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Opfølgning på anbefalinger fra Socialtilsyn Øst til FSU 2022 

 
Opfølgning på anbefalinger fra Socialtilsyn Øst til Faxe Sociale Udviklingscenters §§ 103 og 104 tilbud, efter tilsynsbesøg den 
6. september 2022. 
 
 
Tema 2022 Anbefaling fra Socialtilsynet 

2022 
Status Handling 

Tilbudsportalen Slet værestederne under FSU 
på Tilbudsportalen. 

Er slettet.  

Sundhed og trivsel Fortsæt udviklingen med at 
tydeliggøre arbejdet med DGI 
og dokumentation heraf. 

Vi skal have uddannet flere 
DGI-tovholdere og afventer 
afholdelse af kursus. Dette for at 
fastholde fokus, vedblive med 
udeaktiviteter og dokumentation 
heraf, både i form af fotos, 
kreative projekter samt opnåelse 
af OCN beviser. 

FSU opretholder kontakten til 
DGI og deltager på DGI 
tovholderkurset, næste gang det 
afholdes. 

 

Sundhed og trivsel Registrer, og følg op på, alle 
episoder med grænse-
overskridende adfærd, 
herunder også verbale trusler. 

Der er udarbejdet et simplere 
redskab til registrering.  

Tages op på personalemøder 
både af AMR og leder. 

 

Notat 
 
Dato: 11. november 2022 
 
Sagsnummer: 
27.00.00-K09-15-22 
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Opfølgning på anbefalinger fra seneste tilsyn (2021) 

Tema 2021 Anbefaling fra Socialtilsynet 
2021 

Status Opfølgning 

Målgruppe, metode 
og resultater 

Fortsæt udviklingen med at 
skabe større sammenhæng 
mellem OCN-læringsforløb og 
indsatsplaner med mål og 
statusbeskrivelser. 

Der er ansat en socialrådgiver, 
der har til opgave at støtte op  
om netop denne udfordring. 

Først har fokus været på § 104, 
nu også på mål, opfølgning mv. 
ifm. § 103 

Kontaktpersonopgaven på § 103 
er nu fordelt på to medarbejdere, 
der har ansvaret for de fleste 
borgere på § 103. Enkelte 
borgere har andre kontakt-
personer, hvor det giver bedst 
mening. 

To medarbejdere mere har været 
på OCN-vejlederkursus i maj 
2022. 

De faglige koordinatorer har 
været på kursus i VUM 2.0 

Socialtilsynet fastholder 
anbefaling. 

Vi har haft flere medarbejdere på 
OCN kurser, så stort set alle 
medarbejdere kan udfylde OCN-
læringsforløb. 

De faglige koordinatorer følger 
op på indsatsplaner både på § 
103 og § 104. 

Organisation og 
ledelse 

Udarbejd en strategisk 
udviklingsplan med mål og 
opfølgning, for den selvejende 
institution. 

FSU som selvejende institution 
kan tidligst blive en realitet fra 
1. januar 2024. 

Det videre arbejde er afleveret til 
forvaltningen, hvor nærmeste 
chef, Troels Permin er tovholder. 
Vi afventer en procesplan. 



 
 

Side 3 af 4 

Den strategiske udviklingsplan 
skal udarbejdes i perioden frem 
til selveje. 

Socialtilsynet fastholder 
anbefaling. 

Kompetencer Fortsæt arbejdet med at skabe 
større bevidsthed omkring 
faglige tilgange og metoder, 
samt implementering heraf, jf. 
oplysninger på 
Tilbudsportalen. 

De to faglige koordinatorer 
arbejder tæt sammen med 
medarbejderne omkring faglige 
tilgange og metoder. 

De deltager i samtlige møder, 
både personalemøder, hvor 
pædagogikken bliver drøftet, og 
på borgernes statusmøder. 

Socialtilsynet fastholder 
anbefaling. 

Større bevidsthed om faglige 
tilgange understøttes på 
personalemøder, møder i de 
enkelte enheder og ved direkte 
sparring med kontaktpersonerne 
omkring dokumentationen. 

Der er afsat fast tid i skemaet på 
både § 103 og § 104 til 
dokumentation for personalet. 

Kompetencer Fremsend en plan for 
indkøring af nye medarbejdere 
og en kompetenceudviklings-
plan for de enkelte afdelinger, 
samt en samlet for FSU. 

Der arbejdes med at få 
udarbejdet en introplan for alle 
nye medarbejdere.  

Aktuelt får nye medarbejdere 
tilsendt personalehåndbogen 
”FSU på skrift” og der gives en 
introduktion af en af de fast 
medarbejdere. 

Der drøftes 
kompetenceudviklingsplan i 
forbindelse med afholdelse af 

Første del af GRUS samtaler er 
afholdt i hele FSU i løbet af 
efteråret,  næste del afholdes 
inden jul. 

Her er målet at få udarbejdet en 
kompetenceudviklingsplan for de 
enkelte enheder og FSU som 
helhed.  

Der er ved at blive lagt sidste 
hånd på introplanen, som 
forventes at ligge klar inden årets 
udgang. 
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GRUS i september og oktober 
2022. 

Socialtilsynet fastholder 
anbefaling. 

Nye medarbejdere får tilsendt 
personalehåndbog og 
introduceres til jobbet af en fast 
kollega. 

 

 
 


