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Tilsyn med beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og 

samværstilbud jf. serviceloven §§ 103 og 104 

 

Et årligt anmeldt tilsyn, der vurderer de faglige indsatser og om stedet lever op til 
de generelle krav, med udgangspunkt i: 

 

 
• Sidste års tilsyn 
• Borgernes/medarbejdernes udsagn 

• Tilsynets observationer/kontrol 

• Interview med personale og leder 

• Gældende love, herunder serviceloven og sundhedslov etc. 

• Lokale politiske forventninger, kvalitetsstandard etc. 

 
Socialtilsyn Øst er blevet tilkøbt til dette tilsyn. 

Bestillerkommune er fortsat ansvarlig for de myndighedsmæssige forpligtelser 
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Generel information 
 

Kontaktoplysninger 
 

Danhostel Faxe 

 
Den sociale virksomhed 

Faxe Vandrehjem 

Østervej 4 

4640 Faxe 

 
Tlf. 56714181 

Leder 
 

Morten Romme 

Organisationsform 
 

Privat tilbud 

 
Beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 – 26 pladser 

 
Aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104 – 4 

pladser 

Målgruppe 
 

Jf. Tilbudsportalen fremgår følgende: 

 
Personer i alderen 16-85 år 

 
Personer med omsorgssvigt, udviklingshæmning, medfødt 

hjerneskade, erhvervet hjerneskade, 

kommunikationsnedsættelse, anden intellektuel/kognitiv 

forstyrrelse, anden udviklingsforstyrrelse, 

udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder, 

autismespektrumsforstyrrelser, omsorgssvigt 

Dato for tilsyn 
 

Den 29. november 2018 

Tilsynskonsulent 
 

Ann Sibbern 
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Opbygning af tilsynsrapporten i de enkelte temaer 

Tilsynsrapporten er opbygget ud fra relevante temaer med hovedoverskrifter og er 

opdelt i underafsnit for at systematisere oplysningerne, der er fremkommet i 

forbindelse med tilsynsbesøg og sagsbehandling m.v. Vurderingen er udarbejdet på 

baggrund af oplysninger i underafsnittene samt oplysninger på Tilbudsportalen, 

tilbuddets hjemmeside, tidligere tilsyn m.m. Der henvises endvidere til datakilder sidst 

i rapporten. Temaerne i tilsynsrapporten er opbygget efter samme generiske 

kvalitetsmodel, som benyttes ved tilsyn hørende under Lov om Socialtilsyn, dog 

tilrettet i forhold til dette tilsyn. 

Læsevejledning 

Der skal gøres opmærksom på, at ved benævnelse ”medarbejdere”, er det de borgere 

der er visiteret til beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud på 

vandrehjemmet. Benævnelse ”personale” anvendes om de ansatte, der indgår i 

driften af vandrehjemmet og understøtter medarbejderne i forhold til at varetage 

opgaverne på vandrehjemmet. 
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Den samlede vurdering 

Den Sociale Virksomhed Danhostel Faxe Vandrehjem er en åben virksomhed, hvor der 

kommer mange gæster til forskellige arrangementer/kurser, med overnatninger og 

ved besøg i cafeen. Vandrehjemmet har qua dets funktion som vandrehjem en unik 

mulighed for at sikre en meningsfuld beskæftigelse, som giver værdi for 

medarbejderne, men også som værende en del af driften i vandrehjemmet sammen 

med personalet. Der opleves medarbejdere, som trives i deres beskæftigelse og er 

stolte af deres arbejde. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets personale har de faglige, relationelle og 

personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets indsatser og 

målgrupper. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad støtter op og sikrer, at 

medarbejderne får styrket deres sociale kompetencer og selvstændighed via mange 

forskellige arbejdsfunktioner, som medarbejderne også kan overføre til 

sammenhænge udenfor vandrehjemmet. 

Medarbejderne inddrages i hverdagen i de konkrete opgaver og har stor indflydelse 

på hvilke arbejdsopgaver, som de ønsker at varetage og/eller, hvis de ønsker at 

prøve nye arbejdsopgaver. 

Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets værdier, 

faglige målsætninger, anvendelse af relevante faglige tilgange og metoder, Faxe 

Kommunes kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 og 

tilbuddets indsatser og praksis. 

Tilbuddet udarbejder pædagogiske handleplaner i samarbejde med den enkelte 

medarbejder, og hvor der på fin vis ses at være opstillet mål, delmål, 

medarbejderinddragelse og er fastsat dato for opfølgning. Ligeledes fremgår det, 

hvordan medarbejderne har udviklet sig, og hvilke aftaler der indgås fremadrettet. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har viden om og opmærksomhed rettet 

mod medarbejdernes sundhed og trivsel, og at tilbuddet gennem faglige tilgange 

og metoder og et godt kendskab til medarbejderne er med til at forebygge 

magtanvendelser, vold og overgreb. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er en arbejdsplads, hvor der ikke er taget 

særlige hensyn til målgruppen i forhold til de fysiske rammer, men derimod er der 

udarbejdet arbejdsredskaber, der i stor grad tager hensyn til målgruppens behov for 

at varetage, udføre og fastholde og udvikle arbejdsevnerne hos den enkelte 

medarbejder. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet indgår i en hensigtsmæssig organisering, 

men hvor tilbuddet også er udfordret af en del ledige pladser, og økonomi der også 

betyder, at tilbuddet må driftsoptimere, og hvor der både er en hensyntagen til driften 

som vandrehjem men også som social virksomhed. Der ses her at være udarbejdet 

konkrete mål for 2019. 
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Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer 

Tema beskæftigelse og uddannelse 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet kan overveje mindre interne kurser for 

medarbejderne i forbindelse med oplæring/varetagelse af konkrete arbejdsopgaver. 

Tema målgruppe, metode og resultater 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet overvejer at have fokus på at inddrage relevante 

faglige tilgange og metoder i de pædagogiske handleplaner. 

Tema sundhed og trivsel 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet udarbejder procedurer vedr. vold, trusler, 

grænseoverskridende adfærd og magtanvendelser. 

Socialtilsynet anbefaler, at lovgivning vedr. magtanvendelse løbende drøftes/følges op 
i personalegruppen. 

 
Tema organisation og ledelse 

Socialtilsynet anbefaler at bestyrelsen og ledelse har fokus på tilbuddets drift særligt i 
forhold til udfordringer omkring økonomi og visitering af medarbejdere. 

 

Tema kompetencer 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet har et fokus på at sikre hele personalegruppen en 

større viden om tilbuddets faglige tilgange og metoder og anvendelse i praksis. 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet udarbejder en kompetenceudviklingsplan for 
såvel personalet som medarbejderne. 

 

Tema økonomi 

Det anbefales at tilbuddet sikrer, at takstberegning udarbejdes ud fra gældende 
bekendtgørelse. Det fremstår ikke klart hvad taksten er beregnet til og hvilken 
belægningsprocent der anvendes, det anbefales at tilbuddet får assistance fra f.eks. 

deres revisor til at udarbejde takstberegningen. 
 

Det anbefales, at takstberegningen bliver mere klar i forhold til antallet af borgere, 
der forventes i tilbuddet og dermed er takstgrundlag. 

 

Sammen med høringssvar har tilbuddet fremsendt en ny takstberegning.  

 
Det anbefales, at tilbuddet og Vandrehjemmets økonomi samlet set forbedres, da 
underskuddet i 2017 er relativt bekymrende, selvom Fonden er relativt 

velkonsolideret. 

 

Link til gældende bekendtgørelse 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192530 

 
(Bek: nr. 1017 af 17/08-2017 - Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og 

tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens 

institutioner) 
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Opfølgning fra sidste års tilsyn 

Det anbefales, at tilbuddet fortsætter sit nylig igangsatte arbejde med at få IT- 

systemet Bosted implementeret og med at få overført alle relevante personhenførbare 

oplysninger. 

Socialtilsynet er oplyst om, at tilbuddet har fået implementeret Bosted. 7 personaler 

har adgang til systemet, men det er primært 3 der er flittige brugere af systemet. Der 

pågår overvejelser om, hvorvidt brugen af systemet kan optimeres bedst muligt. 

Socialtilsynet er oplyst om, at tilbuddet har lagt de sidste 3 års oplysninger vedr. 

medarbejdere herunder handleplaner m.v. ind i Bosted. Oplysninger som er af ældre 

dato er tilgængelig i et aflåst skab på vandrehjemmet. 

Det anbefales, at tilbuddet sikrer, at arbejdet med mål og udvikling /vedligehold) 

dokumenteres. 

Socialtilsynet kan på baggrund af fremsendt materiale konstatere, at der udarbejdes 

mål. 

Det anbefales, at medarbejderne i lighed med tidligere tilbydes brandkursus. 

Socialtilsynet er oplyst om, at der har været gennemført brandbekæmpelseskursus, 

hvor både medarbejdere og personale deltog. 

Vedr. økonomi. Det anbefales, at tilbuddet i forbindelse med budgetlægning og 

dermed beregning af takst for 2018 sikrer, at der foreligger en takstberegning, der 

lever op til bekendtgørelsen og er opmærksom på kravene i den bekendtgørelse, som 

er gældende fra 2018 (Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter 

lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner, 

BEK nr. 1674 af 16/12/2016). 

Der henvises her til tema økonomi.  

 

Tema: Formålet med beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud: 

At understøtte borgerens potentialer (Uddannelse og 

beskæftigelse) 

Opsamlet vurdering af temaet 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad og med støtte tilbyder et 

arbejdsmiljø og arbejdsopgaver, som bl.a. er med til at udvikle medarbejderne 

arbejdsidentitet. Tilbuddet tilbyder mange forskellige arbejdsopgaver, og hvor 

medarbejderne har mulighed for at indgå i forskellige arbejdsopgaver men også at 

indgå i nye. 

Vandrehjemmet har qua dets funktion som vandrehjem en unik mulighed for at sikre 

en meningsfuld beskæftigelse og inkluderende perspektiv, idet vandrehjemmet har en 

interaktion med det øvrige samfund. 
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Det er socialtilsynets vurdering, at der i høj grad ses et læringsmiljø for 

medarbejderne. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i samarbejde med medarbejderne 

opstiller konkrete og individuelle arbejdsmål. 

Oplysninger om individuelle arbejdsmål / aktivitetsmål, samarbejde med 

borgeren og opfølgning 

Af fremsendt materiale og oplysninger fra medarbejderne udarbejdes der i 

samarbejde med den enkelte medarbejder konkrete og individuelle mål. Det fremgår 

tydeligt, hvilke opgaver den enkelte medarbejder varetager, faglige kompetencer og 

udviklingspotentiale. Der ses endvidere konkrete ønsker om nye arbejdsopgaver med 

mål og delmål. 

Der henvises endvidere til tema målgruppe, metode og resultater. 

Oplysninger om graden af tilstedeværelse og benyttelse af 

beskæftigelsestilbuddet/aktivitets- og samværstilbuddet 

At Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddet har 4 pladser jf. servicelovens § 104 og 

26 pladser jf. servicelovens § 103. Der har været og er fortsat ledige pladser, som 

tilbuddet ønsker besat og arbejder på, hvilket også fremgår af mål for 2019. 

Der samarbejdes med relevante samarbejdspartnere i forhold til praktikforløb, STU- 

afklaring samt afklaring i forhold til arbejdsprøvning og fleksjob. 

Leder, personale og medarbejdere oplyser, at medarbejdernes arbejdstid 

tilrettelægges i samarbejde med den enkelte medarbejder med dage og tider. De 

medarbejdere, som ønsker at arbejde weekend og aften har også mulighed for at gøre 

det. Leder oplyser desuden, at nogle af medarbejderne også har ytret ønske om 

dette. 

Medarbejderne kan være tilknyttet forskellige arbejdsområder, afhængig af den 

enkelte medarbejders ønsker. Om morgenen planlægges arbejdsopgaverne i et 

samarbejde mellem personale og medarbejdere. Leder og personale oplyser, at 

afhængig af opgaverne kan nogle af medarbejderne rumme en vis fleksibilitet i 

arbejdsopgaverne. 

Leder, personale og medarbejdere beskriver følgende arbejdsopgaver: 

Pedelarbejde med opgaver i forhold til vedligehold af bygninger både ude og inde 

samt vedligeholdelse af græsarealer, træer og buske og blomsterbede. Tjenerarbejde 

med opgaver i forhold til vask af duge, folde servietter, borddækning, servering, 

afrydning og oprydning. Køkkenarbejde med opgaver i forhold til alt fra store middage 

til frokostanretninger fra få til mange gæster. Rengøring med opgaver i forhold til de 

mange værelser, kursus og mødelokaler, badeværelser/toiletter, vask af sengetøj 

m.m. 

Der er i det forgange år med etablering af cafeen og drift heraf suppleret med nye 

arbejdsopgaver som bl.a. kundebetjening, fremstilling af lette caferetter, klargøring til 

dagen salg, bagning i køkkenet, betjening af kasseapparat. Betjening af cafeen 
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betyder længere arbejdstider og flere resurser, da cafeen hele året har åben 12 timer 

om dagen. 

Medarbejderne kan på fin vis redegøre for deres arbejdsopgaver, og udtrykker også 

en vis stolthed ved deres arbejdsopgaver. Medarbejderne giver også udtryk for, at de 

godt kan lide, at der er forskellige arbejdsopgaver, og man herved kan prøve andre 

arbejdsopgaver. 

Medarbejderne tilbydes kurser f.eks. hygiejne kurser. 

På baggrund af oplysninger fra leder, medarbejdere og fremsendt materiale fremgår 

det, at medarbejderne modtager løn for at arbejde på vandrehjemmet, og når de 

f.eks. arbejder mere, får de tilsvarende fri andre dage. 

Socialtilsynet gør opmærksom på, at tilbuddet løbende følger op på gældende regler 

for aflønning af medarbejdere i beskyttet beskæftigelse. 

Personalet og medarbejderne har arbejdstøj i forskellige farver. Leder oplever, at det 

har stor betydning for medarbejderne, at der er arbejdstøj. De forskellige farver har 

ikke en betydning, og er som sådan tilfældigt, og der er ikke forskel på personale og 

medarbejdere. 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet kan overveje mindre interne kurser for 

medarbejderne i forbindelse med oplæring/varetagelse af opgaver. 

 

 
Tema: Selvstændighed og relationer 

Opsamlet vurdering af temaet 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad støtter op om og sikrer, 

at medarbejderne styrker deres sociale relationer og selvstændighed via deres 

forskellige arbejdsopgaver/funktioner. Idet vandrehjemmet er en åben virksomhed, 

hvor der kommer mange gæster, er det socialtilsynets vurdering, at der er særlig 

fokus på, at medarbejderne tilegner sig de nødvendige sociale kompetencer i forhold 

til at indgå i og være en del af den daglige drift af vandrehjemmet. 

Det er desuden socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i tilbuddet har etableret 

betydningsfulde relationer. 

Socialtilsynet kan konstatere, at der i de pædagogiske handleplaner er fokus på 

medarbejdernes sociale kompetencer, og hvordan disse kan udvikles yderligere. 

Oplysninger om tilbuddets arbejde med at styrke borgerens kompetencer i 

forhold til sociale relationer og selvstændighed 

På baggrund af oplysninger fra leder og personale fremgår det fortsat, hvordan der 

arbejdes med at understøtte medarbejdernes sociale kompetencer, og at vægten på 

værdighed og statusfølelse er væsentlig i samspillet medarbejderne imellem og 

medarbejdere/personale. Et væsentligt læringsrum for at udvikle medarbejdernes 

sociale kompetencer er både i samarbejdet mellem medarbejdere, medarbejdere 
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og personale, men også i kontakten med vandrehjemmets gæster. Ved rundvisning 

og ved observationer i tilbuddet opleves der en respektfuld opmærksomhed og støtte 

og vejledning for at samarbejde omkring konkrete arbejdsopgaver men også i forhold 

til at fungere i en arbejdsgruppe, hvor man er afhængig af, at de enkelte opgaver 

bliver udført. Det er ligeledes socialtilsynets indtryk, at medarbejderne også har 

oparbejdet en vis forståelse herfor og oplever en stor samhørighed som samlet 

gruppe med både personale og medarbejdere. 

På baggrund af fremsendte eksempler på pædagogiske handleplaner ses der bl.a. et 

fast punkt i forhold til, hvordan medarbejderen oplever, at der tales til hinanden, om 

der bliver lyttet til en, sociale kompetencer og udviklingspotentiale. 

Oplysninger om borgerne indgår i arbejdsmæssige sociale relationer og om 

tilbuddet har fokus på at benytte det omgivende samfund i forlængelse af 

tilbuddet 

Leder og personale oplyser, at tilbuddet har samarbejde med 

erhvervslivet/forretninger i det omkringliggende samfund. 

Firmaer og private booker vandrehjemmet som værter ved arrangementer af 

forskellig art, hvor forplejning indgår som en del af arbejdsopgaverne dels i forhold til 

tilberedelse af måltider og servering af disse. 

Der indkøbes også varer hos lokale erhvervsdrivende. Medarbejderne var på tilsynet 

fortsat bekendt med disse samarbejder og vigtigheden deraf. 

Leder og personale fortæller, at medarbejderne mere eller mindre hele tiden er i 

kontakt med bl.a. gæster udefra. Især de medarbejdere der varetager opgaver som 

tjenere ved arrangementer og i cafeen indgår i relationer med gæsterne. 

Det er socialtilsynets indtryk, at medarbejderne også har etableret venskaber mellem 

hinanden. 

 

 
Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Opsamlet vurdering af temaet 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets værdigrundlag og faglige målsætninger 

også afspejler hverdagen i tilbuddet og er med til at udvikle borgernes 

arbejdsidentitet og sociale relationer, idet arbejdsopgaverne giver mening og værdi og 

interaktion med besøgende er med til at udvikle borgernes sociale relationer. Begge 

kompetencer som medarbejderne også kan anvende udenfor vandrehjemmet og i høj 

grad er med til at selvstændiggøre dem. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på visitering af borgere/medarbejdere, 

der kan indgå i den øvrige gruppe af medarbejdere, arbejdsopgaver og er indenfor 

tilbuddets godkendelse af målgrupper. 
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Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets praksis lever op til Faxe Kommunes 

kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 vedr. herunder 

formål med indsatsen. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og 

metoder, og hvor der arbejdes på at udvikle og opdatere visuelle støttesystemer for 

medarbejderne. 

Ud fra fremsendt materiale kan socialtilsynet konstatere, at tilbuddet udarbejder 

pædagogiske handleplaner, som på fin vis tydeliggør mål/delmål, opfølgning og en høj 

grad af medarbejderinddragelse. 

Tilbuddet samarbejder med relevante samarbejdspartnere for at understøtte driften i 

tilbuddet. 

 
Oplysninger om tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er 

relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper 

På baggrund af oplysninger fra leder, personale og oplysninger på Tilbudsportalen 

fremgår det, at tilbuddet af faglige tilgange anvender den anerkendende tilgang, 

kognitive tilgang og KRAP. Af metoder oplyses der jeg-støttende samtaler og visuelle 

støttesystemer til f.eks. arbejdsopgaver, sidemandsoplæring samt andre 

hjælpemidler. Personalet oplyser endvidere, at arbejdsbeskrivelserne skal opdateres, 

idet der er ændringer i nogle af arbejdsopgaverne, da der f.eks. er kommet nye 

møbler. Et personale nævner, at der p.t. undersøges muligheder omkring 

applikationer til mobiltelefoner i forhold til konkrete arbejdsopgaver. Dette tænkes ind 

som en kombination, idet der er medarbejdere, som kan profitere af enten den ene 

eller anden løsning. 

Tilbuddets værdigrundlag og faglige målsætninger som beskrives på Tilbudsportalen 

ses at have en rød tråd med interview af leder, personale, medarbejdere, de 

pædagogiske handleplaner samt beskrivelse af hverdagen og den pædagogiske 

praksis. Det fremgår bl.a. af tilbuddets faglige målsætninger, at alle på Faxe 

Vandrerhjem udvikler en særlig god evne til at håndtere skift og ændringer i deres 

arbejdsliv, da skift og det at arbejdsprocessen kan se anderledes ud gang for gang er 

vilkår for både personale og medarbejdere. Gennem arbejdsfællesskab samt de 

forskellige arbejdsfunktioner skabes rum for udvikling af medarbejdernes 

kompetencer, en arbejdsidentitet, et positivt selvbillede og derved et højere selvværd. 

Der tages udgangspunkt i den enkelte medarbejders vilkår, muligheder og ønsker. 

På baggrund af oplysninger fra leder og personale, er det socialtilsynets indtryk, at 

de visiterede borgere fungerer godt sammen og er i henhold til tilbuddets 

godkendte målgrupper. Det er endvidere socialtilsynet indtryk, at der er en 

opmærksomhed i forhold til at sikre, at visiterede borgere også skal kunne fungere 

i den øvrige medarbejdergruppe og med arbejdsopgaverne. 

Oplysninger om tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i 

konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og 

forbedring af indsatsen 
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Leder oplyser, at personalemøder, daglige drøftelser samt temadage 2 gange om året 

er med til at understøtte læring og forbedring af indsatsen. 

På personalemøderne orienteres der om de enkelte medarbejderes mål, her tager det 

enkelte personale ansvar for de medarbejdere, som indgår i vedkommendes 

arbejdsopgaver f.eks. køkken, pedel m.v. 

Det fremgår af oplysninger i forbindelse med tilsynet, at de pædagogiske handleplaner 

og udviklingssamtaler dokumenteres i Bosted. Der laves opfølgningsmøder med de 

enkelte medarbejdere flere gange om året, hvilke dokumenteres i Bosted. P.t. har 

ikke alle personaler adgang til Bosted. Der overvejes fortsat, hvorvidt dette skal 

ændres. Både leder og personale oplever, at det fungerer p.t. ved, at eventuelle 

oplysninger/beskrivelser videregives til personale med adgang til Bosted, som herved 

skriver det ind. Der udarbejdes notater men ikke dagligt. Leder vurderer, at det er 

klart for personalet, hvornår der skal skrives notater. 

P.t. er der et pædagogisk personale, som er ansvarlig for de pædagogiske 

handleplaner, og trækker på de øvrige personalers erfaringer, viden m.m. 

Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynet fået fremsendt et skema, som anvendes 

ved afholdelse af medarbejdersamtaler, hvilket danner grundlag for den pædagogiske 

handleplan. Socialtilsynet finder skemaet relevant, konkret og en god støtte for 

medarbejderen at forberede sig ud fra. 

Oplysninger om tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af 

de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 

Leder oplyser, at Bosted er fuldt implementeret, og alle medarbejdernes oplysninger 

er overført hertil. Der foreligger pædagogiske handleplaner for alle medarbejderne. 

Socialtilsynet har fået fremvist eksempler herpå, hvilket ses at være opdateret, der er 

konkrete mål og delmål, opfølgningsdato, tydelig medarbejderinddragelse med 

vurdering af nuværende arbejdsopgaver samt ønsker af fremtidige arbejdsopgaver. 

De pædagogiske handleplaner fremstår ”medarbejdervenlige” i form og indhold, og 

der ses et fint helhedsperspektiv. Tilbuddet kan overveje at have fokus på at inddrage 

relevante faglige tilgange og metoder i de pædagogiske handleplaner. 

Der følges konkret op på de enkelte mål. Der udarbejdes ikke en egentlig status. 

Enkelte kommuner kan dog anmode om at få en status. 

Både medarbejdere og personale kan give eksempler på, hvordan medarbejderne har 

udviklet sig, hvilket også fremgår af de pædagogiske handleplaner. 

Leder og personale oplyser, at der sjældent foreligger overordnede mål fra den 

visiterende kommune. Tilbuddet og den enkelte medarbejder definerer herved målene 

i de pædagogiske handleplaner. Socialtilsynet bemærker, at det i Faxe Kommunes 

kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 fremgår, at 

visiterende kommune har opfølgning minimum en gang om året. Faxe Kommune vil 

tilbyde at udarbejde en § 141-handleplan med formål, hvilken indsats der er 

nødvendig for at opnå formålet, varighed m.m. Dette ud fra borgerens forudsætninger 

og så vidt muligt i samarbejde med borgeren. 
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Jf. Tilbudsportalen og fremsendte pædagogiske handleplaner arbejder tilbuddet ikke 

med konkret effektmåling. 

Oplysninger om tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører 

for at understøtte, at målene for borgerne opnås 

Leder oplyser, at der samarbejdes med visiterende kommuner, turistorganisationer, 

museet beliggende ved siden af vandrehjemmet, andre overnatningssteder, 

turistaktører, Faxe business og erhvervsnetværk, Danhostel, 

samarbejdspartnere/kunder som afholder arrangementer, jobcenter og bosteder. 

Leder oplyser, at der afholdes netværksmøder i Danhostel-regi og leder er medlem af 

og deltager i erhvervsforeningen i byen. 

Leder oplyser endvidere, at der generelt opleves et godt samarbejde med 

medarbejdernes bosteder. Medarbejderne inddrages i kontakten med bostederne. 

Nogle medarbejdere har ikke lyst til at inddrage og/eller have personale med ved 

handleplansmøder, hvilket respekteres. 

 
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet overvejer at have fokus på at inddrage relevante 

faglige tilgange og metoder i de pædagogiske handleplaner. 

 
 
 

Tema: Sundhed og trivsel 

Opsamlet vurdering af temaet 

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne opleves at trives i deres 

beskæftigelsestilbud og føler sig medinddraget i de daglige opgaver. Det er endvidere 

socialtilsynets vurdering, at personalet har en opmærksomhed omkring 

medarbejdernes trivsel, tager sig tid og handler på medarbejdernes behov for en snak 

eller til at løse eventuelle konflikter medarbejderne imellem. Det er socialtilsynets 

vurdering, at tilbuddet er medvirkende til at sikre en ligeværdig og god 

kommunikation og dialog med medarbejderne, hvor der også er plads til humor. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i sin indsats har fokus på at forebygge 

magtanvendelser, vold og overgreb. 

Oplysninger om borgerne trives i tilbuddet 

Ud fra interview med medarbejderne er det socialtilsynets oplevelse, at borgerne 

trives i deres beskæftigelsestilbud. Medarbejderne giver udtryk for, at de har 

arbejdsopgaver, som de godt kan lide at lave. Det er muligt at skifte arbejdsopgaver, 

hvis man gerne vil prøve noget andet, og de føler sig betydningsfulde og inddraget i 

driften af vandrehjemmet. 

http://www.socialtilsynost.dk/


Socialtilsyn Øst, Anders Larsensvej 7, 4300 Holbæk 

www.Socialtilsynost.dk 

Side 15  af 26 

 

Oplysninger om borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger 

vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres 

ønsker og behov 

Borgerne fortæller, at man ved morgenmøderne fordeler arbejdsopgaverne, hvor de 

har indflydelse. 

Der afholdes medarbejdermøder. 

Medarbejderne får tilbud om at være på arbejde aften og i weekenderne, men de skal 

ikke. 

Flere af medarbejderne har kendskab til deres mål i de pædagogiske handleplaner, 

kan give eksempler på mål og oplyser, at de inddrages i udarbejdelsen af den 

pædagogiske handleplan. 

Medarbejderne beskriver fortsat om ture, som tilrettelægges for medarbejderne for de 

drikkepenge og flasker, som kommer fra gæsterne eller efterlades. En medarbejder er 

ansvarlig for tilmelding, medarbejderne kan komme med forslag. Ligeledes afholdes 

sommerfest og julefrokost for personale og medarbejdere. Medarbejderne giver 

udtryk for, at de godt kunne tænke sig lidt flere ture/arrangementer. 

Oplysninger om borgerne med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante 

sundhedsydelser 

Personale og medarbejderne oplyser, at medarbejderne har hjemmedage, hvor 

personlige og praktiske gøremål varetages, her også kontakt til relevante 

sundhedsydelser. 

Personalet oplyser endvidere, at der forefindes oplysninger om den enkelte 

medarbejders helbredsmæssige forhold, og der er et tæt samarbejde med 

medarbejdernes bosteder. 

Oplysninger om tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og 

mentale sundhed modsvarer borgernes behov 

Oplysninger vurderes fortsat at være gældende. Personalet er opmærksomme på 

medarbejdernes velbefindende. Ligeledes krav og at medarbejdernes arbejdsopgaver 

også tilpasses den enkelte. Personalet oplyser, at der er fokus på sund kost. Gåture 

og mindfulness er sat i bero grundet ombygning og opstart af cafe, men forventes at 

blive sat på det ugentlige program, dog afventes den nye arbejdsplan. Der afholdes 

medarbejdermøder 4-6 gange om året sammen med personalet og leder. Leder 

supplerer hertil, at dette er med til at understøtte medarbejderne i, at de oplever, at 

de er med i processen. 

Personalet håndterer ikke medicin for medarbejderne, og der foreligger derfor ikke en 

vejledning. 

 
Oplysninger om tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at 

magtanvendelser så vidt muligt undgås 

Det er af personalet oplyst, at der ikke har været foretaget magtanvendelser og/eller 

episoder, hvor der var tvivl om, hvorvidt der var tale om en magtanvendelse. Leder 
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og personale oplyser endvidere, at der ikke visiteres borgere til tilbuddet, som har en 

udadreagerende adfærd både af hensyn til opgaveløsningen i tilbuddet men også de 

øvrige medarbejdere. 

 

Oplysninger om tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at 

dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og 

forbedring af indsatsen 

Leder oplyser, at såfremt en episode opstår, vil der blive udarbejdet en 

orientering/skrivelse til medarbejdermappen og episoden vil blive drøftet hurtigst 

muligt i personalegruppen. Leder tilkendegiver fokus på procedure for indberetning og 

opfølgning for magtanvendelse. 

Oplysninger om tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke 

forekommer vold eller overgreb i tilbuddet 

Leder og personale oplyser, at der ikke forekommer vold og overgreb. Der kan opstå 

konflikter medarbejderne imellem med verbal grænseoverskridende adfærd, men ofte 

opleves det, at det er situationer, som medarbejderne har med hjemmefra bostedet. 

Personalet oplever, at de tager hånd om de konkrete situationer, hvis de opstår, og 

får talt med medarbejderne. Idet personalet har oparbejdet et vist kendskab til 

medarbejderne, er det således også lettere at forebygge og håndtere situationer. 

Personalet nævner at krammeri løbende drøftes i personalegruppen men også med 

medarbejderne, idet det for nogle kan være grænseoverskridende også for 

medarbejderne. Personalet er enige i, at man godt må være forskellig. 

Ligeledes er leder og personale opmærksomme på målgruppen, som visiteres til 

tilbuddet. Personalet oplyser, at der ikke er udarbejdet procedurer i tilfælde af 

vold/overgreb/grænseoverskridende adfærd borgerne imellem eller mellem 

medarbejder og borgere. Medarbejderne beskriver, at generelt opleves en god tone, 

hvor der ikke er skænderi og ballade. Hvis der f.eks. opstår konflikter, griber 

personalet ind og hjælper. Det kan også tages op på møderne, hvor medarbejdere og 

personale deltager. 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet udarbejder procedurer vedr. vold, trusler, 

grænseoverskridende adfærd og magtanvendelser. 

Socialtilsynet anbefaler, at lovgivning vedr. magtanvendelse løbende drøftes/følges op 

i personalegruppen. 

 

 
Tema: Organisation og ledelse 

Opsamlet vurdering af temaet 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en kompetent leder, der har fokus på 

den socialfaglige opgave, personaleledelse men også driften af vandrehjemmet. 
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Vandrehjemmet har igennem det sidste år været igennem større forandringer med 

ombygning, cafedrift m.m., hvilket har krævet en ny organisering af opgaver i 

dagligdagen, hvilket er socialtilsynets indtryk, at leder, personale og medarbejderne 

har indgået i og bidraget til. 

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at vandrehjemmet har driftsmæssige 

udfordringer, hvorpå ledelsen – herunder også bestyrelsen bør have fokus på en 

organisatorisk udviklingsstrategi for at optimere driften. Socialtilsynet kan dog 

konstatere, at der er udarbejdet mål for vandrehjemmet for 2019, men leder og 

bestyrelse bør generelt have en opmærksomhed omkring, hvordan den 

socialfaglige del af vandrehjemmet som socialøkonomisk virksomhed såvel som 

driften af vandrehjemmet prioriteres. 

Oplysninger om ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede 

tilbuddet 

Der har ved tidligere tilsyn været fremsendt oplysninger om leders 

uddannelsesmæssige baggrund og erfaring. 

Leder har rettidigt fremsendt relevante oplysninger i forbindelse med tilsynet, og som 

socialtilsynet har anmodet om. Der er bl.a. fremsendt en redegørelse af tiltag i forhold 

til anbefalingerne fra sidste års tilsyn. Der er ligeledes fremsendt forslag om mål for 

2019 for vandrehjemmet med konkrete initiativer, hvor der er fokus på at få flere 

praktikanter og medarbejdere til vandrehjemmet, mere synlighed af vandrehjemmet 

og de forskellige forretningsområder, skabe øget belægning på værelser, at få 

moderniseret fællesområder og fællesarealer og effektivisering af arbejdsgange. 

Leder beskriver sig som værende en leder, der gerne vil sætte rammerne, - en leder 

der kan lytte, og hvor retningen og beslutningerne er vigtige og spændende. Leder ser 

sig selv som en leder, der gerne vil udvikle, gøre en forskel og samtidig have fokus på 

tilbuddet, medarbejderne, personalet og driften. 

Det er socialtilsynets vurdering, at leder formår at navigere i et bredt felt med både 

drift af vandrehjemmet, personaleledelse men også den socialfaglige del omkring 

medarbejderne. 

Leder og personale oplyser, at bestyrelsen har besluttet at vikarer, som er tilknyttet 

cafedriften skal spares væk, og herved skal det faste personale og leder indgå i driften 

af cafeen med aften og weekendvagter. Leder er bekymret for arbejdsmiljøet, som nu 

endelig var kommet til at fungere også med de forskellige faggrupper, men er loyal 

overfor bestyrelsens beslutning. Det er leders ønske, at dette skal foregå via 

frivillighedens vej og forsøge at få personalet med, få arbejdsplanen til at gå op, dog 

oplever leder stor skuffelse hos personalet. Der har i 2018 været arbejdet hårdt med 

ombygning, cafedrift, som alle har bidraget til. Personalet udtrykker overfor 

socialtilsynet, at de forsøger at se det positive i den kommende ændring, som 

medarbejderne også kan inddrages og indgå i af frivillighedens vej. Opgaverne skal 

justeres og tænkes ind med en anden planlægning, hvilket personalet vurderer, at 

medarbejderne godt kan fungere i. Som personalegruppe vil det også kræve en anden 

planlægning for at kunne mødes i hele gruppen.                                                                    

I høringssvar fremgår det, at bestyrelsen efter tilsynet har besluttet, at foretage 
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mindre ændringer med cafeens åbningstider i januar-marts/april således, at der 

spares lidt på vikartimer i en periode, hvilket har skabt lidt ro omkring arbejdsmiljøet. 

Personalet udtrykker, at leder opleves at være god til at formidle, og at de bliver 

delagtiggjort i beslutninger.  

Oplysninger om tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse (kun private) 

Leder oplyser, at der afholdes faste møder med bestyrelsen. Udover dette afholder 

leder formøder og har telefonisk kontakt med formanden. 

Socialtilsynet har ved tilsynet fået fremsendt forslag til mål for vandrehjemmet for 

2019, hvor der ses relevante initiativer for at optimere driften. Socialtilsynet 

bemærker dog, at fokus på drift af vandrehjem og som socialøkonomisk virksomhed 

med arbejderopgaverne er meningsfyldt og giver værdi for medarbejderne, men som 

dog også opleves at give udfordringer med følgende: 

På baggrund af oplysninger i forbindelse med tilsynet ses økonomien at være 

udfordret. Der forsøges med forskellige arrangementer og tiltag, hvilket bl.a. fremgår 

af mål for 2019. 

Det er vanskeligt at få medarbejdere, der er en del ledige pladser, idet der også er 

andre udbydere, hvilket presser taksten. 

Det er vanskeligt at få cafedriften til at hænge sammen med resurser med 

åbningstider fra 10-20 alle dage også vinterperioden. Der opleves betydelige længere 

arbejdstider, med arrangementer i weekenden. Der har været foretaget en 

brugeranvendelse. 

Oplysninger om tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller          

anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 

Leder oplyser, at personalet ikke modtager ekstern supervision. Leder og personale 

oplyser, at der sker faglig sparring på personalemøderne. 

Leder har mulighed for sparring, hvis der er brug for det af bestyrelsesmedlemmerne 

eller eksternt ved behov, hvor der er mulighed for 20 timers sparring gennem et 

medlemskab. Dette anvendes aktuelt. 

Personalet har samme mulighed for sparring med leder eller bestyrelsen, og hvis der 

er brug for det eksternt, er dette en mulighed. Leder oplever, at der er gode 

muligheder internt ift. pædagogisk viden/sparring. 

Leder supplerer hertil, at der tidligere har været fast ekstern supervision for 

personalet, hvilket har været fint, men har ikke indtryk af, at der nu er et behov, men 

personalet har mulighed for det. 
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Oplysninger om borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt 

til personale med relevante kompetencer 

Der er fremsendt oplysninger om medarbejderkompetencer, heraf fremgår fordelingen af 
personalets uddannelse og kompetencer. Der henvises også til tema – kompetencer. Det 

er socialtilsynets vurdering, at borgerne har tilstrækkelig kontakt til personale med 
relevante kompetencer, men også at resurserne er tilstrækkelige i forhold til 
medarbejderne, hvor der er mulighed for fokus på udvikling af medarbejdernes 

kompetencer, trivsel m.m. 

 
Oplysninger om personalegennemstrømningen på tilbuddet ikke er på højere 

niveau end sammenlignelige arbejdspladser 

Socialtilsynet er ikke oplyst om fast personale, der er stoppet, men der er fastansat 3 

personaler siden sidste tilsyn. Dette skyldes bl.a. en medarbejder med særtakst, 

cafedriften og grundet en længere tids underbemanding har det været nødvendigt at 

tilknytte flere resurser i både receptionen og køkken/cafe. Antallet af vikarer er 

ligeledes steget grundet cafedrift. 

Oplysninger om sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau 

end sammenlignelige arbejdspladser 

Socialtilsynet har fået fremsendt oplysninger om tilbuddets sygefravær for 

henholdsvis 2017, hvilket angives at være 4% og i 2018 (til og med november) 

angives at være 3%, hvilket ikke er på et højere niveau end sammenlignelige 

arbejdspladser. 

Socialtilsynet anbefaler at bestyrelsen og ledelse har fokus på tilbuddets drift særligt i 

forhold til udfordringer omkring økonomi og visitering af medarbejdere. 

 

Tema: Kompetencer 

Opsamlet vurdering af temaet 
 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets personaler har de faglige, relationelle og 

personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger, 

målgrupper men også i forhold til opgaveløsningen på vandrehjemmet. 

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at personalet møder medarbejderne med 

respekt og formår at tilpasse opgaver til den enkelte borgers forudsætninger med 

fokus på udvikling af den enkelte borgers kompetencer og en højere grad af 

selvstændighed både i opgaveløsningen men også i at indgå i sociale relationer. 

Det er socialtilsynet vurdering, at der er fokus på at sikre relevante kompetencer i 

personalegruppen og hos medarbejderne, dog kan tilbuddet i højere grad tydeliggøre 

dette og samtidig styrke personalets socialfaglige kompetencer ved, at der 

udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for både personalet og medarbejderne. 

Oplysninger om medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, 

opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 

Socialtilsynet har modtaget personaleliste. Her fremgår uddannelse, formelle 
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kompetencer og primære arbejdsopgaver. Der er i alt 10 faste personaler med 

pædagogisk, håndværksmæssige, administrative og ernæringsmæssige 

uddannelser/kompetencer. Der er ligeledes en medarbejder i EGU-uddannelsesforløb, 

en fleksjobansat og to i virksomhedspraktik. Der er tilknyttet vikarer, som ikke ansat 

med faste timer men tilkaldes ved arrangementer heraf 5 personer tilknyttet cafeen, 

3 tjenere og 2 opvaskere. Dette er en stigning siden sidste år, grundet cafedriften. 

Personalet udtrykker, at alle personaler er i tæt samarbejde omkring 

opgaveløsningen. 

Selvom der er en vis forudsigelighed i medarbejdernes opgaver, kan der opstå 

spontane opgaver, som skal løses, hvilket personalet løser og tager hånd om i 

samarbejde med medarbejderne. Hertil udtaler personalet, at personalet skal være 

fleksible i opgaveløsningen og oplever, at medarbejderne er gode til at håndtere en 

omstilling med den nødvendige støtte. 

På baggrund af interview med personalet er det socialtilsynets vurdering, at der 

generelt i personalegruppen er et overordnet kendskab til tilbuddets faglige tilgange 

og metoder, dog opleves denne viden forskellig i personalegruppen. Det er 

socialtilsynets vurdering, at der i personalegruppen kan skabes en større teoretisk 

viden om tilbuddets faglige tilgange og metoder. 

Personalet oplyser, at der sparres med hinanden i personalegruppen. 

Leder oplyser, at der for nogle af de nye personaler kan være behov for viden om de 

enkelte målgrupper. Der kan generelt være et større fokus på at prioritere 

kompetenceudvikling i forhold til den socialfaglige del, afklaring af den fælles 

referenceramme heraf de faglige tilgange og metoder. 

Personalet oplever ikke umiddelbart, at der mangler kompetencer i personalegruppen. 

Et personale udtrykker dog, at der har været ønske om en KRAP-uddannelse. 

Medarbejderne oplever, at det har været sjovt at være med til kursus i førstehjælp og 

brandbekæmpelse og foreslår bl.a. et rengøringskursus, servietfoldekursus, 

tjenerkursus, sprogkursus i engelsk/tysk. 

Leder, personale og medarbejdere oplyser, at fokus på kompetenceudvikling i 2018 

har været brandbekæmpelseskursus og førstehjælpskursus. Der er ikke udarbejdet en 

kompetenceudviklingsplan for henholdsvis personale og medarbejdere. 

Oplysninger om det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at 

medarbejderne har relevante kompetencer 

Socialtilsynet har ved tilsynsbesøget observeret personalets samspil med 

medarbejderne og ligeledes deres omtale af medarbejderne. Personalet opleves at 

have oparbejdet en vis erfaring og kendskab til medarbejderne. Der opleves en god 

tone. Særligt bemærkes det, at personalet har fokus på udviklingsmulighederne hos 

medarbejderne, og man behandler hinanden ligeværdigt. 

Medarbejderne giver udtryk for, at personalet er gode til at hjælpe, lytte og passe på 

dem. De kan hjælpe med eventuelle konflikter medarbejderne imellem, man taler 

pænt, og der er plads til sjov. Personalet er ligeledes gode til at se, hvis man har det 

dårligt/er ked af det, hvorved der er er plads og tid til en snak. Ved tilsynet kom der 

http://www.socialtilsynost.dk/


Socialtilsyn Øst, Anders Larsensvej 7, 4300 Holbæk 

www.Socialtilsynost.dk 

Side 21  af 26 

 

en større gruppe borgere, hvilket krævede servicering og herved en ændring i nogle 

af medarbejdernes igangværende opgaver. Medarbejderne blev spurgt ind til, hvordan 

de havde det med det, og om det var til at håndtere, hvilket medarbejderne gav 

udtryk for var sjovt og ikke stressende, og at de i samarbejde med personalet løste 

den opgave, hvilket de følte sig tryg ved. 

 
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet har et fokus på at sikre hele personalegruppen en 

større viden om tilbuddets faglige tilgange og metoder og anvendelse i praksis. 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet udarbejder en kompetenceudviklingsplan for 

såvel personalet som medarbejderne. 

 

Tema: Fysiske rammer 

Opsamlet vurdering af temaet 

Vandrehjemmet fungerer både som virksomhed men også som arbejdsplads for 

medarbejdere og personale. Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer 

fungerer hensigtsmæssig i forhold til formålet men også for målgruppen som 

arbejdsplads. Der er ikke taget særlige hensyn til målgruppen i forhold til de fysiske 

rammer, men derimod er der udarbejdet arbejdsredskaber, der i stor grad tager 

hensyn til målgruppens behov for at varetage, udføre, fastholde og udvikle 

arbejdsevnerne hos den enkelte medarbejder. 

Det er socialtilsynets vurdering, at vandrehjemmet fremstår pænt og rent og med en 

hyggelig atmosfære, som såvel personale og medarbejdere opleves at bidrage til. 

Endvidere ses de fysiske rammer at være optimalt udnyttet i forhold til Faxe Kalkbrud 

med det nye varetegn, udsigt og udnyttelse heraf med den etablerede cafe. 

Socialtilsynet kan konkludere, at der er medarbejderfaciliteter, dog er ikke alle disse 

handicaptilgængelige. 

Oplysninger om borgerne trives i de fysiske rammer 

På baggrund af oplysninger fra medarbejderne opleves de at trives i de fysiske 

rammer. Medarbejderne fortæller engageret om deres arbejdsplads. En medarbejder 

fremviser de fysiske rammer både ude og inde og vedkommendes konkrete 

arbejdsopgaver, som der ligges en stor ære i udføres korrekt. 

Oplysninger om de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes 

særlige behov 

Danhostel Faxe Vandrerhjem ligger i centrum af Faxe by ved Faxe Kalkbrud og består 

af flere bygninger med mange værelser, møde- og konferencelokaler, 

køkkenfaciliteter, cafe/spiseområde, medarbejderlokaler, personalerum, 

administration, kontorlokaler og øvrige servicearealer. Flere steder er der 

handicapvenlige bad og toiletfaciliteter for gæsterne. Faxe Kommune indviede i 

oktober 2017 udkigsplatformen Prismet ved Faxe kalkbrud. I december 2017 tog 

vandrehjemmets bestyrelse således den beslutning, der omfattede en større 
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ombygning, et bevidst valg i forhold til Prismet, idet vandrehjemmet herved vil kunne 

drive en cafe fra vandrehjemmet i forbindelse med byens nye varetegn. Det blev 

samtidig besluttet at flytte reception, etablere et handicaptoilet mere, flytte depotrum, 

nedlægge et mødelokale, flytte linnedrum og medarbejderrum og meget andet. En 

ombygning, som stod på fra slutningen af december 2017 til og med maj 2018, hvor 

cafeen – Cafe Udsigten blev indviet den 12. maj 2018. Leder udtaler, at det har været 

en spændende, hård ombygningsproces og opstartsproces og en travl sommer, men 

alle personaler og medarbejdere har været meget tålmodige og samarbejdsvillige i 

processen. På baggrund af interview med medarbejderne opleves de at fungere i de 

fysiske rammer og giver også udtryk for, at ombygningen og forandringerne af 

vandrehjemmet har fyldt meget. 

Medarbejderne bekræfter diverse skemaer, manualer og tavler, som anvendes for at 

understøtte dem i deres arbejdsopgaver og aktiviteter i vandrehjemmet. 

Medarbejderne bekræfter ligeledes, at der har været afholdt 

brandbekæmpelseskursus, hvor de har lært at slukke en ildebrand, og hvordan de 

skal reagere i tilfælde af brand. 

 
Tema: Økonomi 

Opsamlet vurdering af temaet 

Det er socialtilsynets vurdering, at fremsendte takstberegning ikke lever op til 
bekendtgørelse (bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser 
og tilbud efter serviceloven, BEK nr. 9 af 12/01/2015) 

 
Oplysninger om økonomi 

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget indhentet oplysninger om tilbuddets 
takstberegning. Disse oplysninger er gennemgået af socialtilsynets økonom. 

Takstberegning fremstår ikke gennemskuelig, særligt fremstår det uklart, hvad 
taksten er beregnet til og hvilken belægningsgrad, der er lagt til grund. 

 

Omkostningsgrundlaget vurderes at være i overensstemmelse med de faktiske 

omkostninger, dette er vurderet på baggrund af regnskab 2017. 
 

Socialtilsynet oplyses om, at tilbuddet sidst år havde udfordringer med at lave en 

takstberegning, der 100 % kunne leve op til kravene i bekendtgørelsen, hvor der var 

en del korrespondance frem og tilbage mellem tilbud og socialtilsynet. Der arbejdes 

fortsat med at fastlægge takster for 2019. Den store udfordring har været at kunne 

leve op til det, idet tilbuddet er en virksomhed, der er meget 2-delt, hvor det er 

vanskeligt helt at kunne opgøre hvilke ”hænder” der anvendes hvor, og hvilke midler 

der fordeles til hvilke aktiviteter, da hele vandrehjemmets dagligdag ”smelter 

sammen” i aktiviteterne. 

Tilbuddet har meget fokus på en korrekt takstberegning, der skal leve op til 

bekendtgørelsens krav, men er presset af, at hvis der skal tiltrækkes ”kunder” i den 
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sociale del, er det nu blevet en forhandlingssituation med kommunerne, da de selv 

tilbyder beskyttet beskæftigelse, der typisk er noget billigere end vandrehjemmet. 

Vandrehjemmet har været presset til at regulere taksten på den senest ankomne 

medarbejder for at kunne indgå en aftale. 

 
Det anbefales at sikre at takstberegning udarbejdes ud fra gældende bekendtgørelse. 

Det fremstår ikke klart hvad taksten er beregnet til og hvilken belægningsprocent der 
anvendes, det anbefales at tilbuddet får assistance fra f.eks. deres revisor til at 
udarbejde takstberegningen. 

 
Det anbefales, at takstberegningen bliver mere klar i forhold til antallet af borgere, 

der forventes i tilbuddet og dermed er takstgrundlag. 

 
Det anbefales, at tilbuddet og Vandrehjemmets økonomi samlet set forbedres, da 

underskuddet i 2017 er relativt bekymrende, selvom Fonden er relativt 
velkonsolideret. 

 

Link til gældende bekendtgørelse 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192530 

 

(Bek: nr. 1017 af 17/08-2017 - Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og 

tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens 

institutioner) 
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Datakilder 
 
 

Dokumenter: 
 

Tilsynsrapport 2017 
 

Oplysninger på tilbuddets hjemmeside 

Oplysninger på Tilbudsportalen 

Interview 

Årsrapport, 2017 
 

Løn til medarbejdere, 2018 

Takstberegning, 2019 

Redegørelse og tiltag i forhold til anbefalinger fra sidste års tilsyn, 2018 

3 handleplaner for (medarbejdere), 2018 

Skabelon til afholdelse af MUS-samtaler, 2018 

Målsætning, 2019 

Personaleliste, 2018 
 

Sygefravær, 2017 og 2018 
 

Lønudregning, § 103, 2018 
 

Faxe Kommunes servicedeklaration, samværs- og aktivitetstilbud, 2009 

Faxe Kommunes kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse, 2018 
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Anvendt tilsynsmetode 

Tilsynet vil ske ud fra udvalgte temaer fra Socialstyrelsens 

kvalitetsmodel (se nedenfor). Tilsynet resulterer i en 

tilsynsrapport, hvori der indgår anbefalinger til tilbuddet. 

Temaer omfattet af tilsynet: 

Uddannelse og beskæftigelse 

Selvstændighed og relationer 

Målgruppe, metode og resultater 

Sundhed og trivsel 

Organisation og ledelse 

Kompetencer 

Økonomi (takst) 

Tilsynet er gennemført som anmeldt tilsyn med deltagelse af 1 

tilsynskonsulent 

Der har været foretaget interview med daglig leder af tilbuddet 

Der har været foretaget interview med 6 personaler 

Der har været foretaget interview med 10 medarbejdere 

Der har været rundvisning i tilbuddet. 

Der har været foretaget observationer ved rundvisning 

Der har været indhentet relevant materiale, som indgå i 

tilsynsrapporten 
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Bilag 
 

 Lovgrundlag ved tilsyn  

Bekendtgørelse af lov om social service LBK 1114 af 

30/08/2018 

§ 148 a. Kommunalbestyrelsen fører generelt driftsorienteret tilsyn 

med egne tilbud efter denne lov, som ikke er omfattet af § 4 i lov om 

Socialtilsyn, og med private tilbud efter denne lov beliggende i 

kommunen, som ikke er omfattet af § 4 i lov om Socialtilsyn. Det 

driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, 

bygninger og økonomi. 

Stk. 2. Tilsynet efter stk. 1 omfatter dog ikke tilbud, hvor en anden 

kommunalbestyrelse eller et regionsråd har indgået aftale om 

anvendelse af samtlige pladser i leverandøren og om tilsyn. 

Stk. 3. Tilsynet efter stk. 1 omfatter ikke plejefamilier og kommunale 

plejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, der er godkendt som konkret 

egnede efter § 66 a, stk. 1, nr. 2,  

 

Bekendtgørelse af lov om Socialtilsyn LBK nr. 42 af 

19/01/2018 

§ 3. Socialtilsynet kan udbyde  
1) konsulentbistand og undervisning relateret til socialtilsynets 

tilsynsfaglige, socialfaglige eller sundhedsfaglige viden til en 
kommune, en region eller et tilbud og 
2) udførelse af opgaver efter delegation fra det ansvarlige regionsråd, 

jf. § 5, stk. 7, i lov om social service, eller fra den ansvarlige 
kommunalbestyrelse, jf. § 148 a, stk. 4, i lov om social service. 
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