 
og målgruppe

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er det lagt vægt på, at Klintebo har en bred 
målgruppe, hvor der arbejdes efter flere faglige tilgange og metoder. Dog bemærker Socialtilsynet, at 
faglige tilgang og metoder ikke fremgår eksplicit i alle dele af dokumentanalysen. 

Medarbejderne tilkendegiver, at de arbejder med de forskellige pædagogiske tilgange og metoder. 
Det beskrives, at der arbejdes konkret med de redskaber der er blevet udarbejdet på baggrund af 
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eksempelvis neuroudredning og VISO - rapporter. Dette resulterer eksempelvis i konkrete 
handlebeskrivelser, som danner grundlaget for indsatsen for den enkelte borger. 

Det fortælles videre, at neuropædagogikken giver en faglig argumentation for den daglige 
pædagogik, hvilket socialtilsynet tydelig kan læse i dokumentanalysen fra Stjernehuset. 
Stjernehuset fortæller, at der  på baggrund af en neuropædagogiske screening er udarbejdet tiltag 
som har givet positive resultater. 

Medarbejderne fortæller, at de i forhold til arbejdet med borgere indenfor autisme - spektrum 
forstyrrelser, er opmærksom på, at borgene benytter medarbejderne som redskaber. Formålet er, at 
borgerne skal vide at medarbejderne har overblikket,  da det medfører tryghed for den enkelte 
borger.  

De andre afdelinger fortæller, at relationspædagogik er relevant i deres daglige arbejde og lægger 
vægt på, at der skal være en relation mellem borger og medarbejder, så borgerne accepterer at 
modtage den hjælp de har behov for.

En medarbejder fra Langhuset fortæller, at der bor en borger der er senhjerneskadet. Der er derfor 
oprettet særlige tiltag, som understøtter denne borgers behov. Det er medarbejders vurdering, at 
borgeren ville profitere af et mindre tilbud.

I dokumentanalysen kan socialtilsynet læse, at der variere hvorvidt de faglige tilgange og metoder 
indgår, men bemærker at der særlig i Stjernehuset benyttes faglige termer, både som argument for 
valgte tilgange, samt i beskrivelse af tiltag og rutiner for borgeren.

Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren er i middel grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der opstilles mål for 
borgerne, men Socialtilsynet bemærker, at enkelte mål ikke fremstår konkrete. Der dokumenteres 
positiver resultater, dog bliver der i større grad beskrevet borgerens fremgang, og i mindre grad 
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mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

reflekteret over det pædagogiske arbejde, med henblik på egen læring og forbedring af indsatsen. 

Medarbejderne fortæller, at de daglige notater i EKJ primært forholder sig til de mål der er opstilles i 
borgernes handleplaner,  ICF, samt hvis der sker noget usædvanlig for den enkelte borger. Målene 
justeres løbende, alt efter borgernes ønsker og behov. EKJ giver dermed en mulighed til løbende 
dokumentere indsatsen ovenfor borgerne. Socialtilsynet bemærker i personalemøde referater, at der 
er opmærksomhed på dette. 

Medarbejderne fortæller videre, at EKJ benyttes til at trække informationer ud, som benyttes i 
forbindelse med oprettelse af handleplans mål. 

Socialtilsynet er i dokumentanalysen blevet opmærksom på, at der er eksempler på dokumenteret 
resultater på baggrund af konkrete og klare mål for borgerne. Der er beskrevet status på det 
foregående år, hvor der enkelte steder evalueres på egen indsats. Socialtilsynet bemærker videre, at 
der i personalemødereferater fremgår refleksion over egen indsats.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt. I bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at  der i 2014 blev 
oplyst at tilbuddet arbejder med udgangspunkt i mål fra § 141 handleplanen. I nuværende 
dokumentanalyse, ser socialtilsynet at denne praksis benyttes.  Jf. indikator 03.b. dokumenteres der i 
forhold til disse mål i EKJ. 

Socialtilsynet kan læse, at flere af borgernes mål er opfyldt og andre vælges der at arbejdes videre 
med.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 

Socialtilsynet vurderer, at borgerne på Klintebo, understøttes i henhold til medinddragelse og indflydelse. Dog er 
der grundet borgernes forskellige handicap og deraf følgende forudsætninger, varierende i hvilke områder og 
hvordan borgerne inddrages. 
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på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet sikrer borgerinddragelse, men er samtidig opmærksomme på omsorgspligten, 

hvorfor der er områder af borgernes liv, som borgerne ikke inddrages i beslutninger omkring. Socialtilsynet 
bemærker, at der i enkelte af disse tilfælde, er utydelig, hvorfor borgerne ikke er inddraget og hvad der er blevet 
gjort for at arbejde frem mod størst muligt inddragelse af borgerne. Samt, hvorvidt borgerne har givet samtykke til 
at diskutere personfølsomme sager på personalemøder. 

Socialtilsynet vurderer, at praksis med at notere beslutninger og personlige oplysninger om borgerne i 
personalemøde referater, ikke understøtter borgernes mulighed for medinddragelse og indflydelse, da disse 
referater primært har status som arbejdsredskab for medarbejderne, og derfor ikke er tilgængelig for borgerne.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i middel grad er opfyldt. I bedømmelsen er det lagt vægt på, 
at tilbuddet i deres pædagogiske tilgang respekterer, anerkender og hører borgerne. Dog er det i den 
videre bedømmelse lagt vægt på, at der i møde virksomheden er en praksis, som ikke i samme grad 
anerkender borgernes integritet. 

Socialtilsynet bliver i 2014 fortalt, at medarbejderne er bevidst om deres rolle og anerkender at 
deres opgave er at vejlede borgerne. Endvidere bliver der i 2014 interviewet en pårørende, som 
beskriver at medarbejdere og ledelsen er tydelig omkring borgernes rettigheder og overholder 
eksempelvis tavshedspligten. 

Socialtilsynet kan i dokumentanalysen læse, at flere borgere har en stram struktur omkring deres 
dagligdag, og der gives ikke indikationer på, at medarbejderne ikke hører, respekterer eller 
anerkender borgerne. Eksempelvis arbejdes der på relevant tiltag, som understøtter en borgers 
ønske om, at selvstændig besøg familie. 

Socialtilsynet observerer på rundvisningen, at borgernes vasketøj ligger sammenlagt udenfor 
borgernes lejligheder, og bedømmer derfor, at medarbejderne ikke går ind i borgerens lejligheder, 
når borgeren ikke er tilstedet.

Socialtilsynet bemærker, at der på personalemøderne bliver drøftet sager om borgerne, uden at der 
fremgår, hvorvidt borgerne er informeret herom. Ligeledes bliver borgernes navne skrevet ned, og 
der noteres personlig ting om de enkelte borgere i personale møde referater. Socialtilsynet 
bedømmer, at tilbuddet i højere grad vil respektere borgernes integritet og selvstændighed, ved at 
notere dette i den enkeltes journal.

Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad Indikatoren er i høj grad opfyldt. I bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at der er fokus på at 
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indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og hverdagen 
i tilbuddet i overensstemmelse 
med deres ønsker og behov

opfyldt) være undersøgende på, hvilke ønsker og behov den enkelte borger har og forsøge at understøtte 
borger i dette. Dog bemærker socialtilsynet, at der i referater fra personalemøde fremgår, at der kan 
tages beslutninger på vegne af borgerne, uden en beskrivelse af, hvordan borgerne har været 
inddraget.

I dokumentanalysen fremgår der, at enkelte borgere har direkte indflydelse vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet, hvor andre borgere i større grad har indirekte indflydelse, via observation og 
refleksion fra medarbejderne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet, som en integreret del af deres praksis, har tiltag der understøtter borgernes 
fysiske og mentale sundhed og trivsel. 

Klintebo er i sin pædagogiske praksis kreative i henhold til at benytte metoder, der sikrer at borgerne accepterer at 
eksempelvis tilses af læge. Samtidig er der en implementeret del af medarbejdernes hverdag at observere, notere 
og handle på borgernes fysiske og psykiske helbred. 

Endvidere vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har relevant fokus på borgernes kost og motion, hvor der tages 
udgangspunkt i den enkelte borger.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i høj grad er opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
socialtilsynet under tilsynsbesøget i 2014 bliver fortalt, at borgerne trives. Ud fra observationer i 
2014, samt under nuværende besøg, observationer i Langhuset,  Stjernehuset, Skovhuset og Strøby, 
er det socialtilsynets bedømmelse, at borgerne ser ud til at trives. Borgerne går trygt omkring i deres 
lejligheder/ dagtilbud. Enkelte borgere ønsket at tale med socialtilsynet og fortæller, at de var glade 
for at bo/ have dagtilbud på Klintebo. Dog bliver socialtilsynet ligesom ved tilsynet i 2014 gjort 
opmærksom på, at enkelte borgeres trivsel påvirkes af, at der bor så mange borgere sammen med 
forskellige behov.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt 
på, at der i tilsynsbesøg i 2014, samt i dokumentanalysen i 2015, tydelig fremgår, at tilbuddet støtter 
borgerne med adgang til relevante sundhedsydelser. 

Under tilsynsbesøget i 2014 fremkom der flere eksempler på, hvordan tilbuddet er med til at sikre, at 
borgerne tilses af eksempelvis læge og tandlæge. 

I dokumentanalysen i 2015, fremgår der, både af personalemøde referater, samt borgernes planer, at 
tilbuddet støtter borgerne i henhold til kontakt med sundhedsydelser.

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 er i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er det lagt vægt på, at tilbuddet som en 
integreret del af deres praksis, har fokus på tiltag i henhold til borgernes fysiske og psykiske helbred. 

Ledelsen fortæller, at indførselen af EKJ har medført, at det er nemmere at have oversigt over 
borgerens aftaler med eksempelvis læge. Medarbejderne beskriver, at der til tider kan være utydelig, 
hvad der skal noteres i EKJ i henhold til borgernes sundhed. Socialtilsynet kan i personalemøde 
referaterne læse, at dette diskuteres. 

Side 22 af 41

Tilbud: Bo - og dagtilbuddene Klintebo



Videre i dokumentanalysen konstaterer socialtilsynet, at tilbuddet i deres pædagogiske tilgang har 
fokus på borgernes fysisk og mental sundhed. Eksempelvis ved tiltag i henhold til kost og motion, 
men også observation, samtaler og opfølgning på borgere der har psykiske problemer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats forebygger magtanvendelser. Der berettes om enkelte indberetninger, 
men disse er ikke kommet til orientering hos socialtilsynet. 

I de tilfælde, hvor der har forekommet magtanvendelser, konstaterer socialtilsynet, at tilbuddet har en fast 
procedure for indberetning, samt den efterfølgende opfølgning. Det er socialtilsynets vurdering, at dette er med til 
at understøtte  læring og eventuelt ændring af praksis for at forhindre yderligere brug af magt.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats sikrer, at 
magtanvendelser så vidt muligt 
undgås

4 (i høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i høj grad er opfyldt. I bedømmelsen er det lagt vægt på, at 
medarbejderne beretter om tilgange der medfører at der ikke benyttes magt. I bedømmelsen er det 
dog også lagt vægt på, at der på personalemøderne i Langhuset, ikke er tid til at tage disse drøftelser, 
hvilket bedømmes til at kunne resulterer i, at relevante viden  i henhold til at undgå brug af 
magtanvendelser kan gå tabt. 

På samme måde er medarbejderne bevidst om deres roller og gør eksempelvis tandlægen 
opmærksom på, at de ikke må holde borgernes hoveder fast. Det fortælles videre, at de løbende 
taler om gråzoner for at sikre, at der ikke benyttes magt i arbejde. Dette er fast punkt på 
personalemøde, hvor der er legalt at fortælle, hvis man på arbejde har overtrådt borgernes grænser.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i høj grad er opfyldt. Til grund for bedømmelsen har 
socialtilsynet lagt vægt på, at der i 2014 blev fortalt, at enhver magtanvendelse diskuteres 
efterfølgende med kollegaer. Samtidig er der opmærksomhed på, at indberette såkaldte 
gråzonetilfælder, for at få en afgørelse på hvad er der accepteret praksis.
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og forbedring af indsatsen
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, hvorfor bedømmelsen og data er overført fra tilsynet 2014. 

Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet i middel grad, har fokus på tiltag som kan forhindre overgreb. Disse tiltag 
varierer fra de enkelte huse og er tilpasset de forskellige borgere.

 Da der forekommer overgreb på tilbuddet er det Socialtilsynets bedømmelse, at der findes relevante procedurer 
for hvordan der skal handles, samt hvordan borgerne skal støttes i forhold til,  hvorvidt borgerne har været direkte 
eller indirekte inddraget i konflikten.
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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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, hvorfor bedømmelsen og data er overført 
fra tilsynet 2014. Indikatoren blev i 2014 bedømt til at være opfyldt i middel grad.
Medarbejderne fortæller at der relativt ofte forekommer konflikter mellem borgerne. Der er derfor 
fokus på, hvordan de kan undgå de situationer hvor det erfaringsmæssigt kan forekomme konflikter. 
Ledelsen fremhæver, at der skal være plads til uoverensstemmelser, da borgerne ikke selv har valgt 
hvem de skal bo sammen med. 

Medarbejderne informerer om, at der i Stjernehuset kan opstå verbale konflikter, da borgerne 
generelt er sårbare. Et redskab heraf er eksempelvis "time timer",  hvor der aftales, at borgeren skal 
være inde i lejligheden til den ringer for at sikre, at de som har det svært sammen, ikke kommer i 
fællesrummet samtidig.

Medarbejderne fra Strøby/ Skvolyst fortæller, at der forekommer mest verbale overgreb fra 
borgerne, både mod medarbejderne eller øvrige borgere. Omkring forebyggelse, gives der et konkret 
eksempel, hvor medarbejderne er særligt opmærksomme på en borger, da medarbejderne vurderer 
der kan være en risiko for overgreb. Endvidere, gør de det klart for borgerne, at det er en 
arbejdsplads og dermed er der adfærd, som ikke accepteres. Tilbuddet inddrager botilbuddet og evt. 
pårørende, såfremt der er en problematik hvor det er hensigsmæssigt at få dem inddraget, for at 
finde en løsning.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, hvorfor bedømmelsen og data er overført 
fra tilsynet 2014. Indikatoren blev i 2014 bedømt til at være opfyldt i middel grad.

Ledelse informerer om, at der i 2013 var 277 registrerede episoder med vold mod personalet. Det 
har primært handlet om bid, krads, slag, riv og niv. Episoderne har været drøftet på personalemøder 
samt i MED -udvalget, med henblik på at finde nye vinkler for at reducerer antallet. 
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Ledelsen beskriver, at der erfaringsmæssigt er god erfaring med, et fokus på at stoppe konflikten/ 
hændelsen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det en fast procedure med, at skærme borgere fra de 
som skaber situationen og motivere til at komme væk fra situationen. Det beskrives at dette ligger 
på rygraden og denne viden bekræftes af medarbejderne. 

Eventuelle episoder bliver dokumenteret i kardeks, da det er opmærksomhed på hvem der var 
tilstedet og hvilke reaktioner borgerne har. Hver borger har et stamkort, hvor der er beskrevet hvem 
der skal kontaktes, hvis der er behov for dette.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

3,8 Klintebo er organiseret med en centerleder samt en 
afdelingsleder for hver af de fem afdelinger. Socialtilsynet 
vurderer, at ledelsen fremstår kompetent og besidder 
både pædagog faglig samt ledelsesmæssige 
kompetencer. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet 
prioritere ledelsesuddannelse for de ledere der ikke har 
dette og vurderer det som nødvendigt for at kunne løfte 
den ledelsesmæssige opgave. 

Socialtilsynet vurderer videre, at organiseringen af 
tilbuddet sikrer, at borgerne mødes af medarbejdere 
med relevant viden og erfaring, men bemærker, at der er 
begrænsninger i henhold til medarbejdernes mulighed til 
at mødes, hvilket kan medvirke til, at der er oplysninger 
omkring borgerne, der ikke afklares. 

Ledelsens bør sikre, at der er tid og rum til at udvikle de 
ledelsesmæssige kompetencer gennem relevante 
uddannelse. 

Ledelsen skal løbende sikre, at der er rum og mulighed 
for den nødvendige tid til mødevirksomhed.
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Endelig vurderer socialtilsynet, at både sygefravær og 
personalegennemstrømning ikke er højere end 
sammenlignelige tilbud.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Socialtilsynet vurdering er truffet på baggrund af oplysninger i tilsyn 2014 & 2015. Det vurderes, at tilbuddet har en 
faglige kompetent ledelse, som har fokus på både det ledelses- og pædagogisk faglige område. For de ledere der 
ikke har en ledelsesuddannelse, prioriteres dette. 

Socialtilsynets videre vurdering er, at der både for ledelse og medarbejdere er mulighed for faglig sparring, men 
socialtilsynets vurdering er, at medarbejderne ikke har regelmæssigt mulighed for faglige sparring i det daglige 
arbejde.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i høj grad er opfyldt. I bedømmelsen er det lagt vægt på, at 
tilbuddets ledelse besidder de pædagogiske faglige kompetencer, samt for de fleste, også 
ledelsesfaglige erfaring og viden. 

For de daglige ledere, der ikke har en lederuddannelse, fortælles der at dette prioriteres.
Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren er i middel grad opfyldt. I bedømmelsen er det lagt vægt på oplysninger fra 2014, hvor 
der fremgår, at ledelsen ikke har fælles supervision, men derimod har mulighed for faglig sparring via 
ledelsesmøder og netværk. Samt, at medarbejderne i nærværende tilsyn fortæller, at 
mødestrukturen er forandret, hvilket har resulteret i, at der på nuværende tidspunkt ikke er 
fællesmøder. Det er ikke et savn fra medarbejderne, da de oplever at tiden er bedre udnyttet ved at 
fælles information kommer ud via mail. Der arbejdes på, at der vil være et par fælles møder pr. år. 
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Det fortælles, at der systematisk tilbydes ekstern supervision, men , generelt savner medarbejderne 
forum til faglige sparring.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at  den daglige drift af tilbuddet varetages kompetent og borgerne mødes af medarbejdere 
med den nødvendige viden og erfaring. Dog bemærker socialtilsynet, at der grundet en reduktion af mødeaktivitet, 
bliver oplysninger der vedrører indsatsen for borgerne, ikke altid afklaret og videreformidlet. 

Socialtilsynet vurderer videre, at det arbejdes kompetent med at dag - og botilbud skal arbejde sammen som en 
enhed, og konstaterer, at dette er med til at styrke indsatsen ovenfor borgerne. 

Endelig vurderes der, at sygefravær og personalegennemstrømning ikke er på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt. I bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at der berettes om 
individuelle tilgange, som viser, at den enkelte borger mødes af medarbejdere med relevante 
kompetencer, 
 
I 2014 bliver socialtilsynet fortalt, at der er ansat pædagoger samt enkelte medhjælpere, hvoraf 
nogle har en pædagogiske assistent uddannelse. Yderligere er der ansat en fysioterapeut, samt at 
tilbuddet benytter en psykiatrisk sygeplejerske i kommunen. Vedkommende har løbende kontakt og 
sparring med oligofreniklinikken, for at sikre viden om målgruppen. Tilbuddet er døgndækket. 

Medarbejderne fortæller, at reduktion i personalemøde antallet  har bevirket, at der ikke er samme 
muligheder for refleksion omkring de enkelte borgere, som er medvirkende til, at tilgange til 
borgerne ikke altid er afklaret.
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Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er det lagt vægt på, at der på tilbudsportalen  står 
at 9,1 medarbejdere ud af 94 er skiftet ud, hvilket ikke er højere end sammenlignelig  arbejdspladser.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt. I bedømmelsen lægger socialtilsynet vægt på, at tilbuddet har et 
gennemsnitlig sygefravær på 7,5 dage, hvilket ikke er på højere niveau i forhold til sammenlignelige 
arbejdspladser.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4 Socialtilsynets vurdering er, at Klintebos medarbejdere 
har den viden, uddannelse og erfaring, der sikrer, at 
tilbuddets borgere mødes af kompetente medarbejdere, 
der anvender relevante faglige tilgange og metoder, som 
er relevante for borgernes varierende og aktuelle behov. 
Endvidere har Klintebo fokus på, hvilke kompetencer der 
på sigt skal sikres, alt for at støtte borgerne i deres 
behov. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet kan være 
udfordret i henhold til den nødvendig tid til faglig 
vidensdeling og vurderer derfor, at ledelsen skal sikre tid 
og mulighed for implementering og refleksion af ny 
viden. 

Socialtilsynet vurderer videre, at borgerne mødes af 
medarbejdere og forholder sig etisk korrekt til borgerne, 

Ledelsen og medarbejderne skal i fællesskab sikre, at 
borgernes integritet sikres i plejesituationer.

Ledelsen kan med fordel være undersøgende på, 
hvordan de kan styrke faglige forum, der har som formål 
at diskutere og implementere ny viden og deraf følgende 
tiltag i henhold til borgerne.
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dog skal tilbuddet være opmærksom på, at borgernes 
integritet også sikres i plejesituationer. 

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne besidder 
kompetence, uddannelse, erfaring og viden, som sikrer 
kvalitet i arbejdet med borgerne. Den enkelte 
medarbejders kompetence tager udgangspunkt i 
borgernes aktuelle behov, og kompetenceudviklingen 
tilrettelægges efter dette.
Der er fokus på, at der på grund af den brede målgruppe 
videndeles og samarbejdes på tværs af de enkelte huse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere gennem uddannelse, erfaring og kompetenceudvikling besidder 
relevante kompetencer i henhold til Klintebos forskellig målgrupper, samt tilbuddets metoder. Dog bemærker 
socialtilsynet, at der kan være udfordrende at få implementeret nye tiltag og metoder. Endvidere skal 
medarbejderne være opmærksomme på, at de i plejesituationer holder sig present i henhold til etiske spørgsmål.

Side 30 af 41

Tilbud: Bo - og dagtilbuddene Klintebo



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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren i er i høj grad opfyldt. I bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at 
medarbejdergruppen besidder relevant uddannelse, erfaring og viden i forhold til målgruppen. Dog 
er Klintebo udfordret af tid og rum til implementering og mulighed for at skabe fælles faglig 
fundament. 

Jf. indikator 09.a, er medarbejderne primært pædagogiske uddannet. Der prioriteres 
kompetenceudvikling på tilbuddet og medarbejderne fortæller, at de for nylig har været på kursus i 
konflikthåndtering. Socialtilsynet observerer, at medarbejderne i uformel samtale taler om, hvad de 
fik ud af kursusset og referer konkret til enkelte værktøjer de har fået. Medarbejderne fortæller 
videre, at det kan være udfordrende at finde tid til at implementere tiltag og dele viden i 
dagligdagen. For at sikre implementering af neuropædagogik, er det besluttet at to medarbejdere fra 
hver enkelte afdeling skal på neuropædagogiske uddannelse i 2015. 

Langhuset fremhæver, at de mangler viden om " tegn til tale". De gennemgår på nuværende 
tidspunkt nye tegn på hvert personalemøde, hvilket socialtilsynet også kan læse i dokumentanalysen. 

 
 Ledelsen beskriver, at alle medarbejdere har været på kursus i forbindelse med implementeret i EKJ. 

Medarbejderne fortæller videre om et tidligere internat som medførte, at der blev arbejdet med 
fælles faglige fundament. Dette er sparet væk, men er savnet, da det giver et kompetenceløft, at alle 
undervises i det samme.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt, da socialtilsynet gennem observation og samtale bliver kendt med, 
at medarbejdernes samspil med borgerne, afspejler at de besidder relevante kompetencer. Dog 
observeret socialtilsynet en praksis, der ikke understøtter bedømmelsen. 
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relevante kompetencer
Medarbejderne beskriver, at de grundlæggende arbejder med at tage udgangspunkt i borgernes 
behov og anerkender, at der eksempelvis  er borgere som har behov for daglige gentagelser. 
Medarbejderne beskriver, hvordan de anvender neuropædagogik som en forståelsesramme i 
henhold til at opnå den nødvendige forståelse af borgernes handlinger. Det beskrives ligeledes at, de 
for nylig er opstartet arbejdet med ICF, hvilket vurderes til at understøtte et positivt samspil med 
borgerne. 

I havehuset er det opmærksomhed på, at ikke være serviceorgan, men derimod opfordre borgerne 
til at gøre ting selv. Der diskuteres derfor, hvad som motiverer borgerne og om der kan være 
motivation som tenderer til magt. Det er generelt en opmærksomhed på, at borgerne 
selvbestemmelsesret. 

Socialtilsynet observerer ved flere lejligheder samspil mellem borger og medarbejdere. Eksempelvis 
sidder socialtilsynet i stuen/ fællesrum. Der er to borgere der sidder for sig selv og en medarbejder 
som laver mad. En borger virker noget utilfreds og vil gerne på arbejde. Vedkommende bliver hurtigt 
mødt af en medarbejder, som fortæller, at borger snart kan komme på arbejde. 

Socialtilsynet observerer videre, at der er medarbejdere inde i den enkelte borgers lejlighed. Da 
døren åbnes, kan socialtilsynet se direkte ind i lejligheden, hvor der sidder en borger med bare ben. 
Socialtilsynet bedømmer, at det ikke er etisk korrekt, at der er muligt at se en borger der ikke er 
påklædt.

Socialtilsynet er på besøg i dagtilbuddet Strølyst og observerer, at de fleste borgere er i gang med 
aktiviteter. Der bliver eksempelvis spillet musik i et lokale og borgerne deltager engageret og 
smilende.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 3,2 Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, 
hvorfor vurderingen er overført fra tilsynet 2014. 

Socialtilsynet vurderer, at Klintebo overordnede økonomi 
fremstår som bæredygtigt, hvor borgerne modtager den 
hjælp og støtte de har behov. 

Socialtilsynets videre vurdering er, at der er enkelte 
faktorer i henhold til nedjustering af pladser, der 
medfører at økonomien ikke er fuldt ud gennemskuelig. 

Til sidst er det socialtilsynets vurdering, er tilbuddet 
løbende skal sikre sig, at det er økonomi til at sikre 
rekruttering af faguddannet medarbejdere.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, hvorfor vurderingen er overført fra tilsynet 2014. 

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i middel til høj grad er økonomiske bæredygtigt. I bedømmelsen er det lagt 
vægt på, at der på nuværende tidspunkt er et rimelig forhold mellem tilbuddets forventede omsætning og 
dækningsgrad.
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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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, hvorfor bedømmelsen og data er overført 
fra tilsynet 2014. Indikatoren blev i 2014 bedømt til at være opfyldt i middel grad.

Indikatoren er ikke aktuelt for kommunale tilbud i 2014.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, hvorfor bedømmelsen og data er overført 
fra tilsynet 2014. Indikatoren blev i 2014 bedømt til at være opfyldt i høj grad.

Leder oplyser, at midler til både ud- og indvendig vedligeholdelse, ikke indgår i tilbuddets økonomi, 
da BRK har ansvar for dette. Tilbudet beregner taksten ude fra en belægningsprocent på 90%. Ud fra 
de oplysninger Socialtilsynet har modtager, er det et rimelig forhold mellem tilbuddets forventede 
omsætning og dækningsgrad.

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

Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, hvorfor vurderingen er overført fra tilsynet 2014. 

Socialtilsynet bedømmer at tilbuddets økonomi i middel grad, giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. 

Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at der er uafklarede forhold omkring de konsekvenser en reducering 
af antal dagtilbuds pladser vil få for budgette. 

Der er yderligere lagt vægt på, at budgetrammen kan have en påvirkening på, hvilke faggrupper der er muligt at 
rekruttere, hvilket ikke nødvendigvis tilgodeser borgernes behov.
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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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, hvorfor bedømmelsen og data er overført 
fra tilsynet 2014. Indikatoren blev i 2014 bedømt til at være opfyldt i middel grad.

Leder af dagtilbuddet oplyser, at tilbuddet skal nedjusteres fra 44 til 40 pladser, som en del af 
tilpasning af budgettet. Dette vil også medføre en reducering af antal medarbejdere, men der er på 
nuværende tidpsunkt ikke meldt ud, hvilke konkrete konsekvenser det får. 
Socialtilsynet bemærker, at budgetrammen kan påvirke, hvilke faggrupper der kan rekrutteres til 
tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, hvorfor vurderingen er overført fra tilsynet 2014. 

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets økonomi i middels grad er gennemskuelig for Socialtilsynet og de visterende 
kommuner. i bedømmelsen er det lagt vægt på, at tilbuddet står ovenfor nedjustering af borger antal, som vil 
påvirke budgettet.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, hvorfor bedømmelsen og data er overført 
fra tilsynet 2014. Indikatoren blev i 2014 bedømt til at være opfyldt i middel grad.

Da der er tale om et kommunalt tilbud, er der ikke beregnet nøgletal for 2013. Kravet om nøgletal, 
gælder for budgetåret 2015, og den årsrapport, som der skal afleveres af tilbuddet, 1. maj 2015, for 
året 2014.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter
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*Fysiske rammer 4 Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i stor grad 
tilgodeser borgernes behov og fremstår som en relevant 
ramme for den indsats, der ydes. Dette viser sig blandt 
andet i, at der eksempelvis er et tilbud, hvor borgernes 
har fået lydisoleret sine døre for at blive skærmet fra 
støj. 
Langhuset bærer præg af at have været en institution, 
hvilket kommer til udtryk i lange gange, tildels sterile 
indretning og de mange hjælpemidler, der står i 
gangerne. Tilbuddet har pakker med bleer liggende 
ovenpå skabet, og Socialtilsynet vurderer det som ikke 
hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en hyggelig ramme 
for borgerne.  
Langhuset har træningsmaskiner i den ene stue, hvilket 
er med til at underbygge borgernes muligheder for 
motion i det daglige. 
Socialtilsynet vurderer, at enkelte borgere er udfordret af 
at skulle dele fælles arealer med andre, der kan have 
modsatrettede behov. 
Borgernes lejligheder vurderes at fremstå som en tryg 
ramme omkring borgerne, da disse er indrettet i følge 
borgernes ønsker og behov.

Tilbuddet kan arbejde på, hvordan de fælles rammer i 
Langhuset kan fremstå som mindre institutionelle.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet bedømmer, at Klintebo har fokus på, at borgenes handicap og diagnoser kan have en indvirkning på, 
hvordan de fysiske rammer skal indrettes. Socialtilsynets bedømmelse er, at dette medfører, at de fysiske rammer 
på Klintebo understøtter borgernes udvikling og trivsel.
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Eksempelvis er der gennemført tiltag, så som at lydisolere lejligheder, for at skærme de borgere som er udfordret af 
for meget stimuli. 

Udover dette er der indtænkt mulighed for at de fysiske rammer skal give mulighed for sansestimuli, så som 
badekar og kuglebad. Dette er alt sammen tiltag, som understøtter borgernes udvikling og trivsel. 

Socialtilsynet bedømmer, at den enkelte lejlighed bærer præg af, at være individuelt indrettet og fremstår som 
borgernes hjem.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt. i 2014  & 2015 observeret socialtilsynet, samt bliver fortalt, at 
borgerne trives i de fysiske rammer. I 2014 bliver socialtilsynet gjort opmærksom på, at enkelte 
borgere påvirkes negativt af, at skulle bo sammen med andre.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, hvorfor bedømmelsen og data er overført 
fra tilsynet 2014. Indikatoren blev i 2014 bedømt til at være opfyldt i høj grad.

Socialtilsynet bemærker at afdelingen Stjernehuset  har lydisoleret borgernes døre, for at skærme 
lydfølsomme borgere fra stimuli. De forskellige afdelinger bærer præg af, at der bor forskellige 
målgrupper, og både Kridthuset og Stjernen er sparsomt møbleret og holdt i enkle mønstre og farver. 

Socialtilsynet erfarer, at der i Langhuset er udarbejdet hjælpemidler til en borger med 
synsnedsættelser, via en kæde, så borger selv kan finde omkring på afdelingen. Det bemærkes, at 
Langhuset i særdeleshed, har mange hjælpemidler stående fremme. 

Havehuset havde brede gange, så borgerne uden problemer kunne passere hinanden. Der er 
indrettet ekstra badeværelser, med badekar for de borgere som profiterer af karbad. I dagtilbuddet 
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er der indrettet et kuglebassin og i Havehuset er der installeret en dobbeltvandseng.
Der er store åbne ude arealer.

Dagtilbuddet, består af Skovlyst, der er et udeprojekt med 15 borgere, de råder over to huse, hvor 
der i det ene hus er værksteder, fællesrum, med køkken og spiserum. Det andet hus indeholder bl.a. 
it-værksted, fælles opholds/pauserum, der også anvendes til undervisningslokale, f.eks. undervisning 
om privatøkonomi. 
Derudover er der en lade, hvor tilbuddets havetraktor og andet maskinelt udstyr står, og hvor der er 
mulighed for at gå og skrue på en traktor. 
Borgerne kan erhverve kørekort til havetraktoren, som skal opfriskes årligt. 
Endvidere råder Skovlyst over egen bil, med plads til 5 pers.
Skovlyst har bl.a. en æbleplantage og flere højbede, som er indrettet, så kørestolsbrugere kan 
komme til planterne. Der er indrettet drivhus hvor der fremstilles grøntsager og der er en hønsegård.

Socialtilsynet observerer, at der i Skovlyst hænger en tavle, hvor medarbejderen, borgerne og diverse 
opgaver er visualiseret. Endvidere hænger der en oversigt med billeder af medlemmer af 
brugerrådet.

Strøby består af bl.a. af grupperne, kernehuset, sneglehuset og servicegruppen. 
Socialtilsynet observerer under rundvisningen, at der flere steder arbejdes med visualisering. 
Huset er opdelt, med forskellige rum, som er indrettet så det imødekomme borgernes behov, og der 
er plads til at nogle borgere anvender tekniske hjælpemidler. 
Derud over er der fælles opholdsrum med køkken og stor overdækket have. 2 gange ugentlig er der 
mulighed for fælles motion og der er kondicykler, som kan anvendes efter behov.
I det store køkken, er indholdet i skabene visualiseret. Endvidere råder stedet over et sanserum, hvor 
der er mulighed for diverse aktiviteter og musik og it-værksted. 
I servicegruppen, hvor borgerne til opgave at udføre diverse praktiske opgaver i tilbuddet, samt de 
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udfører diverse kreative opgaver.
Leder fortæller, at de mange rum giver en bred mulighed for, at arbejde med forskellige ting, ud fra 
borgernes ønsker.

Indikator 14.c: De fysiske 
rammer afspejler, at tilbuddet er 
borgernes hjem

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren blev ikke gennemgået ved tilsynet 4.6.2015, hvorfor bedømmelsen og data er overført 
fra tilsynet 2014. Indikatoren blev i 2014 bedømt til at være opfyldt i høj grad.

Socialtilsynet fik mulighed for at se enkelte lejligheder. De var forskellige indrettet, og bar både præg 
af borgernes interesser og behov. 

Socialtilsynet bemærket, at flere døre til lejlighederne i Langhuset og Havehuset stod åbne, til trods 
for at der ikke var borgere hjemme. Forespurgt viste det sig, at være forskellig praksis i de forskellige 
huse, om hvorvidt medarbejderne eksempelvis går ind med vasketøj eller rengør lejlighederne uden 
at borgerne var tilstedet. 

Medarbejderne var bevidste om, at lejlighederne var borgenes hjem, men at der i de tilfælde hvor 
medarbejderne gik ind, var efter aftale med borgerne.
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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. 0,00

Overskud

Lønomkostninger

-

Lønomkostninger, fast 
personale

-

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

-

-

-

-

-

9,10

-

7,50

Takster
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