
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Midt

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: Regodkendelse Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Bofællesskabet Skærvebo

Haremarksvej 076
8723 Løsning
Tlf.: 30546677
E-mail: erik@skaervebo.dk
Hjemmeside: www.k-h.dk

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

Helle Eberlin Sørensen (Socialtilsyn Midt)

05-12-2014

Pladser i alt: 20

*Målgrupper:

1. Stamoplysninger

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

*Samlet vurdering:
Det er socialtilsynets vurdering, at Skærvebo og Annekset under hensyn til borgeres behov og forudsætninger 
understøtter og stimulerer borgerens udvikling og læring gennem både dagtilbud og beskæftigelse. Det er desuden 
tilsynets vurdering at borgerens læring understøttes af målene for borgerens interesse i dagtilbud både fagligt som 
socialt.

Side 2 af 42

Tilbud: Bofællesskabet Skærvebo



Skærvebo og Annekset medvirker i høj grad til at borgeren har mulighed for at indgå i sociale relationer både i og 
udenfor tilbuddet, Relationerne er med til at understøtter borgerens personlige sociale udvikling og selvstændighed. 
Det er tillige tilsynet vurdering, at Skærvebo og Annekset har et tæt og individuelt tilpasset samarbejde med pårørende, 
frivillige i lokalsamfundet samt kristelige venne foreninger som bidrager positivt til at understøtte borgeren aktive 
kontakt til andre mennesker udenfor eksisterende botilbud. 
I den pædagogiske tilgang og metode arbejder tilbuddet ud fra en klar målgruppebeskrivelse og den neuropædaogiske 
metode og anderkendede tilgang, fører til trivsel for borgerne. Der anvendes ensartede metode og struktureret tilgang 
til målgruppen og deres særlige og individuelle behov.
I de individuelle handleplaner er der fokus på at forberede en opkvalificering af beskrivelse i opnåelse af mål for den 
enkelte. Der gøres en indsats i at beskrive resultater i statusrapporterne til kommunen, og der arbejdes videre med 
arbejde på tydeliggørelse af
indsats og mål.
Tilbuddet arbejder med at understøtter borgerens medindflydelse og indflydelse på eget liv, både i daglig dialog, fælles 
forum og ud fra den individuelle handleplan. 
Skærvebo og annekset bidrager i deres indsats overfor den enkelte til både at styrke borgeren fysiske og mentale 
sundhed, med fokus  på kost og motion samt evt. inddragelse af ekstern specialviden og andre sundhedsfremmede 
instanser. 

I det daglige anvende tilbuddet faglige pædagogiske tilgange overfor den enkelte, som forebygger anvendelse af magt 
og overgreb.
Skærvebo og Annekset har en kompetent og ansvarlig ledelse, der vægter faglig og personlig opkvalificering blandt 
andet gennem ekstern supervision. Der er tilknyttet en kompetent bestyrelse som tillige fungerer som sparringspartner 
for ledelsen. 

Det uddannede personale på Skærvebo – og Annekset har relevant viden og bred erfaring indenfor målgruppen samt en 
neuropædagogisk tilgang i mødet med borgerne. Der er tillige lagt meget vægt på projekt ”  Mit gode liv”, som alle 
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Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse:

Botilbuddet er i gang med at understøtte og arbejder målrettet med at de to borgere, der i dag ikke er i beskæftigelse, 
som bringes til realistisk forventning af fremtidig beskæftigelse og opnåelse af en form for beskæftigelse i fremtiden. 

Der er brug for at blive skarp i at definere mål og konkrete tilgange for at opnå målene i borgerens pædagogiske plan i 
perioden 2012-13. Der ses dog en udvikling fra 2012-13. i arbejdet på, hvordan man tænker at opnå målene.
Det anbefales, at der fortsat arbejdes med at gøre målene og ikke mindst delmål, mere skarpe og præcise for at blive 
bedre til at dokumenteret resultaterne og effekten af indsatsen.
Tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse og anvender faglige tilgange og metoder, der fører til trivsel for 
borgerne. Der er fokus på at forberede en opkvalificering af beskrivelse i opnåelse af mål for den enkelte. Der gøres en 
indsats i at beskrive resultater i statusrapporterne til kommunen, der kan arbejdes på tydeliggøres af mål og status. Der 
anvendes ensartede metode og struktureret tilgang til målgruppen og deres særlige og individuelle behov.

Godkendt

medarbejdere f bruger aktivt i samarbejde og dialog med borgeren.
Tilbuddet har med deres stabile uddannede medarbejdergruppe, som arbejder ud fra et kristent livssyn mulighed for at 
skabe en stabil og forudsigelig hverdag for og med borgerne i tilbuddet.

Det er tilsynets vurdering, at Skærvebo og Anneksets fysiske rammer understøtter borgerens trivsel gennem individuel 
indrettede lejligheder og fællesrum som er indrettet hyggelig, hjemligt og hvor der tilgodeses deres 
funktionsnedsættelse. Der er udfoldelsesmuligheder i diverse aktivitets og uderum, med shelter/bålplads, nyttehave og 
terrasser og motionsrum. Stedet fremstår hyggeligt og indbydende.

Påbud:
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: -Beboerinformation og handleplan for tre forskellige beboere på Skærvebo
-§141 handleplan for en beboer fra Randers Kommune
-Liste over ansatte i bofællesskaberne Skærvebo og annekset. 1.4. 2014
-Godkendelse af tilbud samt bilagsnotat, 2013 fra Hedensted Kommune
-Oversigt over beboerne
-Information fra tilbudsportalen
-Liste over bestyrelsesmedlemmer
-Handleplan vedr.APV, 2012-13, samt resultat af tilsyn fra Arbejdstilsyn
-Straffeattest på Leder, d.8.1.2014
-Dokumentation for lederen uddannelser
-Ansøgningsskema til godkendelse af eksisterende tilbud
-Vedtægter og forretningsorden for selvejende institution

Observation Der har været rundvisning på inde og udearealer for Skærvebo, og på den anden side af vejen, Annekset. Begge med 
tilhørende fælles arealer. Besigtiget otte lejligheder under interview eller fremvisning.

Interview Interviewet leder af tilbuddet Erik Laursen, samt to afdelingsledere af henholdsvis Skærvebo og Annekset.
Der er endvidere talt med 3 beboere på Skærvebo, og tre medarbejdere. Der er lavet interview med 8 pårørende. Der er 
ved andet besøg været interview af yderligere to beboere i Annekset.

Interviewkilder Beboere
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 08-04-2014

Oversigt over tilsynsbesøg

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Helle Eberlin Sørensen

Annekset

Skærvebo

Besøgstype Anmeldt

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

4 Det er tilsynets vurdering, at Skærvebo og Annekset 
under hensyn til borgeres behov og forudsætninger 
understøtter og stimulerer borgerens udvikling og læring 
gennem både dagtilbud og beskæftigelse. Det er 
desuden tilsynets vurdering borgerens læring 
understøttes af målene for borgerens interesse i 
dagtilbud både fagligt som socialt.

Botilbuddet er allerede i gang med at understøtte og 
arbejder målrettet med at de to borgere, der i dag ikke er 
i beskæftigelse, som bringes til realistisk forventning af 
fremtidig beskæftigelse og opnåelse af en form for 
beskæftigelse i fremtiden. 

Der er brug for at blive skarp i at definere mål og 
konkrete tilgange for at opnå målene i borgerens 
pædagogiske plan i perioden 2012-13. Der ses dog en 
udvikling fra 2012-13. i arbejdet på, hvordan man tænker 
at opnå målene.

Det anbefales, at der fortsat arbejdes med at gøre 
målene og ikke mindst delmål, mere skarpe og præcise 
for at blive bedre til at dokumenteret resultaterne og 
effekten af indsatsen.

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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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 er tilsynets vurdering, at Skærvebo og Annekset støtter borgeren I at udnytte deres fulde potentiale både 
gennem en individuel og konkret tilgang i forhold til beskæftigelse.

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)

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad opstiller konkrete mål ud fra borgerens beskæftigelses ønsker.
Der er stor opmærksomhed på at arbejde med mål for de to der ikke er i et tilbud.

Leder: oplyser, har et handleplansmøde/status, 1 gang om året, og er sammen med 
beskæftigelsestilbud og sagsbehandler. Taler om næste års mål, hvad skal der ske for og med 
borgeren.
De konkrete mål afhænger af borgerens ønsker, nogle gange handler det om at vedligeholde at 
komme af sted, hvor skal de spise og med hvem. Borgeren er med til det hele, ud fra forskellige 
forudsætninger. De er med i hele processen, og kontaktpersonen er med til at formulere mål, hvis de 
kan
Der er 4 forskellige dagtilbud, en er færdig med STU forløb.
Der er løbende dialog mellem kontaktperson og fagtilbud. I del af dagbog/kontaktbog.
Medarbejder:
Borgeren er i beskæftigelse om dagen. De får førtidspension undtagen to, en på fleksjob anden i 
afklaring.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Størstedelen, dvs. 18 ud af 20 beboerne på Annekset og skærvebo er i beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse eller i dagtilbud.

Leder:
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form af aktivitets- og 
samværstilbud

Det oplyses, at alle beboere, undtagen to beboere er i dagtilbud eller arbejde. Den ene borger laver 
ingen ting, han går til fysioterapeut og køre bus og tog. Gerne afsted til Thisted, eller Hamborg, 
København. Hans egen oplevelse er, at han er for god til at være sammen med de andre, de andre er 
mere handicappede. Han har samvær i huset, og de skal til at træne ham fysisk , da han er meget 
overvægtig. De arbejder med at han skal i et dagtilbud. Anden beboere er ved at være klar til at gå 
på pension, være hjemme. 
Nogle beboere har brug for hverdag med indhold og aktiveret. 
Den anden borger er to dage i fysioterapi. Har mange smerter,. Arbejder mentalt og meget 
tidskrævende med at finde rundt, skal 50 gange på toilet. Tør ikke holde pause, har brug for at spørge 
om det er ok. Kan blive væk i en elevator. Hun er meget usikker på sig selv. Hendes mål er hun bliver 
så god at hun kan komme i tilbud og være en del af fælleskabet.

En borger fortæller, at hun har været på arbejde (dagtilbud) og det er hun glad for. Anden borgere at 
han gerne vil i arbejde hos en vognmand igen. Han fortæller, at han først skal tabe sig lidt.
En borger fortæller, at det for ham er vigtigt at have et arbejde, og noget at lave. Han arbejder i 
køkkenet ved en virksomhed og får en løn. Han trives med det. 

Observationer: en borger er hjemme under besøget.
Ved 15 tiden begynder borgerne at komme hjem fra deres beskæftigelse eller dagtilbud.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

4,7 Det er tilsynet vurdering, at Skærvebo og Annekset i høj 
grad medvirker til, at borgeren har mulighed for at indgå 
i sociale relationer både i og udenfor tilbuddet, 
Relationerne er med til at understøtter borgerens 
personlige sociale udvikling og selvstændighed. Det er 

Botilbuddet er allerede i gang med at understøtte og 
arbejder målrettet med at de to borgere, der i dag ikke er 
i beskæftigelse, bringes til realistisk forventning af 
fremtidig beskæftigelse og opnåelse af en form for 
beskæftigelse i fremtiden.
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tillige tilsynet vurdering, at Skærvebo og Annekset har et 
tæt og individuelt tilpasset samarbejde med pårørende, 
frivillige i lokalsamfundet samt kristelige venne 
foreninger som bidrager positivt til at understøtte 
borgeren aktive kontakt til andre mennesker udenfor 
eksisterende botilbud.

Der ses en udvikling i at diffenere mål og konkrete 
tilgange for at opnå målene i borgerens pædagogiske 
plan i perioden 2012-13.
Der kan fortsat arbejdes med at gøre målene og ikke 
mindst delmål, mere skarpe og præcise for at blive bedre 
til at dokumenteret resultaterne og effekten af indsatsen.
Dette er ligeledes gældende under tema:målgruppe, 
metoder og resultater.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Det er tilsynets vurdering, at Skævebo- og Annekset styrker borgerens sociale kompetencer og selvstændighed 
gennem konkret og individuel tilgang til den enkeltes sociale udvikling gennem deltagelse i den daglige drift af 
huset, gennem sociale og kristelige tiltag samt samarbejde med foreninger, lokalsamfund og pårørende.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad opfylder indikatoren. At de i et tæt samarbejde med 
borgerne og under hensyn til borgerens forudsætninger og behov opstiller mål for borgerens sociale 
udvikling, som både skal fremme og udvikle borgerens sociale kompetencer og selvstændighed 
indenfor nærmeste udviklingszone.

Leder:
Oplyser, at det arbejder med det gode liv, og selvbestemmelse og selvstændighed. I samarbejde med 
andre institutioner. I kristelig handicap forening, og regionstilbud.

Vægter at være faglig dygtig og også arbejde med værdierne. Der er stor respekt for beboerne. Tager 
dem alvorligt i det de siger, og der hvor de er. Det kræver stor faglighed at arbejde med beboerne. 
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Her opleves de enkelte som individuelle borgere. De arbejder med dem 1 til 1, i deres egen lejlighed. 
De spejler hinanden, og de siger, hvad vil du gerne, og ikke så meget hvad de andre gerne vil. Du har 
ligeså meget ret til at få hjælp. De inddrager dem og deres ønsker som ikke altid kan udføres her og 
nu. De tager borgeren ønsker med til videre beslutning ved andre kanaler. Eks. En beboer som gerne 
vil motionere, hvad kunne du godt tænke dig. Gerne gå en tur med de andre. Kontaktperson og 
borger spurgte de andre.

Fyraftensmøde en gang om ugen, har en tavle/side, punkter til mødet.
Indholdet kan også være hvordan de skal være overfor hinanden. Træner i at arbejde sammen med 
små opgaver.

De skriver dagligt i dagbøgerne.

De tager ikke over for dem, og lader dem gøre det selv. Tager det op på personalemøde

Det oplyses, at der ud af de 20 borgere, kun er tre handleplaner fra kommunerne. Tilbuddet opstiller 
derfor selv mål for borgeren.
Medarbejder:
Medarbejderne fortæller at trods mangel på handleplan fra henvisningskommune, har de ingen 
problemer med at opstille mål for den enkelte beboer.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det er tilsynets vurdering, at beboerne indgå i sociale relationer, fælleskaber og netværk i det 
omgivende samfund, særligt indenfor de kistelige relationer men også i samarbejde med frivillige 
besøgsvenner fra lokalsamfundet. Det vurderes, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren i 
et aktivt samspil mellem borger og deres relationer i det omgivende samfund.

Leder:
De skal gøre det de selv kan. En i kørestol, han kan selv stå op. Lars kan selv, og de laver ham 
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vedligeholde færdigheder. 

Hvordan de indgår, der er vores borgere meget privilegeret, borgerne har mange pårørende. Mange 
vælger det kirkelig netværk, og folk er gode til at hilse og snakke med dem. I deres øjne er det 
venner. Nogen går til sport og klub 88, den kommunale i handicappede tilbud i Hedensted. Mange 
har besøgsvenner(det er frivillige, enten lokale eller Hedenstedborgere), eller ledsager. De har en 
venneforening hvor der holdes film aften, stavgang, det er pt. Ikke så stor interesse, da de skulle 
banke beboerne op. Venneforeningen skal bankes lidt op. De møder dem i lokalbrugsen og det er 
sejt at kende nogen i lokalsamfundet. Venneforeningen er en ressource når det er aktivt. Besøger 
også de andre kristlig handicappede(kh) hjem, der er netværk på tværs. Skiftes til at inviterer. De 
skaber netværk på tværs af KH hjemmene. 

En beboer fortæller, at han kommer fra en kristen familie og at han er vant til at gå i kirke om 
søndagen. Den rigtige start på ugen er vigtig for ham. Han er glad for at have venner på besøg og der 
må gerne være 2-3 stykker. I aften holder de grillaften hos ham. Han har selv mulighed for at vælge 
tilbuddet om spisning i annekset til eller fra. Det kan han godt lide. Denne holdning afspejles også 
ved anden interviewede borger. Som vælger annekset til med undtagelse af en aften hvor en anden 
beboere spiser sammen med hende.
En pårørende fortæller, at borgerne kender mange i lokalsamfundet.

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)

Det er tilsynets vurdering, at borgeren i meget høj grad har kontakt og samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen.

Leder:
Familie kan komme når de har lyst, også spise med. Der må også drikkes et glas vin eller øl. Ved 
fødselsdag bliver beboere lyttet til og efter deres ønske bliver det som beboerne gerne vil have det. 
Det er ikke hvad forældrene vil. Beboerne kan ikke sige fra og der er kontaktpersonen buffer. 
Beboerne vælger menuen og om det skal være på selve dagen, med kagemand og anden dag med 
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aftenmenu. De støtter beboerne og prøver at glatte ud hvor forældrene vil bestemme. Der er to med 
værger. Der er nogen med konto derhjemme, der er de på mærkerne. Der er meget opmærksom hed 
på at borgeren bestemmer over deres egne penge. De inddrager forældrene efter borgeren ønske. 
De har et general forsamling, og kan også tale om emner som økonomi og værgemål. Der kan de 
blive enige, så er den sået.

Flere beboer fortæller, at de har kontakt og besøg af deres familier. En beboer fortæller at han tager 
på ferie med sin mor, og fisker med anden pårørende.

Observation: en beboer bliver tydelig glad da han ser forældrene bil på p pladsen(forældrene er med 
til interview). Trods spastisk lammelse i benene kommer han hurtigt af sted for at møde forældrene.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,2 Det er tilsynets vurdering at tilbuddet arbejder ud fra en 
klar målgruppebeskrivelse og anvender faglige tilgange 
og metoder, der fører til trivsel for borgerne.
Der er fokus på at forberede en opkvalificering af 
beskrivelse i opnåelse af mål for den enkelte. Der gøres 
en indsats i at beskrive resultater i statusrapporterne til 
kommunen, og der arbejdes videre med arbejde på 
tydeliggørelse af mål og status. Der anvendes ensartede 
metode og struktureret tilgang til målgruppen og deres 
særlige og individuelle behov.

Det vurderes, at tilbuddet understøtter borgerens 
medindflydelse og indflydelse på eget liv, i daglig dialog 

Tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse 
og anvender faglige tilgange og metoder, der fører til 
trivsel for borgerne. Der er fokus på at forberede en 
opkvalificering af beskrivelse i opnåelse af mål for den 
enkelte. Der gøres en indsats i at beskrive resultater i 
statusrapporterne til kommunen, der kan arbejdes på 
tydeliggøres af mål og status. Der anvendes ensartede 
metode og struktureret tilgang til målgruppen og deres 
særlige og individuelle behov.
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og ud fra den individuelle handleplan, som der tages 
afsæt i. I hverdagen har den enkelte borger mulighed for 
selvstændig at tage problemstillinger op, og de har 
mulighed for på fællesmøder/fyraftensmøde at komme 
med ønsker og ytringer om indflydelse på hverdagen og 
indholdet i tilbuddet.
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet bidrager til 
borgerens fiske og mentale sundhed, både igennem 
fokus på kost og motion for den enkelte samt mulighed 
for specialviden fra specialister og andre 
sundhedsfremmede instanser.

Tilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange, 
som forebygger anvendelse af magt og tilbuddet 
forebygger overgreb i den pædagogiske tilgang til den 
enkelte borger.

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

Tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse og anvender faglige tilgange og metoder, der fører til trivsel 
for borgerne. Der er fokus på at forberede en opkvalificering af beskrivelse i opnåelse af mål for den enkelte. Der 
gøres en indsats i at beskrive resultater i statusrapporterne til kommunen, der kan arbejdes på tydeliggøres af mål 
og status. Der anvendes ensartede metode og struktureret tilgang til målgruppen og deres særlige og individuelle 
behov.

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)

Det er tilsynets vurdering at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatoren, idet tilbuddet med en 
struktureret og anderkende tilgang imødegår målgruppens særlige behov. Der er en ensartet 
neuropædaogisk tilgang og viden både på den brede målgruppen og de særlige fysiske 
funktionsnedsættelser den eneste borger må have.

Leder:
Der oplyses, at der arbejdes med struktur, at ting og hverdagen er ens, og at der er regler. Det er 
med udgangspunkt i den enkelte borger, de er meget forskellig e med forskellige behov. 
Der er måltider på bestemte tider, og de skal på arbejde. 

Den anderkendende tilgang. Hvordan, de forsørger at se, høre og forstå den enkelte beboer. De 
arbejder med at anvise, hvornår de kan hjælpe. De får ikke et nej, men en udsættelse af hvornår de 
kan hjælpe.

Alle er neuropædagogisk uddannet, det er en målsætning (uddannelse på 20 dage) det er basisviden. 
Har også en mekaniker ansat, og han har en god kontakt til beboerne.

Viden om cerepbral Parese. Hvad kan man forvente af beboerne. 
De bruger den kognitive tilgang. De har fået samt flere fagudtryk på det de i går og gør- Bla. 
stemmeleje, undgå aroussel.
Laver neuro pædagogiske sceening, på alle beboere hvor der anvendes en bestemt metode.
Den neuropædagogiske tilgang er overordnet, og så er der forskellige tilgange.
Den pædagogiske massage uddannelse, vil gerne lærer beboerne.

Alle har valgt at være her. De har selv været med til at bygge. Kommer for kristne hjem(2o 
forskellige), en andakt, hver aften. Det er frivilligt. En aften i ugen er der missionshus, og søndag 
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tilbud om kirke. 

I Annekset, er Andakt også et tilbud. Den enkelte kan vælge det til eller fra. Pårørende ved, hvor de 
har os(tilbuddet). Der er en påvirkning men det er ikke indoktronering. De er ikke så anderledes. Ikke 
alle er troende.

De fleste ansatte har tilgang, skal være troværdig. Der skal ikke bruges bandeord.

Medarbejder:
Man skal være troværdig og være indstillet på de kristelig
Beboer:
En beboer fortæller:
"Jeg bliver lyttet til og kan sige min mening og hvis det ikke fungere. Det er blevet bedre efter jeg har 
færre pædagoger omkring mig. Jeg har ikke haft brug for mit Time out kort. Jeg har et skema, så jeg 
ved hvad der skal ske. jeg ønsker forudsigelighed, ellers bliver jeg forvirret. Jeg kan kun være i 
beboermødet, hvis Erik er der. Han skal sidde overfor mig, så jeg ved hvad der skal ske. Han fortæller 
mig det. Jeg er ikke god til kropssprog. Jeg har mine samtaler med Erik, det har jeg brug for."

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Det vurderes, at tilbuddet i middel grad opfylder indikatoren med at dokumentere resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare mål.

Leder:
Der fortælles, at der anvendes Bostedsystem og statusmøde.

Målene er meget brede. De er ved at udvikle indikatorsystem, de tænker være svære at måle med. 
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Hvornår er man i mål. Nogle ting er i vedligehold. Det kan være mål i sig selv. Overfor 
sagsbehandlergør de meget ud af at beskrive målene.

Der bruges sceening til at udnytte blindpunkter. 
De er dårligt til at dokumentere, og de kan blive bedre til det. VUM metoden, 
De får ikke 141 planer fra kommunerne.

Medarbejder:
Der laves konkrete mål og delmål med udgangspunkt i borgeren. Det bliver et fælles mål og drøftelse 
af hvordan nås målene. Er det lykkedes at opnå målene, nogen mål er langsigtede. Nogle mål 
afsluttes. 
Handleplan en gang om året. De kan selv lave handleplan, har ikke behov for kommunen

En beboere fra Annekset fortæller, ”Jeg er selv med til at skrive mine mål ned”  . En anden ved ikke 
hvad målene er .

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)

Det vurderes, at tilbuddet i middel grad opfylder indikatoren. Der er brug for en sammenhæng 
mellem bestiller, udfører og borgeren opfyldelse af mål, for at kunne dokumentere resultater af 
indsatsen.

Leder:
Der er tre handleplaner med formål, mål og bestilling. Der er fokus på udvikling af hvordan gør de så. 
På møder drøfter de borgeren,- hvordan skal de arbejde med eks. at borgere ikke står op om natten, 
etc.
Der laves status til kommunerne.

De gør det intern, men ønsker bestilling, handleplan og så kan de lave den pædagogiske plan.
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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)

Det vurderes, at tilbuddet i middel grad opfylder indikatoren. Der er brug for en sammenhæng 
mellem bestiller, udfører og borgeren opfyldelse af mål, for at kunne dokumentere resultater af 
indsatsen.

Leder:
Der er tre handleplaner med formål, mål og bestilling. Der er fokus på udvikling af hvordan gør de så. 
På møder drøfter de borgeren,- hvordan skal de arbejde med eks. at borgere ikke står op om natten, 
etc.
Der laves status til kommunerne.

De gør det intern, men ønsker bestilling, handleplan og så kan de lave den pædagogiske plan.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Det vurderes, at tilbuddet understøtter borgerens medindflydelse og indflydelse på eget liv, i daglig dialog og ud fra 
den individuelle handleplan, som der tages afsæt i. I hverdagen har den enkelte borger mulighed for selvstændig at 
tage problemstillinger op, og de har mulighed for på fællesmøder/fyraftensmøde at komme med ønsker og ytringer 
om indflydelse på hverdagen og indholdet i tilbuddet.
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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 vurderes, at borgeren i meget grad bliver hørt, respekteret og anderkendt, både ud fra udsagn 
fra borgeren og inddragelse i deres handleplan. Der er fastlagt fyraftensmøde hvor borgerne har 
mulighed for at ytre sig og være medbestemmende.

Medarbejderne fortæller, at der er et forum, fyraftensmøde hver 6 uge, Erik eller souschef. Borgeren 
har en boks med ideer punkter. Eks,. Den der har maddag, rammerne for respekt for at man 
bestemmer, hvordan der skal bestemme borddækningen. Der er ingen rigtig måde at gøre tingene 
på.
De tager ansvar på sig at sige nej, det her eller det , så man har valgfrihed. Der er valgfrihed for at 
tage et valg. Der bliver lyttet til dem. Der er respekt. Spørge Johnny før de giver et knus. De skal 
aflæses hvad der giver frustration/glæde(de gode ting), respekt kan også ske gennem kropkontakt.

De inddrages i deres handleplaner.

En beboer fortæller, at hun bliver lyttet til. Ved årsskiftet gik det ikke så godt, men så fik vi snakket 
om det.
Pårørende:
De bliver hørt og spurgt ind til hver enkelt. De har fyraftensmøde, de har været med ude at handle 
fryser /køleskab.
De bliver hørt og inddraget.

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)

Det vurderes, at borgeren i det store hele har høj indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og 
tilbuddet understøtter deres individuelle ønsker og behov så vidt det er muligt. Dette ses både ud fra 
konkrete handleplaner og i dialog med borgerne og pårørende,

Leder:
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Har ikke indflydelse på hvem der bliver der kontaktperson. Bliver hørt men beslutter ikke. 
Medarbejder:
De inddrages i deres handleplaner, individuelt, og indflydelse på ønske og egne beslutninger
Beboer:
En borger fortæller at han tager på ture på bestemte dage.
Han er glad for at rejse rundt med bus og tog. Han fortæller også at han har været i Bonn efter eget 
ønske. Havde hjælpere med.
Pårørende: de bliver lyttet og inddraget. De tages med ind i beslutningen på hvor de skal hen på 
ferie. Også accepteret på et fravalg.
En borger har særskilt været i Bonn efter eget ønske og med støtte og inddragelse. Steen har selv 
været med til at tilrettelægge. Martin har sit eget sprog, men også inddraget. For udlandsturen har 
person x ønsket harry potter studie, og det bliver bragt videre.
Nogle gange skal ønsker realitetskoor.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet bidrager til borgerens fiske og mentale sundhed, både igennem fokus på 
kost og motion for den enkelte samt mulighed for specialviden fra Viso, o- klinikken og  andre sundhedsfremmede 
initiativer.

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

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det vurderes på baggrund af konkrete udsagn fra borgere og pårørende, at borgerne i høj grad trives 
i tilbuddet.

Leder oplyser, at borgerne er meget lidt syge. Der er trivsel i fælleskabet. De vil ikke kunne være 
sammen hvis de ikke er i tvivsel.
Der er god fysisk udstråling. Borgeren vil gerne hjem til bofællesskabet, når de har været hos 
forældrene.
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Medarbejder:
De er meget forskellige, nogen stresses nemt. Hjælp til hvad stresser og hvordan skal de have støtten.

De er opmærksomhed på den enkeltes individuelle behov.

Trivsel, er overskud at de ønsker at vise deres hjem frem
Beboer:
2 af de tre adspurgte borgere giver tydelig udtryk for deres tilfreds med at bo på Skærvebo. En sidste 
trækker på skulderen og det vare lidt længere inden hun svare,:…
Ved 2.besøg d.21.5.14, i annekset, giver de to adspurgte udtryk for at de at de er tilfredse i tilbuddet. 
Den ene er blevet det efter Viso har været inde over, og givet tilbuddet nye redskaber.

Pårørende: der er deltagelse af 8 forældre til borgeren her i tilbuddet.
En pårørende fortæller at sønnen er i trygge rammer, når de konstaterer, at han gerne vil hjem til 
skærvebo. Han trives.

Anden borger, deres søn, glæder sig til at komme til skærvebo. Alderen betyder ikke meget. Deres 
søn er meget glad for at være her.
Mor til datter i tilbud, trives. Boergeren har brug for mere hjlælp end hun selv giver udtryk for. Hun 
er glad for at være her.
En andens forældre fortæller også, at han skal hjem til skærvebo, hjem til nytår på skærvebo. Var 25 
år og boet her i 14 år, har haft det svært i perioder, men medicinen har hjulpet. Han vejer for meget, 
han har nu tabt si 15 år. Han har svært sind oveni handicap. Alle ledelse og personale har gjort meget 
for at finde løsninger for deres søn. Det er det bedst han har haft det.

Det fortælles, at person y er utrolig glad for at være her, vil hjem til skærvebo. ”speederen i bund”. 
Han ønsker også at være her til nytårsaften. 
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En af de kvindelige beboere flyttede hjemmefra som 34 årig, nu har hun fået lov til at udvikle sig, og 
lært rigtig meget.

Observation:
Det er glade borgere, tilsynet møder, og de viser gerne deres lejlighed frem. To af borgeren tager selv 
initiativ til at vise deres bolig frem.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det vurderet, at alle borgeren har den nødvendige tilgang til relevante sundhedsydelse, enten ved 
egen læge eller gennem visitering til O-klinikken i Risskov. Der er fokus på fysiobehandling og kost og 
motion.

Det oplyses, at de alle har lægehus i Hedensted. De får et årligt tjek, helbreds og medicinsk.
Der er samarbejde med O-klinikken, med god erfaring og brugt Viso i rådgivning og konsulentydelse.
Ridefys, og alm.fys. Samt samarbejde med diætist, og opmærksom på sund kost i hverdagen.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det vurderes, at tilbuddet i  høj grad igennem den pædagogiske indsats opstiller konkrete mål i for 
borgeren, som har betydning for deres fysiske og mentale sundhed.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Tilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange, som forebygger anvendelse af magt. Der har ikke været 
nogen magtanvendelse.
Tilbuddet har en voldspolitik på stedet, og der kendes til indberetningsprocedure for vold.
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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)

Det vurderes, at tilbuddet igennem den pædagogiske og faglige tilgang undgår magtanvendelse, da 
det ikke har været brugt magtanvendelse igennem de sidste år.
Leder oplyser, at der ikke har været brugt magt de sidste år. Der er en voldspolitik på stedet. Hvis der 
er uro er der altid to medarbejder omkring. De trækker sig og går væk fra borgeren.
Leder oplyser, at der sikres en udgang. Det er nedskrevet og bekendt for medarbejderne,. Det har 
fyldt. De har talt om at at det skal ajour føres, og dialog om hvornår er det magt, ikke magten.
Der er et sikkerheds og samarbejdsudvalg (Sisam).
Der er ikke noget der hedder vold på Skærvebo.
Der er en gråzone hvornår er vold, trussel, magt. Hvem siger det og hvordan skal det forståes.

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 vurderes, at tilbuddet dokumentere og følger op på magtanvendelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Det vurderes, at tilbuddet forebygger overgreb i den pædagogiske tilgang til den enkelte borger.
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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)

Det vurderes, at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i 
tilbuddet.

Leder:
De forebygger pædagogisk at undgå overgreb. Der er to beboere som hidser sig op, og de kan se at 
andre beboere bliver urolige og bange. De arbejder på at skærme beboerne, og beder borgeren om 
at gå ned til sig selv.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Det vurderes at indikatoren er opfyldt da leder udtaler, at der er et beredskab.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,3 Det er tilsynets vurdering, at Skærvebo og Annekset har 
en kompetent og ansvarlig ledelse, der vægter faglig og 
personlig opkvalificering blandt andet gennem ekstern 
supervision. Der er tilknyttet en kompetent bestyrelse 
som tillige fungerer som sparringspartner for ledelsen. 
Der vurderes, at være en god økonomisk drift og en 
forsvarlig  normering, som sikre at borgeren får den 
støtte de har brug for.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en Det vurderes, at ledelsen har relevante kompetencer, både hvad angår pædagogik, coaching og 
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faglig kompetent ledelse ledelsesuddannelse. Der er i ledelsestemaet et mangeårigt kendskab til målgruppen og arbejdet hermed. 
Der afholdes interne årskurser med henblik på at kvalificere opgaveløsningen. Skærvebo og Annekset har en aktiv, 
kompetent og  sammensat bestyrelsen, med stor variation af faglig baggrund og tilgang.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Det vurderes at ledelsen har de faglige og relevante kompetencer, som skal være tilstede for at lede 
tilbuddet.

Leder:
Leder for annekset har faglig baggrund, har ikke en leder uddannelse. 2001,. Men er pædagog 
uddannet og har tillige en regnskabsuddannelse.

Anden leder, har ikke off. Leder. Er uddannet pædagog i 1998.
Blev ansat på Skærvebo for 3 år siden. Før 10 år i skoleregi og også arbejdet i andet bofællesskab.

Blev skubbet til at være leder. Har bestyrelseserfaring i kristne org. Der var ti forskellige der puffede 
til hende. Godt med ledelse og den pædagogiske tilgang. Vagtplaner og lønindberetning og styrer 
personaler møder, er struktureret , tydelig, og gerne vil tage ordet op, og tale om konflikterne tale 
om det der er svært. 
Erik vil gerne have at hun tager en coachinguddannelse, hun har det godt og ikke behovet og 
overskuet til det. Der er en kompetent leder som kan dække ind og supplere hinanden.
Får supervision efter behov.

Erik, udfra egen erfaring bedste leder terapeut og coach uddannelse. At blive bedre til samtalen og 
blive bedre til at være i stilheden. Har taget uddannelse under Kempler.

Der er dokumentation for lederen Erik Laursens uddannelser.
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Medarbejder:
Det opleves, at medarbejderne ser lederne som meget forskelligt, men de supplerer hindanden. De 
er dygtige på hver sin måde. Hun har struktur og overblik og give sparring/tilbagemelding. Hun har 
øje for den enkelte medarbejder.
Det oplyses, at der ikke er meget sygdom og pligtopfyldende.
Erik er god til samarbejde med kommunerne og stille de rigtige og udfordrende spørgsmål. 
Erik er vigtig på medarbejderens trivsel. Har en terapeutisk vinkel og uddannelse, og holdning til at 
man bare skal komme at spørge.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Tilbuddet benytter sig af ekstern personlig supervision til medarbejderne samt mulighed for faglige 
sparring ved lederne i botilbuddet. Det vurderes, at opfylde kriterierne i meget høj grad.

Leder:
Elly, får sparring ved Erik. Supervision hos erik. Der er leder møde en gang om uge, hun ønsker ikke 
en lederuddanelse.

Erik har fået fra 1½ år siden , men tror han skal snart igen. Har konen og jagt.
Medarbejder:
Får ekstern supervision 4 gange om året, ved psykolog. Det er tilstrækkeligt. Det er ikke fagspecifikt, 
men på det personlige plan.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det vurderes, at der er en kompetent og aktiv bestyrelse. Indikationen findes opfyldt i meget høj 
grad , af en aktiv bestyrelse som har været med til at starte tilbuddet op , og som er i dialog med 
såvel personale, ledelse og borgere samt pårørende.
Leder:
Bestyrelse for institution gg boligsselsskab.
Formanden var med til at starte tilbuddet og er en ildsjæl, og talende. Været formanden i alle årerne 
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og er nytænkende.
Han er god for stedet, han tør sige tingene og stille spørgsmål.
Han har gang i alt, og arbejder politiske, rotory. Har mange kontakter også netværker i erhverv. 
Blandt andet ,Brugsen, lekrap, andre private.

Der er et Byrådsmedlem og en Sekretær.
Der er en formand som siger sine meninger. Der bliver diskuteret men de blander sig ikke i 
maskinrummet. Leder udtaler at der er et god samarbejde,

Medarbejder:
En medarbejder er med til bestyrelsesmøderne.  Medarbejderne føler sig værdsat. Beboerne tager 
imod dem med åbne arme.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Det er tilsynets vurdering at borgeren tilbydes støtte fra et personale/medarbejdere med tilstrækkelige og 
forskellige kompetencer. Der er mulighed for at få støtte og kontakt til enten kontaktperson eller anden 
medarbejdere i løbet af hele døgnet. 
Personalegennemstrømningen er lav på tilbuddet. Størstedelen af medarbejdere og ledelsesgruppe har været på 
ansat på Skærvebo eller Annekset gennem en årrække. Der er et mindre sygefravær og anses ikke for at være 
højere 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)

Det vurderes, at borgeren sikres tilstrækkelig kontakt til personale med tilstrækkelige kompetencer. 
Alle borgere har en  primær kontaktpædagog samt adgang flere medarbejdere i løbet af dag-, og 
aftentimerne. Der er altid et personale i nattetimerne.

Leder:
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Normering er på skærvebo, nattevagt vågen til kl.8. om morgen også praktiske opgaven.
Tre møder ind kl,.6,6.30.og kl,7.

Der er morgen optag, leder går også ind. Også køkken personale går også in i morgen optag.

Bemandigen ned i aftenvagt, weekend. Der er tre fast med en ekstra lørdag (10-18), søn (8-14). Pga 
kirken
Den der er kl.6 er på gulvet, den 630 læser op hvad der er sket forud for .

De oplyser, at de er ansvarlig for at den enkelte får den støtte de har brug for. De er opmærksomme 
på det den enketle får det de er visiteret til.

Medarbejder:
Det er dækkende, men borgeren vil nok synes de har brug for mere.
De kan stå inde for den faglige tilgang 
Beboer:
Flere borger udtaler at, de tager fat i personalet, når de har brug for dem. Hvis de ikke lige har tid, 
fortæller de hvornår vi kan få hjælp.
Pårørende:de 20 borger er meget forskellige og de(personalet) håndtere det fantastisk. En har brug 
for fokus på mad, borgeren får det sammen med 30 procent reduktion.
Hun accepterer, at der siges nej/fra.

Pårørende føler sig velkomne i tilbuddet. De ligger stor vægt på at det er borgerens hjem, med deres 
egne ting. Stens forældre fortæller at der er kaffe og snak med sten og kontaktperson også snak med 
andre pårørende. Der er en udveksling og dialog mellem pårørende.
Martins far fortæller at der er stor forskel på atmosfæren når man kommer ind, markant forskel på 

Side 29 af 42

Tilbud: Bofællesskabet Skærvebo



stemning og ro når de erfarne medarbejdere er på arbejde kontra vikar/yngre medarbejdere. Det er 
naturligt nok”

Person x har godt forhold til Erik også overfor forældrene.
Der er en anden forældre der fortæller at Erik er den naturlige leder og autoritet.
Da der engang var lederpar, da kendte de mere til lederparret og så kom Erik til. De har oplevet at 
fagligheden er blevet løftet, de andre ville for meget, det mere familiære. De er glad for at lederen 
har løftet personale fagligt med uddannelse og fundet de rigtige mellemledere. Den nye leder har 
haft fokus på løftet at personalet. De ser ikke lederen som ikke er her i weekenden. De oplever at 
han ikke er eller er på kontoret.

Det kristne grundlag, det er et positivt tilvalg at deres borgere bor på skærvebo. De kommer fra de 
samme normer og værdier af kristne holdninger.
Forældrene nævner at der er genkendelse og tryghed, med sang og andakt. Han ikke se borgeren 
end i andet miljø, det er et naturligt tilvalg.
Det var en betingelse, at der var kontinuitet og markante faglige krav, i det valg, hvor borgeren skulle 
bo. Der er brug for en ordentlig ledelse. Det er naturlig præmisser og en tryghed, i valget. Der er ikke 
brug for drøftelse af etik og religiøs retning.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det vurderes, at personalegennemstrømningen er lav på tilbuddet. Der er holdt to medarbejdere 
inden for de sidste 1½ år. Der er en fast årsvikar og ledelsesgruppen har fungeret siden 2013, hvor 
forhenværende leder for Skærvebo, blev ansat i Annekset.

Leder oplyser, at der var to medarbejdere som rejste sidste år. Den ene er før leder X. En dygtig 
medarbejder, som var stresset før hun startede. (annekset)

Den anden dec.2012, ansat en mandig medarbejder, dårlig leder men flink fyr, havde ikke fingerspids 
fornemmelse
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Så var der Inger holdte efter 7 år, valgte at rejse selv. Det .
Der kommer ny elev hver halve år.
Der er faste vikarer tilknyttet. Der er en fast årsvikar. Det er oftest de studerende der har været her.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Sygefraværet anses ikke at være på højere niveau  end sammenlignelige arbejdspladser. Indikatoren 
vurderes opfyldt i meget høj grad

Leder oplyser, at fraværet er  1,7 %en langstidssygedom pga ny hofte.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4,5 Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på 
Skærvebo – og Annekset har den relevante viden og 
erfaring idenfor målgruppen. Alle medarbejdere har en 
faglig baggrund og har en neuro pædagogisk tilgang i 
mødet med borgerne. Der er tillige lagt meget vægt på 
projekt Mit gode liv, som alle medarbejde har deltaget i 
og fortsat bruges aktivt i samabrjde og dialog med 
borgeren.
Tilbuddet har med deres stabile uddannede 
medarbejdergruppe som arbejder ud fra et kristent 
livssyn mulighed for at skabe en stabil og forudsigelig 
hverdag for og med borgerne i tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

Kriterium 10: Tilbuddets 
medarbejdere besidder 
relevante kompetencer i forhold 

Der har været fokus på at have en samlet neuropædagogiske tilgang og alle har været involveret i projekt- Mit gode 
liv!, i og med beboerne.
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til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder
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)

Det er tilsynets vurdering, at indikatoren opfyldes i høj grad, da medarbejderne alle har relevant 
uddannelse eller erfaring til at imødegå borgernes særlige behov.
Medarbejder fra skærvebo
Medarb. X, er uddannet sygeplejeske, har arbejdet med multihandicappede og været, demens korrd. 
Merit pæd.udd.2007, været ansat 2004 her.
Har neuropædagoisk uddannelse. For år tilbage fælles to dages krap. Uddannelse. Brugt Rene 
kristensen(psykolog), Daniel Stern tilgang, opstart, været inde om arbejde systematisk, brugt som 
supervisor.
Været med i det gode liv. Projektet er færdig og har lavet en forankringsgruppe

En af de adspurgte medarbejdere er uddannet pæd.1997, arbejdet i børnehave arbejdet i 2003 i 
annekset og barsel, arbejdet på skærvebo siden 2008, 
Igennem neuropædagogisk uddannelse. Prade willi uddannelsesdag.

Anden medarbejder har erfaring som pædagog og akasse konsulent.
Arbejdet 12 år indenfor det specialiserede tilbud og målgruppen.
Ansat siden
Dec.2012.

Medarbejderne fortæller, at De har en anderkendelse og undersøgende tilgang, tingene sker overtid. 
Tillid opbygges over tid.
Relation har betydning samt gentagelse. Være naturlig og have den faglige og personlige tilgang. 
Møde dem anderkendes, brug for hvad den enkelte har brug for.
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Aflæser kropsprog og aflæser dem, samt bruge er faringer, nogen skal begrænses og lære dem til at 
se det. Møder dem i det, så de sætter rammer af en bestemt årsag. Sætte ord på og inddrage 
borgeren i indflydelse på eget liv.

Relation er meget vigtig. Lærer 12 nye mennesker med 12 forskellige sprog. Det tager tid at lære og 
hun er blevet prøvet af. Vigtig med dialogen med kollegaerne og have den positive tilgang og 
lyttende, og spørgende. De mærker at de har indflydelse på eget liv. 
Der er lavet sceening og ser hvor der kan sættes ind på udviklingspunkter. Alle er uddannet til at lave 
udredning,
Hvor er ressourcerne og begrænsninger. Bruges til at få dialog og fælles tilgang. Det er vigtigt at være 
struktureret. Gør det på samme måde hver dag. Det er individuelt for graden af struktur for den 
enkelte.

Der afholdes ugentlig familiemøde, med formidling. Styringsredskab bruges, af beboere og 
personale.

Personalet er faglige kompetente, de kan altid blive dygtige.
I forhold til Udviklingsbehov siger de” vi kan nok blive bedre”
At planlægge og iværksætte et forløb.
I starten er det meget er det lederen i dialog med kommune, forældre og borger.

Ny medarbejder, ny indkøringsplan for følvagter og intro til stedet. I starten med som føl., og læse op 
på borgeren. 
Der bliver brugt et skema som kontrolfunktion, se en erfaren og lære det selv. Der anvendes 
Mesterlære funktion.
 Pårørende fortæller, at medarbejderne er faglige dygtige.
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Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Der er i observation med borgeren og personalet bl.a observeret, at medarbejderne har en 
anderkendende tilgang til beboerne, som afspejler medarbejdernes  neuro pædagogiske tilgang og 
kompetencer.

Observation: samspillet mellem enkelte borgere og personale er observeret. Med dialog og guidning, 
hilsen på og fortælling på tilsynets tilstedeværelse. Der er ved tilgang til borgeren egen lejlighed 
spurgt om lov med borgeren selv.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 5 Regnskabet er gennemgået uden bemærkninger. Der er 
ikke grundlag for indhentning af yderligere 
dokumentation eller uddybning. Revisor har ingen 
væsentlige anmærkninger, der kan give anledning til tvivl 
om at regnskabet er retvisende.
Budget 2015 er godkendt af tilsynet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Skærvebos økonomi vurderes i meget høj grad at være bæredygtig
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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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Der vurderes i meget høj grad at være sammenhæng mellem omsætning og omkostninger i 
tilbuddets budget. Tilbuddets budget for 2015 kan derfor godkendes af tilsynet.

Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rimelig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Skærvebo anses i høj grad for at have en rimelig soliditetsgrad henset til stedets alder

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 økonomi giver mulighed for at understøtte kvalitetsniveauet i tilbuddet.
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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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det vurderes at der er i tilbuddets budget afspejles at der arbejdes med faglig udvikling for 
medarbejderne og aktivitetsudgifter til gavn for borgerne.

Økonomisk data:
Det ses ud fra budgettet at der er økonomiske rammer til samme personale i 2015, som de har 
budgetteret med i 2014. Vedrørende kompetenceudvikling har de i 2015 sat 120.000 kr. af mod 
100.000 kr. i 2014 budgettet. Der er budgetteret med aktivitetsomkostninger, på 185.000 kr.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Skærvebos økonomi vurderes i meget høj grad at være gennemskuelig for tilsynet og de visiterende kommuner.

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)

Der er i meget høj grad overensstemmelse mellem de indberettede nøgletal og regnskabet

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 4,7 Det er tilsynets vurdering, at Skærvebo og annekets 
rammer understøtter borgerens trivsel gennem 
individuel indrettede lejligheder og fællesrum som er 

Der er ved at blive undersøgt ved jurist (om 
magtanvendelse) om den aflukkede dør med ”pindlås” 
hos en borger er med borgerens samtykke og lovligt.
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indrettet hyggelig, hjemligt og hvor der tilgodeses deres 
funktionsnedsættelse. Der er udfoldelsesmuligheder i 
diverse aktivitets og uderum, med shelter/bålplads, 
nyttehave og terrasser og motionsrum. Stedet fremstår 
hyggeligt og indbydende.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Det vurderes, at Skærvebo og Anneksets fysiske  rammer, som er overskuelige og hjemlig indrettet, understøtter 
borgerens udvikling og trivsel.

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 ud fra borgerens konkrete udsagn, at borgeren trives i de fysiske rammer. Det er derfor 
tilsynets vurdering at indikatoren opfyldes i meget høj grad.

Skærvebo:5
Beboer:
En borger udtaler, ”jeg har min egen lejlighed, og jeg bestemmer selv”. 
De tre beboere på Skærvebo udtrykker tilfredshed med de fysiske rammer. 

Annekset:5
To fra Annekset udtrykker stor tilfredshed med de fysiske rammer.
Pårørende:

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det vurderes, at de fysiske rammer i høj grad imødekommer borgerens særlige behov. Der er en 
opdeling med de borgere som har brug for tæt kontakt til personaler er boende på Skærvebo. De 
beboere som kan trives i en lejlighed lidt længere fra fællesskabet er placeret i annekset. Der er 
mulighed for at være i inde fællesskab eller igen bolig. Der er udearealer som imødekommer 
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borgerens interesse for udeliv, både med shelter, bål og nytte have.

Leder:
Skærvebo blev bygget i 1999. der er 12 , 2 rums boliger, nogle er indrettet til kørestol. Dette var ikke 
oprindeligt i udformningen af stedet. Derfor har man ændre indretning med dør og sat loftlift op 
efter borgerens behov. Der er et forhæng mellem seng og badeværelse.
En borger har alarm, telefon og dør som kan betjenes med knæ, koblet på computer. Han har også 
en øjenstyret computer.
I opholdsrum er der massagerum og 2 kuglestole.
En af lejlighederne bor der en borger som er næsten blind kan bevæger sig rundt på gulvet, pga. sit 
handicap. Der er sat ”lå” på hans dør til badeværelset, ellers vil han piller, vælter og ødelægger det. 
Der er brug en medarbejder holder øje med Johnny det meste af tiden.
Der er faste pladser ved spisesituationen, da nogen af beboerne har brug for ro. Tre aftner kan 
beboerne selv bestemme om de vil spise hos dem selv. Alle måltider serveres i fællesstuen. De 
hjælper på skift med madlavningen sammen med pædagog.

Der er garage, to af beboerne har bil. (heraf en invalidebus) Der er redskabsskur til hver af 
lejlighederne i annekset.

Pårørende:
Observation: der er motionsrum. Der er tavle med piktogrammer. Der er ny tilbygning, hvor borgeren 
kan bruge, hvis de har flere gæster til fest eller Andet.

Udenfor er der shelter med bål, hver beboer har urtehave(højbed). Der er trampolin og gynge til 
kørestol. Stedet har en bus. der er drivhus, og sofacykel. Hver enkelt beboer har eget køretøj(cykel)
Observation:
Der er i en lejlighed (bolig for en borger) observeret at døren til badeværelse er aflukket i toppen af 
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døren med en pindlås. Som fungere som lås på døren. Det er uddybet af tilbuddets leder, at 
borgeren er næsten blind og har en psykisk funktionsnedsættelse. Hvor man pga. hans samlede 
handicap aflukker døren for at undgå at han vælter ind i ting, eller får ting ned over sig. Idet han rør 
sig frem siddende på gulvet, hvor han skubber sig frem på bagdelen. Han kan sige til personalet, når 
han vil benytte toilet og får personlig hjælp hertil, som en del af hans individuelle støtte i tilbuddet. 
Leder oplyser yderligere:
Borger er udviklingsmæssigt på 9 mdr. han har ingen sprog, han har ingen syn og kan ikke tage 
initiativ til f.eks. brug af toilettet selv. Han er mobil således han kan ”udforske” diverse områder 
inden for en given afstand. Dette har tidligere givet adskillige gange hvor borger er blevet 
gennemblødt af .f.eks. vand fra bruseren. Borger har slået sig, når han kravler rundt på gulvet og 
rejser sig op inde under f.eks. skabe vandrør mm.
Borger kan ikke give samtykke, men det er efter aftale m. familie/værge.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

De fysiske rammer afspejler i meget høj grad, at det er borgerens hjem lige fra personligt præg 
såsom, kandisplakater, samle nips, ynglings stol til personlige hjælpemidler i hjemmet.

Annekset: 5
En borger udtaler, ”Jeg har indrettet det, som jeg gerne vil”. "Lejligheden er god, Jeg har min egen 
indgang og terrasse". En borger har Kandis plakater, en anden har en fugl. En samler på bildele.
Pårørende:
Det fortælles, at flere af de tilstedeværende har været med til at tage de første spadestik.

Skærvebo:5
Observation:
Vi ser boliger hvor borgeren har indrettet sig med deres idoler, egne ting og møbler. I en bolig ligger 
der gaver fra hans fødselsdag i weekenden, hvor han havde besøg af familien. Tøj ligger på gulvet. En 
har en fugl, en anden har en køler på væggen. Det fortælles, at han går meget op i biler. Alle har 
familiefotos hængende. En samler på finere glas ting. Der er hjælpemidler i flere af lejlighederne.(lift, 
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badestol)
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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. 11.109.303,00

Overskud

Lønomkostninger

1,70

Lønomkostninger, fast 
personale

91,00

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

59.500,00

5,40

43,00

138.000,00

115.674,00

9.500.000,00

8,30

Ja

-

4,30

Takster
Tilbudstype: ABL § 105, stk. 2. Afdeling: Skærvebo
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