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Tilsyn med beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og 

samværstilbud jf. lov om social service § 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 
• Interview 

• Socialtilsynets observationer 
• Gældende lovgivning 

• Lokale servicedeklarationer 
 

Socialtilsyn Øst er blevet tilkøbt til dette tilsyn 

Bestillerkommune er fortsat ansvarlig for de myndighedsmæssige forpligtelser 
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Generel information 

Kontaktoplysninger 

 

Industriparken 4, 4640 Faxe (§§ 103 og 104) 

Aktivitetshuset Tycho Brahesvej, Tycho Brahesvej 2, 4690 

Haslev (§ 104) 

Værestedet Perlen, Jernbanegade 54, 4690 Haslev (§ 

104/ikke visiteret tilbud) 

Faxe Bixen, Kirketorvet 24-26, 4640 Faxe (§§ 103 og 104) 

Søndergård, Kærsvænget 7, St. Torøje, 4640 Faxe (§§ 103 

og 104) 

Værestedet 76F, Præstøvej 76F, 4640 Faxe (§ 104/ikke 

visiteret tilbud) 

Leder 

 

Centerleder June Braasch Larsen 

Organisationsform 

 

Kommunalt tilbud 

Oplysninger på Tilbudsportalen: 

Beskyttet beskæftigelse jf. lov om social service § 103 – 25 

pladser 

Aktivitets- og samværstilbud jf. lov om social service § 104 – 

138 pladser 
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Målgruppe 

 

Jf. Tilbudsportalen fremgår det, at Faxe Sociales 

Udviklingscenter ikke har en specifik afgrænset målgruppe, 

hvorfor de forskellige målgruppeindikationer kan være både 

og, eller enkeltstående. Der fokuseres meget lidt på 

diagnoser og paragraffer i tilrettelæggelsen af tilbuddene. Der 

tages udgangspunkt i fællesskabet og den enkelte. Den brede 

målgruppe medfører, at det kan være vanskeligt at håndtere 

mennesker med særligt afvigende sociale problematikker 

f.eks. personer med voldelige eller meget aktivt kriminelle. 

Sådanne forløb vil typisk skulle etableres som 

enkeltmandsprojekter.  

Målgrupperne er i alderen 18-85 år.  

Særlig fokus 

 

Socialtilsynet har efter aftale med FSU udtaget Industriparken 

med særlig fokus på borgernes trivsel og den faglige indsats. 

Dette gælder således både tilbud jf. § 103 og § 104 i lov om 

social service, beliggende på adressen. De øvrige tilbud 

indgår også i tilsynsrapporten.  

Dato for tilsyn 

Tilsynskonsulent 

 

Den 5. og 7. december 2018                                                                        

Ann Sibbern og Leif Christensen 

 

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 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 arbejder i beskyttet beskæftigelse / aktivitets- og samværstilbud i FSU. 

Benævnelse ”personaler” bruges om de ansatte, der understøtter medarbejderne til at 

varetage arbejdsopgaver/aktiviteter i tilbuddene på §§ 103 og 104. Benævnelse 

”brugere” anvendes i forbindelse med beskrivelse af værestederne.  
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Den samlede vurdering 

Socialtilsyn Øst har efter aftale med Faxe Kommune foretaget et anmeldt tilsyn i FSU- 

Faxe Sociale Udviklingscenter. Socialtilsynet har ved tilsynet fokus på områderne jf. 

servicelovens § 103 og § 104.  

Socialtilsynet har besøgt alle afdelinger/tilbud, som indgår i tilsynet, hvilke herved 

også er behandlet i de forskellige temaer i rapporten, særligt fokus er dog tilbud på 

Industriparken. 

Socialtilsynet har givet anbefalinger, som følges op ved efterfølgende tilsyn og er givet 

på et generelt niveau men også ift. enkelte afdelinger/tilbud.  

Socialtilsynet kan konstatere, at det forud tilsynet med oplysninger på FSU’s 

hjemmeside og på Tilbudsportalen har været vanskeligt at danne sig et overblik over 

de enkelte afdelinger og indhold. Dette er derfor forsøgt beskrevet på baggrund af 

interview med ledelse, personale, medarbejdere, brugere og ved besøg i de enkelte 

afdelinger/tilbud.  

Det er socialtilsynet vurdering, at de mange forskellige tilbud/afdelinger giver: 

• medarbejdernes mulighed for at indgå i en fleksibel tilrettelæggelse af 

beskæftigelsestilbud eller aktivitets- og samværstilbud.  

• mulighed skift af tilbud,  

• en størrelse som kan rumme mange målgrupper og spændende læringsmiljøer, 

som også tænkes på tværs af paragraffer og i højere grad for tjener en 

synliggørelse og overblik over tilbud og indhold. 

Det er socialtilsynets vurdering, at FSU har en hensigtsmæssig organisering, hvilket 

dog også forudsætter en vis grad af selvledelse i de enkelte tilbud/grupper. 

Socialtilsynet oplever en kompetent ledelse, der også har fokus på udviklings af FSU, 

hvilket på fin vis vil kunne understøttes af en strategisk udviklingsplan samlet på FSU 

og for de enkelte afdelinger/tilbud. 

Det er socialtilsynets vurdering, at personalet i FSU ses at have relevante uddannelser 

og kompetencer. FSU anvender relevante tilgange og metoder, dog kan FSU i højere 

grad tydeliggøre, hvilke faglige tilgange og metoder der anvendes i de forskellige 

afdelinger og tilbud. 

Det er socialtilsynets vurdering, at FSU’s afdelinger/tilbud generelt ses at have 

indhold, der bidrager til medarbejderne/brugernes trivsel, vedligeholdelse eller 

udvikling af selvstændighed og/eller indgå i sociale relationer. 

Socialtilsynet kan konstatere, at der ikke er udarbejdet pædagogiske handleplaner og 

opfølgning heraf på alle medarbejdere, hvilket der i ledelsen er iværksat en 

handleplan for. FSU er i opstartsfasen med udarbejdelse af OCN-læringsbeviser på § 

103-området og sanseprofiler på § 104-området, hvilket på fin vis ses at kunne 

understøtte de forskellige målgrupper med henholdsvis fokus på læringsmiljøer og 

sanseintegration.  

På Industriparken er der forskellige tilbud/afdelinger rettet mod forskellige 

målgrupper, men samtidig har medarbejderne også mulighed for at indgå i 
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fællesskaber, læringsmiljøer og aktiviteter på tværs af tilbud/afdelinger/grupper. 

Indhold af aktiviteter opleves at give værdi for medarbejderne, dog bemærker 

socialtilsynet, at der kun i nogen grad opleves en faglig refleksion omkring indhold og 

aktiviteter for de medarbejdere, som her indgår i aktivitets- og samværstilbud.  

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer i FSU opleves at fungere i 

forhold til formålet med indsatsen og målgrupperne. Socialtilsynet bemærker hertil, at 

de fysiske rammer på Industriparken ift. til aktivitets- og samværstilbuddene har 

begrænset plads.  

Medarbejderne og brugerne som socialtilsynet talte med udtrykte glæde ved deres 

tilbud eller som bruger af værestederne. Der opleves medarbejdere og brugere som 

fortæller om, hvordan de har udviklet sig, har lært eller fået overskud til at hjælpe 

andre og etableret betydningsfulde venskaber.  

For de medarbejdere der har brug for struktur og genkendelighed opleves tryghed 

med øvrige medarbejdere og personale.  

Det er socialtilsynets vurdering, at der ved besøg i alle tilbud/afdelinger opleves en 

god atmosfære, respektfuld tilgang til medarbejderne og brugerne, og hvor der 

generelt opleves men også gives eksempler på, at medarbejderne og brugerne 

inddrages i beslutninger ud fra den enkeltes formåen. 

Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer 

Tema - Målgruppe, metode og resultater 

Socialtilsynet anbefaler, at FSU på hjemmeside og Tilbudsportalen tydeliggør, hvilke 

faglige tilgange og metoder der anvendes i hvilke tilbud/afdelinger.  

 

Socialtilsynet anbefaler, at it i højere grad anvendes i forhold til borgere i tilbuddene 

jf. lov om social service § 104 f.eks. billede- kommunikation.  

 

Socialtilsynet anbefaler, at der sikres individuelle mål for alle borgere på § 104-

området, og at der sikres en generel systematik omkring opfølgning af mål. 

Tema – sundhed og trivsel 

Socialtilsynet anbefaler, at FSU indarbejder en systematik i et årshjul således, at alle 

tilbud og personaler løbende bliver opdateret vedr. lovgivning og procedurer omkring 

magtanvendelse. 

 

Socialtilsynet anbefaler, at FSU i forhold til konkrete medarbejdere, hvor der 

registreres vold, trusler og eller foretages magtanvendelser udarbejdes skriftlige 

handleanvisninger ift. konfliktnedtrapning.  
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Tema – organisation og ledelse 

Socialtilsynet anbefaler, at FSU’s hjemmeside bliver opdateret således, at der skabes 

et overblik over organisationen FSU, de enkelte tilbud og indhold samt at et 

organisationsdiagram er tilgængelig. 

 

Socialtilsynet anbefaler, at FSU (på hjemmeside og Tilbudsportalen) udover et 

retvisende samlet pladsantal også beskriver, hvor mange pladser der er henholdsvis 

efter servicelovens § 103, og hvor mange pladser der er efter servicelovens § 104. 

 

Socialtilsynet oplyses ved tilsynet om, at der afventes en afklaring af, hvorvidt FSU 

må have egen hjemmeside.  

 

Socialtilsynet anbefaler FSU at udarbejde en strategisk udviklingsplan for FSU og for 

de enkelte afdelinger/tilbud.  

Tema -kompetencer 

Socialtilsynet anbefaler FSU, at tydeliggøre, hvilke faglige tilgange og metoder der 

anvendes i hvilke afdelinger/tilbud.  

 

Socialtilsynet anbefaler FSU overvejer at udarbejde en kompetenceudviklingsplan for 

de enkelte afdelinger/tilbud, og at personalet på § 104-området tydeliggør, hvilke 

faglige tilgange og metoder der anvendes, og hvordan de omsættes i praksis.  

Tema – økonomi 

Socialtilsynet anbefaler tilbuddet at fremsende en redegørelse for 

beregningsgrundlaget for taksten, hvor der anvendes 365 dage. 

Opfølgning på sidste års tilsyn: 

Tema - beskæftigelse og uddannelse 

Det anbefales, at tilbuddet tydeligt sikrer, at arbejdet med mål og udvikling 

(vedligehold) dokumenteres og regelmæssigt følges op.  

Det er socialtilsynets vurdering, at dette fortsat er gældende. 

Tema - målgruppe, metode og resultater 

Det anbefales at sikre, at oplysninger er sammenhængende, retvisende samt 

overskuelige mellem hjemmeside og Tilbudsportalen.  

Det er socialtilsynets vurdering, at dette fortsat er gældende. 

Det anbefales at tydeliggøre den pædagogiske indsats ud fra formålet med det enkelte 

tilbud som hørende under FSU, og dermed omkring faglighed i forhold til metoder og 

tilgange.  

Det er socialtilsynets vurdering, at dette fortsat er gældende.  
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Socialtilsynet anbefaler fortsat, at der løbende pågår en evaluering af effekten af den 

pædagogiske indsats.  

Det er socialtilsynets vurdering, at dette fortsat er gældende. 

Tema – sundhed og trivsel 

Socialtilsynet anbefaler fortsat, at tilbuddenes personale drøfter, hvordan man 

definerer overgreb og krænkelser i tilbuddene, og at verbale og andre 

krænkelser/overgreb som italesættes overfor borgerne/medarbejderne 

registreres/dokumenteres.  

Det er socialtilsynets vurdering, at dette fortsat er gældende. 

Tema – organisation og ledelse 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddenes leder og personale i fællesskab udarbejder 

skriftlige pædagogiske anvisninger målrettet de aktuelle målgrupper i enhederne. 

Det er socialtilsynets vurdering, at dette fortsat er gældende.  

Tema – de fysiske rammer 

Socialtilsynet anbefaler, at brugerne af Værestedet Perlen får vished om stedets 

fremtid således at dette, uanset tidsperspektiv kan skabe ro i brugergruppen. 

Der bygges nyt tilbud, hvilket forventes at være færdigbygget i 2019. 

Tema: Formålet med beskæftigelse/aktivitets- og 

samværstilbud: At understøtte medarbejderens potentialer 

(uddannelse og beskæftigelse).  

Opsamlet vurdering af temaet:  

Det er socialtilsynets vurdering, at FSU støtter og har mulighed for at sikre, at 

medarbejderne opnår udvikling i forhold til at indgå i beskyttet beskæftigelse eller 

aktivitets- og samværstilbud. 

Værestederne og en del af den beskyttede beskæftigelse har qua tilbuddenes 

beliggenhed og funktioner mulighed for at understøtte meningsfuld beskæftigelse og 

aktiviteter, som til dels medvirker til integration for medarbejdere med særlige behov.  

Det er socialtilsynets vurdering, at FSU’s overvejelser og tilbud om at tilbyde 

medarbejderne forskellige kursusforløb kombineret med STU er et relevant 

supplement, som både bidrager til, at medarbejderne tilegner sig konkret viden og 

færdigheder, men som også kan kobles til praksis i de afdelinger/værksteder, som 

medarbejderne også er tilknyttet. Det er socialtilsynets vurdering, at dette er et 

område, som fortsat kan udvikles. Det er socialtilsynets vurdering, at FSU’s størrelse 

også er med til at bidrage til både at skabe en større fleksibilitet for medarbejderne 

med kombinerede tilbud samtidig med, at der kan suppleres med læringsmiljøer i et 

samarbejde med STU. 
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På baggrund af oplysninger fra ledelse, personale og medarbejdere, er det 

socialtilsynets vurdering, at tilbud på tværs af målgrupper og tilbud/afdelinger 

fungerer. 

Det er socialtilsynets vurdering, at FSU’s forskellige tilbud/afdelinger tilbyder og kan 

imødekomme en bred målgruppe, og at indhold i de enkelte tilbud/afdelinger generelt 

også ses at give værdi for medarbejderne. Det er dog socialtilsynets vurdering, at der 

i aktivitets- og samværstilbuddet på Industriparken kan pågå en større faglig 

refleksion i forhold til indhold og aktiviteter for medarbejderne. Grundet målgruppens 

fysiske og psykiske funktionsnedsættelse, er det socialtilsynets vurdering, at 

understøttelse af medarbejdernes potentialer i høj grad er afhængig af personalet 

initiativ, kreativitet, resurser og individuelle indsats, som er afgørende for selv mindre 

udviklingspotentiale.  

Socialtilsynet kan konstatere, at der på § 103-området udarbejdes pædagogiske 

handleplaner- opfølgning af mål og OCN-læringsprofiler/beviser. OCN- profiler ses dog 

at være i en begyndende proces, og er udarbejdet på enkelte medarbejdere.  

På § 104-området udarbejdes der tillige pædagogiske handleplaner, opfølgning af mål 

samt sanseprofiler, hvilket ikke foreligger på alle medarbejdere. Det er dog fortsat 

ikke tydeligt for socialtilsynet, hvorledes opfølgning effektueres til brug for læring og 

yderligere definering af udviklingsmål sammenholdt med den kommunale handleplan. 

Ligeledes er det socialtilsynets vurdering, at der ikke ses at være en systematik ift. 

opfølgning af mål.  

Det er socialtilsynets oplevelse, at medarbejderne trives og er glade for deres tilbud. 

 

Oplysninger om individuelle arbejdsmål / aktivitetsmål, samarbejde med 

medarbejderen og opfølgning. 

Ledelse og personale oplyser, at medarbejderne visiteres til tilbuddet via 

myndighedsafdelingen. I bevillingen er der opstillet konkrete mål, som FSU bryder 

ned i delmål via pædagogiske handleplaner, som drøftes og udarbejdes sammen med 

medarbejderen og ligger til grund for den daglige praksis. Såfremt der ikke foreligger 

mål i bevillingsskrivelsen fra myndighed udarbejder FSU konkrete mål og delmål. Det 

er for socialtilsynet uklart, hvorvidt der rent faktisk foreligger mål på alle 

medarbejderne i omtalte bevillinger.  

Socialtilsynet har fået fremsendt eksempler på pædagogiske handleplaner, hvilket ses 

at have en hensigtsmæssig struktur for indhold. Der fremgår dog ikke opfølgning af 

mål.  

Socialtilsynet er af ledelsen og personale oplyst om, at der ikke foreligger 

pædagogiske handleplaner og opfølgning af mål for alle medarbejderne i aktivitets- og 

samværstilbuddene. Dette forventes at blive prioriteret i de enkelte afdelinger/tilbud i 

2019.  

Der udarbejdes ikke konkrete mål og opfølgning i værestederne i FSU, da det er 

uvisiterede tilbud.  
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Der henvises også til tema – målgruppe, metode og resultater. 

Oplysninger om graden af tilstedeværelse og benyttelse af 

beskæftigelsestilbuddet / aktivitets- og samværstilbuddet.       

Ledelsen beskriver læringsperspektiver/læringsrum med temaer f.eks. førstehjælp, 

arbejdsmiljø, hjemkundskab, engelsk, matematik m.m. Der er mulighed for- og dette 

anvendes også på tværs af STU, § 103 og § 104 med udgangspunkt i den enkelte 

medarbejders behov og interesser og ikke visitering. Det er socialtilsynets vurdering, 

at FSU med dets størrelse, forskellige tilbud og tænkning på tværs af tilbud og ikke 

paragraffer/visitering bidrager med en vis fleksibilitet for medarbejderne og deres 

muligheder for at tilegne sig kompetencer og være medbestemmende ift. egne ønsker 

og behov.    

Ud fra fremsendte dokumenter med beskrivelse af aktivitetsdelen i FSU, 

visionen/formål for beskyttet beskæftigelse, arbejdsskema og modulplan fra beskyttet 

beskæftigelse er det socialtilsynets vurdering at dette understøtter fokus på 

læringsmiljøer, men også afspejler praksis i FSU. 

Ved tilsynet og besøg i alle afdelinger og tilbud i FSU oplever socialtilsynet 

medarbejdere, som er trygge og glade for at komme i deres tilbud. Der opleves gode 

muligheder for at prøve forskellige tilbud/aktiviteter, og som i høj grad opleves at 

være tilrettelagt ud fra den enkeltes ønsker og behov.  

Ved deltagelse i aktivitets- og samværstilbud/ældregruppen på Industriparken oplyser 

personalet, at de hver morgen planlægger dagens program i samarbejde med 

medarbejderne. Der er som sådan ikke udarbejdet en ugeplan for, hvad der er af 

tilbud/aktiviteter.      

Ved nærmere drøftelse med personalet for aktivitets- og samværstilbuddet på 

Industriparken er det socialtilsynets umiddelbare indtryk, at de faglige overvejelser 

omkring indholdet af aktiviteterne for medarbejderne kan have en højere prioritet 

og/eller en større faglig bevidsthed. Personalet oplyser, at de oplever en forholdsvis 

ens retning med udgangspunkt i kendskabet til medarbejderne, men indholdet af 

aktiviteterne er også styret af de aktuelle resurser, hvor der opleves begrænsede 

resurser. Endvidere oplyser personalet, at aktiviteterne er præget af både 

medarbejdernes efterspørgsel/ønsker men også af valg fra personalet, hvor f.eks. 

personalet guider/vejleder.  

Medarbejderne (Industriparken/ § 104-tilbud) fortæller ved tilsynet, at de læser 

blade, strikker, drikker kaffe, ser film, hører musik og spiller spil. Om torsdagen er der 

musik. Personalet oplyser, at medarbejderne også kan tilbydes aktiviteter i andre 

grupper.  

På Industriparkens § 103-tilbud har tilsynet fået rundvisning i de forskellige 

afdelinger/tilbud og set produktionen og arbejdsopgaverne. Ligeledes har 

socialtilsynet set afholdelse af arbejdsmiljøkursus for medarbejdere, hvilket er et 

kombineret tilbud/kursus for STU-elever og medarbejdere visiteret efter servicelovens 

§ 103. 6 medarbejdere og 2 personale deltager. Der opleves en spændende og 
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relevant drøftelse mellem medarbejdere og personale. Medarbejdernes viden om 

arbejdsmiljø bliver forsøgt koblet til arbejdet i værkstederne. Medarbejderne giver 

udtryk for, at de lærer af det. Der tilbydes bl.a. også førstehjælpskursus og 

matematikkursus for medarbejderne.  

I produktionsværksted er den primære arbejdsopgave pakkeopgaver for 

virksomheder. En medarbejder fortæller om arbejdsopgaverne, og at vedkommende 

er tilknyttet i henholdsvis 2 og 3 dage i forskellige værksteder herunder træværksted 

og produktionsværksted.  

I træværkstedet produceres forskellige genstande til Faxe butikken i byen. En 

medarbejder fremviser de forskellige produkter, og fortæller at vedkommende har 

fået truckkort.  

I henholdsvis træværkstedet og metalværkstedet er det ved tilsynet ikke gang i 

produktionen. Et personale oplyser, at der p.t. er indkøbsstop, hvilket også har 

betydning for produktionen.  

Den grønne linje på Industriparken udfører serviceopgaver på kommunale 

institutioner. På grøn linje er man på Industriparken også i gang med at lave en 

sansehave.  

I køkkenet har man på tværs af målgrupper produktion af mad, varetager rengøring 

og produktion til Faxe Bixens cafe. 1 dag om ugen produceres der mad i udekøkkenet. 

Socialtilsynet besøger et køkken, hvor der er gang i produktionen.  

I værestedet 76F, som ligger i forbindelse med sundhedscenteret fortæller 

brugerne, at de oplever et værested, hvor der er tilbud om aktiviteter f.eks. 

træning/fitnesscenter, fællesture, spisning, der kan laves kreative ting, og man tager 

hånd om hinanden. Man kan få vasket og tørret tøj. Alle hjælper til med det de kan. 

Personalet står til rådighed med hjælp og vejledning. Nye brugere introduceres bl.a. 

via mentorer. Der afholdes husmøder 1 gang om måneden. Der er nu oprettet en 

brugerforening, hvor der også er etableret en brugerrådsbestyrelse. Brugerforeningen 

berammer borgerne på begge væresteder. Der kommer ca. 100 brugere om ugen, i 

gennemsnit ca. 20 om dagen. Værestedet har åben i hverdagen.  

I Faxe Bixen er der p.t. ca. 9 medarbejdere tilknyttet. Medarbejderne kan indgå i 

opgaver i cafeen, være med i kundebetjening og mindre produktion af kreative ting.  

I tilbuddet på Søndergård varetager den grønne linje på Industriparken vedligehold 

af området. 3 gange om ugen anvendes de fysiske rammer primært af en lille fast 

gruppe medarbejdere fra § 104-området.   

I værestedet Perlen er der mulighed for at deltage i bl.a. fællesspisning, NADA, 

fitness, ture og lave kreative ting. Om fredagen deltager alle i rengøring. Der er faste 

tilbud om aktiviteter på ugeplanen. Der afholdes husmøder, hvor der bl.a. gives 

informationer, drøftes indkøb, maddage m.m. En bruger fortæller, at vedkommende 1 

gang om ugen mødes med sin mentor i værestedet, hvor der er mulighed for at låne 

et lokale til møde. 2 brugere skal holde foredrag i værestedet om narcissisme. Der er 

også mulighed for, at der kan komme borgere udefra og bidrage med viden.  
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Værestedet deltager i turneringer med andre væresteder og hjemløsedagen. Der er 

åben i hverdagen og kommer dagligt ca. 15-20 brugere. 

Aktivitetshuset Tycho Brahesvej er et aktivitetstilbud for medarbejdere med et 

stort støttebehov både fysisk og psykisk. Der kommer ca. 10-11 medarbejdere 

dagligt. Medarbejdernes dage og timer er individuelt tilrettelagt og koordineres med 

botilbuddet ved siden af, hvor flere af medarbejderne bor. Der tilbydes aktiviteter i 

sanserum, musik og små praktiske og kreative opgaver. Ved tilsynet var et par 

medarbejdere i gang med at pynte juletræ.  

Socialtilsynet er oplyst om, at der tages individuelle hensyn ift. medarbejdernes 

ophold, mødetid og dage i beskyttet beskæftigelse og samværs- og 

aktivitetstilbuddene.  

Tema: Selvstændighed og relationer 

Opsamlet vurdering af temaet:  

Det er socialtilsynets vurdering, at FSU ud fra den enkelte medarbejder og brugers 

forudsætninger, understøtter medarbejderne/brugerne i vedligehold eller udviklende 

tiltag ift. selvstændighed og/eller at indgå i sociale relationer. 

Oplysninger om tilbuddets arbejde med at styrke medarbejdernes/brugernes 

kompetencer i forhold til sociale relationer og selvstændighed.  

Personalet oplyser, at samvær og relationer er det der giver værdi for 

medarbejderne/brugerne. 

Personalet beskriver, at der via aktiviteter arbejdes med at styrke 

medarbejdernes/brugernes sociale relationer og udvikling.  

Personalet oplever, at der arbejdes på at inkludere alle medarbejdere/brugere, og at 

alle medarbejdere respekteres. Medarbejderne/brugerne guides i at indgå i samvær 

med andre.  

På baggrund af interview med medarbejdere og brugere ved rundvisning i 

afdelinger/tilbud er det socialtilsynets indtryk, at medarbejderne og brugerne oplever 

at indgå i sociale relationer, som har betydning for den enkelte og giver værdi.  

En bruger i værestedet 76 F fortæller, at værestedet har bidraget med at bryde 

isolation og tilegne færdigheder, som vedkommende også herved kan anvende ift. at 

hjælpe andre. Vedkommende siger ” man vokser af at kunne hjælpe andre og 

hinanden”.  

En bruger af værestedet Perlen fortæller, at det er primært faste brugere, som 

kommer i værestedet. Der opleves et godt sammenhold og fællesskab. Det opleves, 

at de er gode til at tage nye brugere ind. Der er mulighed for et omsorgskald, hvis det 

aftales mellem en bruger og personalet, og vedkommende ikke har det godt i en 

periode.  
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Medarbejdere i aktivitets- og samværstilbuddet på Industriparken fortæller, at de godt 

kan lide at være sammen med de andre medarbejdere og personalet. 

Genkendeligheden ved de samme medarbejdere og personale opleves at skabe 

tryghed og forudsigelighed.  

Af fremsendte eksempler på pædagogiske handleplaner ses såvel vedligeholdelse og 

udvikling af selvstændighed og indgå i sociale relationer.  

Oplysninger om medarbejdere og brugere indgår i arbejdsmæssige sociale 

relationer og om tilbuddet har fokus på at benytte det omgivende samfund i 

forlængelse af tilbuddet.  

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

der generelt ikke ses at være et formaliseret samarbejde mellem tilbud i FSU og det 

omkringliggende samfund. Tilbud og afdelinger i FSU indgår i forskellige grad i 

relationer og samarbejde med det omkringliggende samfund. Nogle tilbud/afdelinger 

indgår i arbejdsopgaver på andre kommunale virksomheder, løser opgaver for lokale 

virksomheder og indgår i kundekontakt ved cafe og butiksopgaver. Værestederne har 

aktiviteter udenfor værestederne men forsøger også med aktiviteter henvendt til 

offentligheden, hvor der bl.a. nævnes bytte tøj dag og ved deltagelse i byens 

afholdelse af Black Friday. For aktivitets- og samværstilbuddene er det socialtilsynets 

vurdering, at medarbejderne her kun i begrænset omfang tilbydes aktiviteter, der 

foregår i det omkringliggende samfund.  

Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Opsamlet vurdering af temaet:  

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

metoder, hvilket vurderes at være relevante ift. målgrupper og FSU’s værdigrundlag 

og faglige målsætninger.  

Det er socialtilsynets vurdering, at formål angivet i servicedeklaration for aktivitets- 

og samværstilbud, servicedeklaration for værestedsområdet og kvalitetsstandard for 

beskyttet beskæftigelse opleves at afspejle praksis i FSU i de forskellige 

afdelinger/tilbud.  

Socialtilsynet kan på Tilbudsportalen konstatere, at FSU har noteret 25 pladser jf. 

servicelovens § 103 og 138 pladser jf. servicelovens § 104 i samlet pladsantal. Ingen 

ledige pladser. 

Socialtilsynet kan konstatere, at der ikke foreligger mål og opfølgning af mål på alle 

medarbejdere i FSU. Dette omhandler primært § 104-området. Socialtilsynet er af 

ledelsen oplyst om, at der er iværksat en plan med mødestruktur for at sikre, at der 

udarbejdes mål for alle medarbejderne på § 104-området.  

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at FSU ikke opleves at have en ensartet 

systematik omkring opfølgning af mål.  
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Oplysninger om tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er 

relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.  

Ledelsen oplyser ift. de faglige tilgange og metoder, at de oplyste faglige tilgange og 

metoder på Tilbudsportalen anvendes afhængig af den enkelte medarbejdergruppe. 

Det er socialtilsynets indtryk, at ledelsen kan redegøre for, hvilke faglige tilgange og 

metoder, der anvendes i hvilke tilbud/afdelinger. F.eks. er Recovery og de små skridt 

primært anvendt på værestederne. Det er socialtilsynets vurdering, at dette i højere 

grad vil kunne beskrives på FSU’s hjemmeside og Tilbudsportalen for at tydeliggøre, 

hvilke faglige tilgange og metoder, som anvendes i hvilke tilbud/afdelinger.  

Personalet oplyser, at den anerkendende tilgang er den fælles referenceramme. 

På industriparken/§ 104-tilbud oplyser personalet, at der forsøges arbejde med 

billeddokumentation, men dette tilbydes kun, hvis f.eks. medarbejderen selv 

medbringer en Ipad. Billedkommunikationen kan også anvendes i forhold til at 

understøtte borgerens valg. Personalet oplyser endvidere, at tid/resurser også kan 

begrænse mulighederne for it- kommunikation. Dog er det socialtilsynets indtryk, at 

billedkommunikation kun i begrænset omfang anvendes.  

I bl.a. tilbuddet på Tyches Brahes vej anvendes bl.a. strukturtavler med billeder af 

medarbejdernes aktiviteter.  

 

Oplysninger om tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i 

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

forbedring af indsatsen.  

Socialtilsynet drøfter, hvorvidt der er opstillet individuelle mål for medarbejderne. Det 

er socialtilsynets vurdering, at personalet kun i nogen grad har kendskab til målene 

for de enkelte borgere på § 104-området. Ledelsen oplyser hertil, at personalet 

primært vil have kendskab til medarbejdernes mål i egne grupper. Selvom der ikke 

foreligger mål for alle medarbejderne, er det mundtlige aftaler omkring 

medarbejderne, som personalet har kendskab til. Personalet oplyser, at de 

dokumenterer, hvad medarbejderne har lavet. F.eks. kan det være, hvis en 

medarbejder ikke har sprog, så kan bostedet indgå i dialog med medarbejderen 

omkring dette, dog dokumenteres der ikke dagligt på alle medarbejderne. 

Pædagogiske erfaringer, observationer, samtaler med medarbejderne og anvisninger 

er en del af den daglige praksis men er ikke nedskrevet/nedskrives ikke, men 

vidensdeles på personalemøderne og løbende i det daglige. Personalet oplever, at det 

på nuværende tidspunkt kan være en udfordring at finde tid til det skriftlige arbejde 

og få tid til samtaler med den enkelte medarbejder.  

Ledelsen oplyser, at tilbuddet udarbejder en pædagogisk handleplan (på §103-

området) med udgangspunkt i medarbejderens visitation. Der følges løbende op på 

den pædagogiske handleplan, og der udarbejdes status og afholdes handleplansmøder 

1 gang årligt eller efter behov. Der er udarbejdet pædagogiske handleplaner med mål 

for alle medarbejderne på § 103-området. OCN-læringsbeviser (Open College 

Network) er kun udarbejdet på enkelte medarbejdere på § 103-området. Der er ikke 
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planlagt fuldt implementering af OCN på alle medarbejdere. Enkelte personaler har 

været på kursus i OCN. Øvrige personaler skal sidemandsoplæres. Det er 

socialtilsynets vurdering, at anvendelse af OCN-læringsbeviser for medarbejderne på 

§ 103-området på fin vis supplerer læringsmiljøerne med deres indhold. 

Personalet oplyser i den forbindelse, at det ikke er deres oplevelse, at der konsekvent 

afholdes årlige handleplansmøder. Der ses ikke at være en systematik i opfølgning af 

mål. 

Ledelsen supplerer hertil, at der for medarbejdere visiteret efter § 104 ikke er 

udarbejdet en pædagogisk handleplan med mål for alle medarbejderne, og herved vil 

der heller ikke foreligge opfølgning af mål for alle medarbejderne. 

Leder for området oplyser, at der forventes at blive udarbejdet mål for alle 

medarbejderne på § 104-området.  

På § 104-området arbejdes der med sanseprofiler. Leder oplyser, at når 1 

medarbejder mere har været på kursus i udarbejdelse af sanseprofiler forventes det, 

at systematikken omkring sanseprofilen skal forbedres og udbredes til alle 

medarbejdere visiteret efter § 104. Socialtilsynet har fået fremsendt eksempel på en 

sanseprofil udarbejdet på en medarbejder, hvilket på fin vis ses at kunne bidrage til 

en øget forståelse for borgerens adfærd, udfordringer, resurser og 

aktivitetspræferencer, hvilket også er formålet med profilen. Det er socialtilsynets 

vurdering, at denne på fin vis vil kunne understøtte medarbejderens pædagogiske 

handleplan.  

Ved statusmøder inddrages medarbejderne i målene. Målene lægges ud til 

medarbejderne ift., hvilke aktiviteter, der skal indgå.  

Ved visitering til § 104-området afholdes der en introsamtale. 

Der henvises også til tema – beskæftigelse og uddannelse. 

Oplysninger om tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører 

for at understøtte, at målene for medarbejderne opnås. 

 

Personalet oplyser, at der ikke er et formaliseret samarbejde med de borgere, som 

bor i bofællesskaber. Generelt kan samarbejdet med bofællesskaberne og 

medarbejdernes/brugernes kontaktpersoner forbedres.  

Ift. værestedet 76F oplyser brugerne, at der er en ”madaftale” aftale med Faxe 

Bryggeri om mad der er tilovers, og som kan hentes af værestedet.   

I begge væresteder i FSU er der et samarbejde med misbrugscenteret i kommunen.  

Der samarbejdes med frivillighedskoordinator i kommunen.  

De henvises også til tema – selvstændighed og relationer.  
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Tema: Sundhed og trivsel  

Opsamlet vurdering af temaet:  

Det er socialtilsynets vurdering, at FSU har viden og opmærksomhed rettet mod 

medarbejdernes/brugernes sundhed og trivsel.  

Det er socialtilsynet vurdering, at FSU medvirker til at sikre en anerkendende og 

respektfuld tilgang til medarbejderne og brugerne, hvor der opleves en 

hensigtsmæssig kommunikation med medarbejderne og brugerne, og hvor de også 

sikres indflydelse og medinddragelse med udgangspunkt i den enkeltes 

funktionsniveau og heraf formåen. Det er dog socialtilsynets vurdering, at anvendelse 

af it som kommunikation i højere grad vil kunne understøtte medarbejdere med 

kommunikative udfordringer ift. selv- og medbestemmelse herunder indflydelse på 

aktiviteter og i dialogen med medarbejderen omkring oplevelser m.m.  

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne og brugerne oplever et trygt miljø 

og trives i deres tilbud.  

FSU opleves at have fokus på kost, motion og velvære, hvilket opleves at være 

gennemgående for alle afdelinger/tilbud. Der er etableret et samarbejde med DGI 

med fokus på motion, hvilket forventes at blive udbredt og implementeret med 

initiativer i 2019 i alle afdelinger/tilbud.  

Det er socialtilsynets vurdering, at FSU i sin indsats har fokus på at forebygge 

magtanvendelser, vold og overgreb, og at der er kendskab til reglerne for 

magtanvendelser, indberetning m.m. Socialtilsynet vurderer, at FSU kan redegøre for, 

at episoder bliver drøftet på personalemøder, og at alle personaler har været på 

kursus i low arousal. Socialtilsynet bemærker hertil, at der oplyses om forekomsten af 

magtanvendelser, men også at disse bliver indberettet. Socialtilsynet kan konstatere, 

at mindre episoder med grænseoverskridende adfærd ikke konsekvent bliver 

indberettet, hvilket FSU anbefales at have et større fokus på.   

Oplysninger om medarbejderne/brugerne trives i tilbuddet. 

På baggrund af rundvisning i alle tilbud/afdelinger, hvor socialtilsynet har talt med 

brugere, medarbejdere og foretaget observationerne, er det socialtilsynets indtryk og 

vurdering, at borgerne trives i deres tilbud. Medarbejdere og brugere giver udtryk for, 

at de oplever en tryghed ved, at de kan få fat i personale, og at man kan få hjælp, 

hvis man har behov for det.  

Generelt er det socialtilsynets indtryk, at medarbejderne/brugerne oplever et godt 

samvær med hinanden. 

Det fremgår fortsat af oplysninger fra personalet, at de medarbejdere i FSU, som ikke 

eller kun i nogen grad formår at kommunikere verbalt, tolkes på medarbejdernes 

adfærd om de trives i de aktiviteter, som de tilbydes. Dette ses at være fint beskrevet 

i fremsendte eksempler på pædagogiske handleplaner (§ 104) 
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Oplysninger om medarbejderne/brugerne inddrages i og har indflydelse på 

beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i 

overensstemmelse med deres ønsker og behov. 

 

På baggrund af udsagn fra medarbejdere/brugere ved rundvisning i de forskellige 

tilbud/afdelinger, er det socialtilsynets indtryk, at medarbejderne og brugerne 

oplever, at de har indflydelse i valg af aktiviteter m.m. I værestederne er dette mere 

tydeligt i forhold til rammesætningen ved f.eks. husmøder, hvor indhold af aktiviteter, 

ture m.m. drøftes. I værestederne er der tillige oprettet en brugerforening. 

Socialtilsynet har fået fremsendt vedtægter for brugerforeningen Fristedet – En lys 

fremtid.  

Socialtilsynet er ligeledes oplyst om, at der hvert andet år bliver udarbejdet en 

brugerundersøgelse i FSU.  

Ledelsen og personalet oplyser, at medarbejderne på § 103 og § 104-området har 

indflydelse gennem de pædagogiske handleplaner, indflydelse på aktiviteter i 

hverdagen, valg af tilbud/afdelinger og i den løbende dialog mellem personale og 

medarbejdere. Dette med udgangspunkt i den enkelte medarbejders forudsætninger 

for at kunne agere i beslutninger.  

FSU har arbejdet med en ny MED-organisering med arbejdsmiljøgrupper. § 103-

medarbejdere har hele tiden deltaget i MED-arbejdet men FSU har nyligt organiseret 

borgerne via arbejdsmiljøgruppe i stedet for lokale MED-møder, idet borgerne har 

svært ved at relatere til de overordnede tematiseringer. På denne måde bliver 

arbejdsmiljøarbejdet nærværende for borgerne.  

Oplysninger om medarbejderne/brugerne med støtte fra tilbuddet har 

adgang til relevante sundhedsydelser. 

På baggrund af oplysninger fra ledelse og personale er det socialtilsynets oplevelse, at 

der i FSU er fokus på forskellige fysiske aktiviteter. Som tidligere omtalt i rapporten vil 

der i 2019 være et samarbejde med DGI vedr. sundhedsfremmende tiltag.  

Det er fortsat gældende, at medarbejderne i FSU har hjemmedage, hvor de varetager 

opgaver i forhold til personlige og praktiske tiltag i deres botilbud eller egen lejlighed. 

På disse dage prioriteres besøg hos relevante sundhedsinstanser m.v. Alternativt får 

medarbejderne fri fra beskæftigelse eller deres aktivitets- og samværstilbud.  

Oplysninger om tilbuddets viden og indsats vedrørende 

medarbejderne/brugernes fysiske og mentale sundhed. 

Det er fortsat socialtilsynets oplevelse, at personalet i FSU har fokus på og prioriterer 

medarbejdernes fysiske, psykiske og socialt velbefindende, hvilket bl.a. fremgår af 

oplysninger fra ledelse, personale men også af fremsendte eksempler på pædagogiske 

handleplaner. Det er socialtilsynets oplevelse at aktiviteter og opgaver forsøges 

tilpasset den enkelte medarbejder ud fra dennes forudsætninger.  
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Personalet varetager for nogle af borgerne medicinadministration, og der foreligger 

instruks herfor.  

 

 

Oplysninger om tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at 

magtanvendelser så vidt muligt undgås. 

Ledelse og personale oplyser, at de igennem den pædagogiske tilgang forebygger, at 

magtanvendelser så vidt muligt ikke forekommer. Personalet oplyser om, at 

magtanvendelser forekommer i FSU. Personalet oplyser endvidere, at det er deres 

oplevelse, at episoder bliver indberettet.   

Personalet oplyser om, at der foreligger en konflikthåndteringsbeskrivelse, og at der 

har været afholdt kursus omkring low arousal.  

Ledelsen oplyser, at der i forhold til konkrete medarbejdere ikke foreligger en 

nedskrevet faglig vejledning til håndtering af konfliktnedtrapning, dog har personalet 

mundtlige aftaler omkring dette. Det er socialtilsynets anbefaling at dette nedskrives 

ift. konkrete borgere, hvor der opleves konfliktsituationer. Socialtilsynet henviser også 

til tema – de fysiske rammer vedr. konflikthåndtering.  

Oplysninger om tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at 

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

forbedring af indsatsen. 

Personalet oplyser om, at der følges op på magtanvendelser på personalemøderne. 

Socialtilsynet er ikke bekendt med antallet af magtanvendelser. 

Socialtilsynet bemærker, at det i FSU’s personalehåndbog fremgår en generel 

vejledning vedr. registrering af magtanvendelse.  

Socialtilsynet anbefaler at FSU indarbejder en systematik, hvor der løbende følges op 

på og sikres, at alle personaler er bekendte med lovgivning på området, indberetning 

m.m. 

Oplysninger om tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke 

forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 

Ledelsen oplyser, at der foreligger en vejledning omkring vold og trusler.  

Personalet oplyser om, at de på personalemøderne følger op på episoder omkring 

vold, trusler og grænseoverskridende adfærd, og hvor det drøftes, hvad der kan gøres 

anderledes. Det er dog uklart for personalet, om dette skrives ned. På baggrund af 

drøftelse med personalet, er det socialtilsynets indtryk, at f.eks. verbal 

grænseoverskridende adfærd, enkelte krads rettet mod personalet ikke bliver 

registreret, ikke fordi personalet ikke finder det relevant men grundet tidsforbruget på 

registreringer. Socialtilsynet bemærker, at FSU også bør have en opmærksomhed 

omkring registreringer af vold, trusler og grænseoverskridende adfærd borgerne 

imellem, og der også følges op på dette på personalemøder.  
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Personalet oplever, at de i personalegruppen er gode til at drøfte episoder med 

hinanden.   

Personalet oplyser, at de guider/vejleder og italesætter uhensigtsmæssig adfærd 

medarbejderne imellem. 

På baggrund af oplysninger fra medarbejderne og brugerne er det socialtilsynets 

indtryk, at personalet hjælper, vejleder og håndterer konflikter, hvis de opstår.  

 

Tema: Organisation og ledelse  

Opsamlet vurdering af temaet:  

Organisatorisk består FSU af 6 fagorienterede enheder/afdelinger og 2 mindre 

understøttende enheder/afdelinger, som varetager den tværgående drift, 

administration og projektudvikling. FSU omfatter samlet 9 matrikler og i alt ca. 67 

ansatte.  

Ledertemaet består af 1 centerleder og 2 ledere med hver sit område. Det ene 

område er for henholdsvis aktivitets- og samværstilbuddene herunder også 

værestederne, det andet område er STU, beskyttet beskæftigelse og kollegiet. Forløb 

via jobcenter samt drift/logistik er direkte under centerleder. 

Det er socialtilsynets vurdering, at organiseringen i FSU fungerer hensigtsmæssigt og 

at ledelse opleves at have et godt kendskab til de enkelte afdelinger/tilbud. 

Det er socialtilsynets vurdering, at FSU har en kompetent ledelse, der har fokus på 

indhold af de forskellige tilbud/afdelinger i FSU men også ift. at skabe muligheder og 

tilbud for medarbejderne på tværs af tilbud/afdelinger. Ledelsen i FSU har ikke 

udarbejdet en egentlig strategisk udviklingsplan for FSU og de enkelte 

tilbud/afdelinger, men kan på baggrund af interview og fremsendte dokumenter 

redegøre for enkelte tiltag for 2019. Det er for socialtilsynet mere klart, hvordan 

tilbud/afdelinger på § 103-området med læringsmiljøer fortsat forventes udviklet 

fremfor aktivitets- og samværstilbuddene.   

Det er socialtilsynets vurdering, at personalegennemstrømningen i FSU er lav.  

 

Oplysninger om ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede 

tilbuddet. 

Leder af § 104-området forventes at færdiggøre diplomuddannelse i ledelse snarest. 

Leder for § 103-delen er i gang med en diplomuddannelse i ledelse.  

På baggrund af interview med ledelsen drøftes bl.a. Faxe Kommunes 

ledelsesgrundlag. Ledelsen giver eksempler herpå ift. hvordan dette omsættes i 

praksis i FSU. Hertil supplerer ledelsen, at der som sådan ikke foreligger en strategisk 

udviklingsplan for hele FSU eller de enkelte tilbud/afdelinger. Såvel ledelse som 

personale oplyser, at FSU i 2019 gerne vil have mere fokus på krop og bevægelse 
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herunder den generelle sundhed. Der har været et samarbejde med DGI, hvilket 

fortsætter i 2019 med bl.a. certificering af personale, og med hvordan man kan 

implementere initiativer omkring krop og bevægelse. Personalet er endnu ikke 

orienteret om, hvordan dette skal implementeres.  

I værestederne arbejdes der fortsat med at inddrage bl.a. frivillige. Der er p.t. 2 

frivillige på værestederne som står for walk and talk og støtter op omkring deltagelse i 

motionscenter.   

På baggrund af interview med personalet, er det socialtilsynets indtryk, at personalet 

er glade for deres arbejde i FSU. Ledelsesstilen beskrives af personalet som 

distanceledelse og foreslår en mere synlig ledelse i de enkelte afdelinger/tilbud for at 

kunne vidensdele omkring praksis.  

På baggrund af interview med ledelse og personale er det socialtilsynets oplevelse, at 

den besparelse på 5 % i 2018 som FSU er underlagt, hvilket betyder ansættelsesstop 

og indkøbsstop, fylder en del. 

Personalet oplyser, at der ikke foreligger et opdateret introduktionsprogram for nye 

personaler.  

Oplysninger om tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller 

anden form for sparring for ledelse og personale. 

 

Personalet modtager ikke ekstern supervision. Jf. årsplan for FSU 2018 ses der at 

være beskrevet supervision ift. værestederne.  

Ledelsen oplyser, at supervision for ledergruppen er uafklaret.  

Leder fra § 104-områder oplyser, at der igangsættes en ny mødestruktur fra 2019 

med små arbejdsgrupper. Der afholdes personalemøde hver 4 uge. Hver uge afsættes 

der en time i hver gruppe, hvor borgernes drøftes, og der udarbejdes mål. Der er 

samme mødestruktur på henholdsvis § 103 og § 104-området.  

Ledelsen i FSU har arbejdet med profiltyper. Der planlægges med 1 uge i 

ledergruppen, hvor fokus er udvikling i FSU. Der afholdes sparringsmøder i 

ledergruppen, og hvor den faglige konsulent i FSU også deltager.  

Ledelsen oplyser, at alle personaler på § 104-området (værestederne) har fået 

udarbejdet profiltyper ift. samarbejde. Dette vil ledelsen også gerne udbrede i øvrige 

afdelinger/tilbud.  

Der er mulighed for, at ledelsen kan indgå i ledernetværk på tværs af andre 

ledelsesområder i kommunen. 

Der er mulighed for deltagelse i centerledernetværk i Faxe Kommune.  

 

Oplysninger om personalegennemstrømningen på tilbuddet ikke er på højere 

niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 

På baggrund af fremsendte oplysninger om personalegennemstrømning ses der en lav 

personalegennemstrømning. 
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Vedr. personalegennemstrømning for 2018 oplyser ledelsen i FSU, at  

socialområdet i centeret er blevet bedt om en 5% besparelse i august samt blev 

underlagt et total indkøbs- og ansættelsesstop i november. Dette har haft indflydelse 

på, at stillinger ikke er blevet genbesat endnu. En del af dem bliver opslået i 2019.  

Ledelsen oplyser endvidere, at FSU har undgået afskedigelser i forbindelse med 

besparelsen, fordi en medarbejder blev overflyttet til værestedsområdet. En 5% 

besparelse på socialområdet i FSU svarer til kr. 1.200.000 som skulle findes på ½ år. 

Det har været meget betydningsfuldt for organisationen, at vi har kunne undgå 

afskedigelser og personalet har gjort et kæmpe stykke arbejde i forhold til at drifte 

dagligdagen.  

Oplysninger om sygefraværet blandt personalet er ikke på højere niveau end 

sammenlignelige arbejdspladser. 

Socialtilsynet har fået fremsendt oplysninger om sygefraværet i FSU, hvor det 

fremgår, at sygefraværet for 2018 er 4,62 %. 

Personalet bemærker, at de særligt på aktivitets- og samværsområdet oplever at 

være udfordret af resurser, pladsmangel og problematikker omkring at indgå i kørsel 

af borgerne. 

Personalet oplyser endvidere, at der er fokus på arbejdsmiljøet, men tiltagene opleves 

begrænsede.  

 

Tema: Kompetencer  

Opsamlet vurdering af temaet:  

 

Det er socialtilsynets vurdering, at FSU samlet og i de enkelte afdelinger/tilbud har de 

faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige ift. tilbuddets 

målsætninger, målgruppe og opgaveløsning/aktiviteter, hvilket bl.a. fremgår af 

interview med ledelse, personale og oversigt over personalets uddannelse.  

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at personalet møder medarbejderne og 

brugerne med respekt ift. den enkelte medarbejder og brugers behov og 

forudsætninger, og at dette afspejles i samspillet med medarbejderne.  

Det er socialtilsynets vurdering, at der ledelsesmæssigt er fokus på at sikre 

tilstedeværelse af de rette faglige kompetencer herunder også kompetenceudvikling, 

dog foreligger der ikke en kompetenceudviklingsplan samlet for FSU eller for de 

enkelte afdelinger/tilbud, hvilket på fin vis vil kunne suppleres/tænkes i de planlagte 

udviklingsuger, som afholdes for personalet og ledelse i FSU. 

Det er socialtilsynets vurdering, at FSU’s størrelse bidrager til at kompetencer kan 

anvendes på tværs af afdelinger/tilbud. 
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Oplysninger om personalegruppen med relevant uddannelse, opdateret viden 

og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 

Personalet oplever, at de har de nødvendige kompetencer og uddannelse. Der kan 

også trækkes på kompetencer udefra. Her nævnes også tværfagligt samarbejde 

omkring seksualvejledning, DGI med bevægelse.  

Jf. oversigt over personalet i FSU og de enkelte områder, ses der at være en bred 

sammensætning af personale med forskellige og relevante uddannelser.  

Hvert år afholdes der 2 ugers faglig udvikling. Der har bl.a. været fokus på low 

arousal. 

Personalet og ledelsen oplyser endvidere, at faglige tilgange og metoder indgår i de 

faglige udviklingsuger, det er primært der, at der følges op på de faglige tilgange og 

metoder. Både ledelse og personale oplyser, at der endnu ikke er planlagt indhold for 

udviklingsugerne i 2019.  

Ledelsen oplever, at der er mulighed for kompetenceudvikling. Der afholdes tillige  

MUS-samtaler.  

Ledelsen oplyser, at der kan være behov for mere viden omkring psykiatri. Deres 

erfaringer er, at det giver mest viden og udbytte i en personalegruppe, hvis alle 

personaler deltager fremfor enkelte.  

På § 103-området og på værestederne er fokus på yderligere styrkelse af den 

pædagogiske faglighed, og der foregår en løbende opkvalificering. Der tages 

rotationspersonale ind. Personale kommer på uddannelse/kursus, og i dette tidsrum 

kommer der en anden personale i pågældende afdeling/tilbud. Ledelsen oplever ikke, 

at det er vanskeligt at rekruttere personale med relevante kompetencer.  

Socialtilsynet drøfter ved tilsynet, hvordan der arbejdes med oplyste faglige tilgange 

og metoder i praksis. Det er socialtilsynets forståelse, at den anerkendende tilgang er 

gennemgående i FSU, dog er det socialtilsynets indtryk, at medarbejde kan styrkes i 

at være mere tydelig omkring, hvilke faglige tilgange og metoder der anvendes på § 

104-området, og hvordan disse omsættes til praksis. Socialtilsynet konstaterer, at 

sanseintegration indgår i en af de fremsendte eksempler på pædagogiske 

handleplaner.  

Oplysninger om det er afspejlet i personalets samspil med medarbejderne og 

brugerne, at personalet har relevante kompetencer. 

På baggrund af observationer ved rundvisning og interview med personalet opleves en 

respektfuld, tryg og værdig tone. Dette ses også at være gældende ift. personalets 

omtale af medarbejderne/brugerne.  

Personalet opleves, at have et godt indblik i og kendskab til medarbejderne/brugerne.  
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Tema: Fysiske rammer  

Opsamlet vurdering af temaet: 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddenes omgivelser, udformning, indretning, 

faciliteter og stand i nogen grad er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til 

målgrupperne samt understøtter indsatsens formål og indhold.  

Der er yderligere lagt vægt på, at de fysiske rammer i nogen grad tilgodeser 

borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet ift. at sikre borgernes trivsel, 

udfoldelsesmuligheder og muligheder for at etablere og/eller opretholde et socialt 

netværk med ligestillede.  

Socialtilsynet kan konstatere, at flere af FSU’s tilbud med beliggenhed og formål 

muliggør et inkluderende perspektiv for borgerne. 

Det er socialtilsynets vurdering, at der i FSU løbende pågår overvejelser og 

tilpasninger ift. anvendelse af de fysiske rammer. 

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer generelt fremstår 

handicapvenlige, dog bemærker socialtilsynet, at de fysiske rammer for aktivitets- og 

samværstilbuddene på Industriparken er udfordret med pladsen også ift. borgere med 

en udadreagerende adfærd, hvor de fysiske rammer kan begrænse mulighederne for 

at handle konfliktnedtrappende.  

Ift. Værestedet Perlen fremgår det af oplysninger fra sidste års tilsynsrapport, at 

borgerne gav udtryk for utilfredshed med de fysiske rammer bl.a. nævnes 

toiletforhold og adgangsforhold for gangbesværede, som er utilstrækkelige, og at 

stedets fremtidige placering var uafklaret. Det er socialtilsynets vurdering, at 

toiletforhold er uændret, men at der nu er en afklaring omkring Perlens fremtidige 

beliggenhed med et nyt byggeri, hvor tilbuddet forventes at flytte dertil i 2019.  

På Søndergård er tilbuddet ændret, idet der ikke længere er dyr på matriklen. De 

fysiske rammer anvendes ved tilbud til en lille gruppe af borgere, og hvor det grønne 

hold, som er forankret på Industriparken vedligeholder området på Søndergård. Det 

er socialtilsynets vurdering, at Søndergårds fysiske rammer har optimale forhold ved 

at rumme muligheder for tilbud til borgere, som har brug for fysiske aktiviteter 

og/eller højt til loftet.  

Oplysninger om medarbejderne/brugerne trives i de fysiske rammer. 

Socialtilsynet har været på rundvisning på alle matrikler i FSU. Rundvisning på de 

forskellige matrikler foregår ved rundvisning af ledelsen men også af medarbejdere, 

brugere og personale, der undervejs fortæller om deres arbejde. På baggrund af 

interview ved rundvisning, er det socialtilsynets indtryk, at borgerne generelt trives i 

de fysiske rammer.  

FSU’s tilbud omhandler følgende tilbud: 

Industriparken med produktionsværksted, træværksted, metalværksted, grøn linje, 

køkken, kantine/fællesfaciliteter, undervisningslokaler, ledelseskontor, mødelokaler 
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samt kantine/fælleslokaler samt aktivitets- og samværsrum for borgere visiteret efter 

servicelovens § 104. Ved rundvisning ses der at være aktivitet i de fleste lokalerne 

både med og uden personale med bl.a. undervisning, produktion i montage og 

køkken, udearealer med grøn service og samvær for de borgere, som er i samværs- 

og aktivitetstilbud. For de borgere som er i samværs- og aktivitetstilbud har borgerne 

ved tilsynet kaffepause. Medarbejderne giver udtryk for, at pladsen kan være trang og 

for udadreagerende borgere kan de fysiske rammer sætte begrænsninger for 

situationer omkring konflikthåndtering.  

Værestedet Perlen har en central beliggenhed i Haslev. Der kommer ca. 15-20 

brugere dagligt. De fysiske rammer fremstår hyggelige, der tydeligvis bærer præg af, 

at der laves kreative ting. Det er ligeledes socialtilsynets indtryk, at såvel brugere 

som personale værner om, at de fysiske rammer fremstår indbydende. 

Toiletfaciliteterne italesættes af en bruger ved tilsynet, som forefindes i anden 

bygning, hvilket ikke opleves som en optimal løsning. De fysiske rammer består af 

flere rum, men der opleves ikke at være meget plads. Der afventes tilflytning til nyt 

byggeri i nærheden i løbet af 2019. Det er dog socialtilsynets indtryk, at brugerne og 

personale har fået det til at fungere med de midlertidige fysiske rammer. Brugerne 

udtrykker, at det er godt at være centralt i byen.  

Aktivitetshuset- Tycho Brahesvej ligger i tilknytning til et bosted. De fysiske 

rammer fremstår pæne og vedligeholdte og består af flere forskellige rum, hvor der 

også er mulighed for at tilbyde sanseoplevelser, fællesaktiviteter eller kunne trække 

sig fra fællesskabet. Rammerne fremstår overskuelige, og det er socialtilsynets 

indtryk, at de fysiske rammer fungerer ift. målgruppen i tilbuddet. Leder af tilbuddet 

oplyser, at der er planer om udvikling af de fysiske rammer udenfor.  

Faxe Bixen er en butik/cafe i midten af Faxe by, som bl.a. sælger produkter 

produceret på Industriparken i værkstederne men også forskellige kreative 

produktioner, som medarbejderne producerer i butikken. Ved tilsynet ses der ikke 

kunder i butikken/cafeen eller anden aktivitet. De fysiske rammer fungerer ift. 

formålet, og det er socialtilsynets indtryk, at borgerne trives i de fysiske rammer.  

Søndergård er en gård beliggende ude på landet. Tilbuddet består af flere bygninger, 

og ved tilsynet er der et personale og et par medarbejdere, som er i gang med 

indendørsaktiviteter. Der har tidligere været dyrehold, som har indgået i tilbuddets 

beskæftigelse men anvendes nu udelukkende til vedligeholdelse af udendørsopgaver 

for det grønne hold og ved anvendelse af indendørslokaler for en mindre gruppe af 

borgere fra Industriparken. Tilbuddet rummer mange muligheder for aktiviteter. Det 

er dog for socialtilsynet uklart, hvorvidt disse anvendes fuldt ud.  

Værestedet 76F er beliggende i forbindelse med sundhedscenteret i udkanten af 

Faxe. En bruger viser rundt og fortæller, hvordan de rummene anvendes til forskellige 

aktiviteter. Det er socialtilsynets indtryk, at brugerne opleves at have et stort ejerskab 

ift. indretning, anvendelse af aktiviteter, indretning m.m. Ved tilsynet er der fælles 

brunch for personale og brugere. Der opleves en hyggelig stemning og tilbuddet 

fremstår pænt og rent.  
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Oplysninger om de fysiske rammer og faciliteter imødekommer 

medarbejderne og brugernes særlige behov. 

Det er socialtilsynets vurdering, at oplysninger om FSU- de enkelte afdelinger med 

indhold og fysiske rammer kan være vanskelige at få overblik over på henholdsvis 

hjemmeside og på Tilbudsportalen. Ved rundvisning i alle afdelinger er det 

socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer og faciliteter generelt imødekommer 

borgernes særlige behov, dog bemærker socialtilsynet, at FSU bør have en 

opmærksomhed omkring de fysiske rammer og faciliteter for borgerne i aktivitets- og 

samværstilbud på Industriparken, hvilket uddybes tidligere i temaet, hvor personalets 

bemærkninger også indgår. Det er socialtilsynets umiddelbare vurdering, at de 

borgere som indgår tilbud på Industriparken jf. servicelovens § 103 med 

undervisning, produktion, grønt hold m.m. ses at have fysiske rammer, som kan 

imødekomme målgruppen og de enkelte tilbud/indsatser.   

Tema: Økonomi 

Opsamlet vurdering af temaet:  

På baggrund af gennemgang af regnskabsbalance og takstberegning har socialtilsynet 

følgende bemærkninger: I forbindelse med gennemgangen af takstberegningen 

bemærker socialtilsynet, at dagstaksten er beregnet på baggrund af 365 dage, hvilket 

giver anledning til undret, idet tilbuddet kun har åben fra mandag til fredag. Tilbuddet 

anbefales at fremsende en redegørelse for, hvorfor der anvendes 365 dage for 

beregningsgrundlag for dagstaksten.  

Herudover har socialtilsynet ved nærværende gennemgang ikke øvrige bemærkninger 

til den økonomiske del.  
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Datakilder 

Dokumenter: 

Tilsynsrapport, 2017 

FSU’s hjemmeside, 2018 

Tilbudsportalen, 2018 

Interview 

Faxe Kommunes ledelsesgrundlag, 2012 

Personalehåndbog for FSU, 2017 

Oversigt over matrikler og indhold FSU, 2018 

Medarbejderoversigt pr. 7/12-2018 

Personalegennemstrømning, 2018 

Sygefravær, 2018 

Årsplan for FSU, 2018 

Faxe Kommunes servicedeklaration for aktivitets- og samværstilbud, 2009 

Faxe Kommunes servicedeklaration for værestedsområdet, 2011 

Faxe kommunes kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse, 2018 

Beskrivelse af aktivitetsdelen/FSU/§ 104, ikke dateret 

Statusrapport vedr. værestederne, 2018 

Vedtægter brugerforening/værested, 2018 

Oversigt over indhold af udviklingsdag for værestederne, 2018 

Oversigt over arbejdstemaer for værestederne, 2018 

Vision/formål for STU/beskyttet beskæftigelse/kollegiet, ikke dateret 

Modulplan for STU/beskyttet beskæftigelse/kollegiet, efteråret 2018 

Handleplaner § 104 (2 stk.), 2018 

Sensory profile på borger, ikke dateret 

Handleplan § 103, 2016 

Eksempler på OCN-beviser § 103, 2018 
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Regnskab, 2017 

Takstberegning, 2019 

Beskrivelse af aktivitetsdelen, ikke dateret 

 

 

 

 

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  
 

Fysiske rammer  

 
Økonomi  
 

Tilsynet er gennemført som anmeldt tilsyn med deltagelse af 2 
tilsynskonsulenter 
  

Der har været foretaget interview med centerleder og leder af 
aktivitets- og samværstilbuddene 

Der har været foretaget interview med personale  
Der har været foretager interview med medarbejdere og brugere 
 

Der har været foretaget rundvisning på alle matrikler  
 

Der har været foretaget observationer ved rundvisning og 
mellem personale og medarbejdere/brugere 
 

Der har været indhentet relevant materiale, som indgår i 
tilsynsrapporten 
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Lovgrundlag 

 
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, eller netværksplejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 3, og 

egne værelser m.v., jf. § 66, stk. 1, nr. 4. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan delegere sin kompetence efter denne 

bestemmelse til socialtilsynet, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om Socialtilsyn. 

Stk. 5. Social- og indenrigsministeren forhold kan fastsætte nærmere regler om 

det driftsorienterede tilsyn. 

Bekendtgørelse af lov om Socialtilsyn LBK nr. 42 af 

19/01/2018  

§ 3. Socialtilsynet kan tilbyde 
 

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. 8, i lov om social service, eller fra den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. 

§ 148 a, stk. 4, i lov om social service. 
 

 

  
 

 

 


